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ISZ AMERIKOS
MEKSIKONISZKAS 
LINDY UŽMUSZTAS

AVIATORIUS CARRANZA 
LĖKDAMAS IN MEKSIKA 

UŽSIMUSZE NUKRIS
DAMAS ISZ ORO.

Chatsworth, N. J. — Kada 
Jonas Carr rinko uogas, užtiko 
sudaužyta oroplana o artimojo 
gulėjo užmusztas lekiotojas. 
Isz rastu dokumentu užmuszto- 
jo kiszeniuje pasirodė, kad tai 
kapitonas Emilio Carranza 
“Meksikoniszkas Lindbergh ’- 
as* kuris ta ja diena loke namo 
in Meksika. ’ *

Nekurie mano buk Carranza 
likos patainkintas per perkūną 
arba ji staigai viesulą nupūtė 
žemyn su eroplanu.

Kapitonas Carranza' atlėkė 
rsz Meksiko in Suv. Valst., 13 
Juniaus su gerais velinimais 
nuo savo sklypo panaszei kaip 
padaro Lndbergh’as nulėkda
mas in Meksika. Valdžia nulin
do tuom nelaimingu atsitikimu 
ir nusiuntė savo a pga i lesta v L i 
ma Meksikon isj&a i valdžiai. 
Carranza turėjo tiktai 21 me
tus ir apsipaeziavo priesz isz- 
lekima in Suv. Valstijas.

PROHIBICIJONIERIU 
MORDADAUŽYS 

SEIMAS
kad *ir

«< > >

I

sausieje turėjo savo konvenci
ja ant kurios suvažiavo isz- 
rinkti savo kandidata ant pre
zidento ant Prohibition Tikin
to. Bet konvencija buvo tokia 
karszta kad vieni kitiems su
daužė umordas*’ norints visi 
buvo blaivi. Ant galo iszrinko 
William F. Vamey ant prezi
dento ir James A. Edgerton 
ant vice prezidento.

norints

eiti
prisiartino prie

BANDITAI APIPLESZE 
LIETUVI EINANTI NAMO.

Wanami, Pa. — Kada pu
siaunaktyje B. Petrauckas (jo 
namo gekvkeliu, pasivijo du 
kitus keleivius su vilczia, kad 
nebus jam taip nuobodu 
namo. Kada
juju ir mandagiai juos pasvei
kino su ualo” 
lis žingsnius, kad sztai pajuto 
isz abieju szonu atkisztas Kau
pas revolverriu su paliepimu: 
“rankas in viršau!M Nepažys
tami iszkrauste Petraucko ki- 

paeme 260 doleriu ir

ir vok paėjo ke-

rankas in viršau!

szenius, paėmė 260 doleriu ir 
mažiausia daigia kokis tik tu
rėjo 'kdkios vertes. Petrauckas 
nuliūdo netekės tiek pinigu, 
liet sako kad ateityje veluk 
pats oi-H namo ne kaip susi
draugaus su nepažinstamais.

’ LIETUVISZKAS 
BAJORAS MIRĖ.

» Glendale, Calif. — Po ilgai 
ligai czionaitineje ligonliu'teje 
mirė Lietuviszkas bajoras Vin
cas Edvardas de Ropas (Ropp) 
kuris gimė Lietuvoje 1865 mo
te ir didesne dali wavo gyveni
mo praleido Lietuvoje. In Suv. 
Valst. atvažiavo 1915 metais 
tyrinėti Ameri’koniszka būda 
mokslo ir czionais apsigyveno.

MAHANOY CITY, f A.
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APGAVINGA PATI
LIKOS NUŽUDYTA PER 

SAVO ANTRA VYRA, 
KURI APGAUDINĖJO 

KAIP IR SAVO 
PIRMA.

RAZANCZIUS
ISZSPROGO Isz Visu Szaliu NEPAPRAEAS

ANT KOŽNO KAROLELIO 
PRAŽYDĖJO LELIJĖLES 

RANKOSE MIRSZTAN- 
CZIO JAUNIKAICZIO.

Brooklyn, N. Y. — In laika 
keliu menesiu, Leonas Bondur- 
czik, 38 metu, rado save pa- 
cziule glėbyje svetimo vyro 
kuriuos priiminėjo pas save po 
431 Sutler Ave. Jojo pati Fan
nie po pirmam vyrui Krulikie
no,
v v ra

apgaudinėjo ir pirma savo 
, kuris likos mirtinai su- 

I žeistas muszyje «u nežinomu 
vyru kuri rado prie szono savo 
apgavingos pacziules, ir nuo 
žaiduliu įnirę, bet sziuom kart 
ir jaja patiko tokis pat likimas 
isz ran’ku antro vyro.

Leonas prisipažino pa'liėijai 
buk parejas namo 4 valanda po 

Į piet, rado savo paezia gerent 
drauge su kitu vyru kuris bu
vo nusirėdęs. Kada jam palie
pė nesztis lamkan isz įdubos, 
motoro pri’be’go prie jo szauk- 
dama in savo vyra: “o kuom tu 
ožio n ošini kad mano sveczius 
varai isz studios” ir su tais žo
džiais mėtosi ant jojo kada ne
pažinsi amas iszspruko laukan. 
Leonas it>z piktumo davė kelis 
žandinius moterei nuo ko toji 
sukrito ant lovos, o tuom kart 
Leonas iszbego paskui nepa
žindama. Kada si/gryžo adgal4 

Norints 
bet tasai

pati buvo sustingus, 
paszauke daktara, 
uogalejfi‘‘sugražinti jai-gyvuo
ti. Leona uždare kalėjimo.
LIETUVE NUŽUDINTA PER 

NEŽINOMUS 
ŽUDINTOJUS.

Montello, Mass. — Praeita 
Nedėlios nakti buvo surastas 
lavonas Onos E. Baronienes, 
josios namuose, kuri buvo mo
tina penkių vaiku. Užpakalyje 
josios galvos buvo prarnuszta 
didele skyle o ant grindų ra
dosi daug kraujo. Miegamas 
kambarys, ku’kne ir karidorius 
buvo aptaszkyti krauju isz ko 
duodasi suprast, kad nelaimin
ga motore kovojo smarkiai su 
žudintojum už savo gfvasti.

Kas Baroniene užmusze, tai 
palicije da neisztyrinejo. Ve
lione buvo da jauna motore 
nes vos turėjo 35 metus ir gy
veno ipo No. 14 Arthur uly- 
czios.

ve

NUŽUDĖ MOTINA, BROLI 
IR DU DARBININKUS.
Edmonton, Alberta, Kanada. 

— Policija stengėsi suimti ne
žinoma žudintoju, kuris nuszo- 

turtingo farmerio paezia
Eunicija Booker, josios sunu 
25 metu senumo ir du darbinin
kus. Antras sūnus pasakė, buk 
kada ganė karves, girdėjo ke
liolika szuviu artimoje namo, 
o kada atbėgo namo, rado ke
turis lavonus gulinezius 
grindų. «

ant

UŽSMAUGĖ SAVO PER
SISKYRUSIĄ PAOZIA.

Milwaukee, Wis. — Willis _ <
Westmoreland atejas pas savo 
paezia su kuria buvo porsisky- 
res po 925 Vliet u'li., melde jo
sios idant su juom eitu in szto- 
ra pirkti drapanas del vaiku.

UŽ 23 CENTUS GAVO 25 Motore neprijausdama nieko 
j blogo nuojo su juom, bot dau

giau jau nesugryžo namo gy
va. Motina nesųlau’kdama sa
vo dukreles, pranesze apie din
gima palicijai, kuri surado mo-

METUS KALĖJIMO.
Redford, Iowa. Sudas nu

baudė du pleszikus Arley De
witt ir jojo drąuga George 
Randle ant 25 metu in kaleji- 

' ma, kurie užklupo ant jauno 
vaikino nakties laike, sulaiky
dami ji su revolveriais ir isz- 
krauste kiszcmus, bet rado pas 
ji tiktrt 23 centus. '..J,

l

teres lavona ituszeziam name 
po ‘Jova su virve aplink kakla

užsmaugta ant smert. Vyro

ji tiktai 23 centus.

ii •

Lansford, Pa. — Tukstan- 
cziai ’žmonių atlankė ir mato 
nepaprasta regini,'kuri vadina 
stebuklu, o tai yra ražanezius 
rankose mirusio Mikolo Kus- 
ko, 27 metu jaunokai ežio, kuris 

iszsprogo o 
iszdygo

PRALOSZE KŪDIKI
! / ♦ '

TĖVAS PRALOSZE KŪDIKI 
KURIS KA TIK UŽGIMĖ.

TURCZIUS
PASISLĖPĖ NUO ŽMONIŲ 
PER 22 METUS DEL.MEI

LES SAVO MYLEMOS.

ISZ LIETUVOS
LIŪDNAS

PAVASARIS

4

4

■

Liepos 6 
buvo viduryj 

laive kilo

MOTINA MIRĖ ISZ 
GAILESTIES.

NESETI LAUKAI, GYVU
LIAI BADAUJA.

P° j°j° mireziai 
ant 'kožno karoleiio 
maža balta lelijo.

Rožanczius susideda isz tri
jų ’daliu ir likos padarytas isz 
medžio Szv. Jono Ryme ir pa- 
szventylas per popiežių Piusa 
X, desziints metu adgal. Miko
las likos sužeistas pcn'ki metai 
adgal o jojo motina per tuos 
penkis metus kalbėdavo rožan- 
cziu idant Dievas sugražintu 
jam sveikata. Ana diena Miko
las pajuto <kad mirszta ir mel
de* motinos idant jam paduotu 
rožaycziu. Palaikes rožaneziu 
koles d ienas ran kose, szeimy- 
nn pa-temino kad nekurie karo
lėliai iszsprogo ir isz kožno 
iszdygo maža, balta lelijėlė (isz 
keturiu lapeliu), pieną kada 
jisai mirė, iszsprogo 16 lelijė
lių o sziadien ant kožno karo- 
lolio randasi baltas žiedelis.
I

Kunigas Martyk nunosze 
stebuklinga rožaneziu in baž- 
nyczia kur tukstaiicziui žmo-, 
niu nūitč ‘nepaprasta regini o 
ir keli isz Mahanojaus mate 
rožaneziu pripažindami kad 
da tokio atsitikimo ne yra ma
te. Jaunikaitis yra Rusnakas 
ir likos palaidotas Subatoje.

ISZALKIA IK IA U L E S 
ISZGELBEJO FARMERI.

Jonas 
yvenantis prie IIo-

Milwaukee, Wis.* 
Schubert, g 
ward kelio, turi 50 kiaulių, ku
rias kožna diena turi paszert. 
Su'batoje SchubeiUtis nuvažia
vo in miestą, kur pas pažinsta- 
mus žmogelis gerai užsitranko 
ramybes. Gryždamas namo li
kos aresztavotas ir paimtus in 
koza drauge su 
rytojaus farmeris melde sūdo 
idant ji paleistu namo nes 'ki
taip 'kiaules 'pastips isz bado. 
Sudas nenorėdamas būti prie
žastim mirties aJteinancziu 
kumpiu ir deszru, paleido far
mer! naino su paliepimu stoti 
ant teismo kada bus paszaūk
tas.

maszina. Ant

mirties

N-1 .

UŽDARYTI TOKI ISZGAMA 
ANT VISO GYVENIMO.
Oil Ciltv, Pa. — J. Howard 

Webster likos uždarytas czio- 
naitiniam kalėjime už sužage- 
jima 18 metu merginos savo 
kambariuose. Palicije padare 
krata pas ji ir rado daugybe 
gromatu nuo merginu isz visu 
daliu Suv. Valstijų isz kuriu 
pasirodo, kad jisai turėjo su 
joms nemoraliszkus s'iisineszi- 
mus. Tarp gromatu surastu ir 
kelios nuo merginu isz Shamo
kin,
Shenadorio ir

Mount Carmel, Brady, 
kitur. Badai 

tarp apgautu’ tner-gaieziu ran
dasi ir kelios Lietuvaite.^ ku
rios pasidavė 'tam iszgamui.

GRINDIS SULUŽO 50 
SUŽEISTA.

Greenville, Ala. — Penkes- 
deszimts žmonių likos sužeista 
isz kuriu keturi labai pavojin- A * « A * * * —
gai, kada grindis suluže salėjo

SZOKO IN MARES DEL MEI
LES MERGINOS, BET 

DAUGIAU TO NE 
BANDYTU.

i ------------- ■

New York. — Kada plauke 
in New Yortca Prancūzu gar
laivis Rocliambeau 
dienos vakpra
Atlanto vandenyno, 
sumiszimas, pasigirdus szauks- 
mui, -kad vienas pasažierinę 
szokes isz laivo in mares.

Laivas buvo sustabdytas, nu- 
_____ __ ____ i gelbėjimoleistos iu Vandeni 
valtys. ,

; Buvo tamsu , bet d a labiau 
jeszkojima Itrulkde tirszta mig
la. Galu gale vis dėlto pasažie- 
rius pavyko surasti ir iszgrieb- 
ti. Jis jau buvo apalpęs, bet 
padėtas laivo ligoninėj atsiga
vo.

Kai dabar
$

pasiekėlaivas 
pasirodė szitokla

Morton
dran-

New York a 
istorija:

Ja linas i la'sažier i us, 
Hoyt, Washington ietis, 
gavo su keliavusia tuo paežiu
laivu Miss Elsie Eckengren,* 17 
metu mergaite, irgi Washing- 

rf’a vakaru juodu 
vaik'sztincjo po lai va kalbėda
mi meiles žodelius. Morgszc, 
vis mcrgsze. 
kavalierius. .

“Szoktum del manos in ma
re®?’’ klausė jauna klastinin- 
ko.

11

toniete.

Szokcziau 
vis, 

Szo'k.( i 1 > !

Pu'kszt.

Morgszc 
Kavalierius, vis

atsake karei-
*

I ' y • I
i 4 . J- ■ , ... '

Kai kavalierius szoko in 
mares, jis negalvojo, bot dabar 
pats sakosi kvailai padaręs: 
vanduo esąs biaurįai negardus.

Bet Misš Elsie, kuri ta istori
ja pati papasakojo reporte
riams, labai didžiuojas: kava
lierius del jos net in mares szo
kes!
SENI BROLIAI APVAIKSZ- 

TINEJO SUKAKTUVES.
Point Pleasant, N. J. — Pas 

Charles Fleming atsibuvo ana 
vakaru sukaktuves jo gimimo 
diena kaipo ir dvieju kitu bro
liu. Charles turi 90 metu, Juo
zas 85, o Jonas 83 metus. Vai
kai, anūkai ir pra-anukai daly- 
bvo tam apvaikszcziojime.

Balta vi a, Java. — Vienatini 
smagumu koki turi gyventojai 
salos Java — yra nuolatinis 
loszimas kazyru ir kauliuku. 
Kožnam kaimelyje nors karta 
iii sanvaite gyventojai loszia 
kazyras per-visa para, o ypa
tingai tada, kada aiplaiko už
mokesti laiko pedes už darbu 
ant cukriniu f urmu.

