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ISZ AMERIKOS
Uždirba kaip bankinei pre-

• ridentai.
Chicago. — Nekurie pleiste- 

rei kurie priguli prie unijos, 
geriau uždirba ne kaip prezi
dentai banku, pagal pripažini
mą Hermono Heltter, pirmse- 
džio Illinojaus fabrikantu 

, draugu ves.
Illinojaus 

Vienas isz namu 
kontraktoriu sako, 
savo plcisteriams 
lerius už valanda, o priek tam 
duoda bonusa deszimts dole
riu, idant juos ūžia i ky t prie 

xdarbo, ka isz viso pasidaro 26 
dolerei uždarbio ant dienos.

Sapnavo apie mirti tėvo ir 
tas iszsipilde.

Dallas, Tex. — Deszimts 
metu Edwardas, suims Vikto- 
rio Curley, buvo nuvažiavęs in 
miesteli Mari, kur jojo tėvas ir 
diedukas state augszta kami
ną prie fabriko. Ta vakara 
Edvardukas sapnavo, buk jojo 
tėvas is diedukas 

rusztavones ant 
Vaikiukas pabudo.

jog moka 
po du do-

užsimusje

Isz

per trūkimą 
kamino.
pradėjo verkti ir apsakinet 
motinai ka jisai sapnavo. Ant 
rytojaus motina aplaike žinia, 
buk josios vyras ir tėvas likos 
užmuszti, teip, kaip Edvardu
kas mate sapne.
Anglekasiu didele stoka, par

gabena isz kitur.
Wilkes-Barre, Pa.

priežasties stokos anglekasiu, 
czionaitines aplinkines kasyk
los. neliek hzkasa .anglių kiek 
tikėjosi. Suvirszum szimtas 
darbininku likos pargabenta 
isz New Yorko ir kitur dirbti 
kasyklosia. Tiejei darbininkai 
ne užims vietas mainieriu, tik
tai leberiu, nes tiesos nepaveli- 
na dirbti kaipo mainieriams 
kurie ne turi popieru.
Netikėtinai atrado savo broli.

Binghampton, N. Y. — Ko
kis tai valkata pabaladojo in 
kukiuos duris Jono O’Brien, 
162 West Third ulyezios, Owe 
ge, melsdamas puoduko kavos 
ir szmoteli duonos. Kada ji 
Jonas pavalgydino ir truputi 
flilsejosi, valkata pradėjo ap
sakinet, buk daugeli metu ad- 
gal toje aplinkinėje turėjo gi- 
rhiniu. Žodžeis po žodžiui, val
kata pažino Jonuje savo broli, 
puolė*vienas kitam in glebi ir 
džiaugėsi brolei, jog 
metu nesimatymui 
vienas su kitu.

Czikagas tikra Sodoma ir 
- Gomora.

Chicago. — Pastolis 
Williamson, kuris padekavoj

miestiszko sargo 
už ka aplaikyda-

s

po tiek 
vela suėjo

J. II.
c

i i
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“Czi-

už dinsta 
teisingystes 
vo metines algos deszimt 
tukstaneziu doleriu, laike pra
kalba kurioje paniekinėjo vi- 
aiszka miesto paredka, prily
gindamas miestą prie Sodomos 
ir Gomoros. Sako jisai:
kagas yra supuvias nuo krasz- 
to lyg kraszto. Jame randasi 
daugiau kaip penki tukstan
ezei pekliszku urvu. Prasižen- 
gelei turi jame pilna liuosy- 
bia, darydami kas jiems patin
ka, o palicije žiuri per pirsz- 
tus ant juju darbeliu.
28,273 butlegeriu. aresztavota 

in viena meta.
Washington, D. C. — Val

džios sūdai iszrado kaltais 
28,273 butlegerius (pardavė
jus munszainesy in laika dvy- 
lekas menesiu arba konia 
szimtas kas diena. Tame laike 
aresztavota isz viso 45,444 pra
sižengėlius prieszais prohibici- 
je. — Matyt, jog prohibicije tu
ri dideli pasisekimą. Kaltinin
ku kas inetas pasidaugina po 
.visa Amerika.

menesiu

Europiecziai siunta nuo> >“jazz’o.

N
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szokis
kuris tiek turėjo czion

Amerikon iszkas 
“jazz” 
pasekmes, bet jau pradeda isz- 
dilti, gavosi in Europa ir teip 
tonais patiko, jog paprastai 
žmonis tonais siunta nuo jojo. 
Teip kalba Fredrikas Stock, 
kunduktoris Chicago simpho- 
niszkos orkestros kuris nese
noj vieszinosi 90 dienu dides- 
niuosia miestuosia Europos.

Straikas užsibaigė ant 83 
geležinkeliu.

Chicago. — Asztuonesde- 
szimts tris geležinkelei kurie 
turi 65,000 myliu geležkelio ir 
130,000 darbininku,
su savo darbininkais dirbanti 
szapuosia.

susitaikė

užkimszo 
prie tre-

Banditai suriszo tarnaite ir 
iszkrauste narna ant kerszto.
Mount Carmel, Pa. — Kada 

Petras Szulskis su paezia, isz- 
važiavo in Shamokin ant per
statymo, keli banditai insigavo 
in narna, suriszo tarnaite He
lena Sakalauckiute, 
jai burna ir pririszo
pu. Po tam banditai iszkraus
te visa narna, iszinetinejo vis
ką isz szupledu, rakandus per
mėtė, iszplesze karpetus ir ka
da apleido paliko gromatelia, 
apreikszdami, jog nieko nepa
ėmė tiktai padare tai isz kersz
to. Palicije mano, jog tai buvo 
darbas pažinstamu kaimynu 
ir jau užėjo ant pedsakiu ban
ditu.

Žmogus muse, užlipa ant
• /augszcziausiu muru.

New York. — Jack Williams 
"žmogus npise,” 
dirba ant duonutes, per užlipi- 
ma ant augszcziausiu muru be 
jokios pagialbos virves ar ko- 
pecziu tik su rankoms, ana die
na užlipo ant augszcziausio 
namo

4 4 X kuris užsi-

užlipo ant 
ant svieto Woolworth

Building.
Jack Williams pradėjo už

darbiaut 
turėdamas
jisai isz namu. Karta prisįžiu- 
rinejo jisai, kaip ugnagesis 
gialbejo moteria isz deganezio 
namo isz septinto laipsnio, o 
kad kopeczios buvo per trum
pos, paliko motere ir pats nuli
po žemyn. Tada Jack* užbėgo 
ant kopeczios, i
ant muro tik su pagialba ran
ku ir gilukningai nuleido mo-

persiėmė,

ant savo gyvenimo
14 metu. Pabėgo

isz.

tere žemyn.

užsikrapšžte

Žmonis teip tuom 
jog jam ant vietos 

sudėjo 500 doleriu už taji nar
su darba, ir nuo tos dienos pra
minė ji “žmogus muse.”

Lyg sziam laikui užlipa ant 
6000 namu ir 
jokia,^nelaime, 
SZU8 jam ‘ ‘ muses 
simusze. '

pi r-

Rado užmuszta lietuvi 
L. Puzina.

.Peoria, Ill. — Praeita 
madieni (spalio 2), apie 9 vai.
vakaro, rado ant gcležkelię be
giu negyva, su suskaldyta gal
va, žmogų. Pasirodė, kad tai 
butą visiems St. Charles mies
telio lietuviams gerai pažinsta-

Lionginas Puzinas, Betumas 
vis.

Velionis pirmiau sakydavos, 
kad jis turis Amerikoj pusbro
li Povilą Jeniuna, bet nežinia 
kur jis gyvena. Užmusztojo kū
nas nugabenta pas graboriu iki 
laidojimo.

2607 N. Adams, Peoria, Ill.
Petras Liauszka

Prirakino lenciūgais mergaite 
prie balkiu.

Detroit, Mich. — Jonas Sall, 
likos aresztavotas už bjauru 
pasielgimą su savo 16 metu 
dukrelių Vanda, kuria pakabi
no ant lenciūgu ant balkiu po 
pastogių.

Tėvas teisinosi, jog 
priverstas 
nes
nepriderenezei. 
nubaust rimbu, 
kis nubaudimas bus geresnis. 
Mergaite laikydavo ant lenciū
gu per tris valandas 
na.

buvo
nubausti Vanda

mokslą ineje pasielgdavo
Vietoje jaja 
mane, jog to-

kas die-
Kada jaja palicije surado, 

buvo apmirus ir likos nusiuns- 
ta in Szv. Onos priglauda del 
vaiku.

Tėvas likos nubaustas ant 
trijų metn in kalėjimą, už toki 
pasielgimą su savo kūdikiu.

• v f **♦, e **» •* ■- r-» • ♦ ■

KAIP APSISAŪGT SAVO 
VISOKIU NELAIMIU.

y

vanden-

— Neraszike jokiu meilin
gu gromatu pas svetimas mote- 
res, geriau naudokie telefoną 
nes tada neturės jokiu davadu 
prieszais tave.

— Neplaukie per
puoli Niagara Falls baczkoje 
nes baczka gali prapulti, o ži
nai kad sziadien baczkos yra 
brangios laike prohibicijos.

— Ne ejkie po kopecziomis 
nes maloris gali ant tavęs nu
mest blokine su kvarba ant ta
vo naujos skrybėlės.

— Nekviesk savo gymiuiu 
ant vakarienes pirma nepasi- 
klauses pavelinimo tavo saldži 
sios prisiegeles.

— Neszokie nuo B rook ly
no tilto, nes tai jau per senas 
triksas. Geriau perszoki per ji.

— Nesakykie savo paeziulei 
jog szi vakara turėsi užsiėmi
mą sztore arba ofise, o po tam 
ejsi su baltplauke ant muviiig 
pikezeriu. Tankei atstinka, jog 
szale tavęs sėdės kokis pažįs
tamas arba szvogeris, kuris 
pranesz apie tai tavo szirdin- 
gai prisiegelei.

— Skaityk “Saule

Suspauda Dardančio turi būti atid< ryta del visu Vieszpatyszcziu
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,“ o ap
sisaugosi molinos akies kar- 
czemoje. “Saule” tave apsau
gos nuo daugeli nelaimiu.

—Pilozopas.
1 .1 I ■ ■ ■

Saule

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Badai kinezikai

da nepatiko ji 
noiiuts pana- 

i” jau keli už- 
Keli metai adgal ir 

Mahauojijii rode savo “trik- 
sns” užsikrapsztcs ant Engiąs, 
namo.

-1 ISZ VISU SZALIU
I ____  ■ ->r - ĮlV f '»

—* Graikai turi atiduot turkams 
Thrace.

Atėnai. — Ant taikos posė
džio Mudanijoi, likos nutarta 
idant Graikai atiduotu tur
kams vakariniu Thrace. Grai
kai meldže idant turkai duotu 
jiems du menesius ant Užtrau
kime isz Thrace 250,000 karei- • 
viu, o apie 300,000 armeniszku 
ir graikiszku gyventoju renge- 

apleistj miestą irsi teipgi 
aplinkine.
6 miestelei iždege, 128 žmonis 
pražuvo nuo deganeziu giriu.
Ottawa, Kanada. — Baisei 

dideles ugnes naikina girres 
Ontario, St. Maurice aplinki
nėje ir kitur. Szeszi miestelei 
jau sudegė, 128 žmonis pražu
vo liepsnoje, o
žmonių pasiliko be pastoges 
ir bėga in 
M i estei i je

tukstanezei
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idant jaja Turkai 
Dardanelų. Augsz- 
a ūgli kai

vela atimtu. Paveikslas
cziau anglikai sergsti kelia vedanti in Konstantinopoliu ir 
miestą apsaugoti ji nuo Turku. Isz kaireses parodo sir Ilaringtona kuris valdo kariumenia 
o ant tieseses admirolą sir Brock kuris valdo flota. Turkai kuopina savo kariumenia Ismi- 
de ir ketina nepasiduot anglikams. Laikytam taikos posedije Mudanijoi 
ir kaip rodos, tai da gali kilti kare prieszais Turkus, 

r lit.... <ii - ■ ■■ ... ... ■ ■ -n- ... ..

Isz Lietuvos .
Streikas pasibaigė.

Kybartai.
ir

įai’odo Tenedos saki, kur prasideda kėlės in 
ana diena inėjo in

nieko nenuveikta

hz Lietuviszku Kaimeliu numirėliu rugojimai.

