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Fordo fabrikai vela pradėjo 
dirbti.

Detroit, Mich. — Visi Fordo 
fabrikai kurie sustojo praejta 
sanvaite isz priežasties pa
brangimo augliu, vela pradėjo 
dirbt ir 100,000 darbininku nu
džiugo. Mat anglines kompa
nijos pakele anglis labai bran- 
gei, o Fordas užsispyrė kad 
daugiau nemokės už anglis 
kaip mokėdavo ir kerszino už
darymo savo fabriku. Valdže 
suprato, jog szimta tukstanezei 
žmonių pasiliks be darbo per 
žiema, paliepė kompanijoms 
numažyt preke ant augliu ir 
fabrikai vela pradėjo dirbt.
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Motina paskandino savo 
kūdiki.

Cleveland, 
Mikuliciene, 
savo penkių

ir D

ft

Ohio. — Katre 
kuri paskandino 
metu kūdiki ir 

pati norėjo pasiskandyt Erie 
ežere, likos paliuosuota nuo 
bausmes, nes kaip sūdąs pri
pažino, tai motere sirgo ant 
proto. Badai josios vyras su 
jaja bjaurei pasielginejo būda
mas girtu nuo ko neteko proto 
ir nežinojo ka dare. Manyda
ma, jog josios vyras jaja kada 
užmusz o kūdikis pasiliks be 
motiniszkos priežiūros nutarė 
užbaigti gyvasti kūdikiui ir 
pati sau, bet darbininkai maty
dami motina vandenije isz- 
trauke ir nugabeno in ligonbu-
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Guiute duonoje.
Philadelphia. — Naujauses 

būdas apgavimo prohibicijos 
sznipu likos atidengtas czio- 
nais, kada prohibicijos uosty- 
tojai aresztavojo kelis vyrus, 
kurie pardavinėjo duona ku
rioje radosi bonkute munszai- 
nes. Agentai su^me apie 60 ke
palėliu tosios duonutes, o kal
tininkus uždare kalėjime.
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Norėjo nužudyt vyra idant ap- 
laikyt jojo posmertine.

Huntington, W. Va. — Mrs. 
L. F. Bowman, patogi ir jauna 
moterele, randasi kalėjime už 
tai, kad pasamdė koki tai žmo
gų idant nužudytu josios vyra, 
kad aplaikyti po jojo smert po
smertine isz asekuracijos kom
panijos 5000 doleriu. Detekty
vas Hinchman persistatė kaipo 
vyras kuris taji darba iszpil- 
dvs.

Bowmaniene prikalbino koki 
tai Charlesa Ripley idant pri- 
gialbetu jiai nužudyti josios 
vyra, bet Ripley pranesze apie 
tai palicijei ir paliepė detek
tyvui Hinchman isztyrineti tei
singumą tojo užmetinejimo per 
'Ripley. Detektyvas persistatė 
kaipo Ripley ir pareikalavo už 
savo darba vekseli ant 2000 
doleriu. Motere pasakė jam 
idant pasislėptu už namo kada 
jiji ejs su savo vyru in miestą 
ir szautu in ji, viskas buvo isz- 
pildyta, bdt kada a.tejo laikas 
szauti, detektyvas aresztavojo 
nelaba* moteria. Vyras spirs 
teismą lyg galui, idant motere 
aplaikytu prigulinte bausmia. 
Badai moterele turėjo koki tai 
prielaidini kuris jaja prikalbi
no prie to.

Dabar moterea turi lygias 
ukesiszkas tiesas.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Hardinius pasirasze 
ant naujo bilo kuris duoda mo- 
terems lygias ukesystes tiesas. 
Jeigu motere apsives su sve- 
limtaucziu,. tai nc^atrotina sa
vo pilietystes kaip tai kitados 
Rudavo, jeigu amerikonka ap- 
ąivesdavo su svetimtaucziu tai 
patekdavo pilietystes tiesu,
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Isz Lietuvos

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
PRENUMERATA KA8ZTUOJA:

AMERIKE: Ant vino meto |3.M. Ant punee meto $1.50 
EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.

Laisskus Ir piningus visada siuskite tiktai ant szito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO-
MAHANOY AND A ST.,

Areoplanai be maszinu.
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Naujausi budai areoplanu yra be maszinu, kuiruos varo 
; tokiu areoplanu,tiktai vejas. Augsz/.ciau parodo viena isz 

vokiszko padirbimo o žemiau amerikoniszkas.
tokiu areoplanu

Ispanija pripažino Lietuva 
de jure.

Iszpanije ana diena pripaži
no Lietuva de
dos visos kitos

jure, ir kaip ro- 
vieszpatystes 

neužilgio pripažys teipgi Lie
tuva.
Pleszikai užmusze mokytoja.
Netoli Telsziu 

musze Smilingi, 
blausiu ir mylimiausiu Sziau- 
liu seminarijos 
Piktadarybe

pleszikai už- 
viena isz ga- •

mokytoju. • 
invyko

metu. Pleszikai paslėpė lavono 
ir tik po savaites jis buvo 
rastas miszkįe.

Sugavo pleszikus. z ■ '■ ll
m. riigpiuczio m.ntgpiuczio 

iniszke, netoli

dienos
j

SU-

nuo

Tie pleszi-
Sziauliu 

vasara

7 d. 
Saukenu, 

milicija suSeke du garsiu pleszi 
k u ir abu užmusze.
k a buvo pabege isz
kalėjimo ir visa szia 
smarkiai plesze Szaukenu apy
linkėje.

Kiek yra gyventoju Nepr. 
Lietuvoje.

bendras įdėtuvos
saraszas dar rengia

mas, tacziau isz saraszu, susta- 
apskrityse,

Czekai spausdins Lietuvos 
pinigus.

Kaunas. — Finansų Ministe
rija padare kontrakta su czeko- 
slovaku firma, kuri spausdina 
savo valdžiai kronas. Czekosla- 
vaku valdžia rasztu pasižadėjo 
prižiūrėti banknotu spausdini
mu kad firma neatspausdintu 
daugiau kaip reikia ir paskui 
neleistu ju apyvarton. Pirma 
dalis turi būti pabaigta iki 
lapkr. 15. o visos banknotes iki 
gruodžio pabaigos. Firma už
stato viena milijoną kronu ir 
jei neiszpildys savo kontrakto 
ar suvėluos tai 
pabaudos sumoje 10 
ties. Jau muitai ir rinkliavo 
yra skaitomos litu kursu Lie
tuvoje, 
skubiai 
ka litais.

Surado mirsztanti Žmogų.
(U

liakalnio 
valscz.,

M

turės mokėti
nuoszim-

Kitos instaigos irgi 
ruosziasi pakeisti vis

Sako Chriituias ji iszgialbejo 
nuo suizaulmo.

B

ISZ VISU SZAUU
KARISZKAS DEBESYS.
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Turkai pastatys 250,000 vais- 
ko. — 60,000 graiku paimta 
‘ in nelaisvia. — Skerdyne 

Turku. — f

— Mus-

1

I

Puikus paiselgimas vyro su 
moteria.

Chester, Pa. — Už tai kad 
susiardė baise i savo moteria,
Mikolas Szedkoskis likos užda
rytas kalėjime, pakol jojo mo- 
tere nepasveiks. Mikas nesenei 
apsivedė su naszlia Juzefina 
Guralskienia ir turi deszimts 
vaiku. Mikolukas ztaja diena 
pribuvo namon 
mėnuliniu szviesa, 
nepatiko vakariene

permete ant

pri pildytas 
o kad jam 

> pagriebė9

D. C. — Kon-

užmanymu, pri- 
prie konstitu- 

valdže pavėlintu

likos per
su pagerini-

Juze už plauku, 
grindų ir baisei suspardė. Mo
tere randasi ligonbutije.

Alinis padotkas užmokės 
bonusa.

Washington,
gresmonas Brennen isz Michi- 
gano, innesze 
dėti pridoczka 
cijos idant 
dirbti penktprocentini alų, nuo
kurio padotkai užmokėtu už 
kareivini bonusa.

Episkopalai permaine po
terius.

Portland, Ore. — Ant sejmo 
episkopaliniu biskupu kuris 
atsibuvo czionais, 
mainyti poteriai
inais. Dabar episkopalai pridė
jo prie savo poteriu maldele 
prie Szvencziausios Panos Ma
rijos priesz kdmunije. Episko
palai tiki panaszei kaip kata
likai, tiktai nepripažinsta au
sines spaviednes.
Butlegerei nužudė 162 prohibi

cijos agentu.
Washington, D. C. — Nuo 

kada prasidėjo kova prieszais 
guzutia, 162 prohibicijos agen
tai likos nužudyti per butlege- 
rius, o konia penkesdeszimts 
butlegeriu teipgi likos užmusz- 
tais. Sužeista visokiu prohibi
cijos agentu konia keturi tuks
tanezei.— Ir už ka tiejei žmo
nis neteko gyvasties? Paauka
vo savo gyvastes idant iszpil- 
dyti norus 
mainiu.
Grindis sugriuvo, vienas už- 

musztas, 22 sužeisti.
Pittsburgh. — Viena mer

gaite likos užmuszta o 22 vai
kai maždaug sužeisti, kada ci- 
mentines grindis ingriuvo in 
skiepą Strand teatre ant East 
Liberty. Vaikai buvo sustoja 
prie langeljo pirkti tikietus. 
Toje vietoje nesenei buvo in- 
detos cimentines grindis ir tai 
buvo priežaste sugriuvimo nes, 
cimentas visiszkai ne buvo is^- 
džiuves, .
** V ■‘V1 - • -

pasiutiszku veid-

Virszininkas prohibicijos 
aresztavotas.

Atlantic City, N. J. — Wil- 
liam H. Brinton, valdžios pro
hibicijos virszininkas ant vals- 
tijo New Jersey, likos areszta
votas už sukalbi prieszais val
dže ant pavogimo
U1J\ VHViKAUP, --------

nuo kontrabandų ir ketino par
duoti kitiems. Verte arielkos ir 
alkoholiaus iszuesze ant kelio- z 
lika szimtu tukstaneziu dole
riu.-

arielkos ir

Nors 
ventoju

gy-

tvtu atskirose
paaiszkejo, kąd 20 Nepr. Lie
tuvos apskrityse yra maždaug 
2293,100 cvventoiu.2293,100 gyventoju.

Lietuvos miszku plotas.
Dabarties apskaitymu siekia

alkoholiaus, kuri konfiskavo k«U).252 raine skai- (

m. liepos 28 diena. Papi- 
kaiine, 

Vilkaviszkio apskr. 
ūkininkas J, Brandžia savo 
rugiuose rado kaž - koki, gulin
ti, 
esąs? — 
nuszauses

Tuomet J. Brundza susiszau- 
ke daugiau kaimiecziu su gink
lais ir norėjo sugauti nepažį
stama, bet jis nesidavė, \nors 
jam buvo grasinta szuviais. 
Šaudydamas jis ėjo link Šuns
kų girios. Reikėjo ji sugauti.

Arti girios jis buvo sunkioj 
sužeistas, kulka vięno kaimie- 
czio.

Apžiurėjo ji radę, szaųtuva 
ir daug szoviniu. Buvo nuvztas 

, kur

Paežeriu

žmogų. Pąklause kas jis 
neatsake ir grasino 
, jei jo klauseines.

jisai
Pamėtė 

Suv.

bet jis 
buvo
3

Terp žuvusiu buvo keli 
atejviai.

Jackson, Calif. — Terp žu
vusiu darbininku aukso kasy- 
klosia Argonaut radosi kelioli
ka atęjviu kuriu vardus czion 
patalpiname: R. Begovicz ne- 
vedias; Mikas Jevicz novedias; 
R. Janovicz nevedias; Stepas 
Marinevicz nevedias; Morkus 
Janovicz vedias, T. Miliano- 
viez nevedias, E. Pavlovicz ne
vedias; N. Stanicz vedias; J.

• \Novak vedias.
Naszles nelaimingu darbi

ninku aplaikines kompeusei- 
szion nuo $17.50 lyg $21.50 kas 
sanvaite.

Daugelis buvo iszpanu, rusu 
ir tik keli amerikonai.

kiek Chicago j yra

Lietuviu Chicage susimažino 
ant 19,000.

Chicago. — Sunkus daiktas 
pasakyti,
lietuviu. Bet visgi ju kur-Jias 
yra daugiau, negu paduoda 
Lietuviu Informacijos Biuras 
Washingtone.