Ana diena kaime Pasiilgau- 
gan, ikeii vyrai pradėjo loszt 
isz kazyru. Apie ryta, vienas 
isz ju, palicijantas kuris jau 
kone viską pralosze, dažinojo 
buk laja nakti jojo pati pagim
dė jam sunu.

Tėvas .nelabai ta ja žino nu
džiugo, pastate savo sūneli ku
rio da neinate, ant. kazyru ir po 
keliu partijų pralosze sūneli. 
Visi lilnkejo gi’liuko iszlaime- 
tojuj Ikuris su tėvu ir keliais 
liudininkais nuėjo įprie moti
noj lovos, pasiėmė kūdiki ir 
nuėjo namo, nors jau turėjo ke
turis savo Jocnus vaikus.

Motina ipabudus isz miego ir 
dagirdus ka josios vyras pada
re, isz gailesties netekimo sa
vo * maująi gimusio kudikelip, 
mirė ih kėlės valandas iiuo su
sigraudinimo.

Paskutines Žinutes
Wildces Barre, Pa. — Bai

si viesulą su lietum, Nedėlioję 
po piet prapulto pro czionais ir 
Skrantus kuri iszverte na
mus, iszrove medžius ir sužei
dė 'keliolika žmonių, 'padary
dama milžiniszkas bledes.

1[ Harrisburg, Pa. — Penns- 
ylvanijoj szirhet surinks 9,000,- 
000 buszeliu obuoliu. Grusziu 
taipgi bus užtektinai.

1[ Palacios, Tex. — Trys le-

SURADO DU LAKŪNUS 
PUSGYVIUS.

Maskva.
Rusiszkas laivas “Krassin“ 
kuris iszplauke jeszkoti dingu
siu lakūnu isz Italisiko orlai
vio “ Italia “surado du lakinius 
kapitoną Alberta Mariana ir 
Filipa Zappi, kurie buvo pus
gyvi ir saugojo lavona savo 
mirusio draugo profesoriaus 
Malmgren, 'kuris neteko proto 
ir mirė. Per tryleka dienu tieje 
nelaimingi nieko nevalgo tik 
gere sutarpyta leda ir jau din
go ju visa viltis, kada laivas 
pasirodė artimoje.

Kada abudu likos nuneszti 
ant laivo, atsiklaupė ant keliu 
priesz kapitonu Samoilevicziu, 
de'kavodami jam ir Dievui už 
iszgelbejima 
mirties.

- Ledu daužytojas 
“Krassin

ju nud baisios

kiotojai nukrito isz padangių 
su deganeziu eroplanu ir visi
užsimusze ant vietos.

1! Sanchai, Kinai. — 40 Ki- 
niszku Komunistu likos su- 
szaudyti, o 106 aresztavoti už
suokalbi prieszais valdžia.

11 Guethary, -Francija. —- 
Badai Iszpanijoj prasiplatino 
suokalbis prieszais valdžia. Bu
beliai saugojami, daug aresz- 
bavota.

•11 (Mani'la, Filipinai. — Pa-

bėgiai saugojami, daug aresz-

lici’je nuszovo 6 ūkejim/iszkiis
|fanat'ikus, kurie |ku'kelo mai

PARDAVINĖJO DARBUS 
AMERIKE.

Paryžius. — Lybns mieste 
pal'icije arėsztavojo koki tai 
Reseis, kuris pardavinėjo dar
bus tiems, kurio ^eidė važiuo
ti in Amerika ant Uždarbiu. 
Tasai apgavikas turėjo paliu- 
di'uimus nuo visokiu kompani
jų, k u rips jie vos paskyrė ji 
rinkti dahbinin'kus Europoje ir 
siu-nsti in Amerika. Parduoda
mas darbus kvailiems, surinko 
daug pinigu. Dabar paukszte- 
lis sėdi kletkoje.
NUŽUDĖ PALIOIJOS VIR- 

SZININKA IR PATS 
SAVE.

Revolveriniu*- 
kas ’isz Makedonijos ana diena 

- . ta. - 't - ■ .

bus tiems, kurie ^eidė

Viednius. -

paleido ipen'kis šzuvius in pa

Lazsa, Jugoslavokije. — Dvi- 
deszimts du metai adgal gyve
no czionais milijonierius Gri
go Krainar ir viena diena slap
tingu budu dingo nežino .kur. 
Laikas nuo laiko ’žmones vi
saip kai liejo apie dingima tur- 
cziaus, ant galo indimaisze in 
tai palicije ir pradėjo visa da
lyku rustai Ityribct.
,> Palicije ana diena atėjus pas 
Krainaro ®eseri, 60 metu mo- 
tere, ‘kuri prispirta per pal'ici
je, nuvedė juos in paslegia sa-* 
vo namo ir parode in duris sa
kydama kad fenais suras ta, 
kurio jeszko. Kada atidarė du
ris rado kambaryje dideli ne- 
szvaruma, lovoje gulėjo nuo 
senei joszkoma-s Krainar, ap- 
želes.kaip'beždžionka, kada jo
jo užklausta kelis klausymus 
visai ant jujil neatsakinejo.

Palicije pradėjo tyrinėt ko 
kia buvo priežastis jojo pasi
slėpimo nuo žmonių ir dažino
jo kad tai buvo nelaiminga 
meile 'Krainario. Priesz 22 me
tus jis insimylejo in vieno tur- 
tiin'go kaimyno patogia dukre
le, bet būdamas nepatogus vy- Ve]yb0 
ras, nubaido nuo saves ne tik 
mergina, bet Ir josios tėvus. 
Kerszino jiems, kad jaigu duk
tė irž jojo netokes, tai pasi
slėps nuo viso Svieto ir taip pa
dare kada gavo žodi kad už jo
jo mergina aetekes.

Isz1 pradžių nutarė niekur 
neiszeitl, f 
kiolika metu, daugiau apie ji 
niekas negirdejo.Per savo pus- 
tdlnirikysta taip aptingo, kad su sniegu. Pavakare pradėjo 
retai kada isz lovos atsikelda
vo. Sesuo jam atneszdavo val
gyti ir gert.
BOBISZKI BANDYTAI

SUIMTI PER TALIOIJE.
Moskva. — Kuopa bobiszku nebuvomei žymes,'

lovoje įgulėjo

J

nubaido nuo saves ne tik

SUNAIKINOSNIEGAS 
RUGIUS IR KITUS 

JAVUS.

DARŽOVES APNAIKINTOS, 
SUGADINTOS DIRVOS 

IR PIEVOS.

skau-Sziu metu pavasaris 
džiu smūgiu paliete Lietuvos 
ūkininkus. Jau dabar galima 
aiszkiai pasakyti, kad szie me
tai bus blogi. Del prasidėjusiu 
Gegužes pabaigoje lietu, dau- 
gelyj vietų ūkininkai iki Birže
lio pradžios nebuvo inseje va
sarojaus. Sztai isz derlingiau
siu Lietuvos sziaures vietų 
mums raszo, kad tik maža da
lis ūkininku yra 
kiek vasarojaus.
kiek pradžius, ūkininkai mano 
iszimtinai sėti tik linus, nes ki
tas vasarojus jau vargu spės 

Ta pat mums raszo 
nuo Kėdainių ir dar isz kitu 
Lietuvos vietų.

Del szlapumo ir bendrai del
> pavasario didžiausia 

beda su gyvuliu ganymu. Pa
sza rai jau senai pasibaigė, 
laukuose gyvuliai net Birželio

w ♦

subręsti.

I

11

i'fl

inseje bent
Jei dirvos

ir dar

o

pradžioj labai sunkiai galėjo 
maitintis.

Iszkrites Birželio 1-2 d. snie
gas taip pat daugybe nuostoliu 
pridirbo. Sztai, ka raszo mums

ir kada praėjo pen- įsz Suvalkijos, Gižu apylinkes:
“Birželio 1 diena staiga 

smarkiai atszalo ir pradėjo lyti

snigti visai kaip žiema. Snigo 
nakti ir rytojaus diena iki pie
tų. Sniego buvo kokia pėda sto
rumo. Daug nukentėjo visi ja
vai. Ypacz nukentejo rugiai: 
juos suguldė, sulygino su žeme 

, kur rugiai 
žaliavo. Sniegas iszgadino dar
žoves, aplaužė medžius, gyvu
liu nėra kuo szerti.’’

Panasziai mums raszo ir isz 
kitu Lietuvosv ietu. Kai kur 
žmones tikisi, kad suguldyti 
rugiai sziek tiek atsikels, bet 
naudos isz ju busią vis tiek ma- 

motere, kuri gyvendavo po di- ža.
Kur kalnuotesnes 

vanduo smarkiomis ______
iszgadino daug apsėtu ir neap
sėtu dirvų, žemomis užncszc 
pievas. 4

Bendrai imant, Liettivos ūki
ninkai szi pavasari neturi kuo 
pasidžiaugti.

banditu susidedaneziu isz dvi- 
deszimts moterių po vadovys- 
ta Ivos Koczainovskes likos su
imtos ir uždarytos kalėjime. 
Tosios bandites apiplesze suim
tus namu didesniuose -miestuo
se per daugeli metu.

Koczanovskaja yra mokyta
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džiausius hote'lius Moskvoje. 
Josios (būdas apiplofijzinejimo 
buvo tokis: judėdavo apgarsi
nimus in laikraszczius pajesz- 
kauta dinsto del savo geros tar
naites, kuria negali užlaikyti 
isz priežasties netekimo turto 
ir kad kokia turtinga szeimy- 
na jaja priimtu ant tarnystos. 
Kada tarnaite priimdavo, ta
sai namas kokiu 'tai nežinomu 
budu būdavo apvogtas.

Kada palicije aresztavojo 
viena isz tokiu Koczanovskos 
tarnaieziu, toji pripažino vis
ką ir kokiu budu savo darbda
vius api'pleszdavo o pinigus ir 
brangenybes atiduodavo savo 
vadui.
8,000,000 BETUR.CZIU; 1,218,- 

000 VALDŽIOS SZELPIA- 
MU BEDARBIU.

Londonas. — Dahbo ministe
rijos įpraneszimu, Anglijoje 
yra visiszku betureziu arti 8 
milijonu žmonių, arba apie 15 
nuosz.

* cziaus.
Bedarbiu armija nuo Gegu-

r

žemomis

vietos, 
srovėmis

1

PASISZALINO SU 
SVETIMAIS PINIGAIS.

Sziauliąi. — Saldainiu fabri- 
kos “Birutes“ tarnautojas A. 
Steponaviczius, kaipo savinin
ko ingaliotas iszrinko isz pirk
liu už atleistas jiems prekes pi
nigus, susirinkęs nemaža suma 
neatsiskaites su fabriką, pasl- 
szalino.

AUDROS NUOSTOLIAI.
Birželio 11 diena Vaitkumi 

ir Burliu km., Kamajų valscz., 
Ro'kiszkio apskr., audra sugrio
vė 16 trobų. Padaryta nuosto
liu apie 15,000 litu.

Sziauliu Panevėžio ir isz da
lies Biržų apskr., lietus tiek 
laukus apsėmė, kad dabar lau
ki neapsėti. Jei kas ka ir apsėjo

J
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licijos vada Szįka Lazarevicz 
kuri užmusze ant vietos Bel
grade, po tam pats save nusi- 
ęzove.

Novroko-p ir Petricze, kurio

viso gyventoju skai-

szati Isiibolojo, Negros provin
cijoj. .

II Washington, D. C. — Aha 
diena pasidavė 189 Nikarag-

randasi priq Bulgariszlco rulbo- *žos menesio pabaigos vis dido-
VA • k i • • • > B B V a" V Jk . Ja « a —

szaudo in Zofijos gyventojus
ir ana diena vieni kįfu užmu-
^ze apie d^ideszimtS gyvento- pos 2 diena ju buvo jau 1,218,-*

tai viskas iszmirko. Žmones 
neatmena tokiu metu. Žiem- 
keneziai taip pat visiszkai isz- 
mirke. Gyventojai labai susi
rūpinę, sako, vienas Dievas te
žinąs, kas bus.

ja.,teiržo|io 11 diena buvo 1,-
j 1 IU ■ ■ 'r o—i — r

isz valdžios paszalpas, o Lie-

giaus tankiai ju gyventojai
I

140,000 bedarbiu, gąunanęzįukurioje žmonys susirinko klau
syti pamokinimu kaip iszmokti
______!____ —•jd!_______

likos nuyęžti įa lįgonįutes.
lyg sriam raszymui da nesava- geriau virti maięta. Suzeistiejc
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viszku pasiikeleliiu del Ameri- i n t---- . i n C n _•komu, (kuriems ja n nubodo ka- 
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Kas Girdėt PIRMOS PAGELBOS 
BUDAI

Iszgerti, ku-

taip tebyriuose laikuose 
be aut omobi liaus.

Amerikoniszka szoimyna tu
rinti savo nameli užmiestyje, 
negali apsieiti be automobi- 
liaus. Jaigu jojo da nepirico, 
tai galima tikėtis, kad neu-žil- 
gio tai padarys. Hoover iszsi- 
reiszke neseno i, kad Ameriko- 
niszkas gyvenimas nenžilgio 
persimainis visiškai ant mo
torinio. Panašiai kaip kitados 
farmeriai turėjo po -“keri- 
cziu,”
neapsieis 
Žmones Amerike gyvendami 
užmieseziuose važiuos in dar
bus su automobiliais kaip ne
it ur sziadien daro. Visas skly
pas yra sujungtas konkreti- 
niais tinklais, kurie eina nuo 
mariu lyg mariu. Nenžilgio ke
tina būti padirbtas konkreti- 
nis plentas isz Montreal, Ka
nados in New Yorka ir viduri
ne Amerika in Brazilije ir Ar
gentina. Tasai mil'žiniszkas 
darbas kaštuos kelte tukstan- 
crinft milijonu doleriu, bet ka 
tai ženklina del Amerikonisz- 
ko biznio. Keleiviai keliauda
mi isz Kanados in Patagonijc 
suszelptu tiek koteliu, gazoli
no stotis ir kitus biznius, kad 
plentu bondai greit iszsįmokė
tu. _ M

Pakol Amerikoniški sūdai 
suranda prasižengėli kaltu, tai 
pereina menesiai ir metai. Per 
taji laika prasižengėlis randa
si lluosas po belą. Kada toks 
latras turi pinigu airt pasirūpi
nimo kaucijos, iszeina Tiuosas 
ir gali pildyti tolinus savo pra
sižengimus. O lankiai atsitin
ka kad nekalti budintojai ne
gaili gauti kaucijos ir sėdi už
daryti kalėjimuos© ilgai. Taip 
iszrodo teisingyste Amerikoje.

