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ISZ AMERIKOS
Rado $16,000 lovoje mirusio 

pustelninko.
Toledo, Ohio. — Karolius 

Jonsson, 64 motu senukas, ku
ris gyveno kaipo pustelninkas 
ant savo fanuos. Clay Center, 
likos surastas negyvu per kai
mynus, o kada lavonu iszneszo, 
rado lovoje paslėpta szoszioli- 
ka tukstanezius doleriu. Prie 
lovos radosi užprovytas kara
binas, revolveris 
vinimis.

Emanue-

ir lazda su 
Matvt senukas buvo 

gerai pasirengins priesz užpuo
limą vagiu, bet nuo mirties ne
apsisaugojo. Giminiu lyg sziam 
laikui velionio da nesurasta. 
Turtą tuomlaik paėmė po snvo 
globa pavietus.
Iszcimentavo kapa skiepe ku
riame paslėpė savo nužudyta 

szeimyna.
Philadelphia.

liūs, Silva, nužudo savo paezia 
ir uoszve, mane jais užeimen- 
tavoti kapo kuri padirbo skIe

na mo po 
Pemporton ulyczios.

Silva likos areszfavotas ir 
prisipažino prie žudinstos isz 
sikalbedamas buk užvydeji- 
mas buvo priežaste nužndinimo 
paezios o uos’zve prigialbinejo 
savo dukrelei susineszime su 
kitais vvrais. Nužudęs abi mo- 
teres mediniu kūju, nuvilko sa
vo aukas in skiepą, imnesda- 
maa iii naujei iszcimontavusi 
kapa. Po tam pagriebė savo 

dukrele

pe savo

mano

No. 3143< >

Dr.

Amerikiecziai daugiau ižduoda 
ant pauderio ne kaip ant 

mokslo. 
Prof.

Nužudė savomylema.
San Dingo, (’a Ii f. — 

Louis L. Jacobs, jaunas kapi
tonas ir miestiszkas daktaras, 
likos aresztavėtas už nužudini- 

patogios my lemos
Eritzos Manu, kurios kuna ra
do pa mari je Torrey Pinos, me- 
nesis laiko adgal.

ma savo

Bego su kitu — paregėjo savo 
vyra, mirė nuo baimes.

(’bicago. — Katre Labanauc- 
kieno palikus savo vyra, ii’ kelis 
vaikus bego su biirdingierium 
isz miesto,, bet kada pribuvo 
ant Union stoties su vilezia, 
jog daugiaii nepasimatys su 

kagi paregėjo

su
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Naujas partizanu muszis.
Va r vi hz*Chicago. — Prof. Heilman 

kalbėdamas viename bankiote 
pareiszke, kad amerikiecziaio 
du syk daugiau pinigu iszlel- 

J džia milteliams, pauderio ir ki
tokiu dežalu ant veido, negu 
kad iszleidžiama palaikymui 
universitetu ir kolegijų. Kos- 

iszloidžiama 
Be to “ 

iszleidžiama $50,(100,000 
in metus, — arba daug dau
giau, negu aukojama mokyklų 
palaikymui.

Naszle apsivedė su “vaiku.
Louisvill,e Ky. — Elzbieta 

Bickel, 66 melu turtinga nasz- 
lo apsivedė ‘su dvasiszkn stu
dentu Remusu Knight, 28 me
tu, kuris baigė 
siszkoje seminarijoj, 
džiai iszkeliavo ant 
sios keliones, 
dūmas! *

Tėvas nužudė serganezia 
dukteria.

Dofienee, Ohio.
Brown, 78 metu senumo, likos 
uždarytas kalėjime, po prisipa
žinimui del kaimynu, buk nu
žudė savo 54 metu dukteria Ce- 
celije, nes mane, 
riau kad jaja 
lengvyt josios kentėjimus ne 
kaip turėtu kentėti,

metikams 
$75,000,000. 
mui ”

apie 
cziugu-

> >

m e
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mokslą dva- 
Jaunave- 
“saldžio- 

— Toks ten sal-

Georgo
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VOKISZKAS LAIVAS SUDAUŽYTAS ANT ANGLISZKO
PAMARIO.

Paveikslas parodo vokiszka Jaiva “Vinnen,” kuris už
plaukė aht uolos prie angliszko pamario. Pamario sargai isz- 

ialbejo visus laivelius maiszuosia. • z

r •V in non,

<r

MOTERYS SALDUMYNU 
. DIRBTUVĖSE.

Mažai Snv.