Tas Biuras sako, kad Chica- 
goje yra 19,000 lietuviu. Taip 
pranesza Chicagos laikrasztis 
Daily News isz rugsėjo 14 d., 
sz. m.

Pirm karo mos visi eįieagie- 
cziai buvome insitikine, kad 
ežia lietuviu gyvena 50,000 iki 
60,000. Kai - kas sakydavo, kad 
dar daugiau.
atranda, kad ežia mus yra visai

Tuotarpu Liet. Inf. Biuras 
menkas skaitlius.

Butu geistina 
mis versmėmis
ta 19,000 skaitliu. Nejaugi po 
karo deszimtys tukstaneziu 
lietuviu isz Chicagos galėjo isz-

I

eziuje 460000 eglynu ir puszy- 
ni.

Visam Lietuvos plote yra 
30.000 hektaru durpynu, isz ju > 
oje Lietuvos dalyje. Platus 
lurpynu naudojimas gali su
stabdyti musu miszku naikini
mą.

1921 metais ____
Lietuvoje iszsiskirste 165 kai- IgZ LietUVlSzku Kaimeliu

. Mariampolen neužilgo
4 ).000 hektarai — lenku užim- 

Lietuvos dalyje.
mirė.

Sužinota 
yra: Degucziu 
priemiesezio, 
nkvs.

kad tasai žmogus 

gyventojas, Ski-
Mariampoles

Dr. Samuel G. Bėnson, kuris 
dabar randasi Brukscloje tiks
le uždėjimo misijos ant gydy
mo žmonių per pagialba mal
dos, yra dėkingas Christusui 
už ižgialbejima jojo gyvasties 
laike avietines kares.

didelia parapije 
Valst. laike kares nusiduoda- 
mas in Belgije 1915 mete, nesz- 
ti pagalba nuvargusiems Bel
gams. Už ta j i mielaszirdinga 
darba likos suimtas per vokie- 
czius ir apgudintas aut suszau- 
dymo Place Roy ale. Kada ji 
Vokiecziai pastate prie muro ir 
duota ženklas ant suszaudymo, 
staigai priesz ji ir kareiviu sto
jo Christusas, stebuklingai iž- 
gialbedamas jipipo ąmcrL-Vo- 
kiecziai ji paleido ir iszvare isz 
sklypo.

Argi Christusas parode savo 
malone tiktai Bensonui, už- 
mirszdamas ižgialbeti milijo
nus žmonių nuo mirties? Juo
kas daugiau nieko.

Konstantinopoliui.
tapa Kernel Pasha, vadas tur- 
kiszkos kariumenes, stengėsi 
suszaukt czverti milijono vais
ko aplinkinėje Anatolians ant 

centraliszko 
vaisko. Kernel konfiskavo 
daug krupiniu ir bortiniu ar-, 
motu, kurias Turkije aplaike 
nuo allijentu laike kares ir 
dabar panaudos jeis prieszais 
tuos, ka taisės armotas dova
nojo. •*!

Turkai paėmė in nelaisvia 
daugiau kaip 60 tukstanezius 
graiku laike paskutinio muszio 
ir daugeli kariszko materijolo.

Smirna. — Graikai pradėjo 
skerdyti* muzulmonus Thrace 
už tai, kad turkai iszžude tiek 
žmonių Smirnoje. — Kaip tu 
man, teip asz tau, sako graikai.

Turkai užėmė miestą Ez-Ine 
ant aziatikines pusęs Darda- 
nelio »ir kerszina užėmimu 
Kmu Kalėsi. Anglikai pradėjo 
insikasinet ir neprileist turku 
ant perėjimo per Dardaneliaus 
tiksle užėmimo Konstantino
poli aus.

Rosije paėmė visus vagonus 
ant gabenimo 
shins

prisidėjimo prie
Komei

vienasedžiais

mai su 3.638 gyventojais. Dva
ru iszporceliuota 118 viso plo- 
25.996 hektarai. Isz ju sudaiy-

Somerville, Conn. —z Nepa
prasta nealime atsitiko czlo- 
nais kada rusnakas burdingie- 
ris nukirto szmota nosies savo 
gaspadoriui o tas atsitiko so- 
kaueziai: Mikas Iva.nbvicz yra

a 1.39i sklypas bežemiams ir 
variams.
Norėjo pakart broli — pats 

pasikorė.
Cekiskis, Kauno apskr. Sla- burdingierium pas Vlada Bai

paežiu kaime gyveno du bro- savieziu lenką. GaspadWis tu-v»>

liu. Vienas ju panorėjo vesti, ro3° pripjautu malku, o;kad
Tada pirmasai
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fabrikas nedirbo, 
su burdingierium

Subatoje 
gaspadoris 
iszsitraukes pusėtinai mun- 
szaines, nuėjo skaldyt malkas. 
Mažai vienas kita matydamas, 
rusnakas užsimojęs su kiryiu 
o gaspadoris pakisZ'es per ar
ti nosi, kirto teip nelaimingai, 
jog gaspadoriui nukirto szmo- 
ta nosies. Tuojaus sužeista nu
vožė in ligonbuti Stanforda, 
kur daktarai prisiuvo nukirsta 
nosi ir dabar visas apraisziotas 
kaip kamuolis guli namieje. — 
Reike primyt, jog Balsaviczius 
mėgdavo tankai kiszti savo 
nosi kur nereik — in nesavo 
veikalus ir gal todėl jam tokia 
nelaime atsitiko. — Ten buvęs.

ligoibutin 
gydymui.

žinoti^ kokio- 
Biliras remia:

keliauti Lietuvon i %
Nes paduota 19,000 skaitli

ne svetimtaucziu akyse Cl\ica- 
gos - lietuvius puldo politiniu 
žvilgsniu. Dėlto ežia lietuviai 
neteks vardo politiniu kampa
nijų laikais. Svetimszaliai kan
didatai su lietuviais 
nei skaitytis.

nenorės

kitas kliudė, 
sumanė savo broli pakart. Tuo 
tikslu brolio lovoj po paklode 
intaise tam tikras juostas, kad 
galėtu broli bemiegant neju- 
czioms suristi, prie lubų intaise 
vieta virvei užkabinti. Nakti, 
kada brolis užmigo, pradėjo ji 
riszti. Bet szis isz miegopa- 
budo ir sziaip taip pasiliuosavo 
Besirizdami abudu iszbego 
laukan. Czia užpuolikas buvo 
pažintas. Užpultasis pradėjo 
bėgti, antrasai vytis. Negalė
damas, pavyti norėjo nuszauti, 
bet nepataiko Matydama^, kad 
brolio nužudyti nepasiseks, — 
o jau namiszkiai pradėjo kelti
— pabėgo. Po trijų dienu rado 
ji pasikorusi kaimyno kluone.

Vilkui nepavyko.
Apie Oniszkes Traku apskr. 

priviso daug vilku; kartais atei 
na prie gyvuliu po 5 — 6 vilkus 
Rugp. 16 d. nakti atėjo vilkas 
in Bicziunu kaima, inlindo įn 
4vąi;tą» pasigavo avele ir jau 
bhvo bęsineszas miszkan. Bet 
Prisiėjo šzokti per tvora, už 
kurios buvo gilokas szulinys. 
Grobikas su naszta tiesiog 
pataikė in szulini. Avele prigė
rė, o 
aveles, iszdraske nagais, isz- 
grauže dantimis szulinio renti
ni, bet iszsigelbeti vis tik nega
lėjo. Tadu eme ne savu balsu 
staugti, o už varsto kitas vil
kas stovėjo ant kalnelio ir klau 
sefsi, i 
subėgo szulinyjo ir užmusze.

Scranton, Pa. f Diena 17 
Sept, mire vietinioje ligonbu- 
teje 12 metu senumo Mortele 
Lapiniute nuo , smegenines li
gos. Velione paliko dideliam 
nuliudimia motinėlių,
broli ir dvi seseres. Laidotuves 
atsibuvo 19 diena su bažnyti- 

apejgoms ir palaidota

viena

nems apeigoms ir palaidota 
ant Szv. Juozapo kapiniu.

— Vincentui Navickui, 36

vilkas, stovėdamas ant

ta nelaimingaji
West Side, gydymui. Labai 
gaila, kącį dar ir dabartiniais 
laikais yra tokiu žmonių, kurie 
mano kad gazolinas taip kaip 
ų; vanduo.

Hazleton, Pa.— Nedėliojo, 
ketvirta valanda po piet len- 
kiszkoje Szv. Stanislovo-baž- 
nyezioje, kun. Novak suriszo 
mazgu moterystes p. Veronika 
Levickiute, duktė Boleslovo ir 
Jevos Levickiu isz West Hazle- 
tono su p. Jonu Vaiciekaucku. 
Broliu buvo p. St. Rimsza su p. 
Stanislova

szyti

metu, gyvenančiam 1700 Divi
sion Str., atsitil^) didele nelai
me ; jis norėdamas iszimt piet
ums isz drabužiu, beprosyda- 
mas, suszlupino gazolinu sku-

limo vaisko Jįpri 
in pa gi alba TurįąmK 

Vaiska jau pradėjo 
ir siunsti ant kariszko lauko.

Jugo Slavai' už protestavo jo 
prieszais Turkus kurie padare 
sutarto su Bulgarais ir nusiun
tė jiems pinklus ir amunicije.

* Badai allijentai sutinka ati
duoti Turkams Konstantino
poliu kad tik paimti po savo 
valdžia suspauda Dardanelų. 
Kaip rodos tai Adrianopoliu 
ir Thrace sugrąžys Turkams.

Rusu archeologijos radinys.
Žymus rusu archeologas Ta- 

tarenko, besi kasdamas griuvė
siuose Padoles gubernijoje, ra
ck's mamonto skeletą, 
bulava

etmono 
(valdžios ženklas), 

zaporožiecziu ginklu sandeli 
ir tu laiku dvarininku konfe
deracijos archyvą.

iszkeliaus ant

Kulikauckiute.
Svodba atsibuvo pas jaunikio 
tėvus ant kurios likos užpra- 

artimiausios gimines.
Jaunavedžiai
svodbines keliones in Najorka 
Bostoną ir Philadelphia. — 
Jaunamarti yra sese rune p. F. 
Boczkauskienes isz Mahano- 
jaus.

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Svietineje karėjo žuvo 
69,000 mulu ir arkliu, 
gyvulėliams niekas 
kavo medaliu 
darbai ant kariszko lauko.

*

Tiems 
nepaau- 

už juju narsu

Svieto karose nuo 1780 
musziuosia 14,-

*

lyg 1918 žuvo 
448,000 žmonių.

Ana • diena Franci, joi*

mirė madame Bress, daktarka 
turėdama 86 motus. Praktika
vo daktarysta per 50 metu, bet
mirė 
skatiko.
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Suomijoje rado aukso.
Suomijoje, Jevolos upėj ras

ta aukso. Rengiamos kasyklos. 
J e valos upes smėlys turi toki 
aukso nuoszimti, kaip Aliasko
je, o kitose vietose net didesni.

ISZ-“SODIUM FLUORID”
NAIKINA BAMBATIERUS

‘ ‘ sodium fluorid ’ 
sodium fluorid.” arba

Vienas isz pasekmingiausiu 
ir lengviausiu budu isznaikin- 
ti bambatierus yra apdulkinti 
vietas su 
vienu ‘ ‘
pusiau sumaiszytu su pudrm>T 
tu gipsu (gypsum) arba mil
tais. Suv. Valstijų Agrikultū
ros Departamentas rekomen
duoja virszmineta. ..

Bandymai valgymo - • dietose, 
keptuvėse, ir kitose .vietose, 
parodo, jog bambatieraiivisisz- 
kai isžnaikhiti vartojant “so
dium fluorid”, ir su mažiaus 
bėdos ir kasztu negu vartojant
gerai žinomas gazas. Vartojant 
dulkiu szautuva arba putoja

vargszu priglaudoje be lengvai lentynos, stalai, lubos

Pennsylvanijoi per mene-dura ir karsztu prosu prosino. 
Jam beprosinąnt užsidegė sku
duras ir nuo to pasklido lieps-įninku visokiosia pramonyste-

si Augusto užmuszta 117 darbi-

o staugianti kaimiecziai uos ir ant jo paties. Apdegino šia arba nuo pradžios moto
1 • • • Y ___     _ 1 T • • 1 TT'V 4 W ’ 1 vlabiausia rankąs. Dabar nuvež- * 1096 žuvo.

ir priebueziai apdulkinti “so
dium fluorid”. ‘ <

Kaip tik pudras apibarsty- 

kavojimo vietų, ir’in kelias 
valandas stimpa. In dvidesrim- 
ts valandas galima :

—Foreign Language Infer. Strrlot.

vatydai iszlenda isz pasi-
vietu,

isznaikinti.
nfnO. fiarvlAA.
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GIRDĖT
fNorirtts turime
Mfta ežio n Amerike kurias 
Idiname prohibicije, bet nu- 
Itinicinimai žmonių nuo alko- 
Niaus visai tiesusi mažina. 
Bjorkinis prohibicijos kami- 
Įrius garsina buk szimet mirė 
Bo užsitrucinimo jau 286 žino
ki tik paežiam 
įUatije, o kiek tai

blaivybes

visai

New York o 
mirt' žino

ti po visas Su v. Valst. Priesz 
fohibioije in laika szinita me- 
I tiek žmonių ne mirt' nuo už- 
Ocinancziu gėrynių kiek szia- 
On in viena meta.