Nesenei bnvusis prezidentas 
Taftas, kuris yra pirmse<lžiu 
Supreme Court of the United 
States, Washington^ panieki
no toki sistema teisingystes ir 
juoda pletma ant Suv. Valsti
jų. Hennas teisingas ukesas ta 
pati pripažins. Visas sklypas 
kenezia nuo tojo sistomo, bei 
visi yra bevaldingi ir negali 
tam užbėgti. Matyt kad, poli- 
tiklszkos ligos yra sunku isz- 
gydint, panašiai kaip žmo- 
giezkas kuniszkas ligas, ant 
kuriu daktariszka žinysta da 
neišrado jokiu gyduolių.

Laikas užmokėti už laikrasz- 
ti “Saule,”
priversti sulaikyti. Laukėme 
ir taip per algai.

nes kitaip busime

Užlaikymas automobiliaus 
kasztuoja doleris kožna diena 
pagal apskaityma bjuro Moto
ristu Drauguvos Amerikoje 
(American Motorists Associa
tion). Todėl, kožnas locninin- 
kas automobiliaus turi iszduot 
kas meta 365 dolerius už gazo
liną, guminiu ratu, aliejaus, 
pataisų ir ant užlaikymo ma- 
szinos. O kad Amerike viena 
ketvirtu-dalis žmonių yru loc- 
ninhikais automobiliu, todėl 
juju turime apie 25 milijonus, 
o užlaikymas tuju automobiliu 
jiems kasztuoja kas metas ko- 
nia deailmts bilijonu doleriu 
($10,000,000,000)*.

Kožnas automobilius kas 
mirta trotije ant vertes 136 do
leriu, todėl automobilius yra 
vertas laike piridmo tiktai — 
paprastai 953 dolerius, o gyve
nimas automobiliaus turi tik
tai septynis metus. Automobi
lius Amerikon i szk am gyveni
me yra taip reikalingas gaspa- 
doriszku innagiu, kaip > lova, 
peczrua ir Lt. Saiandieninis ga- 
radžius yra tvartu ir kluonu 
miesezionisakam gyvenime.

Vienam -kz Budistu kliosz- 
toriu Kinuose, kas septyni me
tai dvasintieji is z ve rd a spe- 
cialiBBka sriuba isz kopūstą. 
Vyriausi dvasiškieji isz 
k4iosztoriu pasavetttina taja 
sriuba (siipe) tokiu budu, kad 
patys joje maudosi prie si isz-

vertas laike piridmo tiktai — 
j o gyve-

dvariškieji

virimą per visa valanda, (ga
lite suprast skaitytojai kokis 
tai ‘gardumas, jniigu dvasisz- 
kieji per visus metus niekados 
nesiprausė). Tuk^tancziai* žmo
nių (peJegrimu) eina in kliosz- 
toriu idant nors laszeli tosios 
“szventos zupes”
ri nnozystina juos nuo visu 
griekU.

Profesorius Fthorton, apra- 
sz i lieja (buk Kinetikai taipgi 
valgo džiovytas žiurkes, sal- 
džes baltas peliukes, virintas 
kates, kiauszinius szimto met ii 
senumo, samanas it ti,

Dr. Hornday, direktorius 
žverinezinus New Yorke, idant 
iszbandvti mesa nekuriu žvė
rių valgė šituos: tlrležus, var
les, marines kiaule®, barszkih 
ežio, velioribo (didŽuves), kro- 
ktxli liaus, žinoma turi būti 
jaunas. Mėsa 'beždžionku ne 
yra gardi, (bet gaixlosne už vo
veres.

■ I, II nu I.we M»

Daugeliose vietose darbeliai 
truputi pasigerino, bizniai pra
dėjo atsigaivini, tik laikrasz- 
cziai kenezih daugiausia^ nes 
per bedarbe •siuntinėjo žmo- 
niems ant bargo, nes prižadėjo 
teisingai atsi’lygint kada pra
dės dirbt. Ir mes mieli skaity
tojai tokiu turime daugybe, 
kurie užsiliko skolingi. Todėl, 
jaigu galite atsilygint su sko
la, tai meldžeme prisiunsti už
vilkta prenumerata, nes ir 
mums «tokn pinigu tuose sun
kiuose laikuose.

ŽAIZDAI -t!
—

Jei žaizdos gilios, arba to
kios, kurios apima didele vieta 
tuojaus reikia paszaukti gydy
toja.

Perrežk arba atseg drabu
žius, taip, kad žaizda butu ma
tyta. Atraitok drabužius kad 
jie nesiektu žaizdos. Nesilytek 
žaizdos tn pats, ir neleisk Ilgo 
rthil paežiam panešti. Nub borit 
kokiu žaizdų, nuimant drabu
žius, buk atsargus. Jei drabu
žini ptilvpc prie žril/xlos nenu- 
pleszk juos, bet atraitojus ap
link užpilk ąliejaąs, , f

AtGAIVINIMAS ŽMOGAUS 
PO ELEKTRISZKU 

SUTRENKIMU
Peikia mėginti artificialisz- 

ka kvepavima.
Reikalinga atkreipti atyda 

ih faktu, kud 'puprusti pnlioti- 
mai elektriszkos srioves yra nu 
deginimu. Tas nudeginimas 
gali būti pavirszutinis ar gi
lus, 
srioves ir susidūrimo su ja. 
J'ankiai tokie apdeginimia esti 
gilus. Ažiurojimas elektriszku 
a»pdoginimu turi but tas pats 
ka ir prie kitokiu apdeginimu.

Dauginanties elektros varto
jimui, dauginasi ir nelaimingi 
atsitikimai priej o. Net ir da-

AK;., ''' 
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šia ant vlrfežaus ligonio, gali
ma nune^žti pąomua enusa len
ta arba lazdele.
' Nuimant ( Udo VirsznuB at 
Ifizimaiit-"tert po vielos ligoni) 
reikia1 tfll‘ipadaryH su : vienu 
pasistengimių > nes jei 11 igĄii
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raszo,Juoku lai'kra’szcziai 
buk jaigu Al. Smith pasiliks 
iszrinktos prezklentu tai turė
sime:

Užtektinai alaus
Džines,
Vyno ir
Arielkos.
Bot jaigu Al. Smith nobutu 

iszrinktas prezidentu, tai turė
simo užtektinai

Alaus,
Džines,
Vyno ir
Arielkos.
Kas parodo, kad ne prezi

dento vale ar mos turime įpro- 
hibicije ar ne, •žmones vis ge
ria kaip ir gere ir da dauginu.

*

»

Lehigh Valley

Dubaltavaa 
Tikiatas$4.00

NEDELIOJ 22 LIEPOS
SPECIALISZKAS TREINAS <

Apleti Mahaaoy City 4:40 ryta. 
Grįžtant apiak Jeraay City, Em- 
ckanye Place Sta. 8:43 vakare.

A

Baseball-Yankees su Chicago 
New Yorke 22 Liepos

*1,000 TIK UŽ 60 CENTU

reikia ' tab'padaryti su vienu

vartysi, tai eldktrn ji dar 1a-
_■ — ' . A —A M M . A

biąą pakVėd ir gidi ąpdėftinti.
Gyva viela prisekniingdi ga

lima liaklrslh kirvhi ar kir
veliu, jei tik rankena yra sau* 
sn; tik rei'kitt tai daryti isz tą 
hzouo, iš kurio elektros srio
ve ateina ir niekuomet isz ant
rojo, nes eldktrn nė paliauja 
kretus, pakol ji nepereina per 
žmogaus kuna. Jei buvo pavar
tota flztungelo) uždedant ja 
skersai vielos del pamažinimo 
elektros perėjimo, tai reikia ja 
paskui numesti; kad pats ne- 
užsistotum įr nepapultum in ta 
paezia sriove..

. Indeginimai.
Visu pirmiausia reikia nu

imti drabužius, tuoj apHdriziO- 
ti “!

•ric acid” gužą kad hein'leliitts 
ora.
bai svarbu. Ir reikia ypatin-

Gyva viela pasekiriingiii ga

sterile” arba “Sterile pic-

dėti, tarp priegalviu. Tu atli- 
kn> Veikia saugoti, kad nesu- 
lenktti’arbn nopasitestu per su- 
hmžyln vieta.

•Jėigb 'sukeista ypatų1 apsi- 
reiigtis plonais Vasftriszkais 
drabužiais, tai nerti reikalo ja 
rliiTengti dėlto, kad apžiūrėti 
nulaužyta vieta. Fuktiszkai, 
yra geriau nieko nedaryti, ka
dangi taip elgianties, t.y., nu
rengiant, 
briaunas nulaužto kaulo ir’tuo- 
mi padidinti sužeidimą, kuo
met gi paliekant ant jo drabu
žius i a daug gorinu uždėti 
luobus ant sužeistos vietos, nes 
dhilbužini tuo syk yra kaip ir 
puduszka (priegalvis) min'ksz- 
trti prilaikanti sanari. Jeigu 
Stori drabužiai tai irgi nerei
kia jUos nuvilkti, bet su asz- 
trin peiliu ar žirklėms pra
rėžti (kad sužeistu viela butu 
matoma.

• Sujungto nulaužym 
kimo, atskleisk hufaužta vieta 
priosz orą, perpjaunant drabu
žius. Laikykis atsargiai, kaip

kn« Veikia saugoti, kad

išilgus plonais Vftsariszkais

ga i ima * apjudinti

o atsiti-
!|

remiantias ant tvirtumo 
ir susidūrimo su ja.

. Neinleidi^ttas oro yra da- 
«to JA- a .a

gai szvarial šį ligdniu Į)asi- 
" K

M 1

elgti.
* Ryto

IsggMtis,
V k

Reikia ligicmt .paguiti, ji
Užklojant kad pasiliptu «»il t u
reikia vartoti kfirsztb Vftiidens

ir prie paprasto nulaužimo, lie- 
daleisk ligoniui judintis, kad 
tūbini sulaužytas kaulas ne
dariu in szalis. Nėcziupinek 
žaizdos, su pirsztais ar kuo ki
tu. Kaip greit galima, paga
mink antiseptiszka arba chi- 
rurgiszka czy.4ta kompresą ir 
uždek ant žaizdos. Jeigu kau-
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“PLANETARIUM”VOKISZKASISZRAD1-
MAS BUS PASTATYTAS CHICAGOJE

KAIP TIKĖJO DAKTARUI.

I

buvo pa-

........ .........* t

1924m. stebėtinas Vokiszkąą 
oiptisZkas išradimas, pava/Hnr 
tas “Planetarium,” 
statytas Jena, Vokietijoj. Nuo1
to laiko iki sziam laikui pana- 
szūs instrumentai pastatyti ki
tuose Vokietijos miestuose, be
rods ketnridlika’ isz viso, ir 
Viennoj, Austrijoj. Mussolini, 
Italw garsus vadas insake vie
na pflKtntyti Ryme, kuris bus 
atiklarytas szi rudeni. Sovietu 
valdžia irgi nupirko viena.

Bet pirmas “Planetarium
Amerikoje -bus pastatytas Chi- 
eago'je. Max Adler, bn ve s Sears 
Roebuck kompanijos direkto
rium, ka tik paaukavo $500,- 
000. miestui nupirkti ta instru
mentą, ir paaukavo naima ku- 
riame bute intai sytas. Tas “Pla- 

rtt n til 1 VYVl 1 1 A M n n l n! M ? I 11 r* I
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ne tn n umI

salos Michigan
Field Muzėjaus.

“Planetarium

bus ‘pastatytus ant 
netoliežere

kūdiki.

Tula kaimiete ateina pas 
daktaru melsdama rodos del 
kūdikio kuris jau nuo ilgo lai
ko serga.

— O ka lyg sziam laikui, 
darėte su kūdikiu! — užklausė 
daktaras apžiurėjas serganti

I

— Prašau gražiai .ponb dak
taro, kaip mano šitas vabalė
lis apsirgo, tai man davė rodą 
krifrninka. Liepe jam duoti ar
batos ir daviau, bet nieko ne
gelbėjo. Nuėjau tada pas sker
džių, kuris nuleido vandeni 
ant anglių bet in tas nieko ne 
gelbėjo. Po tam liepė jam duoti 
arielkos su pipirais, liet ir tas 
nieko negelbėjo, ant galo mis-

bar treežioji szenis (third rail) 
ir vielos yra jau priežasezia 
daugumos sužeidimu ir 
ežiu.

Paprastai vagonus stumianti 
viela, isZnesža begi apie 500 
apsisukimu (volts), o žibina
mųjų ir skliautiniu lempu srio- 
vese jau nuo 2,500 iki 3,000 Ap
sisukimu. Palytėjimai sziu di
deliu pajėgu atgabena priežas
tis nelaimiu, net ir mirties.

Treczioji szenis visuomet pa
vojinga, todėl reikia jos vengti

mir-

I

honkas, karštas plytrtą, arba Jns kiaurai iszlin'kes, kas tan- 
panaszius daigtus. Reikia pk- 
gelbėti cirkuliacija trinant są
narius apie szirdi, bot ne nuo 
szirdies. Galima .
prabus atgaivintojus, 
karsztos kavos, arha “ 
tie spirits of ammonia.^

NulauŽymas.
Apžiūrėjimas paprasto 

laužymo yra neleisti sužeistam 
judintis, kad kaulo galai ji 
dar labiau nežeistu. Jeigu lau
ki gydytojo, niekę nereikia da
ryti, iszskyrus, kad atsakan- 
cziai ligoni paguldyti. Jei ma
noma ka'd ta darant galima 
kaului sujudinti, ImkI yra ge
rai ta vieta prilaikyt ranko
mis, ripimant isz abiejtl szonu.' būda sulyg kurio ligonis ma- 
Kaula reikia nedaleisti stilerik- 
tr, kuomet kartais ligonio nori

panaszius daigius. Reikia pri-

vartoti pa
kai p 

aroma-

nu

iszsilerikti. Nusidraiko papras
tos vielos, gal but viens gala,s 
siekiu elektriszka viela, todėl 
ju nereikia liesti.

Elektriszku vielų visuomet
reikia rūpestingai saugotis. •

Apsireiszkimai eleklriszko. viątą^ rąikią uitsakauoziai ..in- ru neszant. 
sukrėtimo — netikėtas pameti- 
faas sąmones, kdomet elėktrisz-!

kini atsitaiko, nebandyk at
stumti ji atgal, 'bot uždedamas 
rike vokia laikyk taip, kaip yra. 
Visuomet apžiūrėk žaizda pir- 
iniau, o paskui nulaužta vieta. 
Apžiūrėk sutrenkimą. Niekuo
met, nebandyk porneszti, ligo
ni kuomert jo sanariai bent ku
rie nulaužti, pirm kol neinde- 
si nulaužtos vietos atsakan- 
czial luobus arba skovoldas.

Reikia atsargiai neszti Su
žeista Žniogu in saugia vieta 
arba nors Varniai paguldyti, ar
ba nugabenti ligonbutin arba 
pas gydytoja.