Galway, Anglijo. — 
bn vii sis seržantas 
gon, iszkasinejo gilesni

ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos
Darbininkas rado $20,000, 

gavo už tai 36 centus.
Kada

.James (’ol- 
i skiepu 

po namu Diirhamo* rado tris 
dideles bleszinos nuo kavos su 
keliolika tukstnnczeis anglisz- 
kais svarais, bet dažinretojas 
darbo pinigus prisisavjiio sau 
o C’olgeniii užmokėjo 
darbu 36 centus. Dažinretojas 
pasiemias pinigus dingo isz • > • t '■ ■ • • ■ t a a a

11 ž jojo

miesto ir dabar palicije jojo vi
sur jezsko. Verte svaru iszne- 
sze ant 20 tukstaneziu doleriu.

id, prie 
žilius,

n ntu re 
isz savo kai- 

idant nu-

KapcziamiestiK.
kiu, Bugedos, Kerdasziu apy
linkėj (nentralej juostoj) Va
sario pirmomis dienomis susi
rėmė kelios deszimtvH lenku 
partizanu su Liiduviais. Len
kai atmuszti. Bot gyventojai 
bėga isz tokiu vietų knrxapi(» 
Seirijus, nes nuo Lenku ploszi- 
kn neapsigina. Klausimas, ko
dėl apsigina Perlojiocziai, Mer
ki nes gyventojai, 
isz anų pavyzdis.

Kapcziamiesczio apylinkėj 
Lenkai puolė 1, 15d. Kalviu 
kaima, musu sargybos virszi- 
ninkas užmusztas, kitas sargy
binis sužeistas, 1-25 d. užpuolė 
Sapiegiszkiu kaima, gyvento
jus apvogė, 10 arkliu iszvede.

Leipalingio apylinkėj viesz- 
patanja “komendant sily 
zbiiijnej samarzadu Wariwi- 

1-28 d. 6(1 Lenku puolė 
musiszkiai 
kuriu žuvo

Reikia imli

i

!«

fl

komendant

r

szek”
Gerdasziu kaima, 
atmusze Lmikus, 
trys. l«30d. Lenkai puolė Gu- 
roniu kainui, atmuszti grižo in 
Varviszkius.

1-31 d. 150 Lenku krito vėl 
ant Gerdasziu. Sausio 31 d. nuo 
Druskininku persikėlė Lenkai 
puolė Mizeru kaima. Szutro- 
nimsjau Lietuvos pusėj, Var- 
siszkiu komendantas liepe pri
statyti 50 pndu szieno. 11-4 d. 
užpultas Paliepio kaimas, jau 
Lietuvos ))iis(‘j<‘, paėmė musu 
sargybini, bet iszvede paleido

Jjonkai pH^szia, Tek vi 

doms ar savaitėms užmokėti. 
Stukio darbas turi būti grei
tai ir gabiai atliktas uždirbti 

kitus, 
laiko 

J1

Sudegino žmogų idant die
vaitis nuleistu lietu.

London. — Chinganson )\ra- 
Portugaliszko rube-

40 mvliu nuo Rodesos, 
Mtawaro sztarszinos, 
paaukant viena 
miecziu dievajeziui 
leistu lietu kurio neturėjo nuo
keliu menesiu. Auka buvo sū
num “lietaus burtininko,“ ku
ri suriszo, užmėtė ant laužo ir 
sudegino. Po tam lietus niijjuo-

( Yrenionijos likos pert rauk
tos per atjojima vietines pali- 
cijos. Lengvatikei su džiaugs- 

apie savo darbu,
manydami, jog nieko blogo ne
padarė.

\’alstiju iszdir- 
byseziu tai.)) greitai ir placziai 

cukrines iszdIr
vino suvar- 

svaru eukri-
1018 m. 1,400,000,000 

Nuo tu ska it 1 vniu ma
cu kri nes suvartojimas 

procento in

dangaus už 
daugiausia 
(“time-workers

dauginti 
apleistu vyru, 
stovinti prie langelio kada pir- 
kiejo bilietą bet savo Mikuti. 
TeipKatre persigando, jog su- 

Prielaidini tuo 
aresztavojo, nes 
prates, jog jojo boba ketina 
iszrunyt bile diena, ne ėjo ta ja 
diena in darbi 
toktlvn ir htulfr ( 
kada Katriute pirks tikietus.

Gerai kad teip atsitiko, nes 
iszmnijus moterėlei, Mikas su 
vaikais daug rupintusi, o kad 
dabar iszrunijo ant ano svieto 
tai nors turės ramybių o gal 
neužilgio ir kita moterių.

kad hutu ge- 
užmuszt ir pa-

krito negyva.
Mikas dasi-

iszaugo kaip 
bstes. 1914 m. isz 
totą. 500,000,000 
nes, ir 
svaru, 
tyt, jog 
iszaugo iki 155 
pereitus tanikis metus. 1920 m. 
žmones mokėjo 87 centus už 
švara cukrines, ir 1914 m. tik 
32 centus už švara, ir beveik 
septynis syk (langiaus cukri
nes suvartojo.

Darla) Ileparlamcnfo

mu apsako
kaip turėtu kentėti, nes sirgo 
nuo daugeli metu. Palicije ma
no buk Brown yra nepilno pro
to žmogus.
Rado nužudytus deganeziam 

name.
Seattle, Wash. - 

peržiurėja lavonus Kleopatros 
Karas ir Gustovo Karas, josios 
szvogerio, suprato, buk abudu 
likos riužudinti priesz sudegi
mą namo, kuriame surasta ju
ju kiniai kada iignagesiai už
gesino liepsna.