Turkai paėmė 
merginas 

del žveriszku 
nepennaine 

nuo amžių.

' Barba r isz k i 
Į5,000 Graikiszkas 
FUrias iždą Ii no 
Kareiviu. Turkai 
lavo budo visai nuo amžių, o 
febyre civilizaeije nerado jau

tru pinelio mielaszirdys- 
Ant galo k a czia kalbėt 

pie Turkus, jeigu paskuiine- 
B svietineje karoję \ okiecziai 
•Bielgdavo su nekaltoms mer
gaitėms da bjauriau. Kada 
mogus gerai apie tai a pina ris

tai netiki idant musu teby- 
jre civllizticije arba apszvieta 
batu kaip sau perstatineja. Ne- 
jeurie yra tosios nuomones, 
Jruoni svietas yra apszviestes- 
|lis tuom bjauresnis.

ne

kuris visiems rože dy pomiluj!

la bjauriau.

t 

I 
pomiszaines, ana diena prisiar
tino prie Chicagos policija n t o, 
apreikszdamas jam, buk jeszko 
pamestu milijono doleriu ir ar 
neprigiallx'tn jam tuju pinigu 
BU rast. T 
ne sau, jog

Apdriskęs girtuoklis. auka

Pasai nelaimingas ma
tu re jo tiek pinigu 

kuriuos pameti'.
Nelaimingas žmogelis netu- 

Jrejo tiek pinigu ir joju nepa
liete, bet pamėtė sveika protą 
ir sveikata, o tas daugiau ženk
lina kaip milijonai, (lai neblu-

i 
i

do kada sake, jog pamėtė mi
lijoną doleriu. Girtuoklyste isz 

I yieno padaro turtingu o isz ki- 
i to nelaimingu ir žvėrių.
r}' . T .

« Garsingas peksztininkas Ed
uardas Ibi y son Weston,

' diena pere jo isz Buffalo in 
; New Yorka ir visai nepailso. 
t {West on as turi 84 metus am

žiaus, arba yra tokiam amžiu- 
Į’je, ka kiti vyrai jojo amžiuje 
1 Bedi sau ant poreziu, ruko pyp- 
[ kutia ir ilsisi. Yra tai slaptvbe 
I Užlaikyti sveikata tokiam am- 

Ne kožnas gali tai isz- 
viskas priguli nuo

r

r Žiu je.
pildyt,

ana

į *------ ° j ...................... -■

T Žmogaus kaip jisai paguodoje 
■'fiavo sveikata ir gyvenimą.

Jeigu vyrai nepermaino savoi.

I ..
į budo ir papratimu po szliubui,

tai ženklina, jog jisai yra ponu 
“neszioje kelnes.”į namie ir

r "į
r n
r .į nai davėsi in ženklus Turkams,

Buvo tokie laikai, jog Arme-
į* nai davėsi in ženklus Turkams, 

budindami ir naikindami juo- 
sius prie pirmutines progos, už 
tai dabar Turkai atsimoka su 

’ procentu Armėnams. Matyt da 
i ‘neužmirszta bibliszko mokslo: 

4<akis už aki, dantis už danti.”
J ■ -------

Nuo užejimo 
jįtfAmerike, 
■j “ 'M 
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DARBO ŽMONES — 
GARSUS ISZRADEJAI.

Tu tai^s mynes 
ko 

priesz tai nebūdavo, už malsziu
- popai. Mokina žmonis 

ir kalba jiems pamokslus be 
jokios baimes, o žmonis tuom 
teįp yra persiemia, 
lesi in kita koki svietą. Kalba 
apie tai, 
kenezia, todėl sziadien vra iii- 
dėsnis susidraugavimas prasz- 
cziokeliu su popais ne kaip ki
tados.

Tokiu budn popai sugryžta. 
palengva, vela prie didesnio 
užsitikejimo, kas bolszevikams 
labai nepatinka, todėl valdže 
soviatu pradeda kas kart dau
giau aresztnvoti ’dvasiszkuo- 
sius ir juosius suszandinet.

ir nesibijo isz- įprakalbineja sziadien —
nuomones. Nau- 
visuomenes, jog

Fordas, 
teisybe i akis 
reikszt savo 
dingą tai dėl 
Fordas turėdamas tūkstanti
milijoną doleriu, o gal ir dau
giau, nes pinigai duoda jam 
galybia, kokios kitas žmogus 
negalėtu turėti neturėdamas 
pinigu. — Teip, turtas priduo
da žmogui galybia ir paguodo- 
ne kad ir ant to ne vra užsi- 
tarna ves.

Mužikaliszkam sviete atsira
do naujas giesmininkas, vardu 
Zanatello, italas, kuris stojo 
ant laipsnio dideles garbes.

Kaip keliolika metu garsin
gas Caruso, paginlbininkas 
kalvio pastojo garsingu teip ir 
naujas Zanatello, kuris buvo 
duonkepiu miestelije Weronia, 
pasiliko garsingu tenoriu ir 
neužilgio pribus in Amerika 
rinkti milijonus.
. taigi, nekurie vyrai r u goję 
ant gerklių savo paeziuliu, jog 
už daug rt'ke, o ežia nežino, jog 
tai prigimta dovana isz ko ga
lima turėti pelną. Ar ne?

Nauja kare 
viso svieto teip, 
atsitikimai vra. 
Teipgi mnszasi padukia Ajri- 
szei kurie nesutinka vieni su 
kitais.

Svietas karinuje ir karianje, 
o musu kantri planieta, sena 
Žeme, kaip sukasi teip sukasi, 
nesirūpindama apie nieką.

Geriau žmonis padarytu ant 
szios žemes, idant nors karta 
ingytu daugiau proto ir pildy
tu geriau savo privalumus, ne 
kaip laistyti krauja be reika
lo.

atkreipe atyda 
jog visi kiti

laiku

rodos ke-

ka visi prijauczia ir

rrTrockisLeonus Davidovicz 
nuo jnunuju dienu turėjo pa- 

” ir
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Asz vakar daviau 
Džiauni viena savo plauka 
kaip jisjuomi džiaugėsi!

Džinus. -
jam visa savo “žiurke,” 
vistiek jau laikas pirkt nauja.

Miage.
o

Parasze J. Talmontas. .

prohibicijos 
žmonis pradėjo nau- 

daug 
cukraus. Tik ant vieno ajskri- 

l meta 
140,000 tonu cukraus, kas pri
puola ant kožnos galvos po 

| tris galonus.

fdoti neiszpasaky t ina i

Simo sunaudota praejta
A f \ /"X ZX ZX A 11
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Francije labai rūpinasi apie 
f- sumažiniina josios gyventoju, 

ir tokiu bud u josios padėjimas 
! kas dien buna pavojingesnis.

Tai vis teip atsiejna, kada 
| moterėlės už daug paszela ir

p r

r't

^ nesirūpina apie padauginimo
į j gyventoju.
■

; s.■
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jojimą tekojai labai vąrg^it^’ai 
gyventi. Vaiku buvo daug ir 
visi nedideli, o darbininkas 
buvb tiktai vienas tėvas., Jq už
darbio ndisztekdavo maitinti 
szeimynai. Be to, einant Rober
tui treezius motus, tevusqiasi- 
niire, Fultoniene su vaikais ga
vo kartais ir alkio ir azalczio 
kęsti. Bet ji visomis gatfeypaje- 
gornis kovojo su 
įgalėdama* rūpinosi

ir vargo būdama 1 leido 
savo vaikuczius in pradžios 
mokykla. Dvylikos metu Rober 
Ipkas pabaigė liaudies prnde- 
(Ininaja mokykla ir pats em<‘ 
rūpintis kasdienines duonos 
kąsniu. Besimokydamaš jis su
prato la didele ir paprasta tio- 

ir t riūsas 
sutiekia žmogui laimes ir gelb
sti ji nuo budo ir vargo. Jis 
mate, kad mokykloje ilgai būti 
neteks. Motina buvo, neturinga 
1a*d ir leszu mokslams eiti ne
gales duoti. Visa tatai turėda
mas galvoje, 
mokėsi, 
vakhrodavo lig

maszinos
Fultono gyvenimo apraszymas.

Po vakarienes pabaigęs tai
syti sąsiuvinius, tariau sau: ka 
asz ežia namie susėdėsiu, — 
eisiu pas Rimantus ir prasivė
dinsiu bei pasisznekesiu. Man 
ir jiems bus smagiau. Apsivil
kės apsiaustu, pa’siemes szu- 
nims drutoka lazda ir iszkebli- 
nau., Lauke taip tamsu, kad 
noTs pifSztti in aki diirk, ir tM 

|,a(j kelios 
Žingsniuoju, lazda 

pasiremdamas viena ranlja 
kepure prilaikau: vejas dith'lis 
kai nusint'sz, nugriebęs 
vos, kame besurasi tokioj tam
soj.

Szit ir Rimantu namai, 
sodžiu eidamas

ir tie sziokia

nematysi, 
žinomas.

kad kelia

viena

f •*’ N)

I

Nors

vargu, kiek
vaikais.

Ramziejmn, Rumziejus jau se
nai buvo pradėjęs dirbti tokia 
maszina, kuri garo ineja turėjo 
varyti laivus. Fultonas patarė 
jam kai kuriuos tos
trukumus pataisyti. Bet Ram- 
ziejus veikiai pasimirė ir nebsu ' N 
skubo pasinaudoti draugo pa
tarimais. Mirus Ramziejui, 
pats Kultomis eme galvoti apie 
tokios maszinos iszradima, bet 
lietu reikimas leszu,
savo sumanymu tuojau ivykdy 
Ii. Kiek laiko pagyvenęs Lon
dono, Amerikos pasiuntinio 
Pranei jose kviecziamas, Fulto
nas vyksta in Paryžių. Czia jis, 
kaip ir pirma, mokosi mecha
nikos, fizikos,
tiniuju kalbu. Tuo burn besila
vindamas igyja daugybe žinių. 
Suprantamas daiktas, kad pra
line Pennsilvanijos mokykla 

iszmokyti, 
skaityti ir 
Fultonas,

negalėjo

chemijos ir sve-
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nuo gal sa, kad 'tik mokslasPa i reikt* atiduot 
nessavo I

i 

t
I 
negalėjo dauginu 
kaip tik sklandžiai 
raszyti. 1801 metais 
gavės leszu isz Amerikos pa
siuntinio Barlono, ima diębti 
sumanytąja savo maszina. Me
tams praslinkus, padirbės nodi 
didi varini garlaiv^iuka, Senos 
upeje daro pirmuosius plaukio
jimo bandymus. Bandymai 

Nusisekimo 
1803

Per 
ne vieno

pratimą gyventi “augsztai 
loszti role milijonieriaus.

Dabar kada milijonai žmo
nių raudoja, krinta nuo bath), 
tasai perdetinis komunistu, 
spekulantas, raudonasis Leo
nas Davidovicz Trockis, gyve
na apsiaubtas visokiuosia sma
gumu ošia bolszevikiszkoi Rosi- 
joi.

.lojo speciaiiszki, puikei pa
ir automobile i, 

jojo kaneeliarije, 
yra papnoszti karaliszkai.

Laiko jisai dvi 
isz kuriu viena gyvena Petro
grade o kita AJipękvoje. Vyriau- 

17 metu vaikas, 
su juoin ir losze 

role didžiojo kunigaikszczio.
Antroji misis Trockiene da

linasi meile su pirmutine jojo 
paezia, bet žinoma kad negy
vena po ta paezia pastogių.
Trockei gyvena puikiam paJo- 

Va saros laike 
Prockienei

K* rauso apie knyga MTakntantl» 
Naktu Ir Viena*

Szluomi duodu

visa
szuns nesutikau.
nakti, mat, bijo Ivst isz savo
kinio.
Pati

nin duris.
inleido in

Pasibeldžiau 
Rimantiene 

prieauge.