Ek. 
muitines 
darbininkai

gelžkelio 
pabaigė 

susitaikius sziomis

— Virbalio 
stoties 

ystreiką 
sąlygomis: 

mėnesiniam darbininkui 4,500, 
darbininkei 3,000 auks- padie
niam darbininkui 150 auks., 

auks. dienai 
Pinigai turi būti iszmoketi nuo 
nigpjuczio 15 dien., skaitant ii* 
■streiko dienas.
darbininkai stojo darau.
Užklupo sznapsa besrebiant.

Sziauliu 
miestelis

o 000

darbininkei 100

Rugsejjo 1 d.

Brooklyn, N. Y. — P. Vabo- i 
lis, vaikinas apie 22 metu, dir
bės buezerneje pas Sidabrą, 
buvo namo parvažiavęs, ir iisai 
iszvažiavo su automobiliu pasi
važinėti. Nabagui atsitiko toki 
nelaime, kad jisai apsivertė 
nuo augszto kelio ir likos sulau 
žytas< Ligonbutyje pabuvos,tik 
tai kėlės dienas, mirė. Likos 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis 30 -ta diena Rugesejo. 
Laidotuves atliko J. Stepanau-!

Ejdainas pro szali kapinėlių
Regiu galvas numirėliu, 
Kada areziau prisiartinau 
Berti aszareles pradėjau.
Ak! duszios, ar lengva jum, 
Argi bus teip ir su mum? 
Kolei gyvenom sviete, 
Kovojom visko turėtie.
Visi vienoi cjlei gulim
Ne jokio barnio neturim. 
Nesi varžom del gronycziu, 
Dirvų, pievų ne vinycziu.

T

skus. Jo tėvui ir sesutes pasiii- Atsiliepe kauluota galva,

J

saugesnes vietas. 
H alley bury žuvo 

apie szimtas žmonių o daugeli 
sužeista.

Katalikiszku seserų kloszto- 
ris, metodistu ir presbiteri jo
nu bažnyczios, pavietavas sū
dąs if kiti namai Halleybury 
iždege in dvi valandas laiko. 
Geležinkelei iszgabena žmonis 
in saugesnes vietas. Aplinki
nėje Lake Frontier ugnis iž- 
degino girriu ant milijono do
leriu. Steitas Maine tuoj prie 
kanadiszko rubežiails, girrios 
teipgi dega. Gubernatorius 
Baxter iszsiunte ugnagesius 
idant užbėgtu prasiplatinimui 
ugnea, ‘ ‘' ra

Didžiause varle ant svieto.
Sidnev, N. S. W. — Didžiau- 

se varle ant svieto likos su
gauta ant Solomon salos ir pa- 
talpyta Melbourne muzejui. ..

Taja milžiniszka varle suga
vo profesoris E. O. Armitage. 
Varluke turi tiktai viena pė
da ilgio!
Tukstanezei žuvo tvanuosia.
Calcutta, Indije. — Baisus 

tvanai Bengale padare milži- 
niszkas bledes, o tukstanezei 
žmonių prigėrė, kiti tukstan
ezei pasiliko be pastoges. Ka 
tik pribuvia keleivei isz Dar- 
jeelingo apsakinėja, buk tenais 
atsitiko baisybes, kada upes 
iszsiliejo isz savo loviu laiko 
dideliu lietu. -
Ukrajinai degina ponulius ir 
mokslaines in savo tautie- 

czius žudina. X
Lembergas. — Nuo Spalio 4 

d. in ežia pareina žinios isz vi
sos Rytu Galicijos apie asztrius 
sukilimus tarpe ukrainu arba 
rusinu liaudies priesz lenkus. 
Sukilimai prasidėjo invairiuo- 
se miestuose isz kur pere jo in 
kaimus, ir dabar eina kovas 
priesz lenku ponus ir ju agen
tus, taipgi priesz lenku armija, 
kuri rya užėmusi Rytu Galici
jos ir ruosziasi ja prie Lenki
jos prijungti. Szita kraszta 
Santarve buvo pavedusi lenkai 
ms po mandatu valdyti, bet ne
prijungti prie Lenkijos-

Rusinu kaimiecziai pradėjo 
terorą priesz lenku ponu dva
rus ir lenku mokyklas, kurias 
padegineja. Pranesza, kad di
deli dvarai grapu Branickiu, 1 
Potockiu, taipgi kunigaiksz- 
cziu Lubomirskiu ir Czosnow- 
skiu, taipgi daugelio mokyklų, 
durnais nueje puolimuose rusi
nu haidamaku (Szauliu). Su
naikinta turto vertes milijardu 
Icnkiszku markiu.

Rusinu kaimiecziai kerszija 
netiktai lenkams, bet ir savo 
tautiecziams, kurie lenkams pa 
taikauja. Taip va jie nužudė * 
du stambius ukrainiącziu va
dus, kurie buvo lenkhųis prie
lankus. Lenku valdžia apsžau- 
ke karo padėti Rytu Galicijoj.

4
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IDūsaudama in mane kalba: 

Ak tu Dieve teisingas,
29į Koks tas žmogus nelaimingas!

d. tapo nugabentas ligonbutin 
F. Zablackas, kuris kokiu tai 
budu užgėrė nuodu “Lye,” ir 
dabar ligonbutyje, 
kaneziu kankinamas 
mirties- Daktarai sako, kad nė
ra vilties jam iszgyt, nes gerk
le ir viduriai tapo iszdeginti.

Zablackas gyveno po No.

ko didžiusiame nuliudime.
ap. —Gruzdžiai

Gruzdžiu miestelis nedidelis 
tacziau turi net tris traktierius 
Nors szventadieniais traktie
riai, sulyg apskr tarybos nuta- 

uždaryti,
inqina in juos 
” duris. Mi- 

ir mato, bet tyli.
’ ’ moka 

duokle sznap- 
seliu. . .< Todėl nenuostabu, kad 
per szv. Roko atlaidus, dide- 
liausios muges laike, Sziauliu 
apskr. valdybos pirmininkas su 
vienu apskr. tarybos naru 
zituodami.” 
rius rado pilnus žmonių; tarpe 
kitu ir milicijjos 
baltake belakant.
raszyta protokolai ir, sako, vei
kesniu visiems Gruzdžiu trak- 
tierninkams mimo keti po 1000 
auks. baudos.
Mergaites ruko ir gere svaigy- 

nanezius gėrimus.
Kaunas. — Privacziuose lai- 

szkuose isz musu tėvynės ran
dame nusiskundimu, kad nūn 
szios gadynes “gražuoles” — 
gimnazistes mėgsta parūkyt 
cigaretus ir “ 
simesti. Arsziausia tame blogo- 
jog tos “progresingosios” l___
stveides, narvykusios' atosto
goms kaiman, drista afiszuotis 
su tokiais peiktinais, Medin
gais savo inproeziais tarpe ma
žiau laimingųjų — be eduka
cijos — savo sesueziu ir tuomi 
pat|įjįųjuinveda ir palaiko auto- 
ritctihgai tiesiog kaip ir isz 
paezios mokyklose lig sziol 
dar nežinoma Lietuvos moteri
ms 4 i mada 
ipa./ir

I (

vo,gimtine szali, jei rinkose,

J

rimu, ir
insismaginti

pro “
licija
Mat,’ “
jiems tam tikra

4 i
norintieji

užpakalines
nors
trakt irszczikai

“ vi-
Gruzdžiu traktie-

“atstovu”
Tuojaus su-

gražuoles

Baltimore, Md. — Rugs.

“Lye,” 
didžiausiu 

laukia

F
705 W. Lombard Str.

Philadelphia. — Darbai vi
sose dirbtuvėse gerai eina< Ko
ne visur įdirbama virszlaikiu. 

žymiai nukapotos.
nežymiai atpi-

ligi 
kainas

Tik algos 
Pragyvenimas 
ges- Kaikurie maisto dalykai, 
Ypacz pienas dar tebekybo ka
res laiku profit ir iaviino augsz- 
tybese. aGtvekarh kompanijos 
nei nemano numažinti 
pviesz karines normos
už važinėjimu. Anglu dienrasz- 
cziu pavieniai numeriai vis dar 
po 2 centu vietoje 1 c., kaip bu
vo priesz kare. Gi darbininkai 
tūlose instaigose gauna net ma
žesnes algas, negu pirm kares.

— Tik in devynis.pastaruo- 
ius menesius policija suaresz- 

tavo už prasižengimus priesz 
Prohibicijos instatyma 32.000

po burnele” isz- 
ar «

skai asmenų. Praeitas menuo gi bu-
* Badai kinezikai suvalgo 

kasmet milijoną szunu.
Maszinine armotole pada

ryta septinioliktam szimtrneti- 
je turėjo 64 liaupas

* Indijbi randosi 
szum 66 tukstanezei miliu ka
nalu.

Vatikane, kur gyvena po
piežius yra 11 tukstaneziu kam 
biiriu.

* Peteliszkes amžis yra tik
tai du menesiai. Panaszei ir su 
amerikoniszkais i i flaperis.1 f

* Mete 1936 Suvienituosia

#

suvir-

nar vykusios'

žiau laimingųjų — be

tiesiog kaip ir isz

J >

— 1 *’ nenusistebesime, 
amerikiecziai, parvaževe in su-

— tabako vartoji- 
ihes,

szventoriuose pamatysime dė
dienių tetų butelius pypkes
btfpapsinL Juk, kjąd mada tai

vo szlapiomseiins tikra rugia- 
piute, o sykiu ir miesto polici
jai. Suaresztuota ta monesin ne 
mažiau kaip 4770 vyru, kurio 
pardavė svaiginamus gėrimus 
su nelaimingom pašėkmem pir
ki kams. Ir nemažiiiti* kai 509 
automobiliu vęžojai tapo suarė 
sztuoti už važinėjama esant pa-
sigeruViais- Be to, apie 400 alko 
golio slaptu dirbtuvių su visa 
joms priklausoma i 
lapo ežia konfiskuota.

— Praejta ketverga

priklausoma medžiaga

Kolei ant svieto gyvenom, 
Pakuta daryti užmirszom. 
Ne pasninkai!t nenorėjom, 
Cnatose neužsiturejom.
O kas mums isz to liko, 
Jog nemokėjom ne skatiko? 
Gėrėm, valgėm vis dykai, 
Kaip neprisotyti vilkai.
Pilvas liko del kirmėlių, 
Kaulai musu ant takeliu, 
Gyvenau kaip karaliunas, 
Tankei kaip paleistunas. 
Minksztoi lovoi gulėjau 
Prie stiklelio persėdėjau. 
Dabar supuvau, sutirpau 
Ir in pelenus pavirtau.
Kaulai vieni pasiliko, 
Tik vienos dulkeles liko.
Daug metu žemoje gulėjau, 
Ne paduszkeles neturėjau. 
Paduszka tiktai skiedreles 
Apsiraitusios kirmėles. 
Ant kurios buvo vainikas 
Dabar barszka kauszas plikas 
Muziko labai mylėjau, 
Už visus geriause szokinejau 
Su mergelėms ulevojau, 
Ant nieko nedbojau. ’ I
Dabar mindžioję jus kojos, 
Ka kitados teip dabojos, 
Ant musu kapeliu atsiklauptu 
Kad nors poterėli sukalbėtu.
Ano gimines, ne vienos, 
Neatmena duszios biednos, 
Antį poterėliu apieravot, 
Keliolika skatikėliu duot.
Dabar turim pagalvot, 
Ant mirties padumęt, 
O kaip czionais pasiklosiu, 
Teip ant amžių miegosiu!

Vincas Kiburis.
Sutaiso F. W. S. B.
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Vaisi įjosiu rasis daugiau kaip madą, — ne vięn ' jauniems bet
17,500,000 visokiu automibiliU. j ir senięms.

ugnis 
kylo magazine Bodine ir Ame
rican ulieziu, kuria lupiai buvo 
tyęzia uždegtas. Keturi, ugpa 
gesei pražuvo, o koli$UtA likos 
sužeistais. ‘'4

Keturį ugpa •

Praejta sanvaitia Vokie- 
eziai iszspaudino 26,200,000,- 
000 nauju
•žasties stokos popiei’os spaudi- 
na markes ant szilko.

*> 7

markiu. Isz prie- i

iii
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KAS GIRDĖT
> Tula moterėle isz Atlantic 
City innesze teisina ant persis
kyrimo nuo savo vyro, kad
tasai jaja, kirto kirviu. — Ko
kios tos moterėlės 
|n ingos!
L

Vienas 
hanezios

b I ■ ■

ženklas 
senatvės

yra jaus-

prisiarti- 
yra, kada

;Vyrai pradeda girt, jog visos 
inoteres yra patogios.