Karasiene buvo naszle, 
josios vyras likos surastas ant 
kelio su kelioms kulkoms kru
tinėjo.

iki
Policije aiesztavojo 

keturis virszininkus drauge 
daktaru.

t

Chieagoje 
St. Louis tik 

kurios
Chieagoje

v uz- SU 
“daktaru.” Paskutine auka 
priesz szita likos sudeginta 

mote. -Vietinis senas 
virszininkus tojo laukinio szta- 

bu k

Paskutine
III

fili 1

’l’odel vra 
darbininku 

). St. Louis 
laiko darbininkai uždirba $1 L- 
45 ir stukio darbininkai $13.50. 
Chieagoje laiko darbininkai 
uždirba $14.35 ir stukio darbi
ninkai $16.80.

Virszininkes 
dirba $26.20 ir
$20.30, Po ju seka tos 
padažiau cukrim'?. 
jos uždirba $17.45, ir St. Louis 
$12.85. Pakuotojos ir suvynio
tojo* uždirba mažiausia Chica- 
goje ir St. Louis. Chieagoje už
dirba $13.75 ir St. Louis $11.10. 
Beveik daugiausia moterių ta 
darbu atlieka. J eigų paskirta
me $801) kaipo metine alga, ar-

^.pasiėmė de- 
langelio,

keturiolikos
EihUfit;nu
žudyti idant ifeturetu liudinto- 
jn. Priverto jnjn idant paraszy- 
tu pns gimines, jog motina ir 
bobute pabėgo, o jisai jaja isz- 
veže.in nežinoma vieta, po tam 
norėjo suviliot jaja in skiepu, 
bet mergaite isztruko isz ran
ku ir pabėgo. \’eliaus sugryžo 
su pidicije, kuri rado tęva b(» 
žado su dviems kulkoms gal
voje, bet daktarai ligonbuteje 
tvirtina buk Silva pasveiks.
Mergina puikei prigavi dak

tarus norints buvo sveika. 
Escanaba, Mich. - 

dienu p-le Evelyn Lyons pri- 
gandinojo daktarus. Ji neva 
susirgo kokia tai .keista dakta
rams nesuprantama 
isz rod e sveika, nenorėjo gulėti 
lovoje, o viena karta iszb(»go 
isp namu ir tik naktiniuose 
marszkininose atsigulė in snie
gą “kad atvesti.“ 
rint jos iszrodanezi 
ino, jos karsztis buvo nepa
prastas. Daktaru termometrai, 
kurie roflo iki 114 laipsniu, ne- 
inveike rodyti jos karszczio, 
taip didelis jis buto. Žinia 
apie toki nepaprasta karszti

• vifjnr pasklydo 
interesuoti, o 
apie tai dėjo ilgiausias žinias. 
Daktarai suvažiavo isz visos 
apielinkoR, bet irtieji neinsten- 
ge ne ligos atspėti, o ypacz vi- 
susstebino tai, kad ligone turi 
pilna sąmone, ir gera apetitu, 
kuomet paprastai prie daug 
ulažosnio 
kliedą.

Pagalios tos keistos ligones 
pažiūrėti nuvyko ir Chicagos 
daktarai — ir in valanda laiko 
jie iszvare isz jop “ 
strode, kad ji yra pilnai svei
ka ir kad jos temperatūra yra 
normale, tik ji turėjo, paslėpus 
karszto vandens pūsle, prie ku
rios ji prikiszda.vo termomet
rą, kas ir padarydayo jos to
kia nepaprastai didele tempe
ratūra. Ji tai dare, kad pasi
garsinus ir kad apie ja laik- 
rasžczei raszyto. Ir ji to atsie
kė, bet dabar, kada tai iszejo bijosi kad kas jieHis neinduotu 
aikszten, tai visi’isz jos juokia- konfederatu pinigu, kaip kad 

' buvo padarytu tūla laika atgal.

F “tfu

Per’ 20

liga. Ji

Bet nežiu- 
o sveiku

ir visi tapo su- 
laikraszcziai

isz visos

karszczio ligoniai

liga/’ Pa-

Daktarai
už švara,

1917 Vietinis

«L

Mote
rių Biuras pagamino sutrauka 
valandų ir moterių algų snldu- 

ir

Nužudė savo kūdiki.
Tunkhamock, Pa. — Georgo 

Long ir jojo pati, likos uždary
ti (zionaitiniam kalėjimo už 
nužiidinima savo riaujei gimu
sio kūdikio. Kūdiki surado 
prie upes Susquehanna. Dak
tarai tvirtina buk kūdikis bu
vo gyvas kaip užgimė.
.Pacztinei taupinimai auga.

Washington. — Taupinimas 
pinigu ant pacztu yra geriatl- 
sos ženklas gerbūvio Amerike, savaliaukie. 
nes menesije Sausio žmoyis su- 
taupino $131,566,000 doleriu 
Vasario toji suma užaugo ant 
$132,072,000.