Gerbiami Tamstos;
Žinoti Tamstoms kad nsz ošiu aplai* 
kės puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man pri
siuntė!, norint asz prlsiuncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, ' už tai 
asz prisiuneziu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasl 
pulkus npraszimus, turi neapsakytai 
/ertuma. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczioti po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo m i lema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suradimą tos 

■ puikios knygos kuri gali suraminti 
ciuje. Vasaros laike misis kiekviena žmogų katras skaito ar 
Trockicnei drauganje pulkas|dlka_' 
jaunu aficieriu, komunistai, ii

nžniirszti. I»i<>szli (nikei

Amerikon i szkas kongresas 
pasirodo “didvyriais” kada 
balsavo ant paskyrimo 2,500 
doleriu ant nužudinimo mažos 
pelukes kuri pasirodė posedi- 
niam kambarije.

Juokai! — Kaip tai greitai 
kongresas paskyrė tiek pinigu 
ant suėmimo vienos pelukes, o 
ežia svarbesni veikalai stovi 
ant vietos kaip: bonu bilus, 
geležinkeliu straikas, spekula- 
cije anglinis ir daug svarbes
niu veikalu, kurie kankina gy
ventojus szio Sklypo.

didvyriais<

——Na, kati ir mokytojas 
szioki szuns nevaroma vakaru 
iszsirenge vaikszlineti! — tarė 
man inejus. •» • * * - - *

0

mizantropo ?

jojo namas

szeimvnas,• r

sės sūnelis, 
buna drauge

17 metu vaikas

, Į rojų už pulku kalendorių ka 

losze teipgi role dideles poniu-1 tamstoms sveikata ir laime szlamo 
tęs. Jojo sesuo yra augszczian-1 „y1*0 tve”Jenti.^pasl-
se inspektorka teatru,

man 
prisiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms

• • . I liekuO OSlOS |r 
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vyras Kainienevas valdo Mos-1 virsz-ininetoH knygos tai prisluskito |2 
in “Saules” iszlcistuves o gausite tuo- 
įsus dot nacztR

“Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate

kva.
Tai tau lygybe bolszevikisz- 

kos valdžios kuri prižadėjo 
žmoni m iszpjaut tureziusir pa- 
sidalyt juju turtais, bet bol
szevikai neiszpilde savo pri
žadėjimu, ir būdami arszesnois 
už senoviszkus cariszkus aris
tokratus.

ir visur jis ka nors
. ka nors nauja sužino, 
džius i trvliktus

handvmus.
puikini nusiseko.

pradžioje
padirba dideli 

tie, kurie

i
Ka darysi nusibodo vio- 

sedeti. Eisiu, sakau, ten, 
kur daugiam gal smagiau bus.

— Aeziu, kati nepainirszta- 
te musu. Praszau in vidų.

Troboje visus radau prie dar 
bo. Mergaites beverpianezios, 
vyrai virves besuka, vaikai, 
anot žemaieziu, kerus beskalda 
— plunksnas beplesza, o senis 
Rimantas atsisėdės prie sziltos 
krosnies pasakas bepasakojus. 
M,an inejus, senis nustojo pasa
kojęs, ir vaikai nebegalejo pri- 
praszyti baigti pasaka: moste
lėjo senis ranka ir tarė: 
syki baigsiu.
jas ka nors t epą pasakoja jum 
Jis daugiau už mane žino”, ir 
užsitleges pypke ome rūkyti.

— l’i, koks baisus vejas,— 
tare in viii u inejusi Rimantiene 
ii atsisėdo su nėriniu prie kro
snies.
—Neduok Dieve,

iiam

“Kita
Dabar mokyto- 

s.

jis labai uoliai 
Keldams su auszra, 

iszvakariu, o 
nuliekamu laiku bėgdavo czia 
in viena, ežia in kita dirbtuves, 

iszmoksta, 
l’žkl i įl

indus motina 
nuvežė Fultona in Filadelfija 
ir paliko ji pas auksakali (ju- 
veleriu), tai yra pas toki ama
tu ink a, kurs isz aukso ir sidab
ro lieja žiedus, nusikarus, sa
gas ir/kitokius paszvitalus. Bet 
tas darbas Fultoniii nelabai te
tiko. .Ji trauke tapymas (teplio 
jimas) ir mechanika, 
mokslas apie
sudėti. Nuliekamu nuo’ darbo 
laiku jis mokosi ko nors arba 
tapo. 'T 
labiau i

arba
įvairiu maszinu

kas karta vis 
jam sekėsi.

skatinamas, 
metu Kultomis 
garo lai va, taeziau 
žiurėjo in ta naujiena kitaip, 

kele inepasitikėjimonegu jis, 
jo iszradimu. Nakti priesz pasi- 
kirtaja bandymams diena gar
laivis . paskendo ir isztraukus 
isz vandens, 
siuluži's.

pasirodė, besąs ‘

X

rrPoliaus bus.

Tapyti 
ir labiau

Penkeriems metams praslinkus 
jis nutari' tik ta amata tevaryti 
Butlamas septyniolikos metu 
Sultonas taip gerai piesze, jog 
savo paveikslus jau galėjo 
pardavinėti. Jis nutarė isikyre- 
jusi auksakalio amata mesti 
ir duonos kąsni teptuku pelriy- 

Dailininko amata varyti 
grynai ąmerikie- 

Eidavo in restoranus, 
vieszbuczius ir ten klausinėda
vo sveeziu ar nenori kas nupie- 
sziamas atvaizde. Kurie nok
davo, vienu matu jis ntipiosz- 
davo nedideli atvaizileli.
būti u vargais 
peš pinigu insitaise net atskira 

Tuo metu Fultonas 
pasipažino su g
no vadeliu iszradeju Franklinu 
Franklinas pats buvo kill's isz 
darbininku luomo, todėl mielai 
padėdavo visiems, ktirie savo 
jogomis skynė kelia in kilnesni 
gyvenimą. Sužinojęs 
patleti ir g ’’

TEMYKIT LIETUVIU
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. .Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijųtis.
jis pratlejo 
tiszkai;

i

sziokia tam-
+ • • i » • H ♦

šia, vėjuota nakti keliauti.
— O kam yra įeik a Io tur 

Vargti, ir gana, — atsilepe 
berniokas.

Dar žemes

* • 1 pu 1

M

Turėdamikeliu vis ne- 
juremis, kurie 

sziokia nakti ke- 
lyg kalnai

Tuo
negalais šutau-

tokia beiki, bet 
in Amerika 
liauja, kai vilnys, 
ritasi, kur tokiems reik dingti- 
gailestavo mergina.

— Dabar netaip bloga, - e- 
me aiszkinti senis Rimantas.— 
Garo varomi laivai netaip len
gvai yra vilniu apveiuziami. 

į Bet seninu, kai dar su burėmis 
plaukiojo, sziokia nakti — am
žina pražūtis.

— Taip, buvusi galvele,
ne kopūstas, to žmogaus, kurs 
iszgalvojo tokia maszina. Tiek 
prisz veja, tiek pavėjui važiuo- 

nieko nepaisydami, —- 
stebėjosi virve sukdamas 
berniokas.

Tur but, dideliai moky-

kurisAntanas Rudzinskis,
So. Bostone, 28 kovo 

iszsiunte savo broliui Jurgiui 
Lietuvoje 25,000 

registruotam

Ar pažinstate 
Gal ne vienas užklaus kas tai 
do žvėris ar gyvulis? Ne mie
li skaitytojai, mizantropas yra 
tai vardas tokio žmogaus kuris 
szalinasi nuo žmonių ir neap- 
kenezia savo artvmo, niekados 
ne paregėsi at jojo veido nusi- 
szpysojima, ne meilei jojo szir- 
tlyje. Jojo szirdis yra atszalu- 
si, be gyvasties, o liūdnas gy
venimas priskubina jam mir
ti. Szalinasi nuo žmonių ir po- 
pulariszkumo, laimingas, kada 
randasi pats vienas. Sztai ap- 
raszymas žmogaus mizantropo, 
kuris jauezesi laimingiausiu 
sutvėrimu ant svieto.

Mizantropas szalinasi nuo 
žmonių, svecziu ir nesijauezia 
laimingu terp susirinkusiu 
žmonių. Yra uždarytas savije, ko 
gyvena pats del saves tiktai, atsakydavo, kad 
laimingas kaip užpeczkije dan
guje.

Paprastas žmogus 
draugavimo su žmogum, links- 
mytis ir verkti drauge su savo 
artimu, goidže buti terp susi-

gyvena dirbtina*.

terp

Rudzinskiui 
auksinu czeki 
Jaiszke. Laiszkas buvo adresuo 
tas in Kurszenu paszta.

Sžiomis dienomis jisai gavo 
nuo savo brolio žinia, kad czeki 
anas atsiėmė tiktai 22 
ežio, nors t ant spaudos lindi jan-

rugpiu-

ežios, kati 'Jis buvo Kurszenu 
paszte jau 22 balandžio. Kodėl 
gi jis buvo iszlaikytas tenai 
net 4 menesius?

Todėl, kad paszto valdinin
kas buvo ji pasisavinęs. Jisai, 
matomai, tikėjosi, kad niekas 
neatsiszauks ir gal but jis pats 
gales ji kaip nors iszkeisti.

Jurgis Rudzinskis sakosi bu
vęs ant paszto ir Ida

apie 20 sykiu,
l k

e •• laisz- 
vis jam 

i”. Tik 
labai jam užsispyrus, pa aktini n 
kas laiszka su czekiu jam ati-

.'■•I

ir
nera

geidže davė; bet galas konvorto buvo 
jau nukirptas.

Nors czeki Jurgis Rudzins
kis atsiėmė, bet toks ilgas jo 

rinkusiųjų ir myli visa gamta, užturejimas- padare 
daug skriaudos,
gali nusipirkti vos tik penkta 
dali to, ka tuomet butu galėjos 
už tuos pinigus nusipirkti. Tuo 
met 25,000 auksinu buvo verti 
apie l(X)doleriu, 
tik apie 20 clol.

bet mizantropas arba geriau 
užvardinus toki žmogų “mi- 
zerabelis” vra netinkamas nie
kur — ne prie tanciaus, ne prie 
ražaneziaus. Tokie žmonis 
mirszta be jokio pasigailėjimo 
ir greitai užmirszti nuo kitu.— 
Sztai yra paveikslas “Mizan
tropo!”

žmogui 
nes dabar jis

žmogų

Tokio

paveikslas “Mizan-

o dabar vos

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas I’aslapczlu Atei
ties. Su pagalba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku. 
Iszguldinejirnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKAKABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

garsiuoju perku-
JOSEPH G. BOGDEN,

4 S. Main St. Du Bois, Pa.

25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlsiuskito mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

GERA PROGA PLIKIAM!

Aiabiszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika štam
pu ir savo atlresa lai aplalkys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-pllklai arba visai yra nuplikta, t.f.

C H A S. 8. P ARM LEY 
Real Estate Agent -

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stuban, 
mes galime jumis tarno patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojaine 

randas Ir taip tollaus.
23H W. Canivi' Kt.. r

Notary Public

ja sau
virve

tas buvo, neversitetus, tur but 
buvo e jos.

—- Asz manau, kad ir dau
giau dar, — pridūrė piemenu
kas.

Fultono 
;abumus, jis ikalbine- 

_  jo toliau varyti pradėtoji dar
bą- ir patarė pasimokyti tapyti 
pas kuri nors žymu dailininką. 
Franklinas pasižadėjo paraszy- 
ti rekomenduojamoji laiszka 
tuometi! įgarsėjusiam anglu 
dailininkui Vestu i. Keliauti in

fr o 
nupirks

— (lėl mokytojas žino, kas 
per vienas buvo tas galvoczius, 

, gal 
— prasze

kurs
mums 
Rpnantiehe.

T* 4

iszrado 
papasakotu,

garlaivius

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. 

Oropesa 30 Septemberlo, 4 Novem. 
Orbita 14 Oct. 29 Novem. 10 Jari 
Ortlunii 21 Oct. 20 Decem. 31 Jan 

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nfira 
extra mokeseziu. 

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY 

SANDERSON & SON Inc. Agents 
2« BROADWAY. NEW YORK.

Chicane: 117 W. Washington St.