■■■ i ■ i ■ — ui—

ant didesnio laipsnio, o kada 
pradės kitus sklypus pamuszi- 
net po savo valdže, kad Amc- 
rikas to negalėtu matyti ir in 
tai ncsikisztut x dili
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i Politikieriai sako 
kas jiems yra 
kada juosius 
laiko juos nuo to, ko daugiaa
še pageidauje.
L -----------

Žmogus, kuris niekad ncsi- 
tjuoke, yra pavojingu kaimynu. 
L •------------
I Tris amerikoniszkos
fracijos kompanijos Europoje 

nes sako, 
karszta.”

zmonims 
reikalinga, bet 

iszrenka, tai su-

aseku-

Garsus 
rasztininkas ir užgrebtojas 
Fiumo, Gabrielius D’Annun
zio, kuriam nubodo svietiszkas 
gyvenimas, nutarė instoti in 
kliosztoriu Franci ėžkonu. 
D’Annunzio nesenei atlankė 
kliosztoriu Maguzzano 
dare pasirengimus 
zokoniszka luomą, 
sai žmogus, 
nuo gonkeliu savo namo ir da 
neiszgijo.

Badai D’Annunzio buvo la
bai insiinylejas in tula motore, 
kuri jojo meiles nepriėmė ir už 
tai dabar liksis zokoninku. — 
Ka tai tosios motores su žmo- 

nepadarys! — szveųta ar 
velnią.

italiszkas poetas, % ir

nutarė 
Francl^ž’konu.

nesenei
Uir pa- *

instoti in 
Garsus ta- 

nesenei nupuolė

gumr»

i i

Giesmininke Sabinova aplei-

pamėtė savo bizni, 
jog tonais per
I —
• f

Į

įdo Rosije ir dabar giedos 21me-
jrike. Ir del ko no T Juk czio- 
liais aphrikys devynis milijo
nus rubliu už kožna vakara.
L
i* Indijanoi gimė ana diena 
kūdikis su dantukais, o lowoje 
kūdikis užgimias in laika pen
kių minutu paszauke “ma
iną. — Matyt, 
liauti 
įlate.
b
J Amorikoniszka
hio Draugavę garsina, buk kas 
metas 55,000 moterių ir 21,000 
.Vyru buna užmuszti 
kins nelaimingus

ana

paszauke
jog musu atej-

gentkarte yra 4 4 up to

Apsaugoji-

per viso- 
a įsitikimus 

Ameriko, ka parodo, jog viena 
ypata pražūsta nuo tuju atsi
likimu kas szeszes miliutas.

f Žmogau, ka darytumei, jei- 
|ęu turėtum tiek paežiu kiek 
.Turkijos sultonas ir neturėtum 
•‘džiabo. ” — Todėl, nerugo- 
kie jeigu turi viena ir džiaug
eis, jofc begyveni Turkijoi.
I “

f Meile tai kaip iszvirta mun- 
fczaine, kada jaja padarai tai 
įau atsinori.
I -----------

vaiku baisei

Fabrikantai cimento sunau
doję kas metas keturiolika mi
lijonu svaru dinamito. — Ga
li pasidžiaugti, jog juju biznis 
h yla in viražu, 
t ----------
I Prasižengimai
platinasi po visa Rosije, kaip 
raszo “Izvestia.” Badai su- 
.virszum 70 tukstanezei jaunu 
prasižengėliu randasi tonais, 

iszkrypimo isz ke- 
vaiku yra apsileidi- 

jnas tovu ir bolszevizmas kuris 
Depripažysta dorybes ir tikeji- 
Xno.

Izvestia.

Priežastis 
lio tuju

Lietuviams bus labai svarbu 
žinoti kad dabar naujai nu

leidžia isz Lič
iu Amerika 

Isz

statyta kvota •»
tuvos i n važiuoti
per metus 2310 žmonių.
Eston i jos 1,348; Latvijos
£1,310; Pinsko 4,284 ir Rytu

1,348;
Pinsko 4,284 

.Galicijos 5,780. 
i »

Norints taikos lyga sutvėrė 
taika, bet ant nieko toji lyga 
neprisidave, nes sziadien visas

Graikai ne- 
apkenezia Turkus ir ėmėsi už 

Turkije
Anglijos ir

r svietas neramus.

: kudhi; Turkije szandije isz 
Anglijos ir lupa kaili Grai- 

• kams. Ant niek lyga, viskas 
z: Bzunc verta, o Europoje dide

lis neramumas.
. Jeigu Angliję nepaliaus kisz- 
ti savo snapo in ne savo veika- 

'fhts tai gaus in kaili. Kad ir 
^uziadien randasi lyga prieszais 
. kares, bet dingo viltis sutikimo 

» ir kožnas vaikszczioje apsi- 
». ginklavęs.
'i 

.» i

♦ -isz Vokietijos visokiu dežalu 
(kvarbu) už 250 milijonu do
leriu. Nežine ar vokiecziai 
siuneze tuosius dežalus isz ge
ros szirdies, priverstinai, ar 
.užtepliojimo akiu visiems ame- 

i jrikonams, idant galėtu vesti 
J W-VQ g«uuiszkąg agitates

e

Amerikos ketina aplaikyti

najorkimu laik- 
žfho apie 

jauno žmo- 
Priežastis atėmimo sau

Vienas isz 
raszcziu patalpino 
savžudinsta tūlo 
gaus, 
gyvasezio buvo sekanti, kuria
iszreiszke paliktoje gromatoje 
per savžudintoja:

Apsivedžiau su naszle, ku
ri turėjo

4 4

SACLE

SUNAIKINS “BOKSZTA SLAPTYBES.

! t

® ''

Laike sviotines kares Angliję pastato Slioreliamc dideli 
bokszta panaszu in kabelini bokszta, bet kokiam tiksle ji pa
state tai niekas nežino, o gal ir nedažinos, nes valdže laiko 

Boksztu Slaptybes.
nedažinos

tai didelioje slaptybėje ir praminė ji ‘ ‘ Boksztu Slaptybes. ’ ’ 
Dabar ta ji bokszta sugriaus, nes ne yra reikalingas. Padary
tas, jisai isz akmenų ir cimanto.

NATŪRALIZACIJA IR Plsuaugusia dukteria.
Mano tėvas, kuris tankci mus • LIETYSTE ISZTEKEJU- 
atlankydavo, insimylejo in ma
no poduktia ir su jaja apsive
dė. Tokiu budu mano tėvas/pa
siliko mano žentu, o mano po- 
dukte, būdama jojo pati, liko
si mano moezeka.

In metus laiko susilaukėm 
sūneli, kuris 
mano moezekos,
riu mano tėvo, o mano dėde.

Pati mano tėvo, o mano po- 
dukte, teipgi susilaukė aunu, 

mano tėvo, 
o teipgi ir

SIU MOTERIŲ.

kaipo brolukas 
likosi szvogc-

4

darby-

DARBO ŽMONES —
GARSUS ISZRADEJAI.
rai'ftHZo J. Tnlinontas.

Tai buvo dldŽilluKht
mete Jurgio Stefensono gyveni 
me. Jis pats prižiūrėdavo ir sa
vo kasyklas, ir garvežiu dirbtu 
ve, ir kai kūrins gelžkidius, 
kaip vyriausias inžinierius ir 
neturėdavo ne valandėlės lais
vo laiko. Jurgis Stefensonas iip 
vykdės tai, apie ka svajoję jau
natvėje, nusidangino in savo 
dvareli Tatpon Hanse prie Cze- 
sterfildo, netolimai nuo Mid*e- 
no gelžkelio. Ten visas parsie- 
me nuo mažens mėgiamais ūkio 
darbais- 
lesindavo
ežius, laistydavo 
minėdavo būtojo 
vargus.
kestlio apylinkių tarė jis:

— Asz tik ka grįžau isz 
Kellertono, sunku jums ir, in- 

Įvaizdinti kaip man buvo malo
nu vaikszineti tais laukeliais 
kuriuose kadaise 
gaudamas du

Per tūkstanti žmonių nuolat 
dirbo jo anglių kasyklose, kal
vėse ir dirbtuvėje. Darbininkai 
mylėjo ir gerbe Stefensona, lyg 
savo tęva. Jis nebuvo iszdidus, 
su kiekvienu meiliai pasisznc- 
kedavo. Darbininkams kurda
vo jis taupomųjų kasu, paszal- 
pos banku, mokyklų, skaityklų 

j ir kitokiu instaigu ju būviui pa 
amžiaus galo

Pats darbavosi sode, 
naminius pauksz- 

daržoves ir 
gyvenimo 

Syki sugrįžęs isz Nju-

ropes roviau 
pensu in diena.

Suv. Valstijų prezidentas pa- 
sirasze vardu Rugsėjo 22, 1922, 
po instatymu, kuris svarbias ir 
toli - skanezias permainas apie 
natūralizacija ir pilietyste isz- 
tekejusiu moterių. Po
instatymu moterys turi paežiu

Ateive nuo szio 
Amerikos pilie- 

tyste kuoniet iszteka už Aineri-

nauju

iif! <

*Fi

už vis myli 
Colgates- Jus ir patirsite kad Colgates 

' yra geriausias, nes jis iszvalo 
dantis szvariai, negadina 
dantų pavirsziui,

4

APTIEKORIUS SAKO:
Asz parduodu Vj šok i u rusziu skirtingus

pp

Preke 25c.
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j

dantų valytojus per daugeli metu, bet 
mano kostumerei geriausia i

7
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t

j
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pažinstamais, 
pasidalini mintifnis irinspu- 
džiais; ir visai savaitei iszjen- 
ka svajonių, 
tau sunku darba. 
dienis 
laimes!

Tik ne visi moka juo naudo
tis. Sziame dalyke, ypacz yra 
apsileidęs musu jaunimas. Szsz 
tądienio vakarais 
po szunbalius lig vėlu iszvaka- 

ryta ir su 
laiku pri

savo draugais,
J

Mane kad ju sūnūs mokysis la
bai uoliai. Sziek tie* prakutę, 
eini* ju leisti in mokykla Trure. 
Tai buvo misterio Koritono isz- 
laikoma ir vedama mokykla-

Koritonas buvo menkas au
klėtojas emesis be paszaukimo 
mokytojo darbo. Jis tenkinda
vosi tik asztriomis bausmėmis, 
delnu daužymu, 
imi ir tt.
maža mokė, 
žiau Mat visas laikas buvo aik- 
vojamas bausmių vykdymui. 
Labiausiai mėgiama Koritono 

miestelin, bausme buvo ausu tampymas.
Gumfris nelabai temėgo žodis

uiti Amerikos piliete. Moterys, 
priesz szite instatymo 

pamote savo ameriko- 
niszka pilietyste isztekedamos 
už ateivio, gali būti 
lizuotos paprastu • budu tik 
joms nereikia iszsiimti pirma 
popieras arba 
intention” 
Valstijose 
priesz paduodant praszyma.

<urios 
niemina kupinas

kurios malonina 
Taip sekma- 

džiaugsmo ir

natura- 
paprastu • budu

”declaration of 
ir turi gyventi Suv- 
tik vienus metusvienus

gerinti. Lig pat 
jis rūpinosi tais, isz kuriu tar
po buvo kilęs.

Robertas Stefensonas buvo 
uoliausias tėvo
dar labiau ingarsino Stefenso- 
nu j 
levo gabumu
Roberto planu iszvesta dauge
lis Didžiosios Britu Valstybes 
Norvegijos ir
Ii u. Jo nurodymais 
kebas tarp
Kairo. įžymiausi bet gi yra Ro
bertas 
bertas buvo
vo tęva, labiau dalyvavo visuo- 

gyvenime,
net parlamento narys. Jis mirė 
1859 m. palikdama 
rub. invairioms

Laidotuvių diena 
sustojo dirbu- 

Tukstancziai darbininku 
susigrūdo in bažnyczia ir kar- 
sztai meldėsi už savo globėja. 
Garsaus inžiniere kuna padėjo 

abatijoj, greta 
Didžiosios Britu

padėjėjas. Jis

jie daužosi
ausu tampy- 

Toj mokykloje labai 
auklėjo dar ma-

riu. Sekmadienio 
anuotoms negalima 
kelti, dribso lig pietų. Atsikėlė 
pietumis replina 
nors pamaldos bažnyczioje jau
visai baigėsi. Miestelyje, trau- in žodin kalti pamokas, todėl 
kia pas Mausza

tiesa su vyrais, 
laiko neingija

susilaukė sunu 
kuris kaipo sūnus 
buvo mano broliu, 
mano anuku, kaipo sūnūs ma
no podukters.