Pergabenimo budai mainosi, 
bet vlstlok reikia parinkti ta

yra milži- 
niszkas instrumentas, suside
dantis isz ilgo cilinderio su 
dviejais sferisžkais galais. To
se sferose ir ant eilindriszkos 
dalies randasi net 119 lensu. 
Sziė 'lensai panaszus in papras
ta “magic lantern,” 
nuogos akies žvaigždes, saule 
menuli ir planetas' ant baltos 
audeklu apdengtos bazilikos 
(dome.) Kuomet kambaris ap
tamsintas ir žmogus pripranta 
prie tamsumo, žvaigždes pasi
rodo kaip tikrame nakties dan
guje. Žmogus nesijauezia kad 
stovi bazilikoj isz 90 pėdu, bet

11

ir parodo

sukrėtimo — notiĮcetas pameti-

ka sriove pereina perkauna. Nė

linu sau: kad jau tau dusziuk 
jau nieko nepagelbėjo, lai jau 
buna tavo mintis, taip ir atėjau

* M 4 i M >" ♦ I J?

f

Šiaušia keiftos, tirba vartojant 
hesztuva arba vienam, dvie- 

pasiverriti, * (Paskui sulaužyta jais, trejais a Ubą dauginus vy- 
F.L.l.S.

i

t

pilnas atsikvepavimas ir slip-, 
. M* _ j L. *

KAIP APSIGYNUS
NUO UODU 1

ir iszkisza kvėpavimovinszi, 
triubeles laukan. Jėi aliejaus

nas pulsas. Kuomet rankos su- 
' siduria su gyva Viela, ypata ne-
i gali jas f uojrius atitraukti. , New York’o valstijoj randasigali jas fuojrius'atitraukti.

Apdeginimas rhnkū ir kitu fizcszias-deszimts invairiu uodit j

Ka ta* tukatentb dolariu žmogui 
ralazkla, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligok bei viduriu eugedi- 
mof Toki žmogus yra susiraukęs, no- 
Itoksmae ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tekiam žmogui ir auk
sinį kate* parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, peru tea aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat ap- 
f - -- " _ - - - 
greit reikalauk musu vaistrdoliu nuo 
bito vienos žemiau pažymėta Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

VaieMolee yra duo sakinėsiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
melimė, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudejtmo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perazalimo, skaudėjimo po 
krųtipe, rsąmatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, Mlkpinimosi lovoj, ir 
kitu Hgu. Atsiunsk 80e. te! gausi

imtu kokiu noro nosmarumu, tai

me, ptotokano, Mteptoimosi lovoj, Ir 
kitu !teu< Ateiunik 80e. te! fanai 
ruliVžolto: kortoi joma lufražins 
rvclkato, panuikina minetea UfM.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
Ikausmus, užima ausyse, nuomare,

mua “Narva Preparatas.“ Nsnsi > 
ga yra labai blog U dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tol li
gai kelia ir eutelkia žmogui ramu
ma. Ateinek 10c. a ganai musu toliu 
ir knygų Itetalaga. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuos 
M. M. ŽUKAITI8,
28 quiet Street Syencerpolnt, N* X*

rpas poną daktarą. *
. " - - - - - J

KUNIGĖLIS UŽMIRSZO KA 
KALBĖJO. /

Tūlas Liotuviszkas kunigas, 
kuris tnnkei užsimirszdavo ka 
sakydavo laike bažnytiniu ap-’ 
vigu, užbaigė pamokslą sdkan- 
cziai apie nabasznika laike lai
dotuvių:

“Taip, mano mieli klausyto
jai apie nabaszninka galima 
atvirai pasakyt: Kentėjo ir pa- 
neszinejo, (stalgai jam atėjo

tiki, ’kad ant oro. » , ,
Mnszinos mechanizmus val

do pamokslininkas nuo vieno 
elektriszko jungtuvo, ir galima 
matyti žvaigždes kaip jos at-i 
rodo nuo sziaurinio žemgalio, 
pietinio žemgalio arba nuo kL 
tu vietų. “Didysis Metas” isz 
26,000 paprastu metu, gali bū
ti dupliknotas in kelias minu- 
tas, ir dangus perstatytas kaip 
atrodė priesz kėliu “tukstan-' 
ežiu metu. Penki tukstanoziab 
metu atgal musu dabartino po
lio žvaigžde neužėmė tokia 
svarbia vieta, bet toj vietoj bu
vo žvaigžde, kuria vadiname 
“alpha Draconis,” Tuom lai
ku “Pietinis Kryžius” buvo 
matomas isz vietos kur dabar

alpha Draconis.” 
“Pietinis Kryžius

bus užpilta vandenyj tos triu- Now Yorkns Tu gaH.

mislis apie Kristuso gyveni-
K • • a « « -'tor If' .ma) mirė, yra palaidotu ir žen

gė iii pekla. Amen. *
)....................................................- ■■

li,

S. J. M0CKAIT1S
LAIVAKORCZIU AGENTAS 

224 S. MAIN ST.
SHENANDOAH, PA.

n **•

Norintiems važiuoti in Europa, 
parūpinu Paszportus. Sinncziu 
pinigus in visas dalis svieto. Par
traukia szeimynas su vaikais, 
tuju kurie neturi Amerikoniszku 
popieru. Padarau rasztus del , 
atėmimo daliu, ir visokius rei
kalus atlieku teisingai ir savži- 
ningal. Kreipkitės pas mane.beles prisipildo aliejum ir jau

nas uodas mirszta nuo užtrosz- 
kimo. Kbrosino ar kito kokio 
pigaus aliejaus užtenka pora 
laszu užpilti nes jis iszsisklei- 
džia ir neprileidžia uodams 

j veistis. Vienok, vaitojant alie
jų, reikia surasti ir pripildyti

ma su 24Planetarium” parody- 
reikalaujama 

, užraszyti 
ant dangatis savo tinkamose 
vietose ir panaszus in dideles 
elektrisžkfts iszkabas. ,

Galima matyti menulio at
maina kaip sukasi apie saule ir 
žeme. Taipgi matyti planetų 
judėjimą. Galima taip pagrei
tinti, 'kad meto atsitikimai pa
sirodo iii 'kelias sekundas. Sau
le skubinasi skersai bazilikos 
su Merkuru ir Venera vilks- 
niuojant apie ja.

Beveik visi

Kuometti.
Žvaigždžiu vardai, W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
CRABORIUS MAHANOY CITY

rusziu, bet tik dvi ruski labiau
siai žinomi. Isz tu dvieju pa-! 
prnszoziausia yra “Culex” ru- ! 
szis. Nors “Culex” uodai pri-;

kūnd daliu yra paprasta, tru
puti reikia pasimokinti kad sii- 

sužeidimo.
irmiau iszgelbok sukrėtusi ir

duoda daug nesmagumo, /I •• l Vii VF»

szis vadinama uanopheleM tik

prasti priežastis 
Pirmiau iszgeTbof 
paskui apžiūrėk.

Tūluose atvėjuose galima 
elektros begi arba sriove Užda
ryti ir tas visuomet reikia pa
daryti, Jei greit galima. Per li
goni, papuolusi ant Vloldš, vi
suomet eina elektros sriove ir 
jei pagelfretojaš papuls atit to
kios srioves, elektra pagauk ir 
ji pati. Todėl jis neprivalo pa
leisti ypatos 'kuna, Jei tas kū
nas dar siekią Viela ir treczia- 
ji szeni, iszskyrus, jei gelbėto
jas labai atokiai stovi. Prie to, 
gelbėdamas ligoni, privalo riri'u- 
gotis, .kad jis pats neprileistu 
savo bent kuri sanari prie elek
tros. srioves.

Dar daugiau, reikia imties 
aktyviszkai, nes 'kuo ligonis il
ginus bus ant ėldktriszkos grio
vęs, tuo labiau elektra pereis 
jo kuna ir pavojus didesnis. 
Jei galima, gelbėtojas privalo 
apsiriszti rankas neperszlapa- 
mais skudurais, gurnais, tan
kam szilko audeklu arba nors 
sausa pala. Apart visko, dar, 
jei galima, reikia atsistoti ant 
gausos lentos, arba sklypo gau
sos storos popieros arba nors 
sauso žipono. Gumines pirszti- 
nes ir czebatąi yra kar kas dau-

suomet galimri turėti. Jeiyięla 
yra apaezioj ligonio ir žemo 
aplink sausa, tai visai saugiai 
gali szaiyj altsistdjas isztraukt 
ligoki krtd ir gryąom rarikom* 
suomės, tiįt reikią ftnti viep už 
jo drabužiti ir žiūrėti, kad jie 
nebotu patepi. Viela, įpuolu-

altslstojas isztrauktgali szalyj
ligoki kad
Budinės, tik reikia ftnti vieįi už

nebytu Bzlapt Viela, užpuola-
/ • i' \ ■ » I-
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• Vlio*i 
nok jie nenesza Ilgu. Kita ru-

kurie laiko vandeni. Neuždeng-

gilesnes vietas, ir apversti ar 
'yisai sunaikinti visus indusyisai sunaikinti visus indus

rai žinoma, 'kad neszioja tnala- 
rijos liga. Yra dar ir treezla 
ruszis kuri randasi ant Long, 
Island, ir kuri veisiasi "tik su- jeįaH .mn^u 'blokiniu indu nors

ta statine ant kiemo prisipildo 
lietaus vandeniu, ir ten prade
da veistis milijonai uodu, o ke-

ram vandenyj. ‘ ’
Pradėjus kasti Panama Ka

ukia, tik tuomet tebuvė galima 
darbas tęsti, kuomet buvo Isz-
naikinta riillij^hėi uodu, kurie 
veisiasi pelkėse.' Budai ten var
tojami galima būti pavaitoti IV 
ežia. Žinoma, kad ton kur ran
dasi daug peikiu, taip kad yra 
ant'Long Island, mieskąs arba 
kolonija turi tuom reikalu rii- 
pmtis.

Yra trys budai bodu isznal-
kinimul, sunaikinant )u veisi
mo vietas, užmuszant’juos alie
jais, kol dar jie nėra galutiną!, 
iszsipereje; ir parūpinant to- 
khloš pridszus kurie Uodais 
maitinasi.' Visi trys budai buvo 
geri Panamoj.

Uodai tegali veistis tik' ty* 
kiame vandenyj. Iszdžiovinąnt
polkos# pripildant žemas vietas 

< A . ' ai Mir apyercziąnt visus indus, ku
rie laiko vandeni galima la
bai sumažinti uodu skaitlio. •

Uodai padeda kiauszinukus 
dideliais skaitliais tykaus van-

1 » • • 'W'V W R > • •• • .

jie iszsi’peri ią kirminukus
dens pavirėžyj. Už keliu diėnut 
jte iezsi’peri in kirminukus. 
Trumpam laike jie pasiekia di-

’desne forma ir juos vadina pu
pomis. Abiejose formose jie tu
ri kvėpuoti ir kad tai padarius 
iie dažnai eina in vandens na*

pemis. Abiejose formose jie tu
ri Kvep
jie 4WJUU eiua U vapenę pą

*' • . ■

I .

ir pusiau pilni 'lietaus vande
niu nžvois visa apielinke uo
dais.

• Kartais nėra galima pripilti 
užtektinai aliejaus ežere, arba 
mažame prude. Tokiuose atsiti
kimuose galima prileisti van
deni žuvimis kurios maitinas? 
uodais, kuomet jie esti kirmi- 

........................... F.L.I.S.
4" f \ y k ‘ ' r • 1

nlįjiu stovy j ižitanė i'
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LietuvfoskM Graborins
r K. RĖKLAITIS
> Laidoja numirėlius pa-
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turin pagalbi
ninke motorams. Priei- 
namoi prekes.

8KTfiuįSVr cttt, PA. 
»«. Pi.

L A « T* ' ________

> f 7T

J

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

. Mill * fatterson sts., 
8T. OLAIR, FA.

I ■ Ml ‘ • h ' - ''

faUlssmuoja (Jr ; laktoj* Minutes 
ant ridokin karfolą. Patrakai tana- 

j, KUO papradcaiaudlu Urf prakdl* 
niauto. Pamauto antomobUlut 
teMotavfv, malto, krikutynia Ii 
kHtema paatoalinijtaUuna,

M tatatonaa XJZ14L 
i

Beveik visi “Planetarium” 
Vokietijoj randasi mokyklų
komitetu rankose. Žmones tu
ri mokėti fnriža kaina pamatyti 
stebuklą. In keturis metus nuo 
pristatymo pirmo1 “Planetari
um” 
jonas žmonių’užsimokėjo pini
gus pamatyti szi stebuklą.
Instrumentas pastatytas Carl 

Loiss Optiėal Works ir kainuo
ja apie $40,000. bet už tinkama 
trio ha instrumentui reikia mo
kėti apie $150,000.

Vokietijoj, suvirsz mili-

o F.L.I.S. ‘
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SKAITYKITE “SAULE"
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Laidoja kunua numirėliu. Paaamdd 
automobiliui del laidotuvių, brikas- 
tiniuy veaeliju, paaivažinijimo ir t. Į. 
520 W. Caatra StM Maka»«y City, Pa.

ĮSI

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.01
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Mokame 8-cžfa procente ant C 
sudėtu pinigo* Procente pride- S 
dam prie juau pinigu 1 Sausio ir c 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus > 
turėtumėt reikalą su musu banka J 
nepaisant ar mažas ar didelis* z t

j, G. W. BARLOW. Free. , . J 
J J. FERGUSON, Vica-Prei. ir Kas. f

—■» I

ii

•ii
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

3-czia Procentas už juau pinigas ir sauguinaa del join 
pinigus yra geriaue negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. . A

MERCHANTS BANKING TRUST 0(h,

suma kas-kart augau didyn.; Yra tai saugiau & geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite tavo 
pinigus in salta Banka o perai tikrinsite ir matysite 
kaip tąi pinigas 4

moka S-ėiia Procentą už juįu sutaupytus pinigus ir tą

,111logaus kuris dirba ir ozedina.

angą su padauginimu procento.
I
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“SAULE“ *
»

r Nepažinstamieji I
. ~ 1 ' - - ' ■ ■ .it

‘ •
Kunigaiksztre paklydęs pa

saulyj su savo kariais didvy
riais, jO mylimoji laukusi jo, o 
nesulaukdama už kito iszteke- 

• jusi... Gryžes, o savo mergeles 
neradęs, griaudžiai verkes ir 
verkeą o jo asztireles in Nemu
ną tėbesrflvi... •'*“ • ’

— * Aszareles Sratd in Ncmil- 
nA. Angele, tu už szimto my-

AM

liu, bet tu mano szirdyj! Tu 
mano akyse, tu mano laimes 
žvaigžde! Asz jesekau Tavos, 
bet niekur nerandu! Ir vėl su- 
uže miszkas.

Pakilau ir skubu miszko ta
keliu. Kur, —- nežihau. —

— Ar nebuvo ežia Angele? 
— klausiu gryžes Ema.