PACKET COMPANY
Anglija reikalinga buvo dau 

o Fultonui,
motinai ūki, nekas liko. Lesio
mis in Augiu žeme važiuoti 
taip pat pasirūpino Franklinas. 
Jis supažino Fultona su turti- 
niku, bet szviesiu žmogumi 
Samueliu Skorbittu. Tasai pa
tyręs Fultono 
duoti pinigu kelionei.
du 178!) metais Fultonas at
vyksta in Londoną. Czia jaunas 
(l ai 1 i n i n k a s 1 aba i - s tįsi d ra ugau- 
ja su Vestu ir per septynerius 
metus sropiai tapo. Neatsižvel
gdamas in dideles pastangas 
Robertas lieka nepatenkintas 
savo darbo vaisiais. Jis’meta 
tapymu ir ryžusi tapti mecha
niku. Neturėdamas leszu mo
kytis to mokslo jis stoja in 
fąbrika paprastu darbininku. 
■1789 metais netikėtai jam ten
ka pasižinti su amerikiecziu ,  I

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

pinigu

Augiu žeme

bet szviesiu

gabumas sutiko 
Tuo bu-

Ar pus virtini laivakorczhi agento.,

L

4

£ 
t

NARD
IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greicziausias Visa-vandcninis Kelias. 
Ekskursuos sn palydovu su konekeija 
Southamptone i in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
ezlnusiu Isz trijų laivu kurie iszplauke 
hz New Yorka kožtia Utarnlnka?
Visi Bczios k 1 ąsos pasažieriai kabinete, 

maVretania aouitania 
BERENGARIA

Taipgi per Liverpoola ir Glasgow 
SCYTHIA . . 28 Septemberio 
TUSCANIA . 30 Septemberio 
LACONIA ..........5 Oktoberio
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agento.

j j «

i
*

Žlnoti žinau. Bet gal ma 
no pasakojimas jums nepatiks. 
Mat asz menkesnis pasakinin- 
kas, kaip kad justi seneliukas. 

—— Batiks, patiks, — klau
sysimės ausis suskliaudė, — 
ome Visi klegeti.
---Kad jau taip norite, ga

liu papasakoti.
kurs vandens 
teippti laivus ir priesz veja ir

t

Tas žmogus, 
gara priverto

Cunard laivyne kompanija 
garsina buk pradedant su issi- 
plaukirnu laivo “Mauretania” 
26 Septemberio ir* laivai “Be-* 
rengaria” ir “Aquitania” ku
rie vėliaus iszplauks isz New 
Yorko, turės susineszima su 
laivais Southamptone ir sustos 
Hamburge, Danzigo ir Ūbavo 
o isz tonais pasažieriai gidės 
keliauti tiesiog in Lietpva per 
Libava. Bus tai daug paran
kiau ir be jokio ergelįb,

j J.

MnliHiioy fifty; Fa.*
> A. ■ • > i" ; JMYėjui, buvo Robertas Fulto-h.— ,11 ■! „Į— ,1

Bolszevikai geisdami iszrau- 
ti isz žmonių tikėjimą labai 
tuom apsiriko nes prieSzingai, 
sziadien gyventojai' Rosi jos 
persiėmė da didesniu tikėjimu. 
Kur tik ejsi, visur sutinki my
nes tikineziu, moteres, vyrus; 
vaikus — senus ir jaunus, ku
rie1 pripildo cerkves ir bažny- 
czes visur, melsdami Dievo:

“Hospody pomiluj! Hospo-
I

EKSKURSIJA kas SUBATA
In Kauną .. $106.60
In Liepoja ,. $107.00 

(WAR TAX $5.00)

fabri kantasHenry Fordas, 
automobiliu nesibijojo atvirai 
.paniekint Vertelgystes Kami- 
sįje ir spekulantus augliu ku
rie taja kamisije vedžiojo už 
našiu ir naudojo ja,ja del ingy- 
jimo sau pelno. Apie toki atvi- 

“J’ra paniekinimą vargesnis žmo- 
jįf'gus negalėtu ne sapnuoti.

11

B 
k w
HI

lit.

i

O'

I

>» ir i 4

Pinigu Siuntimas in Lietuva

ra paniekinimą vargesnis žino-

Del sklypo yra tai labai riau- 
įlinga turėti toki žmogų kaip

Amerlkmr Doloreis ir Auksinais*. ■’ 
Žemiausiu dienos kursu 

Pinigus Lietuvoje gauna areziausiame 
paszto laike . 25—30 dienu,

P. MIKOLAINIS,;
53 Hudson Avė. Brooklyn, N.Y.

P. MIKOLAINIS

nas. Gimė jis 1.765 metais Penu 
silvanjjos valstybėje Ameriko- 

Jo tėvai buvo atkeliavę isz 
Airiu žemes (Irlandijos). Ten 
jie nuomodavo sklypeli žemes. 
Naujoj vietoj* Roberto tėvas, 
išturėdamas^ kuo pasinuomoti 
ūki, turėjo darbuotis kaipo die- 
nininkas. Szeimyna vis svajojo 
ankseziau ar vėliau insigyti ?e-

F

mes. Bet iki invykdant ta sya-

»

LIGOS ;PlttBburgeJ Jlsaf mokinosi Varstavoje, studijavo beglje 32

Pi

J

‘4

4

A

metus Invairi&s Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuodug- 
niai pažinsta. Gydo užsinuodinlma kraujo ir silpnybes 

k vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invaklas ligas pa- 
dt ; einanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 

kai, per 1a(szkus asz negydau. Dr. Kaier kalba Ruslsskat

Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

C38 MĮm AVEh
1 * i'' : . < ?

ir LenkiszkaL
i -»

kPR.K0LER .

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare
i •,

* PITTSBURGH. PA.
ji •
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Janita
I*

Drąsus Japoniszkas 
Kareivis.

’-Tikras atsitikimas įsa Kiltu 
Jnponu Karas.

I

■f.
■i

III.
Budeliu czesnis.

Tikt labai pa lengvu

pildyk savo urėdą.
Budelis mislinejo ir. buvo 

matyti, koki pasimėgimu jis

Janita su savo pulku toly n ka- biaurvstes ’ iszmislvti. 
“Mano eiecorius su manim pa

tarė jis Jani- 
Ryt°j* pirnikol saule ant 

dangaus pasirodys, duosiu asz 
24 japonams visokiuose bal
suose cziulbeti. Keturi bus ant 
jieszmo užmauti, keturi in ver
danti aliejų inmesti, o kitiems 
sąnariui isz kimu i 
teipo isz palengvo 

y >
Baisus iszgastis apėmė Jani- 

isz su-

kuriuos 
ir kurie tokie

gait',jo

kinties. Nes nuo opiumo pa-

koki 
turėjo tokias (ikrai aziatisz- 
__ i biaurvstes

silpnintiejie kynezai vos pnei- |<n jingns bus, 
- ■ “tai.ti galėjo, o kelias, in tvirtyne 

vedas, buvo labai status.
Tūli pasiliko ant kelio begu

linti ir numirė po ranku savo 
draugu, kurie taipojau opiu
mui pasidavė buvo, kaip ir jie 
patis. Tikras pasibaisėjimas 
apėmė Janito szirdi,

Tikras 
Janito 

b ja u ry bes be reg i n t.
Galiausiai dienai

szitas

ausztant j

1 J

i i

i numuczvti.

SAULEI

I

■r , jį

PERKRAUSTE VISA KAIMELI ANT AUTOMOBILIU. ’

ai

a9, ui.
Kiti
EĮtf

EALTRUVI1N1.

Kaimelis vardu .Jennings, Micliiga.no ateito, nepersenei likos
Nuvažiavo giniihes 

soi l i os u žpraszy t i
visas perkeltas in kita vieta.

iszpleszti ir 
> in smerti

atsiekė jis baisius didžiuosius szirdi, jis sudrėbėjo i

Pirmiaus ten žmones turėjo Už 
siemima prie iszkirtimo girios, bet kada iszsibpige giria tada 
gyventojai neturėdami dauginus darbo, nutarė perkraustyti 
visa ju kaimeli in kita vieta netoli miesto Caddilac. Namai 
buvo užkelti ant automobiliu kaip ant paveikslo parodo ir 
nuvežti in nauja vieta.

PEREITU FISKALISZKU 
MĖTŲ ATEIVYSTE IR 

ISZEI VYSTE.

NEINLEISTI IR DEPOR
TUOTI ATEIVIAI.

#"■ .ėfc

■ * i
■

k«

Imigracijos Biuras iszduoda 
skaitlines at važiavusiu ir isz- 
važiavusiu ateiviu 
liszku metu

dol fiska- 
1922 - t. y. nuo 

Liepos 1921 iki
1922. Tos skaitlynes svarbios
tik tuomi jog pirmas metas 

Percentum Limit

Birželio 30,

I 4

alien
in a no

4 4

(kurio 
ir “alien-

Isz 13,731 ateiviu, kurie uj?- 
inleisti in Su v. Valstijas, dau
gumas neinleisti todėl jog pa-

, į m

munur Mukdu tvirtyues, kurie1 judimo.
Sugaut iejie, 

jau neverti kaip japonai yra.
i smerti,’’

teip platus buvo, kad deszimtsį 
szale 

Tik 
m 

didžia tvirtvne, kuri

* i

...... - M man atgalxuiai 
maži siauri I ;

. Į

‘apsakomai | gaus pa(j

viena antro

dabar ir

raitu vyru 
joti galėjo, 
vartai vede in ta

musu Janitui neinimtina pasi
rodė. Galva prie galvos gulėjo 
kynezu kareiviai ant pylimu ir 
gintuviu, ir nesuskaitoma dau
gybe anuotu, visos pas Krupa. 
Esuose dirbtos, 
ir prapulti 
apygarde. Janita intianke i 
savo pulku per vienus auksz- 
tus vartus in tvirtyne ir liūd
nai pamislyjo, ar ji dievai ka
da nors pro 
pas 
ves.

Kadangi jam miestas nepa- 
žinstamas buvo ir jis veik iii 
pavoju pareiti galėjo, pasisky
rė jis, greit susimislyjes, viena 
kyneza, kurs miestą gerai pa
žino, už vadovu.

Jau pirmutine, 
grista gatve buvo mieganeziais 
kareiviais lyg apsėta. Tukstan- 
cziai gulėjo ant taku ir vos ke
lintas galva pakele, musu kar
žygiui proszali traukiant.

Galiausiai buvo Mukdu tnr- 
Ale kni
su 

pjautoms antimis ir žiurkė
mis, kurios in eiles sukabintos,

tu

tarė to
liaus budelis.

“Parodyk man japonus, as? 
noriu juos matyti, imk raudo
nąjį žibintuve ir eiksz drauge, 
asz jos ir prisidėjau juos su 
gauti.’’

Gali juos matyti.
Rytoj bus visas vais

žveige smerti f 
apsakydamas iii' dalis.

su i kas ant turgavietes susirinkęs, 
o a pi eteriams 
didžia czesne iszkels.

Apsiaustas savo tarnu žengi 
budelis prie vienos krūvos su
žeistųjų, kurie szale szetros

tuos vartus atgal 
japoniszkus brolius nu-

su lentomis

gaus vieta matoma, 
sziaip kupczelninkai 

antimis
pa-

gaspadiniu padaboji-

vėdavo, sziandien

turgavietes sto-
7

tykume krūvos 
sugautu-

ii) raukia i 
kuriu budel-

Mukdu
ma ant saves kreipdavo, sto- 

ponavoju
budelis su savo tarnais ir vare 
nakties tamsybėje savo baisio
ji darba.

, Viduryje
vėjo dide kraujraudona szetra 
ant kurios stogo kyneziszka 
karūna plesnojo. Aplink gulė
jo baugiame 
sužeistu japoniszku
ju, iszgastingam smereziui pa- 

Įszvestu.
j Janita, in sugautuosius pa- 
Ižvelges, isz sujudimo sudrėbė
jo brolis būti. Szale raudono
sios szetros buvo ilgoj eilej vi
sokie kankinimo 
sustatyti, prie

tbernai darbavosi ii’ szen ir ten 
Ifiuskambejo kūgis arba kirvis. 
I -Ale dabar reikėjo
susimananeziu būti. Drąsini ii* 
su atvožnumu trauke Janita 
per tvirtyne ant szetros link 
Įir inženge in jos vidų. Budelis 
pats, Kynojt* 
tas vyras, atėjo jam prieszais.
‘Asz esmi Ting-heem ir atei- 
iu mano generoliui paliepus. 
Atgabenu sugautuosius, 
smereziu i aukauti v ra.