Mano pati teipgi likosi ma- vio.
no bobute, kaipo motina mano czja pilietyste 
moezekos. Buvau vyru mano 
paezios, kaipo ir josios anuku, 
o kad vyras bobutes, vadinasi

io DABAR ISZSIIMKITE PIR- 
<■-! MAS POPIERAS.

pavarde- Jis paveldėjo isz 
ir szviesu protą.

Sulig natūralizacijos inka

ro natūralizacija, ir Suv. Valsti |)US sustabdytus tarp Kaplio • •••. ■ . a I *
kos pilieezio arba per savo vy- tymo, iszdavimas pirmu popie-

jus piliete nepameta savo pilie
tyste kuomet

Naujas instatymas
?s stovi moterių, 

pilietyste* priesz 
instatymo priėmimą.

Po senu instatymu,

iszteka už alei- 
nelie-

7 d. yra rin- 
valstiju ir

kurios ingijo

moterys,
diedukas, todėl ėsmiii pats sa- kurios isztel<u už Suv- Valstijų

Nore ta u matytivo dieduku! 
žmogų kuris ta viską nukens- 
tu!”

Nėr ko stebėtis, 
žmogus atome sau gyvastį to
kiam szeimyniszkam sziupiny- 
je.

jog tasai

pilieeziu, tapo pilietes, 
budu, kuomet 
turalzijuotas,

Tokiu 
ateivis tapo na- 
jo žmona tapo 

Amerikos piliete, 
dabar permainyta

7 d. ir Lapkriczio 
kimu diena daugeli 
sulig natūralizacijos įstatymo, 
negalima padaryti 
tio of Intention 

pilieeziu,

Declara- 
”, tapti Ameri- 
arba lazduoti 

pirmus popierns, ant rinkimu 
dienos arba per tris 
dienu priesz rinkimia

kos

4 4

Danijos gelžke- 
padarytas 

Aleksandrijos ir

tiltai. Ro-Stefensono 
mokytesnis už sa-

meniniame buvo

siu moterių

4»

Mete 
arba ant

Ameriko persiskyrimai ve
dusiu poru stebėtinai kyla, ir 
tai terp visokiu luomu žmoni
jos. Mete 1867 buvo tiktai 9,- 
937 persiskyrimu, arba 27 po
ros ant kožno 100,000. 
1906 buvo 72,062
kožno 100,000 pripuolė 86. In 
penkesdeszimts metu po tam, 
tai yra, 1916 mete buvo 112,036 
arba ant kožno 100,000 gyven
toju 112. Jeigu teip toliaus po
reles persiskyrines tai neužil- 
gio turėsime 275 poras ant 
kožno 100,000.

Mete 1910, Angilje 
000,000 gyventoju turėjo 5763 
persiskyrimu, Ameriko per
siskyrė 1916 mete 112,036 po
ros, Ajrijoje tik persiskyrė 19 
poru in laika dvidoszimts me
tu, turėdama puspenkto mili
jono gyventoju.

275

su 38,-

Tula spaustuvo Filadelfijoi, 
kuri daugiau nieko nospaudi- 
na kaip visokius tikietus, ana 
diena užbaigė .kontraktu isz- 
spausdydama penkis bilijonus 
teatriniu ir strytkariniu ti- 
kietu. Nesenei atspaude szim- 
ta milijonu tikietu del strytka- 
rio kompanijos Westuosia. To
ji spaustuve atspaudineje ti
kietus del Pietines Amerikos 
Porto Rico, Filipinams, Kubos, 
Indijos ir 1.1.

1

Meldžeme milemu skaityto
ju atsilygint už prenumerata, 
nes laukėme ilgai* ir davėme 
gana laiko pakol darbai pasi
gerintu. Juk tiejo keli dolerei 
už laikraszti ant viso meto ne
padarys jum skyles kiszeniuje. 
Jau pradėjome spaūdyt puiku 
Kalendori ant 1923 meto ir 
geidžeme idant visi musu mi- 
lemi skaitytojai jiji aplaikytu
aat Kalėdų, __ _________

Tas viskas 
Vyru na

tūralizacija nelieczia isztekeju- 
pilietyste stovi. 

Jeigu Lietuvis naturalizuoza
kaipo Amerikos pilietis, jo žino 
na pasilieka Lietuve. Būti A- 
merikos piliete turi pati iszsini 
ti natūralizacijos popieras. Ji 
turi paežiu budu su vyru tapti 
piliete, ji tik neturi

declaration of ntention 
“pirmas popiera

gyventi Suv. Valstijose 
penkių metu

iszpildyti 
arba 

d’, ir
J y4 4

iszsimti
ji turi g
tik metus vieton
priesz paduodant praszyma.

Toliaus naujas
duoda isztekejusiai ateiviai tie
sa iszsiimti natūralizacijos po- 

jos vyras nėr 
arba atsisa- 

nesi rūpina 
s popieras.

tokiame atsitikime, žmona turi
na-

kad nors
•S

pieras 
Amerikos pilietis 
ko, arba
natural izaci jo

instat vnias
V

iszsiimti
Bet

sutikti su visais paprastais 
instatymo reika 
iszsiimti pirmas 
“declaration of

ir turi Suv- Valsti-

nelieczia

turalizacijos 
lavimais, turi 
popieras arba 
intention” 
jose gyventi per penkis metus.
Nei viena moteris, kurios vyras 
negali tapti pilieeziu, kaip tai, 
Japoniete gali iszsiimti natūra
lizacijos popieras.

Naujas instatymas
vaiku pilietyste. Kur vaiko pi
lietyste priguli nuo tėvu pilie- 
tystes, seks pilietyste tėvo ne 
motinos, jeigu tėvo ir motinos 
pilietystes kitokios. Bet visi 
vaikai gimė Suv. Valstijose yra 
Amerikos pilieeziai nepaisant, 
jog levai ne pilieeziai. Instaty- 
mas aprūpina, jog Suv. Valsti
jų piliete nepames Amerikos 
pilietyste jeigu isztekes už atei 
vio (tik jeigu jis negali būti 
Amerikos pilietis), tik jeigu ji 
formaliszkai iszsižada piliety
ste priesz teismą. Bet jeigu ji 
isztekes už ateivio ir gyvens 
svetur per, dviejus metus, toje 
szalyje, kurios jos vyras yra

- desZimts 
Todėl, 

norintieji, tapti Amerikos pilie 
ežias, bereikalingai vaiksztine- 
ja pas teismo rasztininka tuom 
laiku. Iszsiimkite 
pieieras priesz Spalio 7 d. arba 
laukite po rinkimu, 
lion if Intention 
popieros, yra 
stos žingsnis, 
iszsiimti bile 
nuolatai apsigyvena Suv- Val- 
sijose, tik ne per virszminetas 
trisdeszimts dienas.

Prasztojai paskutiniu popie- 
ru gali daug greieziaus jas isz-į 
gauti per tas trisdeszimts die
nu, nes per ta laika kuoniet isz- 
davimas pirmu sustėbdytas, 
teismo rasztini akai 
svarsto natūralizacijos praszy- 
mus. B(‘t galutinas iszklausine- 
jimas irgi negali būti laikytas 
tarp Spalio 7 d. ir Lapkr. 7 d. 

—Foreign Language Infor. Service.

pirmas po

“ Declara- 
arba pirmos 

pirmas piliety- 
A te i v is jas gali 
kada, jeigu tik

! y

pirmu
'pftnui ir

Motina:— Jonuk! kam tu 
peili nesziojės? Dieve gink par- 

insipjauti gali.griūtum — insipjauti gali.
Jonu kas:—Kam peili nęszfo- 

—?... .„d j ir>yeika
girdėjai kąip tote Vakar Sake,
juos?... Ogi rodos ir syeįka

jog cicilikas liepos Mrs -peili
visados prie saves^lttjJk^T tai 
asz ir nesziojuos.

Motina:—Vardan^Diovo tė
vo sunau... Kas per isztvirki- 

Dar nosies ne
moka luisiszluostyti, 6 jau ži
no ka cicilikas liepos., 
dek man peili!, 
snargliau!...

.Įonukas:

mas svieto...

Na

Pa-
Asz tau tu

kad nors ir■lT į • F ¥ ' ,(

pihėtis, arba per penkis metus snarglius, o va sutiksiu kur lav
..... .. 1.. ______ ___________________ A_. J . 1 . • •kitoje svetinėje szalyje, sustos J te ar ka ir papjausiu.
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156000 
visomeninems

instaigoms. 
visos dirbtuves 
sios-

. Gaila, kad jo 
gulėti greta su-

Vestminsterio 
garsiausiųjų 
Valstybes vyru. Jurgis Stefen
sonas pasimirė eidamas 66 me
tus amžiaus rugpjuczio 12 d. 
1848 m. Palaidoja ji Czester- 
fildo kapinyne 
kūnui netenku
jiaus. Roberto Stefensono var
das i n ra.sz y t as 
abatijoj, o traukiniai, kurie 
rieda bėgiais po visa pasaulį 
raszo Jurgio Stefenono vardu. 
Kalnuose, tyrlaukiuose ir inisz- 
kiiose savo 
jie szaukia: 
Stefensonas! 
ir kantrumas 
Todėl visos 
skaisezios

Vestminsterio 
traukiniai

szvilpesiu
Gyvas Jurgis

stipriu
4 4

Gj^as jo t rusas 
„ garbe' jam. ’ ’

jaunos stiprios ir 
pajėgos tejuda nuo

lat pirmyn žmonijos naudai ir 
teparodo esunezios vertos savo 
Kūrėjo iszminties ir didybes.

y

susimastė-
matesi, 

Tas 
kurs kalbėjo, kad

Pabaigus pasakoti 
kad visi buvo 
berniokas, 
vargszai negali ingyti mokslo 
žiurėjo man in akis.

Atsikėlęs nuo suolo 
prie manes ir eme dėkot t

— Taip dabar suprantu, ir 
gali ingyti mokslo, 

noro, o labiausiai 
reikia tvirtos valios ir isztver- 
mes. Jaunimas eme 
manes kad sekmadienio vakaru 
nupasakoeziu jiems gyvenimą 
Gumlrio Dovio. Norin girdėti 
sužinoti, kas jis toks buvęs. Tai 
padaryti prižadėjau. Palinkė
jęs visiems saldaus , miegelio 
iszkrup.sztenau, namo.

I 
, t * II

Gumfrįs Deyis (Davy).
Kiek džiaugsmo ir laimes 

nesza žmogui sekmadienis- Per 
savaite dirbės pasilsi, bažny- 

savo 
Sutvėrėja, - pavedi Jam visus 
savo vargeliis ir rupesčzius. 
Pasimeldęs ; susieini su

vargszas
Tik reikia

priėjo

praszyti

czion nuėjės, pagarbini 
Sutvėrėja, pavedi Jam visus

savo
* I*

gerklių vi įgyt i. 
Nusigėrė ima pesztis. Nunarin- 
tom nosim, praskeltom kaktom 
nudraskytom ausim, keikdami 
grįžta namon- Paskui visa sa
vaite susiraukė, paniurę, pikti, 
darbas jiems iszrodo didžiau-1 
siu kankyne. Tokios tat mintys 
atėjo man in gąlva rymojau t 

kambarėly prietemos me- 
Tik dingt galvon, kad asz 

prižadėjęs szi vakara nueiti in 
Rimantus ir papasakoti jauni
mui Gumfrio Devio gyvenimą. 
Tur but, nemaža jau susirinko. 
Tai prisiminus pradžiugo szir- 
dis. Vis tik dar esama jaunimo, 
kuris 
noro

savo 
tu.

moksiu, ir turi 
gyventi, 

apsiaustu 1SZS1-

jaunimą 
suoluose

trokšzta 
žmoniszkiau

Apsisiautęs 
skubinau in Rimantus.

Rimantuose radu 
bežaidžiant. Susisėdo 
bedūlina žiedą. Asz taip pat sė
dausi padėti žaisti-

Et, gana bus to 
Rimantukas.

žiedo 
Juk mes 

sziandien nežaisti ežia susirin
kome. z

tarė
J

teisybe — pri-— Teisybe, 
tarė kiti.

Todėl — tese Rimantu
kas, — sedekim, kaip sėdėjo ir 
klausykimės ka mums sziandie 
na mokytojas bepapasakos.