— Ne, nieko ežia nėra. Asz 
esu, ko dar jeszkai...

— Rodos, ežia buvo Ange
le ir seke man apsaka... Rodos, 
semiaus isz jos stiprybes, dva^ 
sids jėgų!... “ 

• •

Pa-

Praslinko daug laiko. Kuror
tas iki kaulo inkyrejo, bot szir
dis inprato liudesin, inprato 
aszarosna, kanezion. Angelo 
mabe pamirszo, neraszo
mirszo! Neraszo? Angelei? 
Taip, ji pamirszo 
kurortą, susikrauszcziau daik
tus, sėdau in traukini — viskas 
liko, viskas dingo... Ir naujos 
viltys sukilo krūtinėj, naujos 
liepsneles insikure. Atvėriau

Apleidau

langa, rodos, girdžiu Angeles 
daina! Taip! Tie patys tonai, 
tos gaidos, tie žodžiai. Dar la
biau insiklausiftu traukinio 
bildesiu. Girdžiu Angele, ta 
mano laimes mergele! Ja, Ja 
girdžiu!

Klau

bu. nusikvatodavau! O praoux mi si Kvatodavau! u pra- 
keiktojo juoko balsai užkreo-
dą vq, visa mano nykti ji kamba
rėli. J. * * • - •

i 0 * '

Viena vakaru kilo labai dide-j

le audra. Modtitt virszunes 
lankstėsi, siūbavo; vejas szvil- 
pe, kauke supykęs, vilko danti
mis graužo langines...

Mano baime slogo. Stveri nu a 
savo senąją smuiką, jau tūla 
laika buvusi be stygų. Suderi
nau, patraukiau ’griežykliu...

viską...! Bėgt atgal, tylėti, am- 
Taip, kr tnipITžinai tylėti?...

Eit — gryžt?
* •

Pro vakaro tirszta tamsuma 
ibzgirdau Angeles1 dainai.*1 Ji 
žiūrinėjo gėlos ir dninavd... 
Asz stovėjau, lyg apmiręs... 
Galingas liepsnas kure mano 
kritinėj ta daina! Ji viliojo ir
batide, iszmotinojo..; Visa prh- 
oitis suszvito szirdyje ir sykiu 
didžiausia kova virė....
gryžt! Pasitraukiau in siena,

Eit, ar

Dar žiburiai dega. Bėgsiu ir
* s

i
Atsivėrė du

rys. Norėjau sd džiaugsmu hV 
eiti.

— Tamstos nepažystu! Kar
tais žmones paklysta — uždarė 
duris... ' . . ’

— Angele! Žinau, kas yra 
męilo, myliu tave, myliu!... An
gele! - - . v

Vejas tycziojosi isz manos,

viską pasakysiu. Skubu. « • ' *
Pasibeldžiau.

Ar Daug Mergaicziu
Panasziai Padarytu?

Isz, Angliszko F.W.S.B,

— Selenda I Ar yra tavo te- 
t, 4 '' '! ’
— ajsake Se- 

^įtikėjo sn- 
. Ketino pasi-

. L-T'"* ■ —

Abraomas Ayres ’as iszejo 
szvilpdnmas, o ant kelio misli- 
no apie puikes akeles Solendos

- , - - . 1 
savo paezia.

Kada ' pereiti nėjo pavesi

ir jos gales kada ja pavadint
......J ' X

* *.

vas namie?
— No yra jo,

juddu ogiu, pajuto; jog kas to- 
kis užmėtė jam sena bavolini

' * ..* ..... ........... 1 ""
-A Voksas yra melagiu. Ži- 

nokie pats! •' • ’
—- Tai nieko, iszmuszk du

ris; želaba likos nžmirszta nu
kabint, tai viekas.

— Eikic tu palis; asz neno-

Tonai stebtiklingai gražiai su-^paskui prisiglaudžiau in tvo- 
skambejo, krutinėjo gimė dl-
džiaugias noras griežti, griežti 
be galo! Bet ka?! Ka griesziu? 
Kas in galva ateis ka szirdis 
jaus, kas grieszis... Atsiminiau 
Szopena.... Ji aSz griežiau sve
timoj szalyj, toli ntoo tėvynės, 
kada siela raudojo, kada’gyve
nimo audra palenkdavo! mano 
jaunas jėgas in žeme, kad ilge
sys krutinę varste, 
prasznabždodavo —■ 
žemęjM. Griežiau ji. 
tais ateidavo
aidu! Atsimindavau Angele. Ji 
man daug džiaugsmo atneszda- 
vo daug laimes!

Ir dabar isz didžio liūdesio 
kilo džiaugsmas — rodos, grie
žiu Angelei! Rodos, ji laukia 
naujesniu ir naujesniu aidu, gi
lesniu ineliodiju! Taip! Asz 
griesziu Tau, raminsiu Tavo, 
nes asz Tame raminime busiu 
laimingas... Taip, busiu laimin
gas...

Juoktis norėjosi, juoktis!
■Nuolatos temo tamsiau ir 

tamsiau.... Ne, neisiu in ja, Tiel- 
siU. Ji manos nelaukia, ji ma
nes neapkęs — man dar skau
džiau bus ta kęsti, dar sunkes
ne naszta prislėgs mano dva
sia! Ne, neisiu. Taip nėra szir- 

nera paguodos, niekas 
Ne, nepa-

ra...

juoda naktis szaipesi, juokėsi*, 
baugu. , ‘

— O mes nepažystamieji, 
nepažystamieji... Lėtais žings
niais nusekiau ^totin 
lydėjo juodos mintys ir begali
nis skausmas.

Galas. *

Mane

*
< <

I

f

o lupos
Ilgu man 
Bet kar- 

labai džiugiu

<<

• #

I
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lenda Griffin. NęsitikfcjO sti- 
gryžt szi vakaru
likt ant nakties pas Zancsa Ba: 
keri. '

: — Na tai klausyk, — tate 
Abroamns Ayres, agehtas ti
kintu, — ar nė busi pHeszinjęa 
tame, jnigu paliksiu per naktį 
ir ant rytojaus szita blokine dė- 
žuko? Nuo vakar užsnigo visas 
goležkelis — baisi diėha rtiit 
tavo motinos szermenu, ' ar nė 
teisybe? it aplaikiaii tėle-

kaili ant galvos ir puolė ant že
mes. Norėjo iszsiliuosuot, 
szaūkti pagelbos, bęt viskas 
nusidavė ant niek.

— Szi meta, mano senos 
vaike, gal kompanija tau nepa
kels mokesties, — paszauke
• 1 -1 • « . « a . I*

Norėjo

t

juokdamasis kas tofyis storu

— baisi dietia nnt

i

— Eikic tu palts; asz neno
riu su tuom užsiimt, asz noap- 
vogiineju numirėlius.

■JLmb. At gyvas ar numiręs! — 
suAfurbęjo senas Mikolaa Din- 
tiaii, —jaigu jau pradėjau, tai 
ir pabaigsi ii. 1 ; . . -

Sdenda gulėjo grabe tykiai. 
Iszgirdo kaip durys atsidarė, o 
keli piktadariai inejo iii vidų. 
An!t kart Pierre Bnbitan iszdiii 
ve kliksma, kada paregėjo vi
duryje adlos graba ėtt'tittdhKMrl 
nobasznin’ku, su riksttiii iszbe- 
go laukan. Dindliž ir Dollėltiaa 
nilriire adbiilal, pradėjo ka to- 
ki isztyko kalbėtis, o Szirdis

balsu, — o ypacz, jog kompani
ja ne gales ant tavos atsidnot. 
G niekio dabar spakainei—spa- 
kainoi. Ne yra sveika taip ju
dintis ir nesijudink; jaigu no 
nori bu't (priverst na prie’ pa ka
inus. Vaikai imkit ji ir nunesz- 
kite prie ugnies. Ne esmių jo 
prietoliu, bet vienok ne noriu 
idant ne suszaltu ant umert.

1 Tuojaus viską suprato, tieje 
piktadariai dažinoja kokiu ba
du apie auksa ir nutarė ji pa
skirt del saves.

Tam paežiam karte Selenda 
iftzbego užpakalinėms durims 
pažiūrėt ant atsitolinanczlo 
jaunikio. Ne toli stovėjo egle, 
pric’kuriuos prisiartino ir pa

Kalendos tnuOze tfaip sh kiŲu.
— Jisai czionais nieko ne

paliks, — tarė DdUardks, gal
va Mikolo Vokeh buvo pripil- 
dhVtn gerymu. Mergina iszejd 
su tėvu. Uzionais nesiranda 
nieko tik lavonas. Tegu! asž 
pagausiu in savo rankas taji 
Mikola, o pamokinsiu ji gerai 
už jojo melaginga pasaka.

— Nes ant virszaus da ran
dasi ruimas. Eime in tenais pa
žiūrėt. ’

— Jeszkok kltr nori, ant 
nieko tau tas prisiduos. Asz 
mislinu, jog czion pinigus ne
paliko.

Dmdau, vienok an't to nesu
tiko; atidarė 'komoda, iszverti- 
nejo visokius užkaborius', o ir 
nusidavė ant virszaus, nes nie
ko nerado įtiktai atsitolindami 
mete baisu žvilgsni ant stovin- 
czio graibo su nuduotu lavonu.

Selenda Griffin turėjo ap- 
alptie. Turėjo ja ja kas tokia 
atgaivint, nes kada atidarė 
akis, mate savo tęva ir Abra
omą, o iszszokus isz savo guo
lio pradėjo sveikintis su pri- 
buiszais. • : v A

— Ar gyva ir sveika Se
lenda I — paszauke Abraomas. 
Dėkui Dievui, o pinigai? tie 
latrai paėmė, ne teisybei?

— Ne; negavo ju,— atsake 
Selenda, iszimant blokine isz 
grabo. Sztai jieji!

— Mano mylemas kūdikis 
yra tikrai narsi mergina, —ta
rė senas Griffinas.

— Jiji yra tikru aniolu! — 
pasznuke Abraomas.

Senas Griffinas paskui ap
sakinėjo, kaip isz priežasties 
dideliu pušniu ir sniego nega
lėjo pribut nahio ir kaip eida
mas keliu paregėjo prie ugnies 
gulinti suraisziota agenta, pas
kui dažinojes nuo jojo apie at
sitikima, greitai skubino na
mon, kur tik jaja paezia rado 
gulinezia apmirusia grabe. 4

— O dėkui Apveizdai, 
tare senis1, — yra gyva ir ®vei-

grama, idant nlisiduocziau. in 
Quarter Mile Junction del pa
ėmimo vietos seno Jones’o’ Šu^ 
szalde sau pirsztus ir per tai 
negali ' natidėtie tėlegrafiriio 
instrumento.’ Žinorha, jog Irt 
tenais tiitiu nusiduot ant* mulo 
o szitB blokine dėžutė yra per 
slinki man nesziotis, o da gdf 
tarp tu puslaukiniu žniėniu pa-.

pragaiszlnimas’ gyvastie^.
Bet kas tenaife ' randasi 

Abraomai 1 užklauSė akyva:
j. »

i j____lX -r
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instrumento. ” Zinorhn, jog Irt

dies, 
manės nepažysta... 
žysta?...

Keletą žingsniu pasitran
kiau tolyn...

Staiga atsidaro durys, ant 
slėnkszczio pasirodė gelsva-ka- 
se Angele, apsidairo ir prdtare 
tamson. —

• — Kas mane szauko, kas 
mano vanta isztare... ? Macziau 
kad akys jos kažko jeszkojo 
vakaro sutemoj, kad susimas
tęs veidas klausiamai žValgesi..

Angele! — Tyliai prasznabž- 
dejo mano lupos.
Bau apsidairė 
kas ja szaukia: 
kitas? Gal vejas

sidarytft godumas, o da gai it

■ t

Ji dar aky- 
nežinodama, 

vejas, ar kas 
;, o gal ir ne? 

Užsivėrė sunkios durys, tylė
jau. Prakeiktas juokas arde 

gus snieguolių žaismus. Lygiai krutinę, norėjau nusikvatoti ir 
naktį pažadinti isz miego! Nu- 
sigryžau ir nuėjau tolyn...

— Važiuok in Laisves Alė
ja, tariau vežikui ir atsisėdės

» * # *

Vėl po lango blaszkesi snie
guoles; vejas sūkuriais jas gai
niojo. Asz žiurėjau in sukurid-

taip ir mano szirdis blaszkosi, 
sukurtuoju gyvenimo audru 
gainiojama. Lygiai taip nerim
sta mano dvasia...

Ujįai dūmojau, ilgai skridau 
žydria padange vikriais jau
nystes sparnais, viliojamas lai
mes (Žiburio... O po langu vis 
blaszkesi sapningos snieguo
les. ■

Praslinko daug laiko. Kaž-
i Kan-

Didelis
Juoda

į

temindama hnt blėsimuos.
Trisai apsidairė saugoto pri

siartinos prie merginos, 
vos lupoms ne dalypstejo 
sieS, isztare du žodžius:

jog 
aii-

kus balsus:
i

Sustojo traukinys ant mariu 
kranto. Ritasi bangos viena po 
kitos ir nyksta po kojų...
nenyksta — bėga verkdamos 
ir maldauja, praszo kažko... 
Taip, praszo... Ūžia juros; ver
kia, blaszkosi bangos...
sausi./. Ne, —1 'ta i'Angele pala
ka seka apie tolima pajūrio 
kraszta, apie gintaro szventy- 
kla, jauna skaisezia karalaite... 
— Kasos jos auksines, plakasi 
sidabrinėse bangose, 
prausia jos skaistųjį veideli... ja, kvieczia 

jos 
maloni kalba —tai ji, ji!... 
Ūžia juros, traukinys vėl dun
da, akys merkiasi, iszvargo... • • • 

Jau Lietuvos miszkai.
Lietuva! Dieve, džiaugsmas — 
tėvyne! Rodos, malonesnis ta
po traukinio užimąs; rodos 
garvežio dūmai ne tie, kur pir
ma kirto gerkle. Ir žmones, ro
dos, kiti; kiti ir traukinio tar-

Taip — Angeles žodžiai

ku rios

kaip! betikėtai patekau 
nan. ’Beikalu daug, laikas ne
regimai bego... Viena vakarti, 
tacziau, tapau liuesas. Sugry- 
žau in • vicszbuti 4 ir mastau. 
Skverbiasi ypatingos svajones
ir neduoda man ramybes, vilio

Pasiilgau jos gražiu akiu, 
jos maloniu žodžiu, brangios 
szypseneles.
cziau duokit man spartins kuo 
smarkiausius! Bėgsiu rankas 

ir nesziu jai savo
skausmą, kurs amžiais ^kruti
nėjo tuno!../.