Budelis pasiėmė marga ži
lintu ve ir szviete drąsiam ja m 

Tada szyp- 
Mano vvrai 

mes dirbam

gudru ir
i

labai pagarbiu-

4

11

< 4

T ! tarė bu

ir mandarinams
4 1

kurie 
ant žemes gulėjo, tykiai savo 
likimui pasidavė.
virvėmis suriszti ir kraujuose 
paplūdę, kurs isz daugel sun
kiu romi ant žemes tekėjo. Tik 

tokius sunkiai 
galėjo kynezai sugauti.

Budelis pakele žibintuvą ii 
szviete nelaimingiemsieins iii 
veidus. Dabar Janita sukliko, 
nes tarp sužeistąją savo broli 
iszpažino.

Kas tau yra, kodėl tu dre
bi ?’’ klausė budelis.

Janita žingsni 
idant 
t a re:

Visi buvo

kurie

r>

vien

4 4

sužeistus

atsitraukęs, 
neiszpažintn.

? J

ji brolis
“Ak, kad tu visa japo- 

niszka vaiska savo rankoje tu
rėtume, tada nei vienas neisz- 
truktu, visi mirti turėtu.

“Veik prieis laikas, mano 
prieteliau Ting-heen, kur man 
visus prigabes, kurie Kynu 
pergalėti norėjo, kuri teip di
di ir galinga.’’

Tūkstantis visokiu misliu 
ėjo Janitai per jo inknituse 

dar iszmislyti 
savo broli isz-

visokiu
jo inknitusf

ale vis

rytuose pradėjo 
ir greitai

galva, 
negalėjo, kaip 
gelbėti. Kas su juom atsitiktu, 
jei ji jo žemes žmones iszpa- 
žintu 1 O tai lengvai nusiduoti 
galėjo, nes
dangus raudonuoti 
ėjo szviesyn. Jis pamislyjo. 
kad karalaitis Komatsu ir ge
nerolas Oiama jau jo laukia ir, 
ji už prapuolusi laikys, jei jis 
no saulei auksztyn pakilus su- 
gryž.

Lauke ūž^tvirtynes paskam
bėjo szuvįo bildėjimas, tai bu
vo ženklas, kad jo broliai ja
ponai jau sujunda. Ir tas pa
pilde ji su rupeseziu ir baime.

Tai atėjo jam drąsi mislis! 
Jis atsikreipė prie budelio, 
kursai sugautuosius dyvinioms 
akimis 
ežius
niynus apžiūrėjo ir ta re: 
liūgas pone, Ting-heen prane- 
sza tau ir tavo tarnams svar
bu paliepimu nuo savo genero
lo.“
palenkė apie generolius girdė
jams.

Sakyk mielas Ting-heen, 
ka jie nuo manes reikalauja?“ 

“Tu turi isz tvirtyues pasi- 
szalinti ir in abažd iszeiti, nesą 
dienai ausztant tur du apicie- 
riu gadinamu būti, kurio bai
mingumu kaltinami.“ Budelis} 
pakele akis ir truktelejė pa
ežiais, rodės kad' tas paliepi
mas jam labai dyvinas pasiro-
i * ’ U f

lyg jam priklausan- 
žemėziugus ir brangu

ma-

careiviui in akis, 
modamas tarė: 
yra darbsztus, 
liena ir nakti už didžiąją Ky-

Ale mano mielas Tink- 
kodel man japonu neat- 

gnbenai, tie turėtu kaip szunis 
mirti.”

“Negalėjau. Atgabenau mu
su kareivius, kurie aut sargy- 
XMS*opitimo apsisvaiginę buvo 
r kuriu srnertis visam vaiskui

. Tavo 
gal ingės pone, 

koravono iszmis- de.

ia.
leen,

4 4 Pakalniai budelis galva

4 4

pagraudenimu būti tur. 
užduotis yra, j 
įjiems verta 
lyti. Asz juos tau paduodu, 
I Ii

Kode! neatsiuncžla mail kai-

liniukus, nes asztriu kardu, ra
tu ir jieszmn yra czion 
sukrautu.
prakaituodami per visa, nakti 
dirbom, 
szventei 
meni.“

Kyneziszknm apicierui ne
pritinka su szitais skarmaliais 
krūvoj mirti!“ suriko Janita

“Ta asz visai nepamislyjau. 
atleisk Ting-heen, 
sos no, 
ne tur drauge su japonu szuni- 
mis numirti. Asz ateisiu su ma
no vyrais, ale 
sugautuosius, kas pasiliks ant 
turgaus man szalin paėjus’?“

“Asz?” atsake Janita.
Mano szimts vyru dabos, kad 

nei viens neisztruks.“
Budelis mislinejo valandėlė, 

tada tarė: “Tu turi teisvhe 
Ting-heen, asz turiu laiko. Ta 
mažaji darba už tvirtyues asz

, dar pirm 
G (*ra i.

gana
Mano vvrai ir asz

jeib tai
gerai prisitaisytu-

didžiajai

apicierni

delbornus paszalinti? Ar galė
jo jis drįsti savo vyrams'pa- 
liepimą duoti, juos suimti ? Ar 
galėjo jis juos szalin pasiusti 
ir ar jie jo klausytu ? Trumpai 
pasimislyjes jis tuos vyrus in 
raudonėje szetra pasiuntė ir 
jiems paskui seke.

“Justi galingas ponas,
užkalbino jis tuos vyrus su už
raitytoms rankovėms.
paliepė jums pusryczius parū
pinti, idant pasistiprintumet 
ateisiancziain darbui.“

Duok mums gerai ir daug, 
mes esam

J 1 taip

4 4

i 4 rn

ne
kvneziszkas

isz tie- 
apicieras

kas upsurges

fu turi teisvbe

veik atlikęs busiu 
dienai iszauszus. Gerai, kad 
per nakti dirbom, dabar viskas 
pritaisyta.”

“Tai <‘ik, tave dabar nieks 
nebent lai ko, iszpildyk norą 
mano didžiojo mandarino.”

Eisiu! Tau paduodu japo
niszkus sugautuosius, apser- 
gek turgaviete ir atlaikyk žmo
nes, kad jie dienai is;?nuszus 
japonus su verdaneziu vande
niu aplieti uores.”

“Buk užtikrintas, 
pone, asz- vislab kuogeriausiai 
atliksiu. ’ ’

Asz pasitikiu ant taves> tu 
ir vertas 

karta per eiecoriaus malone 
budeliu pastoti.

Tas vyras, 
szilkiniais rubais 
placziu kardu 
nuo kurio dar kraujas nuo va 
karykszcziojo darbo nudžiūvęs 
nebuvo, paszauke keturius tar
nus ir taisės ant ėjimo.

Ale kaip nusigando

iszpildyk

4 4

galingas

i 4

esi drąsus kareivis 
per

11

kraujraudonais
rėdytas,

prie
su 

szalies.

Janita 
matydamas, kad dar trys tar
nai pasiliko. Isz tiesos, tas vy
ras su juomi neiszsitikėjo.

Janita dabojos dėlto koki 
nors žodi isztarti. Jo apsieini-
mus buvo tvirtas, o jei ir krau
ją pralieti reikotu, tacziaus no
rėjo savo mieri atsiekti

Palengvo nusivilko budelis 
su savo tarnais per turgaviete 
ir prapuolė už areziausios gat
ves kampo tarp ten gulineziu 
kareiviu.

Dabar buvo laikas veikimo 
priėjės. Ale kaip tuos tris bu-1

»

PHIU

—Teveli, nupirk man bara- 
bona, prasze vaikutis tėvo.

—Bet, 'vaikeli, 
tėvas, — bijau kad tu juo man
ia ha i periszkadysi.

—Ne, teveli, aęz tik tadh juo 
aisz-

— atsiliepė

žaiaju kada tu miegoki, — 
1kin6 sūnūs.

4 i man

i i 

smarkusis kareivi, 
labai iszalke.“

“Duosiu jums degtines ir 
kelias keptas žiurkes, tai jums 
jog patiks. Atsisėskite, valgis 
bus veik czia!“ Vvrai atsisėdo 
ant žmiies ir džiaugdamosi lau
ke pažadėtųjų pusryezhi.

Dar Janita nežinojo, isz kur 
juos imti, ale ant savo laimes 
pasitikėdamas, iszejo isz szet
ros. Lauke padavė vienam ka
reiviui dokui, kuri nuo savo 
generoliaus gavės buvo ir pa
šalite ji degtines parneszti. 
Trumpame laike buvo didis! 
puodas degtines czia, kniT^pat^l 
budelberniams padavė, kurio! 
kaip isztroszke vilkai a.nt jog! 
užsimėtė ir ne ilgai trukininu
sigėrė smiltyse voliojosi; -paža
de tąsęs ki'ptas žiurkt's ir vin 
tas kruopas visai užmirszdami. |

Janita iszejo 
paliepė savo 
ja uždaboti ir 
inleisti nei iszleisti. Likusiuo
sius vyrus pasiuntė nuo japo
nu szalin, kad nei žodi negirdė
tu, ka jis su jeis kalbėti norė
jo. Sugautiejie opiumo vyrai 
tape in smiltis pamestų ii’ gu
lėjo lyg kokie maiszai.

Dabar 
prie savo brolio.

isz szetros ir 
kitiems vyrams 

nei viena nei

prisiartino
t.

Janita
J JAsz asm i! 

sznibždejo jis patylomis isz- 
jaunajam vyrui, 

rona turėjo,

4 4

Tuom kart

ne
*

Kokis tai vviukas

Juozukas sau mergina apsi- 
» rinko,
Visus daigius ant veseilioš 

' nupirko,
ant ve-

f

Mat didele veseile ketino isz- 
kelti.

mergina atrado 
kita,

Sako, gražesni už Juozuką,
Didis triukszmas pasidarė, 

Kada Juozuką laukan iszvare. 
Juozukas mažai pinigu turėjo,

Už tai su juom vyniotis 
norėjo.

in st ubą 
užėjo,

Bobas kaziruojetit rado, 
Visos nusidžiaugė, 

Kad vyras insismauge.
Viena drąsesne atsirado, 
Namines praszyt pradėjo, 

Bet vyrukas nenorėjo atneszti
Tai ant jo vandeni pradėjo 

lieti.
Vyrukas nuo ju isztruko, 

Iii saliuna insmuko.
Ten isz baimes kelis iszgere, 

Ba’butu jam bobos kaili isz- 
’ pere.

Ton visos bobos teip daro, 
Kožna kaziruoje ir munszai- 

ne varo, 
Tas atsibuvo Konetiko steite

Kur daug Lietuviu apgyven- 
. tam pleise.

5

# # #

Badai Dabojuje, 
Susitvėrė gaspadiniu unije, 
» Nutarė valgyt neduoti, 

JTik per dienas sėdėti > •
5 Jeigu katra gaspadine duos 

valgyt, 
Tai UipjOigąl ja isz v a ryt. 
Bn rd ingio riš sngryžes nuo 

. . _ darbo,

r

Burd ingio riš

Kas liko dinei^ei, tai suvalgo,
V aka r ie neš į n oga I i gauti, 

Jeigu boba isz dinerkes me
sa paszildytu, 

Tai isz unijos von i isz va ryt u.
New Ha.mpsznre, 

Ne dideliam pleise,
Yra ten tokiu merginu, 

Kvailiu kaip aveliu.
Žvakutes po n ošia kabo, 

Nusiszluostytu po kvarabu, 
Ausyse grybai auga, 

O ir tu sau neiszranna.
O jus snargles.