— Žadėjau pasakoti Gum
frio Devio gyvenimą. Devis 
taip pat buvo neturtingu ir nei- 
garsejusiu tėvu sunu

Tapo žmonijai 
tapo garsus tik savo darbsztu- 
mu ir mokslu pamylimu. Gum- 
frio tėvas tjifejo Kornvaliso 
kaime netol Penzauso nedideli 
sklypeli žemes. Szeimyna buvo

■ * A -M w

1

S.
naudingas ir

gana didele, tat tėvui teko la
bia pluszeti, norint ja iszmaitin 
ti. Gumfris buvo vyresnysis 
sūnūs- Tai buvo labai iszpudin- 
gas vaikas. Nuo pat mažens jis 
pamėgo prigimti. Kiauras die
nas darbuodavos jis, kaip va
balėliai gyvena, kaip lapeliai if

• skleistis. Kiaušy- 
upeliuko cžiurlenl1 

ihedžio szlamejimo,

mokykloje buvo laikomas tin
giniu.
kliūdavo
Koritono nomone tas tampy
mas miklinęs atminti ir gerai 
veikos in vaiku papažanga mo

liniuose. I 
galvodavo, 
vurkszes ausis, kuriąs paraudo 
nuodavo kartais, lyg sirpusios 
vysznios. Syki ateina jis moky
klon abi ausi aplipdes plestra- 
Misteris Koritonas pastebėjos 
aplipdytos mokinio 
klausė akis iszpletes.

Dėvi, kodėl apsilipdei 
plestra ausuis? Gumfris atsisto 
jo ir žiūrėdamas tiesiai moky
tojui in akis be baimes atsake:

— Matome, mister, kai jus 
imsite tempti mano asuis, ples- 
tras nors truputi apsaugos jas 
nuo inkaitimo ir skausmo.

O gal szi karta ir visai ne
tampysite mano vargsziu ausu. 

Koritonas, 
atsakymu, ta die

na praleido nepatampes Gum
frio ausu. Po pietų misterio 
Koritono mokiniai linksmai 
iszbego in platu kiemą. Jie szo- 
kinejo, bėgiojo visai pamtrsze 
bausmes. Tik sztai visi po kits 
kito nubėgo prie szakoto me
džio, augusio kiemo kampe.

Kas juos ten masino! Gal 
pasiszalinti isz mokytojo 

paiszdykauti ? 
, insilipes 

visas dengia
mas žaliu medžio lapu, pasako
jo nuostabias istorijas, kuriose 
pilna baisiu ir netiketikiu- Pas 
ji tad ir bego klausytojai — jo 
draugai.

J uodos' mažo 
kys blizgėjo, lyg du mažuczio 
augliu, pailgas veidas skais
čiai raudo.

Toliaus bus.

Ypacz jo ausys dažnai 
mokytojo in nagus.

Mažas Devis dažnai 
, kaip apsaugojus

ausis pa-

I ►

*

M isteris 
bintas tokiu

Po pietų

noras
akiu
Ne. — Ten Guinfris
in medin mažne

ir laisvai

nuste-

pasakotojo a-

žiedai' įtini' 
davosi jis 
mo; kena 
kuris taip žemai leido savo sza- 
kas, kad pūstelėjus vėjeliui, jos 
belsdavo in grinezios langai 
Tos szakos, lyg viliote viliojė 
pas save, ketindamos ‘ ka nors 
indomaus papasakoti, nes* tas 
mediį labai daug, beabejo, sa
vo amželyje buvo materi.* Kiek
vienas prigimties apsireiszki- 
mas Gumfriui buvo indomus. 
Tėvai matydami visa tai» labai

ii

3 
2
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G UO D0T1NI SKAITYTOJ AI!

Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszcžci ir nemažai su-
kentėjo, nes skaitytojai negalėjo I 
atsilygint už prenumerata, ir | 
mes buyome priversti laukti,. | 
geresniu laiku. O kad dabar I 
laikai pasigerino, fabriką! ir ka- r 
siklos pradėjo dirbt, meldžome t

ir I

I
| paguodotu skaitytoju atsilygint ?

| prenumerata. 
L II

ė su skola ir prisiųsti užvilkta j
____ Kalendori jau | 

| pradėjome spaudyt ant 1923' me- i 
to ir turime žiiiot kiek juju at- | 

| spaudyt. ' _ “

| jeigu nenorite pasilikt be put- |

Todėl paskubinkite | 
I su prisiuntlmu prenumeratos;

(| kiaus kalendoriaus ant Kalėdų.' I 
buvo savo vaiku patenkinti.

• * 
3

!
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Draugijos! kriksztytas, katalikas.. Kuni
gas paklaus.agentas ma-
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SAULE?> '

teisingas. Nedeldienyje jis at:-^scenos, kas darėsi toliau, 
keliavo, hi Naszlaitnami su di
deliu ryszuliu, kuriame buvo
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Visa sekaneziu diena seko ju j | 
pasikalbėjimas ir daug sunkiu 

paveikslu knyga ir traukinys, valandų per ta laika pergyven- 
. ta. Galutinai Arturas iszkovo-

in neturtin- 
miesto dali.

Labdaringosios 
ofisas. Jame sėdi rimtas žmo
gus, draugijos agentas. Skam
ba telefonas. Liūdnas atsitiki
mas. Szaukiama 
ga, bet szvnria
Ten viena’me name mirė mote
ris. Ji buVo naszle. Turėjo vie
na da jauna vaikiuką. Savo 
ranku darbu užlaikė save ir ji.

Ant stalo gulėjo da neuž
baigtas gražus mezginys. Kam 
baryje, nežiūrint neturto, vis
kas buvo tvarku, gražiu ir su 
geru skoniu sutaisyta. Vaiku
czio, kuris nusigandęs ir nusi
minęs sėdėjo kampe, veido 
bruožai rode jo g imties kilnu
mą. Jis liūdnai žiurėjo in savo 
mirusia motina. Jo veidas bu
vo rimtai užsimąstęs,
niuoti plaukai krito jam ant 
kaktos. Jo akys buvo parau
dusios nuo verksmo.

“Tai tik kūdikis,
dėjo vienas isz kaimynu, 
nesupranta savo padėties. Ži
nai, jis da tik szesziu metu.”

Ineina Labdaringosios Drau- 
s. Apsižiūri aplin- 

ir sako

Garbi-

sznabž-
“ jis

irt1
Pamato kūdiki

4 4

Vaikutis pakilo 
prisiartino prie 
pratiesė jam ranka,

9 9

ir

gijos 
kui.
jam:

Ateik ežia, mano vaikeli, 
pamaži

agento. Szis 
o vaikutis 

ramiai padavė savo, ir tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akutes 
pakele augsztyn ir tiesiog žiu
rėjo in malonu nepažinstamojo 
veidą.

“Mano mama mirė,” 
vaikutis rimtai. Ji niekuomet 
nepalikdavo manės vieno. Da
bar asz visko netekau.

vaikuczio

mire.

Ponas BcnjaminąS ’Brown 

mano rūpintis vaiku‘cži<^at^i- 
jis tarė, 

“asz 
savo gyvenimo

atvirai pasakė, fcad^jis pats

Matai, Teve,” 
asz esu vienas, nevedes, 

pirma karta 
netekau valdžios ant savo szir
dies ir sztai del szĄo vaiku
czio! Asz noriu ji turėti — asz 
noriu ji padaryti savo pasavin
tu sūnumi, ir duoti jiim gvt’e- 

. * 9 9

timi.
» 4

* <

tu sūnumi, ir duoti jiim gyjl’ 
nima ir padaryti ji laimingu.

“ u“* ” tarė kunigas, kokiuBet,”
budu tai invvkdinsi ? Tamista 
juk užimi tik tiek vietos, kaip 
kiekvienas nevedes

Taip,” tare p. Brown, 
Bet asz noriu szi vaikuti tu-

* i Brown

Arturas szokiriojo isz džiaugs
mo. Jis buvo labai szvariai 
parėdytas, plaukai gražiai sų- 
szu kiloti, 
žvaigždutes. Jis jautėsi 
sakomai laimingas 
tukstunėžiuš visokiu dalyku 

“dede i Benjami- 
Rvtizniis buvo v Bias pa

tikrintas; viskas buvo puiku ir 
mažutis buvo džiaugsmo paga
vime.

Ir taip nodeldienis in nedel- 
dieni lanke per 
szius metus. Vaikutis

ta. Galutinai Arturas iszkovo- r < * F
jo leidimą sekti savo szirdies

papasakoti 
nu iv”

41 1

o akys žibėjo kaip 
neap- 

ir turėjo

isztisus sze-
augo.

Sykiu augo ir jo meile ir prisi- 
riszimas prie 
mino. ’ ’

I

4

Savo Kūdikį?
ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti,

"Eagle
Brand” ir.jis yni jau gatavas valgydinimui jūsų
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EAGLE BRAND 
(COMWSEDMHJf)

Yra labai lengva! nutaikomas. Viskas ką jiis turite 
padaryti, tai paimti tam tikrą mierą "Eagle

d ■ Pąyalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
in.h$ ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
"' neabejokite apie mūs
* *1 ‘ 'U j lį į J Y./ b l . I

padaryti,_ tai paimti tam tikrą 

kūdikio, 
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troszkiniąi Nors jam labui so- p
kad pirma kdrta 

savo gyveninio jis užgavo s^ir- 
ii

pc jo szi rd i,
■ J < > U- Y 7*! M "|

di savo gc radėjui. Vienok• syį
kiu su tuį jis džiaugėsi. Buvo
ju sutartu, kad jis pasiliks u 
pradės mokslą seminarijoje

Praslinko kuli n)ctai. Ir s/.tui 
vakar—tik vakar—... BroWil 
atsilanko, pas mane. Jis turcjOj' 
savo rankoje fotografija 4<Tc^ 
ve A... ” tarė jis su kokįu tai 
iszdidumu savo balse. “Asz
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Kada ir Kaip 
Privalot Penėti
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iszdidumu savo balse 
noriu parodyti tau savo vaiki
na, Artūrą. Sabutyje jis in- 
szventintas kunigu^ ?Savo pir
mąsias Miszias laike nedeldie-

Jis

Negaliu sakyti-kur, 
Ugi Skulk i ne nok i tu r, 

. Gana didelioje vietoj, 
Negirdėta žino apt svieto.

: v
“dėdės Benja- 

Jis kitokio vardo jam 
neturėjo.

Sztai jau Arturas dvylikos 
metu. “Dede Benjaminas,” 
kurio meile prie Artūro nei 
kiek nesumažėjo, pradėjo ma
nyti apie kolegija.

Bet ji turi būti katalikisz- 
pr išimi no jis.

Benjaminas, 
prie

■ II
*

‘;įj
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Viena amerikonįszka misiiikcj 
Panaszi in riebia kiauliuke, 
Apsiporavo su vyrii doru, 

Kuris buvo gerum gaspadoriu. 
Ne ilgai su savim gyveno, 
Ir nuo josios prasiszalino,

J

nyje ir jas laike u^ mane 
prisiuntė man szia\ fotografi
ją’’

Asz pažiurėjau in fotografi
ja. Ji rode augszta, liesa vyra 
su nekaltomis akimis atviru 
veidu ir rymiszka kunigo api- 
kakle. Buvo malonu žiūrėti. 
Asz jam taip ir pasakiau, 
net užraudo, 
kad mano žodžiai 
syse kaip kokia graži muzika.

’ “Turi 
Brown, ” 
“ Ir jis

A * J

4 <

reti!”
“Bet 

imti m tuos nevedusiuju 
mus,” atsake kunigas, 
negali būti jokios kalbos p. 
Brown. Tiesa, niekas neatsi- 
szauke prie jo dabar, bet jokia 
Labd. Draugija negali jo leisti 
pas Tamista, 
aplinkybėms, kaip pasakei. Ar 
Tamista atkreipei 
da?”

Asz noriu ji turėti, 
p. Brown. “ 
t i, ji auklėti, duoti jam proga 
eiti kolegijos mokslą ir duoti 
jam gyveninio pradžia, ir tu, 
Teve, turi man 
asz ji galeeziau
Asz sakau jums, asz del jo ne- 

t 9

Kunigas mate visa p. Brow
n’d nuoszirdinguma ir privers
tas buvo jam padėt i.

“ Isztikruju, 
mista užsipelna i t u red i ji, kuo-

esi prie

<t

mPamištu, negali jo ” . f. I1 *Fii..
na-

“Tai

*h

esant tokioms

in tai atv-

” tarė
Asz noriu ji globo-

patarti, kaip 
sau palikti.

tarei tekau savo szirdies.

* 9

Szvelnus vaikuczio balsus, 
jo gražus, rūpestingas žvilgs- 
nys, pagavo agento szirdi.

Koks tavo vardas, mano 
” tarė jis.

Arturas Maxwell; ir 
esu szesžin metu. Tėvas mano 
taippnt mires. Asz

* re tolinus ir pertrauke, ly

& 4 
vaikeli ?

i i asz

1 1

geraszirdis

✓

Y

* 4
i

žmogelis.
jaute, kad 
svetimas, 

labiau pagauna

atsakvmo 
abiem

»>
mažutis 
rankom

.ps ta- 
g ko

kio naujo szirdies skausmo su
spaustas.