Galva kūdikio nukirsta 
akysia motinos.

Steubenville, Ohio.

O

dintoja Ona Baker,

/
— Ne

paprastos nelaimes buvo liu
ku ri likos 

sulaikvta ant ulyczios laike di
deles viešnios. Smarkus vejas 
isztrauke jai isz ranku keturiu 
metu sūneli .lamesa, perinote 
ant ulyczios ir nurito tiesiog 
ant sztangu olektrikinio kam-
ko kuris tame laike atbėgo 
nukirsdamas jam galva.

Motiiia tai nelaimei 
žiūrinėjo, bot kūdikiai negalė
dama nieko prigialbet. Mot os
manas noužtomiho vaikiuko 
aut sztnngu ir tik tada sulaikė 
kartika, kada pajuto, /jog ant 
ka. tokio užvažiavo.

54,000,000 rubliu už $1.
Washington. — Gautomis 

žiniomis, dabar Makvoje už 
viena Amerikos doleri moka 
54,000,000 rubliu; Mokama 20 
nuosz. daugiau, jei pinigas turi 
Washingtono 44r Lincohio pa
veikslu,nes kitaip rusai nemo
ka atskirti Amerikos pinigu ir

prisi-

net'

SENIO GIRNIAUS PROTA- 
‘ VIMAS.

(Mintis nuklausyta).
Jei nori biit geru - 

blogas.
Jei nori imt laimingu -

mynu dirbtuvėse Cliieagoje 
St. Louis. Todėl ima Chicago 
ir St. Louis jog yar cukrines 
centrai. Peržiūrėtojai peržiurė
jo 50 instaign — 32 Chieagoje, 
ir 19 St.
vienodos, katros tiirejo tik pen
kis darbininkus ir kitos 639. 
Peržiūrėjimas invyko Vasario 
menesi nes szeszios savaites 
priesz Velykas yra goriausios 
cukrines iszdirbejams. Rudens 

Kalėdas dau-

Louis.
32
I nstaigus no

ha $15.50 ant savaitės, kas yra 
viduiiniszka alga, rasime, jog 
St. Louis ne<lasiekia tos sumos 

l’okiu 
neuž

gyveni-

ii- Chicago pralenkia.
bildu St. Louis moterys 
dirba, kas vadinama 
mo“ alga.

Kuomet daugelis 
buvo merginos,
daug naszliu ir apleistu paežiu 
ir net motervs

* k

(menesiai priesz
nebukioi gjausia produkuoja.

no-

— piiv.Jei nori Imt mvlimu 
k’ie kitiems gėlės.

Jei nori kad merginos mylė
tu — pinkie saldainius;

Jei nori būti sveiku 
girtuokliauk 
kie.

Jei nori

no
ir nepaleistu v au-

Imti garbingu ~ 
mokykis prakalbas sakyti.

J(»i nori būti iszrinktiis in 
virszininkus ~ pinna turi insi- 
pirkti.

Jei nori būtie mylinujs 
moteries —

nuo 
niekad jeisavo 

neatsakinekie.
Jei nori 

nieko, o nieko no nieko nepra- 
szykie. .

Jei nori būtie neapkalbamas
save

gyventi tykiai —

niekam teisybes apie 
nesakyk ie.

J. V. Kovas.
- O.,^. .......... .

Vela sudege katalikiszka 
institucije.

Montreal, Kanada, -a— Viena 
serganti motore, 80 mqtu senu
mo, mirė nuo susijudinimo, 
kada katalikiszka
del noižgydomu ligoniu sudege 
czionais, Kitus 200 ligonius pa
sekmingai iszneszo, 
keturiolikta kptalikiszka in
stitucija ir bažnyežios nuo 

Ugnis pa-

priglauda

Yra tai

bažnyežios
fpradžių sziu motu 

daro blodos ant milijono do 
lorlu,

Isz visu darbininku, 2702 ar
ba 56.4% buvo motervs. Ma- 
tyt, jog moterys sudaro dau
ginus puse visu iszdirbystos 
darbininku, Cukrines darymas 
inima virinta ir padarymu, pa
du ži ma ,♦ pa k A v ima, su vy n i o j i - 
mą ir maszįnu, prižiurę j ima. 
Vyrai beveik visiszkai užsiėmė 
cukrines sumaiszvmu ir viri
mu. Tie iižšiethima.i reikalauja 
gabumo ir daug fiziszko drū
tumo. Ant kitos puses moterys 
padažo cukrines kas ir reika
lauja dauginus gnbumo negu 
bile kitus moterių atliktas dar
bas. Daugiausia moterių sam
dytos pakuoti ir suvynioti. Tie 
darbai reikalauja greitumo ir 
ne gabumo. Kitos buvo samdy
tos kaip “sample girls“ nes 
durojo nutarti kokias cukrines 
supakuoti.