Greicziau, grel-

Jau isztieses

* • *

Begu gatve, nieko neklausy
damas; nesidairau, skubu...Ve
jas sznypszta isz užkampiu,sznypszta isz užkampiu

sedynen užsidengiau akis..
• t , *

* ■

Baisi buvo naktis, 
vejas daužė langines,
tamsa užtemdo dangų, lauke 
nieko nesimato. Guliau, bet ne
galėjau užmigti — mintys, 
mintys mane kankino, trukdo 
mano* szventa sapna.

Atsikėliau. Sėdausi prie sta
lo, paėmiau užraszu knyga, ra- 

“Skaiscziai žydi gėlos,
kol nenuvysta. Maloniai szildo 
Saulute, kol nusileidžia... Malo
niai žydi musu jaunuoles — 
mergites, 
mos;

sziau...

ta ' 1

BALTRUVIENE 
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■ Teh kur arti Nuntiko, 
'Bobeles visai proto neteko,’ • 

•Nesuvaldo savo liežuviu, 
Kabinasi prie nekaltu žmonių

' Grincziu neapŽiuri, 
Vaikai kaip parszai iszžiuri, 
Szlapinasi in bliu dus ir

4 ..puodus, 
O paskui laiko juose Viralus.
Po (am vyrai turi isz j u 

valgyti,
Ir nieko nesakyti, 

Ba jaigu katras iszsižiotu, 
Tuojaus su szlųota iszjotu. 
Viename tokiame ome, 
Dvi! szeimynos turime, 

t 'Vienu bdbrtmevalrt,
. Kita getą ragana,?.! 

Kada ana diena susirupeziavo, 
Viena nuo'kitos pipirit'gavo.

>

<)

— Pinigai auksinei. 
; Akys Selendos pražibo.

kėlės pinigus vela padėjo, ant 
savo vietos.

Da savo gyvenime ne buvo 
mates tiek pįnigu. M

—- Tieje pinigai turi ■ būti 
nusiunstais per expresą iti Dit- 
sorta, 
bedamas patykrt, — bet oxprė
ska no ėma isz priežasties 'tiž- 
pustytu keliu. Dabhrtieš reikea 
Inos pinigus sevget lyg ryto
jaus, pakol siuntinei Ditsono 
no pribus ju atimt. Tavo namas 
randasi tik mylia kelio nuo 
stadijos,1 per tai biis saugiausia 
vieta del ju. . < 4
stai jo

Pa-

iszaiszkino Avtės kai-

kol jos nepasiekia- 
maloniai dega meiles 

liepsna, kol kurstoma., kol 
nuolatos kurstoma?...

Ne, tai ne meile! Tokios mei
les, nėpripažystu, nenoriu. Ma
no meile kyla isz asmenybes, 
gelmių isz szirdies paslaptin
gos gilumos... Asz myliu, my
liu visus.... Bet labiau mano 
szirdi žeide, mane žadino vie
nas žiedelis — Angele. Tacziau

Asz myliu, my-

nautojni. Ir lietus kitaip bei- szaltais savo sparnais palies- ji manes nesuprato, nors daug
1 1 I t . « . a a • a « >•■«««• •džiasi vagono langan!

Sztai paskutine stotis. Iszli- 
pau. Aplinkui tamsu, 
kur szviete elektra.
daug žmonių vaiksztinejo, sku
binosi, skubinausi ir asz. 

• •
Gryžau namo.

daug laiko, stengiausi užmirftz- 
ti svetima szali, tuos nelaimes 
žmones ir ta skatfsma, kuri ten 
patyriau... bet... mano szirdis 
galingesne už mane! Angelo 
nuolatos manyje, mano kruti
nėjo tarp szveneziausiu jaus
mu... '

veidą...dams mano deganti
Saules nėra. Nyki migla slegia 

Kur ne miesto gatves. Žmones stebisi 
manimi, 
pasižinri, nusiszypso isz mano 
skubos, bet asz vistiek skubu. 
Greicziau!
Cziau!...

— Važiuok,' tamsta, kaip 
galima smarkiau in Daukanto 
gatve, tariau vežėjui sėsdamas

Tacziau,

Praslinko

, »e >. ♦

* .Ypatingas yta pasaulis! Ypa-
tingas yra ir žmogus! Žmoguje 
turto kažkas ir spiria jo szirdi 
e 1
Spiria, ir... szirdis ilgisi ir my
li! Bet kiti jos nesupranta, nu
sijuokia. Mes nepažystame 
viens ‘kito, nepažystame....

Buvo žiema. Dirbau savo 
sunku ji darba be poilsio, be 
atodaira. O praeitis vis eidavo 
szlrdin ir ilga pasaka sekdavo, 
ir sujaudindavo, tyro krisztolo 
szaroms numazgodama skruos- 
tu8...
naujus kelius, naujus planus 
rengiau busimoms,dienelėms... 
Svajoju, bet svajone virsdavo 
aszaromis. •<-

Tai tel, kada per veidą nu
sidriekdavo i 
—w

lis nepasiekiamu szaliu!

Ateiti kuriau! Tiesiau

kai kuris atsigryžes

Szirdis dega! grei-

jai apie tai ‘kalbėjau... O gal ne 
norėjo suprasti?!... Nežinau. •

Kas žemoje sukurs didesne 
ramybe, negu Moile, ktiria 
Auksztybo laimina mus!

Angele, kad pasakycziau 
tau viską, ar suprastum mane? 
Kad pasakycziau

~ sakytum “atsipnaszau
“mvliu ta- •r

ve“ — sakytum “atsipnaszau■“ 
o isz tavo akiu iszskaityczian 

>■ ____ a• •• ” ”panieka, ir... — “mano szirdis 
kitam skirta, asz kito...“’

zuodamas pasileido pirmyn, laime! Nenoriu tavęs! Tik my
liu tave! Myliu! ' '

Nepažystamas esu, nepažys
tama ir mano meile. O skaudu 
man Skaudu, kad niekas nie
kados nepažins... niekados.

• ■ • ’ L-*- •

Lauke ūžia audrą, lietus rai
žo langa, szirupu...’ r _ v. - .

budon. Didelis arklys nOvet-

Ankszti namai greįthi skrido In
užpakali...žrtiones; kaip skruz
dės, bėginėjo.... Lekiu, rodos, 
laimes karalijon! Vežimas duti- 
da, po kojomis žeme dreba, 
ūžia!.’.. 
tas miestas, užburta žeme

.Užburti murai, užbur-

O no

J I

• t •

Ten kur už S k ra n t u yra* t F •
kaiitarkelo, 

Geros gerkle^mergele,. ■

i«

Lyg pusiaunakt miszparus 
•gieda/ 

Be pasilsiu visada.
Dudorius b'iski neprimatė, 
Ir ne tinka 'prie to amato, 
Augsztai galva neszioja, 
Per kaitimus natu nein- 

žiopsoja,
Turėsiu natas dideles 

pasirupjhti,
Kaip ratus, kad pamatytu;

įu'k negiedok, H.A. . O .i nSMi I .
Stūmėjo sėdėk. 

*
Vienas Lietuvis įn .ungarka

1 ' ityik^Mjo, 
Atsiskirti su iajtbJpgalejo,

Per vasara Vęd^ęįjosi, 
Kai'p karveliai rpįleyojosi. 
Ant gulo vaikinai pngarka 

pradėjo patjjąrti,

9

O tuimergele, tlioin kart ve-

Ba m Ml i ifm h ėsi t rankyk,

»' I' >

ibsik;ięj^jo

ijd^gjosi

Ant gulo vaikĮuui pngarka 
■ pradėjo 'pė.t>jrtrti, 

Bet toji migarka, 
Gyva samarka, i 

Nusiuntė dedo iii ažapa,
• Tas net pamėto kviį.pu.

, Pas mylema mergina,
* m • • rt £ _ ¥ •

L Gyva samarka;

Beyesdamas vaikina^

' Selenda nrtėiszypšojo.
’ Nesistbbiu, nes czionais 

nidkaį dė stfrastu blcszines Sii 
’atsake.

i J.

‘ Nesistebiu, nes czionais
4 ' 2 » ? J - « w

pini^dis, :
, /Tojo ' valandėlėje atsidarė 
dūris! — inėjo in vidų kątc 
noszdania! diintySe sūszalušra
Vijurką. .

— Bet saiigdkis, idant du
rys butu gerai užstumtos — ta
re Abraomas.

— Apie tai nesirūpink, — 
atsako Selenda. Neturiu ne 
akvatos jau iszoitinet laukan 
nuo kada mano nelaiminga mo
tina likos palaidota. Jau bus

dūris! —- inėjo in vidų kątc

sislepe, žiūrėdama ant einan- 
czio Abraomo. Kada taip sto
vėjo valandėlė, iszgirdo virisz- * *

— Namie randasi tiktai la
vonas. Sena motina Griffin gu
li tenais ne gyva. Sakau tau, 
jog ne eisiu tenais norint ir už 
du kartus tiek aukso! 
b — Uždaryk snuki,
paiksze, rezginio veQa kita kal
banti, —'tik sziadien buvo mo-

senas

tere palaidota.

Sim yra... melagiu. Tei-

Nebuvo!
Nes 'buvo. Taip kalbėjo 

Sim Dollardas.

sybes negali pasakyt, kad ir
hotetu.

— Nes szi karta kalbėjo 
teisybe, matysi. Penkiolika 
tukstaneziu doleriu aukse! Tik 
pamisly’k Pierre! Tokios lai
mes nepaliksi kas diena. Priek 
tam nesiranda niekas namie 
Iszskiriant jaunos mergaites! 
’ Da girdėjo daugiau balsu — 
lies t up jaus viskas aptyko. Se
lenda stovėjo pabalus su sudė
tom rankom.

— Turiu kanecz save ir pi
nigus paslėpt girrioje,— tarė 
pati in save.— Nes ne yra ant 
to jau laiko, nęs mato *įfedas

matysi.

pati in save.— Nes ne yra ant 
to jau laiko, nes mano ^ed a s 
ant sniego tudjaus piktadariai 
susegtu. Ka asz varginga'da
rysiu? i

Selenda Griffin, ■ ifczau^inta 
girriose, nebuvo mergsže ’kuri 
bėgtu pas kaiinynuš ant rodos 
laike nelaimes. Nutarė iszgel-

kokios dvi adynos kaip josios bet auksa, rtorint tki reiketu 
gyvastį patinkant. - ’

> Po suszahlriam sniegui nu
bėgo greitai namon, įszeme 
juoda į kaspiną isz kuparelio, 
kuriudin ketino padabint skry- 
belaite - ir greitai - ipridrutino 
prie duriu namo — ženklas

kūnas likos isznesztas.
• — Kas -ton dtovi kampe I — 

paklausę Ayres’as su baime, t- 

Ar ziegoris ? .. r,
— Ne, — atsake Selenda,— 

Jai grabas. ToVas ji vis ežio- • v* ••riais laiko. Yra jis del jo. Kada
turejo gana laiko padirbo ji del 
saves. Kada naktimis ne galė
davo ant jo žiūrėt; nes mario

gyvasti paaukauk •

smertios! Po tam atnesze juoda 
graba isz miegstubes, pastate 

, mažoje fruntineje stancijoj aUt 
dvieju kėdžių, o užžibinus dvi

ka. Dabar po sziai nakeziai da 
daugiau mylėsiu savo graba.-

Selenda apsimalszino in Va
landėlė, nes niekados neužmit- 
sžo atsitikima taja nk'ktiz Ih 
trumpa laika pasiliko Abra
omo pati, o po svodbai aplaiko 
geresni dinsta ir nagrada už 
iszgelbejima pinigu no kompa
nijos o senas tėvas Griffinas 
pasiliko iki smert dinMte drož- 
ninko prie tosios stacijos. «

i. 4 ■■ > 11
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f ima its priežasties tuom-lalkinto ,•«-
_ i

Nuodinius ir labai geras del taateiki- 
ma gausaus sslapunse UstusatiaimUa 
f—— I i R f ■

i -f s .
A. J. SAKALAUSKAS
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331 W. Centre

motinėlė kada tik ant jo sužiū
rėdavo tankei ne smagu darė
si.

Ayres’ui net šiurpulei per-
e jo per kuna. '' ' ,ft kaipo aprfstfko

t : Nesistebiu atsako, —- jog ta-
Vo tėvas buvo tokiu navatnu.

* Bot Selenda, tu ant tikrųjų ne
sibijai czionais būtie?

— Bijotis? O gi ko tuVė- 
oziau bijotis.

! w f ——

; vaikines žvakes pastatė prie 
i galvos ir kojų. 'Blokine su auk
siniais pinigais inidejo in gra-

ėjo per kuna.‘
<7 ? s

t. X <* Ji

' ’’ T .

Galvot Skautųia, Svalfuli Ir AtaĮrii-
A . .... t
kietijimo.. Prifolbati praaaalhriatk

in balta paklode, iirilipo in gra
bą* lt sudėjus tankas, gulėjo 
kaip rodos nėgyvdlis. Buvo tai 
darbas trumlpaf isztesetas.

Man rodos, jog manos 
czionais neufžkalbins, — pamie
lino San’merginu

/*

Ir gyveni- 1 gojaus in korta užėjoSzirdyje kažkas nepaprasta, 
galinga, nesugriaynama...Grei- 
cziatu tik greicziau! 

• • • •
Daukanto gatve. Iszlipu isz 

vežiBp£ Ir seku tolyn.... Sztai 
jau fię. namai... hhmai, kurio 
visada^mano ŠzifflyJ nepapras
tais radosi. Temo. Isz langu 
vėrini rausva sztiesa. Palari- 
gemjp slankiojo juodi naldios 
BzOszeliai... T * ” , j
prieangis^ Žopgii in duris ir 

įi kraujo banga užgavo 
i 
džiau’rankoje szalta dpru' ran-

1.0 •

vežiBį^ Ir ueku tolyn

visada’ihato šzifflyj nepapras-

žo langa, szirupu..
mas,verda ūžia... Ir žmones ne
rimsta, ir ju dienos pilnos aud-į 
ros, skausmo ir sumiszimo.j.

• •• *,
A! Žinau! Jaueziu! Ir 'mano 

skausmas, ilgesys ir svajone

t

szėszeliai Skubu, *'sztai ir 

tiesti raiijta in rankine.., Šmar-

sukurs spinduliuota rytoju. Ži
nau, jaueziu. / Nosziu ir mesiu i 
ilgesį ir skausmą savininkei po 
kojų ir džiaugsmo gėlomis pa-

* A * m » - A '_ _

Sitsiporuoti turėjo;
>

4 ouwipuruovi Luivjv, 
Sviįeze 30 doijeruku užmokėjo

Mat tiek kasztu turėjo, w
I

?