O jus nėpraustkakles, 
Pirmi aus noses

(kurie mano
“alien-

skaitomi tik 
ežiai ateiviai,

“ akto.
[migracijos virszininkai at- 

važiuojanezius ateivius paski
ria. in dvi kliasas - 
immigrants,”
czion apsigyventi 
non-immigrants“ kurie nema
no czion i apsigyventi) ir isz- 
važiuojanezius ateivius kaipo 
“ alien-emigrant “
svetur apsigyventi) ir 
non emigrant” (kurie nemano 
svetur apsigyventi.) Su lyg tu 
statistikų, kaipo ateiviai yra 

tie atvažiuojan- 
kuriu gyvenimo

vietos buvo užjurin, bet kurie 
dabar ketina nuole.tai apsigy
venti Suv. Valtijose. įvažiuo
jantieji ateiviai, kuriu gyveni
mo vietos buvo Suv. Valstijo
se, bet kurie ketina apsigyven
ti nuolatai užjurin, klia&ifikup- 
ti kaipo “emigrant” ateiviai. 
Suv. Valstijų apsigyveno atei
viai, kurie laikinai 
tfžjurin, ir ateiviai, 
vena užjurin ir 
žino ja in Suv. 
lyti kaipo

važiuoja 
kurie gy

la i kinai atva- 
Valstijas, skai- 
non-emigrant

“non-
? J4 4

ateiviai iszvažiuojant, ir
Ateiviai invažiuo-immigrant 

ja nt.
Per 1922 fiskaliszkus metus 

309,556 atvažiuojanti ateiviai 
buvo inleisti, ir 13,731 ateiviai 
neinleisti, 122,949 “non-immi
grant” (kurie nemano czion 
apsigyventi) ateiviai' ir 243, 
563 Amerikos pilibeziai atva
žiavo. Isz viso atvažiavo 689,- 
799. Ant kitos puses, 
Valstijų iszvažiavo 
“emigrant (kurie mano svetur 
apsigyventi) ateiviai, 146,672 
“non-emigrant” (kurie neap- 

‘ sigyyens .svetur)’ ateiviai ir
Amerikos . piliecziai,

" - - -t R* 4 ’ f > «

> *

(kurie
ir 243

isz Su v.
198,712

309,477
isz viso iszvažiavo 654,861

Tas aktas žymiai sumažino 
a(važiuojaneziu skaiezius. Nuo 
Liepos 1, 1920, iki Birželio 30, 
1921, 805,228 atvažiavo, bet
1922 metais tik 309,556, isz tu 

ir 159,815buvo 149,741 vyrai 
moterių.'

Bet ir matyt sumažėjimas 
iszvažiuojancziu ateiviu nuo 
247,718, 1921 metais, iki 198,- 
712 1922 m., isz tu 143,223 vy
rai ir 55,489 moterys.

Tokiu budu per pereitus f iš
kali szkus metus buvo 110,844 
daiigiaus invažiuojaneziu negu • 'Iv* • • i • • Iiiszvažiuojancziu ateiviu, 
jeigu mes tik skaitytume vy- • v • • •. • •

bet

virstu in visuomoniszka sun
kenybe. Isz viso visuomeiiisz- 
ku sunkenybių yra 5,529 arba 
42 procentas visu neinleistu 
met j u szalin kvotos jau pri- 
ateiviu. 1,662 atvažiavo kuo
pi Idy tos. Po tani seka pnsislc- 
peliai isz kuriu buvo 1,483. 
1,249 neinleisti del nymokslu- 

809 kaipo kontraktuoti 
, 672 del uŽkre- 

cziamu ligų, ir 573 del fiziez- 
ku trukumu.

Apart tu neinleistu ateiviu, 
4,353 ateiviai deportuoti po 
atvažiavimu. Ir tarp tu, 1,713 
neinleisti todėl jog taptų vi
suomet) iszkos sunkenybes, 434 
kaipo piktadtiriai, 359 del ne
sveiko proto, ir 284 kurie inejo 
be peržiūrėjimo.

Isz 309,556 inleistu ateiviu 
per pereitus fiskaliszkus me
tus, 216,305 atvyko isz Euro
pos, 14,263
Afrikos, 915 isz Australijos ir 
Ramuju Salų, ir 77,473 isz ki
tu Amerikoniszku szalin. 46,- 
810 arba daugiausia ateiviu at
važiavo isz British North Ame
rica, paskui seka isz Italijos 
40,319, Suvienytos Karalystes 
35,732, isz kuriu 10,579 isz Ai
rijos, Lėk i jos 28,635, Meksikos 
19,551, Vokietijos 17,931, Ru
sijos 17,143, Czecho-Slovakijos 
12,541, Rumunijos 10,287, Va
karu Indijos 7,449, Japonijos 
6,716, Szvcdijos 6,624, Jugo
slavijos 6,047, Vengrijos 5,756, 
ir t.t.

Isz 432,505 ateiviu — 
migrants“ i 
— inleistu in 
per pereitus fiskaliszkus me
tus, pagal rasų arba tautu, 
daugiausia isz Anglijos 56,790. 
Po tam seka Žydai 55,356, Ita
lai 50,121, Vokiecziai 37,446, 
Meksikonai 30,295, Skandina
vai 23,788, 
riai 20,701, 
Chiniecziai

Czekai ir Slovakai 
Juodi Afrikonai 9,289, 

Lenkai 8,214, Iszpanai 6,943, 
Vengrai 6,486, Rolandai 6,265, 
Pietų Slavai, Slovėnai, Kroa
tai, Serbai ir Bulgarai 6,173 ir 
t • t • • „ i i i *'•* • i

Žingeidu temyti, jog invaii 
riu tautu skaiezius czion Ame< 
rike padidėjo pereitais metais, 
bet ir yra kelios tautos, kuriu 
skaiezius sumažėjo. Tarp atva
žiavusiu matyti, jog žydai turi 
padidejima isz 53,437. Po ju 
seka Vokiecziai su 23,729, po 
tam Meksikonai su 22,775, 
Szkotai su 15,609, Anglai su 
15,532, Airiai su 13,704, ir t.t< 
Tautos kuriu skaiezius suma
žėjo Suv. Valstijose yra, Len
kai, isz 26,075, Italai 21,716, 
Iszpanai 10,637, Jugo Slavai 
su Bulgarais, 5,722.

Lietuviu invažiavo 1,690 ir 
5,188 iszvažiavo, matyt suma
žėjimas isz 3,498.

—Foreign Language Infor. Service.

mo, 
darbininkai

12,837
9,832,

.i*k
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isz Azijos, 520 isz

“im- 
ir “non-imigrants” 

Suv. Valstijas

Skotai 21,297, Ai- 
Francuzai 20,239, 
13,220, Japonai

t f
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į
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rus, invažiuojajiczhi pavirszis 
tik butu 6,5118.

Isz viso inleisti ateiviai, del 
apsigyvenimo ir neapsigyveni
nio, skaitliuoja 432,505 (228,- 
777 vyrai ir 203,728 moterys.) 
Ir izsvažiave ateiviai, laikinai 
“emigrant,” ir nelaikinai 

skaitliuoja 
345,384 (240,464 vyrai ir 104,- 
928 moterys). Tokiu budu 89,- 
121 aveitiai dauginus atvažia
vo negu iszvažiavo. 1921 m. 
552,132 ateiviai dauginus in- 
važinvo negu iszvažiavo. Bet 
žiūrint in vyrus, 11,687 vyrai 
iszvažiavo, dauginus iszvažia
vo negu invažiavo.

—Foreign Language Infor. Service.

nusiszluos- 
tykite,

Ir isz ausu grybus iszraukite
Tėvai isz vargo bėdavojo, 

O dukreles mandravoje;
Mano rodą priimkite, 

O tada gera vyra gausite. 
* * *

Sutiko Mikas milema Keide,
Kad už jo tekėtu prasze,

Baksa sardinku atnesze kas
' - J pede,

M i lema s groma teles ra sze. 
Naktis praleisdavo

, kinezerio,
Erne jSzliuba ofise skvajerio,
Dabar Keide ant Miko loję,

O jisai už tai torielkas maz- 
g°ję-

Tokia tai meile sziadien,
Kokia atsibuna kas dieu, 
Ba kas apsiveda be doros, 
Tai velnei nuhėsza ant uo-

Nlegos.

Valgiu Gaminimas
----- IR------

I _ ' ■* ■

Namu Prižiūrėjimas

J
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į
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Iirtu- 
mano

blvszkusiam
kursai krutinėjo
“nenuliusk mielas broleli, gal 
dievaieziai nor, kad jus iszval- 
nycziau.”

Ak, tu esi perbėgėlis,
re suronytasis.
broli, tu juk neszioji kynezu 
mandiera!“

“Kaip tu gali mislyti, kad 
asz iszdavejas? Ale tik tylėk, 
szeip mus kynezai iszgirs.”

“Ne, tai asz negaliu mislyti
kad vien manes del drysai szi- 
czion ateiti, mano broleli, ma
no broleli!“ Ir vislab nžmirsz- 
dami jiedu apsikabino.

Tolinus bus.

4 4 Ak
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4 4 non-emigrant,
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ant ra-
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GU0D0TINI SKAITYTOJ AI!
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Laike bedarbes po visa A įnori- s 

ka, laikraszczei ir nemažai su- !I

Laike bedarbes po visa Arneri-

u:

t

f 1

Motina. Jeigu ūkininkas
užaugins 1,700 buszoliu kvie-
cziu ir parduos juos pot doleri 
buszeli, kn jis už juos gaus?
- Vaikas. -*• Automobili.

Praejta 1921 meta Ąmeri-
r

$
ko likos padirbta ir sunaudotai

i10Q milijonu bacfcku ėhrtėiito 
4

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga
ir4 ji turėtu rastis kiek-

• ’ 1 "' 1 C. » a « 1 •vienam name. 162 puslapiu
• L1 * J ! vjbii _ A'l ’ ► 1

audeklineis apdarais. Pre-
didėlio formato. Drūtais

' ke tiktai . . ... $1.50
W. D. B0CZKAU8KAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA. 
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kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti laukti 
geresniu laiku. - -
laikai pasigerino, fabrikai ir ka- § 
siklos pradėjo dirbt, ineldžeme ,| 
paguodotu skaitytoju atsilyginę i 
su skola ir prisiusi t užvilkta | 
prenumerata. • Kalendori Jau f 
pradėjome spaudyt ant 1923 me- ,1

.0 kad dabar s g

siklos pradėjo dirbt, meldžemę .

s to ir turimo žinot kiek juju at- ; 
i spaudyt. Todėl paskubinkite | 
i su prisiuntimu prenumeratos |

Už viena tris.
Tėvas. —Kada^ tu bjaurybe 

pamotoi ta prieszakini danti?
Vaikas. —Asz įiepamecziau.
Tėvas. — Kaipgi' ne? Czia 

buvo, o dabar nėra...
Man Szkaplier- 

ninkutis iszmusze ir asz turiu F " T I* • « • • •

Vaikas. —

J

I

spaudyt. Todėl paskubinkite |

j jeigu nenorite pasilikt be put- i 
| kiaus kalendoriaus ant Kalėdų, i

jį(kiszeniuj.
Tėvas. — Sze tau kvoteri ir 

l)ęgk t|im žalcziui iszmuszk 
tris dantis.
,,f Vaikas. —Olrait, pap.
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sI JONAS M. CISARIKAS
.Fire Insurance Agent

Žinios Vietines /

I 
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Apdraudžia (Inszurinlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
. Geriausiose Kompanijose

315 W. Mahanoy Avė, .Mahanoy City! 
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■ 'Ant. J. Sakalauskas
-LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSA3IUOTOJAS

Laidoja kūnas Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lam*.

Sziandien Readingo ka
sikiu pede. Yra tai pirma pede 
in szeszis menesius.

— Czedinkite vandeni' ir 
be reikalo nelaistykit, nes pru- 
duosia randasi dabai mažai 
vandens.

— Atejnanti menesi atsi
bus vinezevone p. Magdalenos, 
dukters Felikso Pangonio, su 
Antanu Grigaliumi' isz Phila- 
delphios. Sužiedotuves atsibu
vo ana sanvaite.

— Daug žmonių
savo gimines, pribūdami ant 
ekskursijos isz Filadelfijos.

— Apsisaugokites, nes pro- 
hibicijos 
miestą.

atlnnko

Geležinkelis ant vienos sztangos, vadinamas “Monorailff I

/ Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 

Į jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.

601 E. Pine SU Mahanoy City. Pa.
■    1 ........ . —— ■ —

LfetnvhiksA Graborins

K. RĖKLAITIS

4 
C

s

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą. 

Turi pagelblnlnke moters.
Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAMANOT CITY. PA.

Bell Tolephonas No. 149

Tvirčiausia Ltetuvlsik* 
0 A H K A

Didele kaucija sudėta Valstl- 
jos\ Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijos, 
tolp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas- dalis svieto, pagal dienos 
kurse. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus-keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o
atsekimą. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Ave^

- FA.

agentai uosto po

— Trukei vela pradėjo ejti 
ant paprasto laiko nuo Nedė
lios. Daylight Saving jau pa
sibaigė.

— Nedėlios vakarti, kada* 
Ėriukas, sunns W. Daviso isz 
Kolso peczes siautė ant uly- 
czios, užbėgo priesz automobi
liu varyta per brolius Bendins- 
kus. Vaikiukas likos mažai suK 
žeistas. Bendinskai yra neke
tinami, nes buvo tai paties vai
ko užsižioplinimas kuris užbė
go ant automobiliaus.