Chieagoje geresnes valandos 
ir algos negu St. Louis. Nepai
sant instatyma paskiriant 70 
valandų diena moterims, Chi- 
cagojo moterys tik 50 valandų 
dirbo, kuomet 22 isz 31 instai- 
gos dirbo 48 valandas ar ma
žiaus. St. Louis beveik puse 
moterių dirbo 54 valandas ant 
savaites. Ir kuomet Chieagoje 
algos buvo goresnes negu, St. 
Louis, trumpesnes valandos ne- 
roiszko mažesnes algas.

Kurioms užmokėta 
darbo atlikta, g 
pinigu negu tie, kurio ant die
nu užmokėti ar tie kurio valan- 

j.’ .

* 
moterių 

bot ir matyt
t 

su vyrais, nes 
priverstos buvo pagelbėti 
laikyti szoimyna. Beveik 
virtu dalis moterių St. I 
instaigose, ir trecia dalis Chi- 
eagoje turėjo namu atsakomy
bes. J u uždarbiai nupirko mui
stą, drabužius ir kitus reikme-
nūs.

Deszimls isz 
instaigu St .

už kiek
auna (langiaus

i uz- 
kot- 

Louis

vienuoli i kos 
Louis ir 10 isz 32 

instaign Chieagoje aplinkybes 
neužganodinezios. Darbo vie
tos neszvarios, netinkamai va
lytos, prust-u vontilacija, ir pla
sti- para nk urna i del darbininku. 
Deszimts instaign St. Louis ir 
desziints (IticAgoje visai nesza- 
rios. Reikalingumas yesos tem
peratūros del choeoladu pada- 
žymo supainioja tinkamos ven- 
tilacijos klausima. Sėdynių 
ftprupinimas visur prastas. 25 
instaigose nebuvo užtektinai 
se< l y n i n moterims, i r 39 i tįstai - 
gose tik buvo matyt baksai del 
sėdėjimo. Rodos hutu goriausiu 
i 11 \ ost i sa n i ta r i sz k a s 
mas. Kaikiiriose vietose

pa ežios

unifor- 
mote- 

rys paeztos turi nusipirkti 
'.žinrksztus ir kepuraites.

Chicago. ’Orys pleszikai 
atome isz, Juozo Sjia.naiczio, sa
vininko kareziamos. |)i*io 2701 
\V. 35 St., .Jie privertė Spanai- 
ti inlipti in ju automobiliu ir 
ten jin apiplęszo, paskui ji isz- 
mete isz automobiliaus prie 40 
ir Rockwell gatvių.

mo sako, buk atsimena kad 
ja.u sudeginta apie asztnones- 
deszimts auku idant užgana- 

kad nu- 
< li< le I i 11 san-

dyti dievaiti lietaus, 
leistu lietu laike 
suma.

,r

30 auku buvo užmūrytos 
gyvos.

Darbininkai 
atl91.se. du skiepus palociuje
Oreli

Paryžius.

atgal.
Visui 

zuoja, vagia, musza.
Girtybe — pleszimai.

Paskutiniu
sumažinus

Rumsziszke. 
metu,

4

užmiestije Pa ryžiuus, 
kur surado trisdeszimts kaulu 
auku kurios buvo sklepuosia 
užmūryti gyvais laike tikeji- 
miszkos kovos už llenrikio IV, 
185§ mete, kin is permaino sa
vo tikėjimu ant kataliko ir nuo 
tojo laiko piasidejo baisybes 
— protestonni kovojo prieszais 
katalikus o katalikai prieszais 
protestonus. Mete 1610 llenri- 
kis likos nužudytas, toip kaip 
jojo brolis. Nokeneziajuas ypa- 
tas užmurindavo gyvais in 
skiepus kur'flaneszinejo liaisei 
kaukes ir nžtrokszdavo ant

ypacz ‘ ‘ sumažinus” 
skaieziu traktierių ir pabran
gus degtinei, turėtu mažiau ir 
girtuokliauti. Bet kur tau, anot 
patarles — pradedant nuo ku
nigo ir baigiant ubagu, gerift 
visi, kas kiek gali ir kiek turi 
pinigu, 
ton ir 
prie 
taisius dirbtuve (lentpiuve ir 
malimas,) tuojau, kaip grybas, 
iszdygo ir alude ir gerai ver- 
cziasi. Žmones jau turi kur su- 
kiszti litus.

15d. Isz nakties tapo apvog
ta aukszcziau minėta dirbtuve 
pur sargo žioplumą, o gal ir ftu 
jo žinia isznoszta nuo lokoino- 
bilio ii- gaterio odiniai diržai 
svorio apie 130 klg. Vagys dar 
nesurasti.

Czia isz

Sakoma, kur bala yra, 
varliu privista. Sztai 

Proviniszkii'i stoties in-

Hm

t •

'į

N

K

smert.

gvvaisr*».