/ Q kad vaikinas pinigu 
I . neturėjo,
Tar nuotakos sesuo ulžhao'kejo.

iri ‘ ‘ sz u 11 
)\toeziule

neturėjo,

T
• f. “ B HNes af ga

liu tai ilgai'kfettst? Turiu! Tu
rėsiu a>nt td’ p'ajegu! Nes turiu

Norocziau, idant tavo tė
vas jau rastųsi ndmieje, — tarė 
užs i mielines.

|į —
paszkuke Sulenda tikini, 
asz gana gerai apsieisiu ir ap
saugosiu tavo blokine dėžutė 

;__  ■ į *
Seloiida, tu esi narsirtn-

n lt i i ■

• Ne kanėcz tai reiketu, — 
jab

Abraomai aukšta' gelbėt, kuri
i h H TkZ ' f’ Ir»'1 JI1 i»k~ • \ Z’l ’ *i 'Xw.1*(M Phoiit 8?» t Wirikn paviėrino. (

h— Cit! iszgirdo lauke bal
sus, artinanozius prie grinoze-
IWe ,l‘r'’ , • <O| . •

■O, tegul Itave budeliai;

szuinnaDabar vaikinę iti>ri “szumnu“) 
. ‘ j priozinle, »

Turi mylėti kaip duszule.

H
l

• r , leisAbraomai.
I 1

aia mergina kokia tik kada ma- 
oziau. Kada busiu geram pade*- 
jinte; o kompanija pakels man 
mokesti', imsiu tave tiž paezia, 
'L.—

Szposauji Abroamai,sn" 
DieV! ir su tais žodžiais Selen
da uždare duris paskui iszel- 1 

/panti.

pakarę; juk Czionais ant duru
-- K-. « |, J.-. % _

Po ‘‘įrašu“ kaip pasiklojai,
* * *. 1 a lU *

O žiūrėk, ne ’pamesk,

■ «> t

iii «
prikalta žellaba. Tu man kalbe- 

i M, jQg Jau palaidota. ■
Taip u r iszsimisgojai,puosziu szirdi! Angele! Pabti- 

cziuosru tavo lupas; iszmyluo- 
siu akįa ir tarsiu tau:

______  e mus rispa auksztam tikslui“!
di... Susilaikiau, tfietai suspau- Ir te pabusi jr...' is&kilsime 

auksztais žvaigždžių takais,
— Eiti G ryžti? Eit, pa- gražiom^ padangomis in san- 

'/le, in begalmę saule!

szir-
: “meile 

mue risza auksztam tikslui“!

•» d*

Icrtii szypsenele kine 
miJaokdftvaU isz savo dar- aikalbirti, vidka' išpasakot!,

tao

Htc

auksztais žvaigždžių takais,

Ir dora gyveptam vesk; 
' Ba kad ir ne Lietuvaite, 
Bus gera del tąves pataite, 
Ėa jaigu priesz tai buvo 

tau gera,

' Ba kad ir ne lietuvaite 
o.uu tforn d ui tavas natai

tada
• l

Buvo tai balsas Pierre Su- 
bi'ton.

Nuliudlmo vllandoje
gerianti patarnavime.

. tai l •

, le, in begalinę saulėj
I ■ i ’ ■ ■

Tegul bus gera ir visada.

Žinoma, ^kud palaidoita. 
• Voksas main kalbėjo, jog laido
tuves atsibuvo isz ryto, — su
niurnėjo Szimonas Dollardas.

, atliekam rūpestingai fr 
ilto pilnai uiganidinti.

Ibi Mabanojaui jel<u
aite pilnai pifanidinti. 4.

Iii Mabanojaut jeifę 1 
kalant mano patarnavimo 
dilu man talafonnotl o pribnthi tai 
deuimta {niauta.

it

aia.
z

*i. 4
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ŽINIOS VIETINES
>

7 Sziandien Szkaplictnos.
— Ketverge Sz. Vincento 

isz Paulo, t
• — Kasikius szioj apclinke- 

je visai blogai dirba. Szian- 
dien tik viena Hillso kasikiu 
pradėjo dirbti, o Sillmono ka

sa va i tęs

Luierne, Pa. f I’o szesziu die
nu ligos, po operacijai General 
ligonbutejo Wilkes-Barre, mire 
Juozas Czikanauckas palikda
mas savo mylema paezia Miku
liu ir sekanezius vaikus: Juozą, 
Veronika, Albina, Juzcfina 
Valerija ir vedusia dukteria V. 
Urboniene

7

ir anu’kcli kaipo

Isz Lietuvos.
* —

LIETUVOS ŪKININKAI AT
SILIKĖLIAI; LENGVAI 

GVENDAVO IR SZEI- 
MININKAVO.

Kaunas. — Kaip ir visos linu
brolius Antniui isz Luzernos h- josios Pubaltijtf valstybes, Lie-

visai«ikla per dvi 
nedirbo.

Juozas Leskcviczius (Las-•

ky) gyvenantis ant W. Spruce 
ulyczios, pavojingai serga ang- 
lekasiu dusuliu. .

— Ana diena atlankė redak
cija ponai Juozas Baranauckas 
ir p. Franas Laurinaitis, isz 
Paulsboro, N. J., kurie lankosi 
ant vakaciju pas gimines szio
je aplinkinėje.

— Musu aplinkinėje gazi- 
nes stotys, kurios pardavinėja 
gazolinu, taipgi pardavinėja 
alų ir munszainc.
apie tai iszsznipinejo ir 
aresztavojo.

— Nedėlios vakaru lankėsi 
pas redaktorių “Saules“ F.W. 
Boczkauskus p. Kazimieras GI- 
baviezius su paeziule isz Min
ersville, Pa. ir p. Kaz. McLos- 
key .(Miklaszauckai) Shenan
doah kur praleido linksmai va
karėli. .

Vinca isz Brooklyn, N. Y. Ve
lionis pergyveno Luzerneje su- 
virszum 30 metu ir buvo vedės 
23 metus. Buvo prezidentu 
Lietiiviszkos parapijos Szv. P. 
Marijos, Kingston© ir žinomas 
del daueglio žmonių, 
mirti labai apgailestauja. Lai
dotuves atsibuvo 24 diena Ju- 
niaus Szv. P. Marijos bažny- 
czioja ,su trimis misziomis ant 
kuriu dalybavo daugelis žmo
nių ir giminiu.

kurio jo

tuvių turėjo iszsrposti savo že
mes klausymu, ir pavartojo to
ki pat metodą,
kitu*, panaikinimu dideliu dva
ru nuosavybių ir sukūrimą ūki
ninku žemes savininku klases.

Ijrttviuose ir Estuose žemes 
valde Baltu baronai — Vokie- 
cziai, kurie niekados 
miliavo, ir 
traktavo kaip žomesnjus už sa
ve žmones.

kaip dauguma

kurie
iieHiasi- 

ūkininkus

Detektvvai
visus

Saules

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Utarninka atsi

buvo laidotuves nužudintos 
per savo Iszpaniszka vyra, Ma
rijonos Stabing’iutes—Fernan
dez, Szv. Jurgio bažnyczioje su 
penkioms miszioms. Kun. Czes- 
ml isz Mahanojaus pasako pui
ku sugrairdinanti pamokslą. 
Žmonių ’buvo pilna bažnyczia 
kuriu szirdvs 'buvo nuliud'ia 
del jaunos jnoteres, kuri pane- 
sze tokia baisia mirti. Velione 
paliko didžiausiam nulihdimc 
savo motinėlė ir patėvi Anta
nu Rutkaucka, tris brolius: An
taną, kuris lankosi iii kolegije, 
New Yorke; 1___ _____
Steponą prie automobiliu kom
panijos, kaipo ir seseri Izabe
le kuri mokinasi ant norses. 
Ant szermenu pribuvo dauge
lis giminiu isz Pittsburgo 
llazletono, ‘ Mahanojaus, 
Carmel, Shamoku, St. Claire's 
Philądelphijos ir kitu miestu 
kurie paaukavo puikius vaini
kus ir bukietus žiedu kuriuos 
nesze mergaites 
ma laidotuvėse szirdinga aeziu 
siunezia visiems nuliūdus mo
tina ir patėvis Rutkanckai.

Mount Cannel, Pa. — Ang
line palicije arcsztavojo daug 
žmonių už vogimą augliu isz 
drift u Lehigh 'kasyklų.

- Jonukas Galley, 14 ine- 
kurio tėvas likos užmusz- 

tas praeita meta (a paezia die- 
kada 

maudėsi. Vaikas nerdamas pa
taiko in akmeni ir daugiau ne- 
iszplaukc. •»

tu 7

na, ■prigėrė prūdelyje

bai sėtinos kurios

in vedus įpro-

New York. Liepos 4 diena 
laikraszcziuosc paskelbta pasi- 

skait lynos, 
parodo kaskart auganti skai- 
cziu žmonių nusinuodijimo al
koholiu.

Pirmąjį meta,
h ibi c i ja, New York o mieste nu
sinuodijo alkoholium 176 žmo
nes. Bet jau ipereita meta nu
sinuodijo 770! Daugiausia 
mirszta žmones neturtingi, ku
rie geros degtines negauna, ge
ria prasto isadirbimo. “mun- 

taip gi medini spiri- 
—T.

prasto 
szama 
ta.

7 >
7

770!

GERAS APSAUGOJIMAS.

Ponas Milutis gaspa dorins__ _____  ____________ _ 7

Petra vaiske ir nnm0 kalba in naujai priimta 
patogia tarnaite*

— Atsimink Zosiuk, jaigu 
tave užkluptu mano sūnūs, tai 
tuojaus ateik pas mane!...*

ML
7

Už dalvbavi- •r

TO HOLDERS OF

Third 
Liberty Loan Bonds

Frackville, Pa. f Andrius Po- 
polskis, gerai žinomas gyvento
jas ežio na i s, mirė praeita Ket- 
verga po piet namie ant 234 N. 
Second uli. Velionis paliko pa
ežiu, vaikus Andriu, Marijona, 
Eleonora, Zuzana ir Juozą. 
Viena seseri paliko. Lietuvoje 
kaipo ir daugiau giminiu czio- 
nais Amerike. Prigulėjo prie 
vietines Lietuviszkos parapi
jos.

Seltzer, Pa. — Ponstva Vin
cai Kvederavicziai džiaugėsi 
kad juju trys dukreles užbaigė 
pasekmingai mokslus pu'bliki- 
nese mokslainesc kaip: pana 
Ona užbaigė Kutžtown Normai 
School; .Izabele pabaigė Min
ersville High School ir po va- 
kacijui pradės lankytis in La
ton & Burnett College, Balti
more, Md.Treczia dukrele Mil
da užbaigė mokslą Seltzer Ci
ty Grammar School. Argi tė
vams ne džiaugsmas, kad vi
sos pasinaudojo isz mokslo ir 
užbaigė sykiu viena vasara. 

~ Garbe musu Lietuvaitėms ir 
tėvams kad nepagailėjo savo 
vaikams irtgyti augsztus moks
lus ne tik del savo naudos bet 
ir del naudos savo tautos.

Cleveland, Ohio. — Senas 
gyventojas ir visiems Lietu
viams gerai pažin.dtamas Anta- 
nels Zdanis, darbe likosi sužeis
tas; maszinos peilis perpjovė 
kaires rankos viena pirszta, o 

Jcito gala visai nupjovė. Ims 
laiko kol sužeisti pirsztai su
gis. —D.

4

4
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” SAULE”

i 
zI
i

su szeimvnos 
t/ > su

savininkams 
kokia kad buvo 
ir leido jiems pa-

Didieji Lietuvos 
dvarininkai buvo Lenku ir Rn- 

ncdaugeliu 
Lietuviu bajoru. Visi jie, nors 
ne taip geri dvaru vedėjai ar 
ūkininkai, kaip Vokiecziu ba
ronai, gyveno goresniuose san
tykiuose su savaisiais ūkinin
kais ir laike juos tos pat gimi
nes žmonomis, kaip ir jie patys. 
Pasekmes, todėl, buvo tokios, 

kad Latviai ir Estai nusavino 
žemes be jokio atlyginimo, pa
likdami buvusiems ju savinin
kams tik mažus dvaru centrus, 
tuo tarpu kai Lietuva sutiko 
pilnai atlyginti 
tokia kaina, 
1910 metais,
silaikyti daug didesnius dvaru 
centrus.

Reikia tacziau pasakyti, kad 
tie geri ir lengvai gyveno dva- 
ninkai buvo blogi žemes ūkio 
vedėjai ir menka pavyzdi davė 
sziaip ūkininkams. Del toszian 
die žeme Lietuvoj nėra taip ge
rai dirbama, kaip kad kaimynu 
k ra sz tuose, ir valdžia daro, k a 
galėdama, kad žemes ūkis pa
kiltu. Tuo reikalu veikiama per 
paskaitas ūkininkams per ko
operatyvus ir per mokyklas, 
bet tai labai palengvas darbas, 
juo kad Lietuvos ūkininkas yra 
labai konservatyvus.

, kad Lietuva 
yraž emes ūkio krasztas, ūki
ninkas visados augino javus 
taij, kaip kad jo tęvas ir tėvu 
tėvas dare. Sakomas, kad jis 
galėtu daugiau pelnyti pinigu, 
augindamas bekonu,

Nežiūrint to

sviesta,
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40 metu 
Sukaktuviu 
SAULES^ 

Prisiartina!
Buvo tai ilgas laikas sunkaus darbo, 

pasiszventimo, vargo ir kantrybes.
Isz visu szaliu trenke vilnis ant pamato 

— vilnis neapykantos, veidmainys- 
>” ėjo savo ke

liu, nesze szviesa, apszvieta ir ramuma tarp 
prastu žmonelių ir sziadien stovi ant drueziau- 
sio pamato ne kaip kiti Lietuviszki laikrasz- 
cziai Amerike ar Europoje.

Nevidonai “Saules” stengėsi jaja už
temdyt, bet nepasiseke ir po 40 metu da tvir- 
cziau stovi ir prasiplatino po visas dalis Ame-

”Saules” . ’ _/
tęs ir persekiojimo — bet ‘ ‘ Saule

riko ir Europos.
Stengkites mieli skaitytojai savo laikrasz- 

ti daugiau praplatint tarp savo tautiecziu, lai 
kožnas isz jus prižada ant prisiartinaneziu su- 
kaktuviu, 40, metu, prisiunsti nors po viena 
nauja skaitytoja. Ba ir prie ko turime kreiptis 
su pagelba, kaip tik prie jus, mylemi skaityto
jai? Juk prisiuntimas vieno skaitytojaus ne yra
sunkus daTbtyj, Pasakykite savo draugams kad 

1.x' _____ i_______ x __ _
draugu Vi^u* skaitytoju.

Imkitės visi prie darbo, lai “Saule

’’Saule’’ nė tik yra laikraszcziu — bet gyvu

Imkitės visi prie darbo, lai “Saule” su
silaukė du kart tiek skaitytoju ant savo /440tos 
gimimo dienos” kuri pripuola 27 Julajaus me-
nesi, o tas priguli tiktai nuo jus.

Darbai gal pasigerins — trys doleriai 
ne sunku užmokėti ant viso meto ir priek tam 
aplaikote puiku kalendorių kas metas dovanai.