Agentas buvo
Jo darbas neužkie

tino jo szirdies. Jis 
tas, jam visiszkai 
naszlaitis vis 
jo szi rd i.

“Ar nenorėtum eiti su ma
nim? Perdaug skaudu tau ežia 
vienam būti. Rvto asz atsivesiu *
tave pamatyti motina.

Vietoje 
apsikabino
agento kakla ir ramiai glau
dėsi prie jo. Agento szirdis ta
po jau visiszkai užkariauta, 
kada vaikelio szvelnus veidas 
paliete jo vyriszka veidą.

“Tai eisi su manim, Artū
rai ?

Tai eisi su 
i M
Taip!’’ tarė 

akys juokėsi toje
rankove braukė 

Jis nusi
tvėrė savo naujojo prietelio 
ranka. Kelios moters, buvusios 
kambarėlyje, parėmė agento 
projektą. Ponas Brown, pasa
kęs keletą žodžiu palaidojimo 
reikale, nes jau žinojo, kad 
nėra jos jokiu giminiu, kurie 
tuo reikalu rūpintųsi, apleido 
kambarėli.

Ponas Brown sužinojo taip- 
Tai nors

A rturas.
valandoje

kada jis savo 
nuo ju savo aszaras.

naujojo

Jo

pat, kad ji katalike.
jis buvo gana kietas presbite- 
rionas, vienok sutvarko, kad 
ji butu palaidota kataliku ka
pinėse ir su Bažnyczios apeigo
mis. Tame dalyke jis užėjo pas 
parapijos kleboną, kuris da ne
buvo gavės žinios apie ta mir
ti, susitarti, kada ir kaip bus 
palaidojimas atliktas. Pas ku
nigą jis sužinojo daugiau apie 
įnirusiąja. Niekas nežino kaip 

neturtą, nes ji 
į visai neseniai ton apsigyveno.

Ji buvo isz turtingos 
nos ir labai gražini iszauklcta. 
Tai buvo matyti isz jos rasztu 
(dokumentu), kurie buvo ras- 
tk Tarp tu buvo ir liudijimas, 
jkad ji ėmus szlinba kataliku 
fražnyczioje ir kad Arturas yra

ji papuolė in

szeimv-

i

4il

“ Daviau 
ji laiky-

4 * 
ka, ’ ’ 
kunigui žodi ir turiu 
ti.”

Tikrai pagarbos vertas tok is 
žmogus. Jis apgalvojo ir pa
siuntė Artūrą in viena pieti
niu valstijų vienuoline kolegi
ja, garsia jau nuo seniai ir ge
rai vedama. Jis apmokėjo vi
sas iszlaidas ir sutaisė Arturo 
kraiti.

Metai slinko. Arturas buvo 
labai dėkingas 
laiszkai 
mylima 

sziam

Jovaikinas.
lanke jo 

Benjaminu. ” 
didžiausias

reguliariai 
“Dede 

O sziam buvo 
džiaugsmas juos skaityti. Su 
pasididžiavimu ir viltimi jis 
temyjo in pažanga, 
mvlimo vaikelio, i 

laiszkuose 
“dede Ben.

kelio, kad jis |>ažiiitu teisinga 
religija. Bet

to ra s savo 
užvesti savo

, daroma jo 
Nekarta Ar- 

bande 
ant19

p. Brown, Ta-

. . . , • davo paežiais ir tardavo sau:met taip nepaprastai esi prie 
jo prisiriszes. Asz žinau viena

Atiduok ji in Kataliku
globai 

su ta sutarti
mi, kad kai)) tik 
t inkamas

kelia. 
Naszlaitnami, 
gerųjų' sesei i n

pavesk

4 4 dede” patrauk-

Bus gana man būti goru pr<»s- 
biterijonu. ” \

Arturas baigė mokslą. Sztai 
ir užbaigiiuo diena.,Dede Ben-

<f-
faip daug

4 4

Bet ta 
būti katali-

jis bus jau jaminas atkeliavęs pasidžiau 
eiti kolegijom Ta

mista turėsi pilna laisve ji pa
imt i ir pasiunsti tenai.
kolegija privalo

tai Tamista to nepa- 
mirszi, nes vaikuczio tėvai bu
vo katalikai ir jis yra kriksz- 
tytas katalikas. Jo motina mi
re mano parapijoje, tai ir ant 
manės krinta priederme rūpin
tis juorni. Tamista esi kilnios 
szirdies ir gero budo, tai ma- 

religijos neardy-

kiszka.

nau, kad jo 
si ?”

< i

agentas.
Niekuomet, 

4 4
tareTeve,”

Kokiu esu tokiu, bet 
teisvbe invliu ir laikau. Asz 

•> •

priimu jus paturima. Duosite 
man rekomendacijini laiszka 
in Naszlaitnami, ar ne?”

..n..’» tarė kuni-

ir laikau.

Be abejones, 
gas; .Taipvyko. Kuomet Arturo 
motina buvo palaidota, ji p. 
Brown nugabeno in nurodyta 
Naszlaitnami. Ąrturas nema
žai prisiverkė, kuomet sužino
jo, kad jam reikės skirtis su 
savo geradeju, kuri visa savo 
kudikiszka szirdimi jau mylė
jo. Pono Brown’o szirdis kone 
sutruko prie tos aplinkybes. 
Bot gerosios seseles ir szirdis 
ir rankas atidarė nuliudime ir 
akzarose 
ežiui.

Neverk, Artūrai, 
Brown. “ 
deldienyje tave

V 9

i <

Ąrturas neina-

skestaneziam vaiku-
f

tarė p.
Asz ne

visa t ra u- 
> 9

1 9

Buk vyras, 
atlankysiu ir 

lauktuvių atnesziu
kini ir knyga su paveikslais.

Arturas nuszvito;
Ar taip? Tikra traukiui ^u 

9 9

ir da ,didele

4 4

szvilpuku ir skambalu,!
‘Taip, viską,4 

knyga.
Gera i! ’

9 9

Arturas 
Pasiskubink 

dede Benjami- 
Ir palikda-

Jis
Jo Veidas rode, 

buvo jo au-

didžiuotis, 
kalbėjau toliau.

pirmąsias Mi-
Tai jau da-

P-

Kataliku Baž- 
t»

Asz spe-

kuo 
asz 
laike 

szi a s už Tamista ?
bar nėra pavojaus, kad Tamis
ta liktum nuo 
nyczios. Buk pasirengus.

Jis nusiszypsojo. “
ju, kad Tėvas sakai tiesa. Dau
giau jau asz negaliu atlaikyti. 
Asz buvau primusztas tos ži-

9

9

aiszkiau. Asz

Iždume in platu svietą 
lu tolima vieta.

Nebagele viena pasiliko, 
O vyras nieko nepaliko 

Spasabo jcszkojo, 
Žmonis nemiegojo, 
Vakarais slankiojo, 

Rankomis mogojo.
Kur tik patiko koki sporteli 

Paimdavo ji už kotelio, 
Meilei szne k nežinodavo,

Kaip kada ir pabueziuodavo.
Ant ojsteriu ejdavo,
Ir ilgai neiszejdavo,

Su bambiliu važiuodavo, 
Ilgai isz keliones nesugryž- 

davo.

9

9

Paieszkau mano broli Joną 
Vakrina, paeina isz Marijam
polės Apskr., Szuncku Gmino, 
Oszkasviliu kaimo. Asz jo tik
ra sesuo Elzbieta turiu labai 
svarbu reikalu. Jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu praneszt. Taip
gi mano pusbroliai Pijuszas ir 
Juozas Bradiniai ir Motiejus 
Jesukcviczius. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (t.81)

Elz. Jankauckienc,
148 Willow St- NewTlaven, Ct.

ISZRADEJAI!
■

h r

nios, kad jis nori būti kunigu 
bet juo asz daugiau maseziau 
tuo man darėsi
jau suprantu dabar, kokia tai
yra augsztybe būti tikru Dievo 
tarnu 
rinkimu džiaugiuosi.

4 4 
iszguldyma

9 9

Katali- 
irt 9 

1

iPrisiuskite man savo brai- 
J žinios iszradimo iszegzami- 
cnavimui. Reikalaukite mano 
>iszradirmf knygutes “Pata- 
J rimai Iszradejams”
c duodama dykai. Raszykitc 
/ lietuviszkai savo advokatui.
> MARTIN LABINER
S Reg. Patent Atty.
< 3 Park Row. New York.

kuria

K

■i,.i

Mi

Bjauru, 
Net szlvksztu.

Velnei kada galva nutrauks, 
Isz džiaugsmo staugs, 

Dabar nutylėsiu, 
Nieko neeyptelesiu, 

Paporysiu kitam karte 
Apie taja jaunamarte. 

# w #
Kas ten

1 
9

It

ti savo auklėtiniu.
prakilnumo ir nekaltumo buvo 
matyti jauno vaikino veide ir 
ta iszvaizda taip buvo neper
matoma ir nesuprantama p. 
Brown, kad ji paėmė net neku- 
ri baime, nors jis nežinojo del 
ko. Užsibaigus 
mems Arturas su 
minu”
pasivaikszczioli.

Artūrą už jo gera pasi
žymėjimą moksle, 
atėjo klausymas:

“Ka manai darvti su savim 
toliau, mano sunau ?

Arturas sustojo.
savo ranka ant savo pasavinto
jo tėvo rankos, 
siog in jo akis, 
sipilde atžaru.

“Dede Bepjaminai, 
gyvenimas,

visoms iszkil- 
“dede Benja- 

iszejo in kolegijos soda 
Dede Ben.

giria
Galutinai

9 9

Dedamas

pažiurėjo tie- 
o jo akys pri-

” mano 
nors ir ilgiausias, 

neimtu užtektinas atsidėkoti 
už visa gera, kuri man padarei. 
Mano szirdis nesutalpina jaus
mu, kuomet mastau apie Ta- 
mistos prakilnu ir gausu geru
ma. Asz niekuomet negaliu ir 
niekuomet neatsiteisiu tinka
mai . ’ ’

‘ ‘ Szszsz, ’ ’
skubiai, giliai sujudintas. “Ne
kalbėk taip. Tu
riausia dovana, Artūrai. Mano 
didžiausias gyvenime džiaugs
mas per tuos tavo mokslo me
tus, tai tavo dėkingumas*ir ta
vo pasisekimas. Bet tikras ta
vo gyvenimas da priszakyje. 
Kokis jis bus?”

Dede Benjaminai,

tare Dede Be n.

m esi man ge-

” Dede Benjaminai,” 
jaunikaitis iszkilmingai,

ir dabar labai jo pasi- 
Teve, 

duok man kokia knyga skai
tyti, Asz noria patirti, ka ka
taliku Bažnvczia mokina.

Daviau jam knyga 
ku .Tikybos
jis' prižadėjo perskaityti.

Greitai jis sugryžo, Melski
tės už mane, kad viskas kogrei- 
cziausia iszsipildytu. Nėra abe
jones, kad pasavintojo sūnaus 
maldos pasiekė dangų ir in- 
vykdino, kad tas gailestingos 

žmogus bus DieVoszirdies 
iszaugszt intas.

“Palaiminti

(..-tikri n oje 
dedasi

Jog net visi juokėsi 
Sako, jog nekurios iriisiukes 

labui szuinije, 
Su liežuveis apjuodineje. 

Munszainukes nepavydi del 
saves, 

Gere kas diena invales.
Kaip tik vyrai in darbu iszeina

9

peeze.je

»
1

4

TEMYKIT LIETUVIAI

ailiaszirdžiai, 
nes pelnys gailiaszirdyste.

g* »>
K. A.

I 
4
1

Kodel ji nestreikuoja?
Ona:—Pas mano pirmesni 

bosą man buvo geriau dirbti, 
negu dabar. Už asztuonias va
landas darbo gaudavau sze- 
sziolika doleriu. 6 dabar dirbu 
diena ir nakti ir 
ant pragyvenimo. |

Mare:—Tai kodql uęa^trei-
J ' W L
Juk dalia r- 

t "* ■

vos gaunu

kuoji? ’|;,5
Ona:—Negaliu 

tinis bosas vra mano vvras.

Tuojaus in viena vieta suejna
Linksmai ir dainuoju, 
Avienos kitos aploję.

Butu moterėlės geros, 
Kad neturėtu daug valios, 
Kad vyrai kaip kada ant ju 

užkluptu,
KJili gerai iszluptn.