Rusijos kontro-

Isz 130,000,000 gyventoju ko
munistai turi tik 410,000 

tikrųjų nariu.
Maskva. — 

liuojanti politine partija —.
tikrieji komunistai, kandida
tai komunistu partijon ir jau
nieji komunistai, sudaro tik 
puse nuoszhnczio szalies gy
ventoju. Tai rodo (ik k a pa- 

oficialinis partijos

rudens 1922 metu 
buvo atsirado “
kaneziu iV ant kelio žipones pa
stoti. Bot iszvežua du isz tokiu 

• in Kauno geltonuosius “kur-

mo! aini” ino-

> >

Dabar tie »“meistrai” isz 
sugiyžo, tik kol kas 

laikosi pasingai, o gal iszaugo 
in pilieczius.

sus szia žiema buvo ramu, 
“meistrai”

<4 kursu”

L*

yra kandidatais,

skelbtas 
saraszas.

Iszviso partijai priklauso ar 
817,000 žmo

nių, kuomet Rusija turi apio 
130,000,000 gyventoju. Tikrųjų 
nariu, kurie turi teises daly
vauti visame partijos veikime 
yra tik 410,430. Kandidatu 
priėmimui partijon yra 117,924 
ir jaunųjų komunistu (priau- 
ganezio jaunimo) — 289,839. 
Daugiau kaip 90,000 partijos 
nariu taniau ja laivyne ir ar
mijoj, be to 83,690 yra valdi
ninkais. Partijai priklauso tik 
30,434 moterys.

Mr*.- ’

C" w 
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Naujos drapanos.
Sztai paveikslas kuningaiksz- 

Swa zi la ndo, A f ri k< >s 
I ra panų nesziojo 

ir teip likos

ožio isz 
kuris vietoje ( 
arbūzo hikszta 
atitrauktas.
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KAS GIRDĖT
Szia vasara ketina kilti da 

vienas st va ikas, o tai straikas 
padabintojo veidu arba skutė
ju barniu ir kirpimo plauku.

w , ;lr .............................— _ ■■ .?

vienuolika tuks- 
mieste Now Yorke.

invykli apie 
keturiolikta gegužio. Tiejei ar 
tisUii nuo žirkliu ir britvu spi

ajrtistai, kuriu ketina pamesti 
darbus apie 1 
laneziai 
Kiraikas ketina

i i‘

SAULE
/ J ' ) if .11' I*

" A

F'1

I r
1

l IrilllU> /HJ Kilu II UJ.IIV U KĮll* 

rosi 35 dolerius artt sauvaites, 
o priek tam trisdesziunn pro
centą nuo uždarbiu. Galima 
da^ipniMt jog mijorkivcz.iai tu
rės dauginu mokėti ’ už nuvali- 
mn veidu ir gaivu.

I*"

kos sumažytos ir padotkai di
deli, bet praojta mota žmonis 
pirko pustreczio milijono nu-
tomobilin ku padaro isz viso 
dabar dvileka milijonu aiito- 
uiohiHu nupirktu^ . per 
žmonių, 
kus, ar no ?

tiek
— Laikai labai sun-

JONUKAS. « ŽMOKIU LIGOS.

parojęs, pasivrtžiueŲ.
Bet dviratis

*" i ,'rr ,n 1”’T ’ 1 r ■ . ..

Raszo D ras K. Grinius.
*—

Inkaztirai papras tie j e (Ac,no 
vu lgartO{ O®iMt ? 'W«v 1 

noset, kurie kartais ima puliuo-

f/:
|M|'
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Bs
■ii

H
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Ketverge. 22 diena Februa 
riaus, pirma 
likos palaidota 
tns (Matnsrv 
iszkilmia aut 
Klaipėdoje.

valanda po pjęt 
\mlrins Mjp - 
is) su did<‘lia

žmonių da-

s

i^z
vietiniu kapiniu

I king
libavo laidei avesta

“ Moteres mane sunaikino, 
nubodo num gyvenimas, jeigu 
įganote kad tai juokai jeszko 
kite mano kimo

Moteris

Isz Winnipeg, Knnndos, pra- 
nesza apie mirti kokio tai Wil- 
limo Kennedy, kuris pergyve
no 125 metus. Kennedy pri
buvo in Kanada turėdamas 105 
metus. Pagal rasztus, tai jisai 
buvo apkrikszlytas 25 ()ktebe
ria 1802 mete, turėdama s pen
kis metus, per kunigą Riebard- 
sona Kūniškillene, Irlandijoi.

t ||| .1 ■ H I

Kas diena telegramai isz Ru
sijos pranesza buk trimis tiek 
ir tiek milijonu gyventoju isz- 
mirs luulu, jeigu Amerikos ju
ju nesuszelps. O bet boĮązevi- 
kai pardavinėja daug kvieeziu 
Vokrcziams ir kitiems, Pristo- 
vosia Juoduju mariu vokiecziai 
užpiiko J,4()dO()Q
kvirrzift ir rugiu. Petrograde 
lauke 1,2<H),OOO biu|zeliu aut 
iszsiuntimo kmla ledas ant 
upes pasileis. Bolszevikai rei
kalą ujo daug pinigu ant v,odi~ 

propngmidos todėl

Jonukas labai mėgo važiuo
ti ant dviraezio. Jau jis devy- 
neriu motu, lanko mokykla, ir 
dažnai svajoja , apie dvirati, 
kuriuo galętu, is» mokykjos

nevisai pigus. 
Vaikutis dūsavo, abejojo, nes 
žinojo, kad lovelis negali tam 
tikslui pinigu metyti.