Imkitės prie darbo tuojaus!

tikino, kad ininisteriaut jam 
daugiau jau neprisieis, todėl jis
ir nuskuto nofs ir tokia gražia 
savo barzda; nes kaipo Katali
ku kunigui, barzda vizgi nepri
tinka. a «6l
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PROBLEMA
_____________________

Szioje szalyje priesz pasaull-

4

i i i J*

Katalogas Visokiu 
Knygų

The Treasury offers a new 
34^ per cent. 12-15 year 
Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will bear 
interest from July 16, 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange wiU be paid in full 
to September 15. 1928.
Holders should consult their 
banks at once for further de
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

• c A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, July 5, 1928.

ANT PARDAVIMO.

Namas pirmos klasos padėji
me, taipgi buezerne ir groserne 
prie 917 E. Pine St., Mahanoy 

Labai gera biznavu
Bell telefonas 184-R. 

ant virsz-mineto 
t.j.27 

— _ — -i T

City, Pa. 
vieta.
Kreipkitės 
adreso.

kiauszinius Anglijos rinkaį, jis 
- - “Kad asz' ir taip gyve-

O kalbinamas, kad tuo- 
galetu daug 

vent i, jis vėl atsako: 
gal ir ne.“

TaS’pats ir nerūpestingumas 
ir konservatizmas matyt ir jo 
namuose. Vos perėjus siena isz 
Latvijos, jau ūkininku namai 
menkesni ir netaip jaukus. Gal
vijai — visokios ruszies, men- 
kucziai, užuot veisliniu kaime
nių; miszkai blogai laikomi ir 
apleisti. Ana savaite Maskva 
tvirtino, jogei derlius Rusijoje 
szimet esąs geresnis, nc'kad bu
vęs pernai.

Faktas pasilieka, kad Rusi
ja, kurios visas valstybes ūkis 
remiasi ant eksportavimo duo
nos in užsieni, szimet yra pri
versta pati importuoti duona.

Paskutiniai Maskvos laik- 
cziu numeriai tiesioginiai ir ne 
tiesioginiai parodo, kad padė
jimas yra rustus. Laikrasztis 
Ekonomiczoskaja-Žizn, pavyz 
džiui, raszo, kad vidaus rin’ka 
esanti labai intemtojo padėtyj. 
O‘Pravda vėl sako: “Aprūpi
nimas vidaus rinkos gyvenimo 
reikmenimis yra surisztas su 
didžiausiais sunkumais.“

atsako: 
nu.” 
met jis

(< Kad asz ir taip gyve-

r 
» i-><eriau gy-

“Gal, o

NEBUVO GERA GASPA- 
DINE TODĖL NUŽUDĖ.

- Sudas 
paleido ..ant liubsybes Mikola 
Szybiakil, kuris nužudo savo 
packin'. Vyras tėisindsi, buk jo
jo pati buvo [baisi VU ugi ne ir 
bloga gaspadine ir už tai karta 
taip insiu'to ant josios, kad ne
galėdamas save suvaldyti 
Žiulc jaja kirsdamas jai per 
galva su prosu.

■ |
LENKAI SUDEGINO 

PERLORIAUS KAIMA.
Kaunas. — Birželio 12 diena 

Perlojaus 
kaime užsidegė Lenku 
bos virtuve, isz kurios kilos 
gaisras sudegino 20 kaimo gy
ventoju triobas. Kadangi Pcr- 
lojaus gyventojai* savo laiku 
yra pasižymėjo kovose su Len
kai, tai yra manoma,’ kad szis 
gaisras yra Lenku kersztas.
SPROGUSI GRANATA DU 

’ VAIKU UŽMUSZE, DU 
SUŽEIDĖ.

« Darbėnai, Kretingos aps. —

Przemisl,’ Leiikije
- - .-if.

Sziybiakh, kuris

11 valanda diena

7 nu-

sargy-

Sesztadieni, Birželio 23 diena 
puse 2
pil. Antano Rokaiczio vaikai 
žaidė daržinėj ir rado kažkokį 
ilga kieta daiktu, 1___
linksmai daužyti.
buvo granata, nes tuoj iuvyko 
sprogimas, kurio maža duktė ir

- • i '

valandos Darbėnuose

kuri eme
Tai, matyt,

MINERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per 
THE HAMPDEN LABORATORY
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

KUNIGAS M. KRUPAVI- 
CZIUS NUSISKUTĘ 

BARZDA.
kor.) — Bu-

sunns užmuszti, o du kiti sūnūs 
sunkiai sužeisti.

PATIKRINTA V0KIE0ZIU 
LIETUVIU SIENA KLAI

PĖDOS KRASZTE.
Kaunas. — Kaunan sugryžo 

paskirtos komisijos nariai, ku
rie Klaipėdos kraszte kartu su 
Vokietijos vyriausybes paskir
ta komisija patikrino Lietuviu

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kllne Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy City v

Kaunas. (“V.” 
vusis Krikszczioniu Demokra
tu partijos ' lyderis, kunigas 
Mykolas Krupaviczius, kuris 
valdant Lietuva Krikszczio- 
nims Demokratams, buvo že
mos ūkio ministeriu iki sziol 
per keletą metu neszibjo didele 
juoda barzda ir usus. Gi pasku
tinėmis dienomis kun. Krupa- 
vieziu matyti vaikszcziojant 
Kauno gatvėse apsiskutusi be 
jokios barzdos ir be usu, kuri 
tiesiog sunku ir pažinti.

Matyt, kunigėlis rimtai insl-
S

Vokiecziu valstybes siena. Bu
vo pravesta tiesi linija per 
Kursziu inlanka ir kopas.

1 .. '■ * ■ •

I

No. 1OO Tūkstantis Naktų ,fr 
Viena*’ puiki didele knyga. 27 Arą- 
biszkos istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka, 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikai ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygoj 9 U per 6 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No., 101 Kapitonas Velnias. Pui-

ni karu platus programas Buvo 
i n vestas pataisyti musu žemes. 
Milijonai doleriu buvo praleis
ta pataisymui vieszu žemiu di
deliu sausu plotu ir lauku dre- 
ginimo projektams. Svetimže- 
miai ir vietiniai raginti 
įvaldyti vakarus”, kitais 
džiids, apleisti miestus ir insi- 
gyti ukes. 

i Ir labai 
atsiszauke. Daugelis pasisavi
no liekamus “homesteads” ki
ti nusipirko ukiu žemes vidur- 
vifkaruose ir sziaur-vakaruošė 
kuomet kitus pritrauko rytu 

I apleistos ukes, ypatingai Nau
joj Anglijoj.

Po karu industrija ir žemdir
byste nukentėjo. In vyko rim
tos ekonomiszkos permainos, lygai; Vėlniszkas kaziravimas; Je«z-

audeklinais
( i ap- 

žo-

daug sveti m žemi u

— 4

Industrija greitai atsigaivino 
bet ne taip su žemdirbyste. 
Žemdirbystes problemas buvo

' I

ALGOS AMERIKOS
IR KITU SZALIU 

JŪREIVIU
Su v. Valstijų

Biuras surinko jūreiviu 
statistikas, netik kiek jiems 
mokam szioje szalyje bet ir ki
tose szalyse. Svetimu szaliu 
statistikos gautos isz konsulu 
raportu ir Amerikos statisti
kos isz jūreivystes komisijonie- 
riaus. . ir-<

Sausio menesio 1927 metais 
Amerikoje gabus jūreivis gavo 
$67 in menesi privatiszkoj tar
nystei ir $62 in menesi dirbant 
prie U. S. Shipping Board; 
Anglijoj gabus jūreivis gavo 
$44. in menesi; Danijoj ir,Nor
vegijoj jūreivis uždirba $43.; 
Holandijoj ir Szvedijoj $40.; 
Iszpanijoj $30.; Vokietijoj $24. 
Italijoj $22. ir Francuzijoj $21.

» M-
Dailydai gavo nuo $77 iki 

ant Anlerikos
laivu; $63. ant Anglijos laivu; 
$46 ant Ilolandijos ir Szvedijos 
laivu; $51 ant Norvegijos; $4.“? 
ant Danijos; $32 ant Ispanijos; 
$29 ant Vokietijos; $27 ant Ita
lijos ir $24 ant Francuzijoj lai
vu.

Ugniagesiu, vandens ir ang
lies prižiūrėtoju algos buvo be
veik vienodos' visose szalyse.

Pirmieji inžinieriai gavo 
$268. in menesi privatiszkoj 
tarnystėj Amerikoje, kuomet 
kitose szalyse mainėsi nuo $173 
Danijoj iki $76.

Algos Amerikos laivu 
muju užveizdotoju (stewards) 

. a « b • •

$7!) in menesi

Jūreivystes 
algų

p i r-

buvo $125 in mėnesy; Anglijoj 
$71; Danijoj $80; Francuzijoj 
$28 in menesi.

Amerikos privatiiszko laivo 
pirmas Ipagelbininkas gavoIpagelbininkas
$174. Kuomet U.S. Shipping 
Board mokėjo $184. Norvegijoj 
gavo $139; Szvedijoj $100; An
glijoj $112; Danijoj $144.; Vo
kietijoj $69 ir Italijoj $55.
Antram pagolbininkui mo’ka- 

iki $163. antipa nuo $153.
Komisija dirhė vietoj dvi die-' Amerikos laivu; Anglijoj $80;

nas.

ANT PARDAVIMO.

telefono stalas su 
krėslu, dreseris,

* Pianas,
chiffonier, 

krėslai ir kiti naminiai daigtai.
Kreipkitės ant adreso: 

■w« a -W~w /• .• 1

* • I

Jennie Refowich,
129 W. Centro St,• -'t/** 
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Danijoj $112; Norvegijoj $114; 
Szvetlijoj $100; Vokietijoj $56; 
ir Italijoj $46.

Trecziain pagelbiniukui mo
kama nuo $137. iki $149 ir ket
virtam nuo $116 iki $150. ant 
Amerikos laivu; kuomet ant 
svetimu szaliu laivu mokama 
nuo $39. iki $88. trecziam pa
galbininkui iru no $33. i'ki $64.

Mahanoy City, Pa. ketvirtam-pagolbininkui.
:f k ’ ■ ' . ■ ’t *' r . ' , ■ j ' '' ■' 1 , 4" «
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kus apraszymafl, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai....

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 36e

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu...3Se

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje paa Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus...

No. 105 12 istorijų: Nedarykim 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus

$1.00

25«

pataisymas sustojo 
u kės”

apleistos

kiokas. Buvo perteklis grūdu, 
vatos ir net pienininkystes pro
duktu, nebuvo galima tik szio- 
je szalyje suvartoti. Ir žemes 

4 4 
7

vėl pasirodo.
Amerikos ekonomistai nema

to reikalo rugoti apie sumažė
jimą apdirbtu žemiu, nes sulig 
moderniszku žemdirbystes bū
du, ®u pagerinta maszinerija ir 
su didesniu vartojimu kalkių 
ir užvaisintoju, javu produkci
ja gali bu'ti padidinta vartojant 
tik dabartine žeme.

Yra 4,000,000 akru apleistos 
žemes vientik New York’o vals 
t i jo j ir Dr. G. F. Warren isz 
New York’o valstijos Žemdir
bystes Kolegijos tiek turi pasa
kyti —

“Per paskutinius ketnrias- 
jdeszimts-penkis metus nkes 
i New York’o valstijoj sumažėjo 
19 nuo-szimti/bet paežiu laiku 
javu produkcija padidėjo taip 
kad dabar produkcija (yra 7 

inuosziincziais didesne už 1880 
metu. Paežiu laiku pieno pro
dukcija padidėjo 21 nuoszimti.

Tyrinėjimas 10,000 akru že
mes Connecticut Hill apielin- 
kej, netoli Ithaca miesto, paro
de, kad žeme vartojama sekan- 

— ukems 3 nuoszimtis, 
kitiems

ežiai 
szienui 8 nuoszimtis, 
javams 6 nuoszimtis, ganymui 
7 nuoszimtis, ir 45 nuoszimtis 
nevartojama.

Sulig Dr. Warren, “apleistos 
ukes“ susideda isz labai pras
tos žemes ir jos yra bereikalin
gos: —- “Žmones vis moka 
taksus isz apie 50 centu už ak
ru žemes, kad nors negauna jo
kio pelno isz ju. Jie tiki par
duoti žeme kam nors, kuris ne- 
apsipažinos su apielinke. Bet 
vistie'k tie žmones parduotu 
tas ukes jaigu tik galėtu gauti 
kiek inmokejo pinigu. Daugelis 
žmonių netik neteko viso gyve
nimo sutaupytu pinigu,
praleido savo geriausius metus 
ant tu ukiu.“

Bet New York’o valstija nė
ra tipiszka žemdirbystes vals
tija. .

Ukininkyste’ užsimoka tik 
ant žemes tinkamos žemdir
bystei. Apleista ūke pati už bu
vo kalba. Pirm negu pirksi ūke 
apsipažink su apielinkes ukiny- 
kyste, neverta mažiausia kaina 
už taip vadinama “apleista 
like.” ' F.L.I.S.

H —......  ■ i ■—

bet

F.L.I.S.

ko jo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.......... ;. ................... 25c

t

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................2Oc

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108. Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi azitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) taip in as i sekan- 
czios istorijos: Dievo eureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apslpacaia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paesia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodą 
ir t., t. 48 puslapiu......... ............... 15e

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir L, L 52 pus.......... Ils

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszfel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Surike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu......................25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis* skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas tunus, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile eunaua. 181 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.... 
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No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikučziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszia. 
62 puslapiu .. ..........................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemutio. 58 
puslapiu ....................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Iszmlntinga rodą, Ap- 

... 15e

(8 .dalia)
Ha iaa

%

i

į

Meile aunaus.

15e

LAIKE EGZAMINO.

Pasakykie man Oriuk,
11 ~ T C * 
I . / J T

kur prasideda ir baigėsi kvėpa
vimo organai!

— Ponas profesoriau, pir- 
miauso kvėpavimas prasideda 
burnoje, o baigėsi užpakalijė. *

KVITU knygele Draugystėms del 1m-

KVITU knygele Draugystėms dei Ka- 
■ierlaue nog sudėto pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • • S5o.

W. D. BOCZKOWSKLCO.,
MAHANOY CITY, PA.

L A<1 llf t/1 * 
prasideda

, ’tl v ;
1

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25o

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
rassymo, del valkams. - Preke 16e 

W D- BOCZKAUSKAS - CO^ 
MAHANOY PITY. PA.

Valkijozai, 
ekialbtojas. 63 puslapiu

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaikeztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu..............15o

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas serkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu..................................... 15«

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...............................       15o

No. 125 Trys Istorijos apie Pą- 
skirtinis noras. Septynis brolius, Var
ginga Žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................16a

No. 125 Penkios Istorijos aplt 
Doru gyvenimu, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sunu, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonuku 
kuris buvo protingesnis už uvo poną. 
61 puslapiu...........................  IRe

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, FA.

k
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