— Subatos vakara, 9 metu 
senumo Stepukas Onufras, 
slavokas užszoko ant freito, o 
kada nuszoko, koja gavosi po 
ratais ir baisei sumalta. Ligon- 
buteje turėjo sužeista koja 
tuojaus nupjaut.

— Garnys paliko puiku sū
neli ponstvai M. Stepanavi- 
cziams, 337 W. Mahanoy Avė.

eksplozija 
Vofkano kasikloje likos sun-

Stepukas

gausite teisinga

MAHANOY CITY,

> w. TRASKAUSKAS 
r PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
G KABOKI US MAHANOY CITY, PA.

* Laidoja .Kunuš Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk-
s z tin fu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

. Ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

t
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Per gazo

kiai apdegintas, Miką Pažerka 
nuo W. Market St. Jisai buvo 
nuvežtas in Ashlando ligonbuti

— Musu 
lietuviszkas barbens 
Ancereviczius intaise tris pui
kius enameliavotus sanitarisz- 
kus krėslus. Dabar p. Ancere- 
vieziaus szapa yra viena isz 
puikiausiu szioje aplinkinėje. 
Užejkite, o patys persitikrin
site, jog tai teisybe.

— Nedėliojo Mahanojaus 
baisbol kliubas pralenkė Ali 
Stars kliuba isz Virginijos. 
MaHanojaus gavo 12, All Stars 
u.

progresiviszkas
Juozus

Water 
visus,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
Į Sarplua ir Profits $536,346.50

'Mokame antre. procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneazat parodyt knygute 
ar ne. Men norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
pelnant ar mažas ar didelis.

Bankai adaraa nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Sabatomls 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prezldent.
,J. E. FERGUSON, Kaslerlus

DR. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
ej«. Gydo visokias Lygas. I 
Priima ligonius lig 10 vaV, 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 Lfg 
9 vakare. ~
11$ E. Coal SU Shenandf ah.

/

Bell Tel?359/R.

ISZRADE JAI!
Prisiuskite man ’savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes “Pata
rimai Iszradeįjaius ’ ’
duodama dykai/ Raszykite 
lietuviszkai 'savo advokatui,

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

kuria

— Mahanoy City 
kompanije '' prasergsti 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistvki- 
te vandens, pataisykite bogan- 
czes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei-
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

VILNOS!
Ka tik aplaikeme visokiu vil

nų dell sveteru. Visokiu koloru. 
Preinamos prekes.

JENNIE REF0WICH, 
(1-t.Į 129 W. Centre St.

VILNOS!

lu 
a

M,DELINE EKSKURCIJA

PHILADELPHIA
I OKTOBERIO

Specialia treinas Suimtos naktį*

Ryte 
1:30 
1:29

. 2:21

Isz 
Shamokla ...... 
M t. Carmel .. 
Ashland ........
Girardville ..................................  2:28
Shenandoah ...........      2:00
Mahanoy City (Tlkietas $3.25) 2:40 

. 3:16 
6:00

Tamaqua (Tlkietas $3.25) .
Philadelphia pribus .........

GRĮŽTANT— Speciallazkas treinąs 
apleis Philadelphia stacija 7:30 
valanda vakare ta pat diena in viri 
minėtas vietas. Tikletal gėri tik ant 
ekskursiniu treinu.

$3.50 Duboltavu 
Tikinta*
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American Magnęsian Co., nesenci padirbo nepaprasta geležinkeli
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IALTIJOSAMERIKOQ
B LINIJA 9Broadvay, Ne'V^York.NY"

TIESI ILIETIJXA
PER. HAMBUP_GĄ>pTl1/CĄ 

ARDA 1JEPOJCL
7 Lietuvei vaduojant In Plliava aplenkia 

lenku Juosta (karldora)
Visa treczia klasn padalinta In kam- 

barus ant 2, 4, 0 Ir 8 loVūy» į k. 

ESTONIA .......... 4 Oktoberio
LITUANIA .... 18 Oktoberio,

Isz New Yorko nr Philadelphia in HambEr5“ 
$103J>0. In L------- ‘

Mes užmokame už tikieta isz Now Yorko in 
Philadelphia. Krelpkltes pas vietini „Agentą.

TIESI _
KELIONE i

■b 

0

1I
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vadinama
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“Mono- 
rail/’ kuris ejna tiktai ant vienos sztangos, kuris <jjna isz kasyklų tosios kompanijos prie

H

geležinkelio — tolumo 32 mylės. Ant tojo karuktf važiavo net 20 žmonių su didžiause pasek-
Alia. Kaip rodos tai neužilgio padirbs visa truki kurine.js ant vienos sztangos, nes toks gele-

* žinkelis bus pigesnis ir greitesnis ne kaip ant dvieju sztangu. 
■ ---------------------—------ -
ISZ SHENANDOAH, PA. RUDUO

pJ 
*•<« 4t
* 4 Į1 K

rillnva $106J>0. In Liepoja $107.
Men užmokame už tikleta laz Now Yorko in

—■
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Banka ka Turi Baisa I
I
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— Pardono kamisije Har- 
risburge atszauke mirties baus 
me del saluninko Stasio Dav- 
naravieziaus kuris nužudė Va- 
silu Kanopka, o permaine bau
sme ant viso gyvasezio in ka
lėjimą.

I

vai-

važiavo
A. J. Ajicereviczius, 

Krankauckas ir poli- 
Ziegler isz Frack-

— gailis gyvy-

sausais pa-

vi lies

— Praejta Petnyczios ryta 
kada automobiliuje 
daktaras 
Antanas 
cijos vadas

automobihis apsivertė 
arti Tamakves tilto ir visi li
kos iszmestais. Dr. Ancerevi- 

likos labai pavojingai 
ir randasi Coaldale 

ligonbuti jo, o KfnpĮ<auc|<ąs 
randasi namie p ZĮpgloris pia- 
žiause likos sužeistas. Automo
bilius likos suteszkintps.

— Neužhiirszkite, jog Į<a- 
zuno aptieka randasi po No. 38 
S. Jare!in Str., Ijur gausite vis-

>

ėzius 
sužeistas

o

ko ko jums reike del užlailpmo 
jusu sveikatos. '

Debesys tamsus dangų užkloja
Saule pailsus, tartumei — 

snaudžia;
Dienos paniurę, rodos 

to ja, - vys
Kad tamsios miglos jas :spau- 

! džia...
Lapai nuo medžiu, žemėn nu

kritę.
Patyla verkia 

bes...
Szakos, stagarais 

virte,
Nulinkę, lindi savo grožybes. .
Tik vejas laksto, kaukia pasze- 

les, 1'
Vesuloj suka lapus negyvus 
Ir, iii padanges virszu iszkeles, 
Nesza palaidot in smileziu ty

rus. ..
Rodos, kad kokia slapta galy

be
Nužudė viską ranka kersztip- 

ga...
Vasaros medžiu, geliu grožy

be—
Pavirto žeme, tamsia, graudin

ga...

Viskas nuliude,.viskas apmirė; 
Ore, girdėtis, ąudra atsiauezia. 
Paukszteliu dainos senei nuti
lo,..
Ir Mano szirdis audra atjau- 

czia...
Kad vejas kaukia, kad szakas 

drasko,
Ir orą ardo audra griausminga
Taip skausjnai mane terioja, 

blaszko,
Sukuri nesza būvio vargingo...
O kad kovojo dvasioj nuilsiu, 
Špoku netekus, jau nukankinta 
Tai kaip tie medžiu lapai nu

mirsiu,
Kurie ant žemes pagelto krin

ta. ui -
Ir prislėgs smiltys mano kru

tinę. ..
Verks tik berželis, liūdnai siū

buodama,
Ir Užkauks vejas giesme lauki

ne,
Lėkdama in toli, skaudžiai de

juodama./.

mane terioja

I 
X♦>

Fordas turtingiausiu žmogum 
Amerike.

• - New York. — Pagal bankie- 
riu nuomone, tai fabrikantas 
automobiliu Henrik is Fordas 
yra turtingiausiu
Amerike, nes jojo metine inej
ga daejna lyg 125 milijonu do- • • t • 1 ■ !

žmogum

leriu, o pasilieka gryno pelno 
apie 110 milijonu doleriu. Jojo 
inejga nuo pinigu buna puse 
milijono doleriu kas diena, o 
jeigu teip toliaus plauks pini
gai in Fordo krepszi tai neuž- 

pasiliks turtingiausiu 
žmogum ant svieto. - .
ilgio

T

Knygele Draugyatema del 
iszmokejlmo pinigu ligonia
ms ...» 50o.

KVITU Knygele Draugystėm*, del 
Kūlerlau* nog audetu pinigu 1 ant 
tuatrinkima r * ■ -■ ~ - - - $0o.

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

KVITU
10

i

i

SKAITYKITE “SAULE

-r r.t

Vartuojamas
Kur

'Tik I

Žmones _ 
Turi 
Dantis

Frftiicuzljoj

Francijoj, kur viliojantis gražumas ir ma
dos einą ranka/ rankon, gražuole žino, koki 
dideli patraukima turi žibanti dantis.

Ir tenai, kaip ii’.czionai, gražios moteris, kurios 
rūpinasi apie savo iszžiura, pasirenka Colgate’s.
__  _ ' . — _ , . i m *• a * * • • -W 1Jis iszvalo dantiS'saugiai ir szvariai. Jo gardus
skonis, pįįdūOa valymui dantų smagumą. Di- 
‘ \*;■ - 25c. . ..25c. ;

GERA SVEIKATA
dele triubele

GERI DANTYS 
“GOLGATE** .vardas ant toiletiniu daiktu, gvarantuoja 

Insteigto. 1806 m.Teisingumą/ Tyniiua, Ir Geruma.
• • ■ , / . . . ■’< A-K*

>1

- + - r. - . - : ,njr - - į j r t   —

PARSIDUODA GERI 
•NAMAI?

Namai > randasi Tamaqua,
Pa. Ąnt dvieju familijtL Viena 
yra dai’ tuszczia ir tuojaus ga
lima eiti gyventi nesmenorim 
duoti ant rąndos ba norim 
greit parduoti. Todėl jeigu kas 
nori pirkti tegul pasiskubina 
nes paskui iszleisime ant ran- 
dos. Namas yra pastatytas ant 
28 pėdu ploczio. Loto didumas 
35 per 120 pėdu Parsiduos pb 
gei ba locnininkas yra per se- 
tias mainuose dirbti. Adresas 
namu 408 ir 410 E. Elm St. 
Tamaqug, Pa. Atsiszaukite po 
tuo adresu. _ \(S.29)

t

.u.

A :'.V

Į Sveikata
N '

■ «■ " ■ 1 I*' ■ >- 
1 r , ;i *

Knygą M Sveikata’ ’ turi kelis szimtus* visokiu
T b b * V > a a a a a

i a J

Arba Tiesus ir Trumpas 
, Kelias in Sveikata

■ ’ ; " J r 1 , bl

W1—1 11 1      ..........................M.    -

t

V. iu

paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi
apraszotni visokį apsiroiszkimai' žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar bebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per pnezta. Adresavome:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City» Pa.

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų .szali.

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties. *
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 

Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

D. M. Graham, Proa.
J. G ar rah an, Attorney W. F. Rynkowlcz 

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vlce-Prea.

A. Danlsewicz, M. Gavula
T. G. Hornsby

D. F. Guln&n. Troas. ,

DIDELIS

•M I 1
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, • f
I Pardavimasl
t i 1 t.

♦T*

X »x
Ketverge Petnyczioj 

ir S ubą toj. $1| Matykite sztoro langus.|

i
X X X

Viskas atpiginta.V ISKdS <Hpi£llll3p
K • J

Nepraleiskite progos.

GUINAN’S I

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.;
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E. T. EVERETT

ISZDIRBEJAS VISOKIU

RŪMNIKU IR KRYŽIŲ
Pirkdami nuo pat iszdirbejo 

suezedinat agento uždarbi Mes 
visa darba patis atliekame, p* 
esame didžiausi iszdirbejai 
pomniku ir kryžių szioj ape- 
linkeje.
ypatiszkai arba per laiszka o 
prisiunsime musu žmogų in 
jusu namus. Turime du ofisus 
Mahajioy City ir Shenandoah. 
Laiszkus siuskite in musu ofi
są in Mahanoy City.

Kreipkitės pas mus

E. T. EVERETT
Mahanoy City ir Shenandoah
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