Bot atėjus Jonuko vardadie
niui, tėvas turo:

“Jonuk! tu niokinies gorai: 
esi darbsztus
tas mano labai
tu turi viena blpga. pa.prp|iina 
— tai yra tayo gk’Ciįlas supyki 
m as.

ir iszminlingus! 
džiugina; bet

buszeliu

, vu lg«m> t tai. į ,W i pu- 
czkelįiu, V(‘id<‘, krūtinėj ir stre-. 
nose, kurie kartais ima puliuo- 
tL Isz inkfiztiro gali iszspniisti
gelsya kiMwWt IM y-rn iq40‘*

L. . ..* 'f ! .'J4. A . J '.' ' * il jl. _ 'i- ,J.',_ G . ■ 1 *» ..
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parn-
\V-dtri i Slurgis isz 

Pa., kuria suradokuria

i nstylie! l’ik ppgiilvnk, 
kiek kartu per diena tu už- 
pyksti ant brolio arba, sesutes. 
Kad, visi ta i p greitu j nžpy k • 
tumfiiUf tai namuose niekas gy-. 
veuti negalėtu. Jau keli^ kar
tus sakoj pasitaisyti, tpdfd usZį 
pasiryžau tau .padėt i. Jeisper 
visa sti va i te neužpyksi nei kar
ta, .tgi gausi dvirati. Asz nuir 
nau, kad del tokios .gražios do
vanos Inu bus nesunku per sa
vaite susivaldyti.”

“O, teveli!’’į susznko Jonu
kas, “
isz džiaugsmo pasakyti nogajo-

Jis (iiojaus prižadėjo nepyk
ti, kad ir kasžin kas atsitikiu. 
Tai buvo nelengva visa savai
te!

Sztai tuojau, tai sesuo paėmė 
jo knyga, tai brolis sudrasko 
popieri —- vienu žodžiu — kas 
valandoje buvo proga supykti.

B(*t Jonukas įvirtai laikosi 
l'nrin no- 

negaiisin .dvira-

r

koks tu geras!” daugiau’
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upėje."
Toji gromatele likos 

sz.yta per 
Lititz,
Willimas llorbitzeris prie savo
namo t’ohnnbus, Ohio ir intei- 
ke pnlicijai.

Toliau^ gromateleje likos 
iszajszkinta del ko papilde sav-

Kaszytbj>w iszajsz- 
a|>sivcde kelis mc-

gromateleje

žudinstn. 
kino buk 
nesiūs migai, bet persitikrino, 
jog jojo “saldi” paeziule tu
rėjo prielaidini, kuri snjestzko- 
jo, a temo nuo jojo septynis 
itnkstancziiis doleriu ant kuriu 
turėjo g(‘Hts laikus su kitoms 
moterėlėms, pakol viską ant 
jnjn prazsvilpo 
jam niekas nepasiliko kaip ka
pas ant dugno upes.

panasziu atsiliki
mu girdime kas dien buk “mo- 
teros mane i n st ūme in prapul
ti.” 
prie t uju raganų, 
inpulsi in bala.

sa 1< I i

Kiek tai

ir daugiau

O kas tame kajtas? Nelysk 
meiles, o ne

Tula moterėlė isz Bostono, 
dažinojo, buk josios vyras ja ja 
apgaudinėjo, užsidnodamas su 
kitoms moterimis, nutajv neda
ryti jam jokiu iszmetinejimu 
ir nesibart su jnom, tiktai nu
ėjo pas kunigėli (protestoiiisz- 
ka), apsakė apie viską, melsda
ma jojo, idant atejnauti szveu- 
tadieni pasakytu gera pa
mok sb» apie svetimmoteiysta. 
Kunigėlis sutiko ant praszymo, 
pasakė puiku pamokslą kaip 
tik inmane, ant galo apndszke 
klausytojams, buk terp susirin- 
kusiuju randasi terp juju 
kuris svetimmoteriauje, ir kad 

. paliautu tojo bjauraus pasiel
gimo ir ant ženklo pasitaisy
mo ir pakiltos inmestn in gur* 
beii auksini pinigą kaipo auka 
del vargszu. Kodu kunigėlis 
užbaigė rinkti pinigus nemažaj 
nusistebėjo kada rado gurbeli- 
je net 3!) auksinius pinigus...