Sziadien už daug valios turi, 
Piktai bobai in kaili vali, 
Ba vyrai bobelių neprižiūri

Kiek tik pajėgu turi. 
* * *

Szv. Ludviko mieste yra boba 
O boba niekam neverta,

Per dienas latrauje, 
Ir nuolatos girtuokliauje.

Tankei ir provojesi, 
Ba nuolatos su žinonimi vai

dijosi,
Ant galo, geri žmonis su ta 

boba neužsiduoda,
Ypatingai, kurie supranta 

geda.
Bet vra ir tokiu kvailiu

Nuo visu paniekintu,
Kuriems toji boba patinka 

O tokiu kas diena prisirenka. 
Gere per dienas ir muszasi

Paskui provojesi;
Jeigu misiuke greitai liepu

si taisys,
Tai mano koezelas ja ja isz- 

taisys,
O kaip kaili iszpOrs, 

Tai nesivaidys ir Besibars.
* ’* • *

Vienam pĮeise sportelei
N iekam neti k ia vy rely i, , * 

Neturi gihikio ant mergų,< > 
Tai visaip užpuldinėjo UB^jm

Nieko daugiau nedaro, . / 
Tik liežuvius ant nekaltųjų 

varo.
Merginos nuo tokiu szalinasi, 
Kad ir sportiszkai pasiredusie, 

Geriau sportelei liežuvius 
suvaldyk i te,

Malszei sėdėkite, 
“Saule” skaitykite,

Tada inerginos jus myk^ »

>

9

• C- 
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Už savo pinigus.
Inejo žmogelis in restaura- 

atsisedo prie stalo ir

Ar asz galiu už savo pini-

tris kiau-

cije,
klausė tarnaites:

gus pavalgyt?
—Gali, gali!
—Duokite man

szinius, kavos ir pyragaieziu;
Pavalgęs duoda du centu ir 

sako: ’ • •»
— Jus man saketo, jog asz 

už savo pinigus galiu paval
gyt, tai sztai mano pinigai. 
Asz daugiau neturiu...

1

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostią yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplafkys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykitc 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box fl, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szlos progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikia. t.f.
*- ■—1 ■■ ■'1 ■ -   -      -   - - ■ ■■ ■—— -------------'—'’r   —

Tiems

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes kompanijų *

> kainoms. Iszdirbu doku-' 
mentus visokios rusries . 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite,

kompanijų

t

Turėdami

4 :i

JOSEPH G. BOGDEN, 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

IN PILIAVA

.... 4 Novenfberlo

PER HAMBURGĄ į
Neužkliudant Lenku Koridoriaus. { 

Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.
Orbita 14 Oct. 29 Novom. 10 Jan 
Ordinui 21 Oct. 20 Decern. 31 Jan 
Oropesa ...

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

110 Y AL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents 
20 BROADWAY. NEW YORK. 

Chicagot 117 W. Washington St.
Ar pas vietini laivakorcslu agents.

4» «»<■»
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Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu keneziate bile nesveikumą 

ant jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant 
žeminus padėto adreso,
kurie negali asabiszk'ai pribūti in 
mano ofisą ir kenezia KOJŲ 
SKAUSMUS, kaip tai, isztinuses, 
nuvarguses, hukzutytas, prakal- 
tanežias, dvokęnęzias ir 1.1, kojos, 
mano Ko.ln Pąuderis ir Mestis 
jums greitai 'dims palengvinimą.

ofisą *

J

i

9
Kojų Paudoris

ii? 1^®
•I

■
K

' H
t

Frisiuskito $1,01) ant mano ofiao 
adreso o jums prisiusiu KOJŲ 
gyduoles su nurodymais kaip var
tuoti del jus KOJŲ nesvėikuma. 
Gydau KOJES sli elektriku ir su 
kitais moderniszkais budais mano 
ofise. Kalbu Uctuviszkai.

DR. .JOltN J.'(ULLIN, 
Kojų Speclalhtas

203 Havenuiver St. Brooklyn. N. Y. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8. Nedcllomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet. . -

Kalbu Uetuyiszkai.
r
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1’į
tarė 

“die
na ir naktL. maseziau apie tai 
per du paskutiniu metu. Taigi 
ne, staigus mano p’asiryžimas 
ir apsirinkimas. Gal tai atmai
nys Tamistos nuomone, nes in 
ta dalyku kitaip žiuri negu 
asz. Asz niaurių likti kunigu, 
Dievo tarnu ir melstis už Ta
mista.” !

9

“Gerai!” 
juokdamasis, 
nedeldienyje, 
nai, pasiskubink!

ji taip besijuokianti ir 
9

iszkeliavo. Džiaugėsi tuo, kaip ( Ponas Byriwii nubalo. Jis pa
yra, bet maste, kad jam butu 
buvę maloniau turėti vaikuti 
prie saves. •

Jis buvo i geras ir jo žodis i

tarė
4 4

9 9

nias 
ranka mosuojanti p. Brown

žvelgė in Artūrą ir atsisėdo 
ant szale stovhiczio suolelio, 
nesakydamas nei žodžio.

nupiesztiCzia riepajiogiu

., Graži.
—E, tu melagiau. Vis sakai, 

kad asz negraži... Sziandien 
man einant per miestą visi 
žmones in mane žiuręjo — tai

.,. — vagojo pati
’ Ii * l,irt#

suodina 
nesi, —r pažiufejes ant (jos vy
ras tarė. U.U

I

turbut graži. 
savo vyrui.

— Nusimazgok
(•

VYRU
LIGOS RĮttBbll'Kl!'Tw.įųiį./» . mtetus būva

Meilei aut jus žiūrės

12 Oktoberio
14 Oktoberio

J. I

> >

CUNAR
IN LIETUVA PER 12 DIENU
Grclczlausias Visa-vandenints Kelias. ’ 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Sbuthaniptone in Danziga, Plliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
eziausiu isz trijų laivu kurie iszęlauko 
hz New Yorka kozna Vtarnlnka.
Visi Sczios klasos pasažleriai kabinete.

MALK ETANU AQUITANLA 
BERENGARIA 
F......... ... .......... .

Teipgl per Llverpoola ir Glasgow 
CARMANIA 
COLUMBIA....
AUSONIA (naujas) 19 Oktob.

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 1 
. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 311 

tus invairlas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas n uodu g- I 
niai pažins ta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa-

I 
kai, per laiszkus asfc negydau. Dr. Koler kalba ftusiszkal 

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakarė 
Nedcllomis 9 iki 2 popiet.

; DR. KOLER - ' «38 FENN AVE..
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olnanczlas nuo neezystumo kraujo. Atūžaukite ypatUz*

Ir Lenkiszkai.
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Atejnanti ketvergą pri-
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Žinios Vietines i I8Z shbnandoah, pa. 
i; .
puola Columbus diena.

Valdže prasergsti žmo
nis idant virtu vandeni kuri 
naudoja ant gėrimo, nes isz 
prieszasties sausos gali užejti 
epidemije visokiu ligų nuo ne- 
czisto vandens. Bet dabar jau 
atėjo pagelba nes praeita su
nkta ir Nedelioj beviek per 
visa te laika smerkei palyjo.

. —, Prie East End parko, 
žmonis užtiko stovinti žmogeli, 
kuris buvo visiszkai apjakes ir 
nepasijudino isz vietos. Pažins- 
tanjieje ji nuvede namo ant 
E. Market uliezios ir paszauke 
daktara. Žmogelis gulėjo b<« 
žerdo visa nokti. Vėliaus daži- 
nota, buk tai buvo Juozas Am- 
bruskis, kuris nuo munszaines 
apjako, bet kur jisai gavo taji 

|aį nenorėjo iszduoti

t. t •• •

— Mare Karpavicziene, 531 
W. Penu uli., 
už padirbima ir platinimu ne
teisingu bankiniu czekiu ant 
keliolika biznierių. Skvajera 
Tabu ra pastate ja ja po kaucijo 
lyg teismo Pottsvilles sude.

likos apskunsta

—■ Neszkite visus receptus 
pas savžininga lietnviszka ap- 
tiekoriu Kazuna. Ten gausite 
visokiu saldumynu ir gardaus 
ajszkrimo. iVptioka randasi 
locnam name po No. 38 S. Jar- 
din uli.

Parsiduoda gera puiki 
karieta (riginas) beveik kaip 
naujas- Minksztos sėdynės, 
puikus stiklai. Jeigu kam yrą 
reikalingas tai dar 
proga pirkti puiku

Minksztos

. . _______________________________________________________________ i_

VOKISZKOS MARKES spausdytos ant szilko.
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SU V. VAL. ANGLIŲ KASY
KLŲ NELAIMINGI ATSI

TIKIMAI 1921 M.

! i Nelaimingu atsitikimu ang-
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Banka ka Turi Balsa
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— Pati barberio Vinco Szu 

kio, 903 E. Centre uliezios, už- 
trucino krauja, per krapsztini- 
mą papuczko ant veido. Dakta
ras stengėsi užbėgti prasiplati
nimą užtrucinimo po visa ku
rnu

Farmerei pradeda nigot 
ant sausos, nes 
mu džiūsta, 
pruduosia labai mažai 
rios kasikius tini 
bent isz Lakeside ir kitu prū
du.

viskas ant far- 
Vandeits 

o
musu 
neku- 

vandeni ga-

— Nedelioje buvo apvaiksz 
eziota ‘‘Tėvo diena”, bet ma
žai kas apie tai rūpinosi. Juk 
tėvas maszina, kuri pristato ko 
reik in nama, o vaikai ji pažys-

. Ame rike
mažai, labai mažai, vaikai turi 
pajguodones del savo 
ju, o ir mandagumo

tai kaip ‘‘old man

gimdyt o- 
del sene- 

siniu ypatų visai nepažysta. Ne 
žino kad reike skrybelia nusi- 
ar sesers ant ulyczios, o vyres
ni žmogų vadina staezei vardu, 
rodos kad su juom isz jaunu- 
menes , grajino ‘‘marbelius” 
ant ulycziu. Skradže žeme su 
tokiu mandagumu!

— ' Miestas su 
Readingo kompanijos pradėjo 
ozystyt krike ir pastate sar
gus diena ir naktį idant aresz- 
tavotu visas ypatas kurios turi 
papratima metvti visokes

t < markelius

pagialba

metvti 
szaszlėvas in vandeni. Katra 
suims nubaus rustai. Todėl ap
sisaugokite ir neperžengineki- 
te tiesu/nes už tai reikes už
mokėt.

— Ana diena John Math
ews automobilius isz Gi 1 berto- 
no susidiire su automobiliam 
kun. Bakuno isz Frackvilles. 
Vienas kito in laika neužtemi- 
no ir negalėjo 
szinu in laika. 0

sulaikyti ma-

• — Lai moterėles nesiduoda 
save registravot idant galėtu 
balsuoti rinkimuosia, nes turės 
mokėti taksas, 
geidže nepasiduot
gul registravojesi 
miestą traukti kitas

.kaip ant jomarko...

tik tokios ka 
vvrams te- 

ir laksto po 
balsuoti

♦— Linksma naujena del mo
kėtoju padotku musu paviete, 

i nes pagaĮ nauja apszacavojima 
4 turtu, tai szimet mokes tik ke

tvirta dali tiek taksu kiek mo
kėjoje praejtus metus. Ant pa 
veizdos, jeigu kas mokėjo szim 
ta doleriu, tai szimet mokes 
tiktai 25 dolerius- O tai del to, 
kad anglines kompanijos turės 
mokėti daugiau. Praejta meta 
prapartes buvo apszacavotos 
tiktai ant $99,935,909, o szimet 
ant $497,510,253 arba kone 400 

i milijonus daugiau. Bet tiejei, 
ktiriu prapartes buvo apszaca
votos sziinet daugiau turės ir 
mokėt daugiau, bet vis ne tiek, 

t'kiek mokėdavo. Szimet tik mo- 
, kės 3 .“ milus 
t

nuo dolerio, o

i

1, 
praejta meta mokėjo 12. Vie
nas milus yra viena dalis de
šimtos dalies cento.

Parsiduoda gera puiki
karieta (riginas) beveik kaip

J jąaujas' '■<*’ MmkFztos sėdynės,
^puikus stiklai. Jeigu kam yra 
reikalingas tai dar yra gera 
proga pirkti puiku rigina už
labai pjgia preke^ Atsiszaukite

yra gera 
rigina už 

labai pigia preke. Atsiszaukite 
in < 6 Saules” ofisą.

GILUKIS.

It

Kiek tai kartu duodasi gir- 
‘Tasai žmogusdėt rugojimas:

turi paszelusi giluki! ”
Ne tik ka žmonis stebisi isz

4

tokio gilukio savo prieteliaus 
arba pažystamo, jog jam seka
si geriau no kaip kitiems, bet 
daugiaaše tokiam žmogui pa-
vydi jojo gi 1 ūkio.

Tankei žmonis rugoja, jog 
gilukis priguli 

dienai neturėjo
ir jiems toki 
bet lyg sziai 
progos pasikėlimo ant kojų. Ir 
kur tik apsiaukam, ten galoma 
iszgirsti rugojlmus ir neužga- 
nadinima isz savo būvio. Tu
rime tokiu ypatų tukstanezius 
ir milijonus. Bet ar tiejei neuž- 
ganadytojai isz savo gyveni
mo kada gylei apmanste prie- 
žaste savo nepasisekimo ?

Bet reike atsimyt, jog ‘‘kep
ti karvelei ne ejna patis in 
gerklele.”

Priežastis nepasisekimo yra, 
jog bijomos sunkaus darbo. 
Neapmanstome, jog kožnas 
darbas, reikalauje ant to pri
sirengimo, kuris reikalauje 
keliolika metu. Geidžeme dide
liu dalyku, bet už juos nenori
me mokėti, esame tingineis, 
jeigu ne fiziszkai tai protisz- 
kai, gyvename viltije, jog vis
ką galemu lengvai ingyti, jei
gu tik panorėsime.

Bet paimkime kėlės paveiz- 
das:

Ar žinote, kiek metu užima 
pasilikti geru daktaru? Ar ži-

ne

jog

note, kiek tai laiko reik pa- 
szvenst mokslaineje kas nori 
pasilikt geru advokatu? Kiek 
tai džiovina smegenis studen
tas kuris nori pasilikt arki- 
tektoriu kuris daro planus ant 
statymo milžiniszku namu, til
tu, bažnycziu ir 1.1.? Ne vienas 
negalėtu iszpildyt tuju uždub- 
cziu, jeigu neturėtu mokslo ir 

laik. Tas 
pats ir su kitais užsiėmimais.

Sziadien svietas kitokis, ne 
kaip kitados. Sziadien jaunu- 
mene nemansto apie atejte sa
vo gyvenimo, geidže aplaikyti 
ka toki 
mokslo,

prisirengimo isz

už dyka, be darbo ir

isz bran-
bet atejteje gailesi 

jog nepasinaudojo 
gaus laiko ir mokslo.

Todėl supraskime, jog ne ak
las gilukis valdo musu gyveni
niu, jeigu kas turi geresni gy
venimą už tave, tai ne del to, 
jog turi giluki, 
žmogus turi 
turi smegenis ant sveiko mans- 
timo ir naudojęsi isz juju, per 
ka turi didesni giluki ir pasi
sekimu ne kaip tas, 
gava ant pecziu, 
cze.

tai ne del to 
bet kad tasai 

geresnį protą,

ka turi 
bet yra tusz-

Moteres kurios daug meldže- 
si ir verke ne yra tinkamos 
ant sulopinimo kelnių.

PERSERGIMAS.
— Mahanoy City Water 

kompanija praąergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki- 
te vandens, pataisykite began-
czes paipas, gumines pąipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
MnliHYitw Cit.v Water Co. (t.f.

Isz priežasties dideles stokos popieros ant kurios vokie- 
cziai spausdina savo pinigus, o prick tam popieriuos markes 
ne turi jokios verties, lodei Bielefeldo bankas pradėjo spaus
dint markes ant szilko tokos kaip ant 
gal dabar szilkines markes kiek vertos

paveikslo parodo. O 
, nes rinkėjai pinigu 

pirkines jeises o merginos gales užlopyt sail andarokus. 
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Mare:—Žinai ka, Onute, ana 
vakara, kai mano manio iszejo 
in miestą, tai Jonas iszprasze 
nuo manos buczki.

Tik tiek jis nuo tavi 
gavo?. . . Tai durnelis. . .

Ona: ?s

liti kasyklose buvo mažiaus 
1921 m., negu bile metais nuo 
1903 m- Valstijų' kasyklų.per
žiūrėtoją raportai 1921 metams 
prisiųsti Suv. ValstųjlįKąąJfktu 
Biurui parodo, jog 1,9,73-vyrai 
užmuszti viduje ar 'kasyklū 
lauke, kas 298 vyrai mažiuli už 
1920 m. Nelaimiu priežastis su
mažėjo visur, žaftuose, nuo sto
gu puolimo, nuo gazo užsidegi
mu ir t. t., tik viduje nuo ug
nies buvo dauginus.

Tas sumažėjimas 1921 
yra gal dėlto, jog tais metais ne 
pilnai angliakasiu dirbta, nes 
net ir tu metu produkcija su
mažėjo 231/jc/c. Su v. Valstijų 
Geological Survey del 1921 m. 
paduoda 494,500,000 trumpu 
tonu anglių iszkasta»— 407,000, 
000 tonu smalingu anglių ir 
87,500,000 tonu akmeniniu ang
lių — ir 1920 m- 645,663,000 to
nu, isz kuriu 556,563,000 tonai 
smalingi ir 89,000,000, tonu 
akmeniniai, 
atsitikimu 
3,99 del kiekvieno milijono to
nu, ir 1920 m. 3. 52 del kiekvie
no milijono tonu. Gal tu atsiti
kimu priežastis yra kasyklų už ĮtĮ

m.

Todėl nelaimingu 
per 1921 m. buvo

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

Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti. •
Jį clar/UŽstoja už anglekasius ir patura jiems nepriimti 

mažesnes mokesti es.
Jį patera laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz

Ii j . f

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekuria 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.

-DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Preu.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkcwlcz
P. C. Fenton

D. M. Graham, Pres. D. F. Gutnan, Trose. .
A. Danlsowlcz, M. Gavula

T. G. Hornsby

4*

Tėvo vaistąs.
—Daktaro, skubinkis, mano 

moteris iszmete isz ranku kudi-
ki ir perskėlė jam galva!

—O k a tamista darei ?
—Ka gi darysi, 

ežiai per ausi ir viskas.
daviau pa-

Jis:—Kas yra meile?
Jis:—Tai yra toks niežeji- 

gali pa-

—Kodėl tamista 
graborium ? Asz maniau,' kad 
tamista eisi tėvo pėdom ir pa
siliksi aptiekorium.

—Taip, tamisteli,
pėdom ir einu. Ka tėvas gydo, 
ta netrukus asz palaidoji!.

mas apie szirdi, kuri 
kasyt tik apsivedimas.

Ejna Jonas su Mariute per 
giraite, 
tarė:

Staigai Mariute jam

t
M r

ar

M i

♦OfrĘt&ras ligonio
klahsia:

—xKa sziandivn
vyr as ? r *•

—Jautiena.
v —8U apetitu ?
—Ne, su kopūstais.

ANT LEGISLATOR!AUS
Balsuokite už

Adam C. Schaeffer
Praszo.iuso balso ir intekmes.

žmonos

valgo tavo

—Jonai,/jau tu ir vėl pasi
gėrei ?!

—O ne, pone.
—Ka-gi meluoji, jęg tai svy

ruoji gatve cidams.
—Tai ne isz girtumo, tik isz 

džiaugsmo, kad poną pama- 
cziau..........  4.*“

Tėvo pėdom.
pasilikai

asz tėvo

Well misiukes, ka manote apie

r
szita mada? .'

į
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Isz pracĮžiu Paryžių išzrado
1)O tnmv nuogas
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basa mada, i 
rankas ant galo trumpąs szle- 
bes, o dabarimogas*Jęriitines
su užtektinai ceikip n^e4cruti
nes lyg žemei kaip taį ant pa
veikslo parodo. ‘GaL keliu

lyg žemei kaip taį ant pa-

metu susilauksiriie krinolinas 
su daugcleis lankais* kaip 
baczk'o&,'Mii tik Vds’^kryžinos

->• .• a T 'Ani" * 'A#' • v •

> ta
daugcleis lankais kaip

mados 'įiėrojna ^visa rubežiu 
moteriszko apsiredymo,

darymas ant ilgo laiko.
Sulyginkine kiek vyru dirbo 

kasyklose per dviejus 
Galutinos skaitlynes 
Žiūrint in anglių produkcija 
del pereitu dvieju metu, mato
me, jog visi darbininkai dirbo 
144,000,000 pramainu (shifts) 
1921 m., ir 188,000,00, pramai
nu 1920 m- Tokiu budu nelai
miu rata del kiekvieno tukstan 
ežio pilno laiko darbininku, bu
vo 4.11 del 1921,. ir 
1920 m.

1921 m. angli produkcija pa
rodo 251,000 tonu anglių už 
kiekviena pražudyta gyvastin, 
ir tik 1916, ir 1918 ir 1920 m. 
dauginus tonu.

Valstijų prižiūrėtoju rapor
tui rodo,, jog. 1921 .m. beveik 
30J100 vyru užmuszta, Sulig tu 
skaitlyniu 1921 m- buvo kasy
klose 750,000 vyru ir 1920 m. 
780,000 vyrai.

Pereitais metais buvo mažai 
dideliu nelaimiu ir mireziu nuo 
ju, isz viso buvo tik penkios ne
laimes, ir tik penki, arba dau
giau, vyru mirė kiekvienoje ne
laimėje, ir isz viso nuo tu ne
laimiu tik 24 mirė. Eas skai- 
czius yra mažiausias nuo to 
laiko kuomet federalevaldžia 
iszleido pirmas skaitlynes 1911 
m. Szis yra geras nurodymas 
žymaus pagerėjimo, kuris seka 
pastangas federates ir valstijų 
kasyklų biuru, 
mainieriu 
žinti 
kasyklų eksplozijų ir ugniu.

Per pirmus septnius mene
sius 1922 m., 917 vyrui užmusz- 
ti augliu v kasyklose; kas 246 
atsitikimais mažiau už 1921 m. 
Per ta laika, 226,202,000 tonu 
anglies iszkasta, 
žiu u už 1921 metus.

1

metus.
nepilnos, t

3.62 del

operatorių ir 
organizacijų suma- 

skaitlius ir vaisenybes

kas 19% ma-

Lletnvhzkas Graborins

K. RĖKLAITIS
Laidoj* Numirėliui pagal 

naujausia mada Ir mokėta. 
Turi pagelblnlnke motore.

Prieinamos prekes.

519 West Sprnce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

■............... .. " . .. .. ........................... .... .......................... b

Tvlrczlnnfila Lletuvisska 
BAN K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.' / 
Esiu po priežiūrą.-;Valstijos, 
telp kad pinigai Bildėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palsiki- 
mul. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Ląlvakor- 

. tos kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskąs daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adręsavokite: 1. •, 

v. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AvoH 

MAHANOY CITY, • PA.

Del Rudens i
t
X A
O

A Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
X del rudens. Vyrams, vaikams, mote-

rems ir merginoms.

Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimą

Y nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir
X padaryti xpagal naujausios mados ir

¥ materijolo.

t

X

Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes

GUINAN’S

i tiXt

X

i 1*

i
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH f

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIU& MAHANOY CITY, PA.

iVra

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Latdotuvlu Krik- 
Bztiniu, Vesellju, Pas i važinei) rno 

Ir t. t. f
520 W. Centro SU Mahanoy City, Pa.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

i■M

| Apdraudžiu (Inszurinlu) Namus
; Tavorus, Naminius Rakandus.

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose
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I1j 315 )V. Mohnnoy Avė, Mahanoy City | 
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Mokame antra procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedain ,prle jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepah 
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Meo norim kad ir jus turė
tumėt reikalą bu musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis. .

Bankas adaras nuo U ryte iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki’12 vai.
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CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplus ir Profits 1530,346.50

H. BALL. PrezIdontaA
F. J. NOONAN, Vico-Pro7.1(lent.
J. E. FERGUSON, Kaslerius

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKĄS GRABORTUS 

IR BALSAMCOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminkius, didėl
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA Ui kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kili.
801 E. Pine SU Mahanoy Clly. Pa. -

DR. JUOZAS J. AU8TRA 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kartumon- 
ejo. Gydo visokiai Lynas. 
Priima ligonius Ug 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 poplot., « lig 
9 vakaro.
113 E. Coal Stw Shenandoah.

1 . ............ ..  t"

Bell Tel. 859-R.

C H AS. 8. P A R M L E Y 
Kcal Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mos galime jumis tame patarnauti, 
llandavojnmo namus, koletavojame 

randas Ir telp tolinus.
238 W. Centre SU Mahanoy City, Ta.

Notary Public

I

310 Paveikslu. <*

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS a 

Arba Iszguldimas Sapnu. 
205* Puslapiu.
Druoziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais.

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

Preke $1.50
(*