Matyt daugiau ten radosi 
svetimmoterianjencziu vyru ne 
kaip tasai*
rnne.^ze skunda. — 
kyk in stalu, niekios atsilieps.

h I* f IF- ' " -i? ir * Įi "

Amerikon iszkofi girrios yra 
baiset naikinamos visokiais 
bndnis o daugjanso per agni, 
nea pagal apskaitima, tai kas 
metas sudega nuo asztuoniu 
lyg dvyleka milijonu skėriu 
girriu. Ugnis gali sunaikyt in 
kolos valandas tiek medžiu 
kiek užimtu du szimtai ufetu 
ant iszaugimo.

aut kurio paeziule 
” Palių i>z- 

a >

giro*iDaugelis vyru girnai buk 
moka kelis liežuvius, bet moto
re žinanti lik, n vienu, ir teip ji 
k<subytU” kalboje.. Ai* ne?

. Up1—

Sakoma, buk pinigas — tai 
viską* ant avietOb Kaip tai? 
Juk Bosija ir Vokietija turi ju- 

o Bud •nieko už 
juos negali pirkti. • « .. ;

Matyt palaimintam Amerika 
ne taip bloga kaip 
matyt isz 
automobili n. Korintą algos li

jn užtektinai.

duodasi
skaitlio -parduotu

iaį.

mo lįųivo
liek parduoda kvieeziu ir ru

gy vent uja i tuom lai k 
isz bado. Ne vienas 
nedrįstu ant tokios

gi u. o
mirszta
sklypas
szunylw.s, bot bolszevikai aut 
to nepaiso kad tik 
Je gyvuotu!”i ’ ’

4 * re vidinei-

turi gera 
tai galima 

syioti, jog visam Ameriki' gm’o 
ve pradeda užžydot. St. Louis 

geležinkelis
užkalbino penkesdeszimts lo- 
komotivu ir 4000 tavoriniu va*

.Jeigu geleži akelei 
pasisekimu biznije,

ir San Fra ne i s k o

gonn. Union Pacific iždą ve 20 
nauju lo- 

vagonu ir dirba 
penkis naujus kelius. Žodžiu 
geležinkelei peiwoze 
ta voro ii*
kokiam kitam mete.

milijonu szimet ant 
komotivu ir

1 

daugiau 
pasažieriu ne kaip

gi atsitikimai kas met ir

Penkiolika metu atgal! auto
mobiliai užmusze tik 90 žmonių 
per metus New Yorke. Bet uno 
to laiko automobiliu nelaimiu- 

auga,
pakol pereitas metais buo su- 
virsz 1700. Suprasti kaip 
mini t.ie nelaimingi atsitikimai 
padedejo turime tik patemyti 
jog pereitas‘metais buvo ju du 
syk daugiau negu septyni mex 
tni atgal, kas daugiaus negu vi
sos valstijos mirties rata
karsztliges, szkarlatinos, krio
kulio ir kūdikystes paraiiziaus.

Jeigu ant syk, kaipo pasek
mes baisaus atsitikimo, 
žmonių butu isznaikinti. 
šzalis nusigąstu ir

nuo

ko-

1700 
vjsa 

reikalauti 
pratikaiteliu.suemima ir nu^u- 
dijįma. Arba jeigu kaipo
kios baisios epidemijos pasek
mes, ] 70Q žmonių, numirtu, vi s į 
žmones reikalautu, jog ant syk 
viskas butu daroma sulaikyti 
ar nukreipti epidemijų. Tas at
sitiko 19l(> motais,, kuomet kū
dikystes paralizius pasirodė. 
Bet mirimpi. nuo tos opidemi-

1922jbs tik du syk didesni už 
m. automobiliu nelaimingus at
sitikimus. Kodėl mes su ligoms 
taip greitaj susjrupinom ir 
ifel a i m i nga is at si tikimais

važinėja turi

su 
tik 

tada, kuomet užmnsza musu ar
timuosius.

Jeigu tave avisomobilius su- 
dvi progas isz

szimto isztrūkti nuo mirties ar 
sužeidimo, ir viena isz (riju Im
ti ant syk užjnusztas. .Jeigu ta
vo automobilius su kitu susi
trenkiu tai tava ar sužeis ar už- 
njusz. Jeigu tavo automobilius 
apsiverezia tai gal syki isz 10 
nebusi užmusztas ar s
Priežastis tu nelaimingu atsiti
kimu yra nepaisejimas ir npat- 
sargus važiavimas.

Bet ka daryti ta viską 
kreipti? Daugelis instatymu ir

užeisiąs.

1111-

sunku 
juns.

Iloikvtu mintyti tinkamas' ir 
nustatytas bausnys. Pakol to 

.page-
♦

r(‘gulii,ifkiju‘ padala bet 
pr fv vys t i ži nopes pa i so I

«l “i . " » 1 f 1 ! y

nedarysime, bus sunku 
rinti ta' pn'dejima.

i*,.. ", 
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•KAITYKITE “SAULE"
4 X, r

per pribuvėjų neszvariima. Sa
vi valdyboms vertėtu tuojau del 
pribuv<‘jii susirupinlj.

p . ■ ■
Kepenų difiglitti (Folica li<>- 

ptdieul..apsirpt|«tl.‘ 
sk au< l<‘ji ma is,,des/Auej 
nej, a t si randu nuo įHivždegimo

-- ..T- 'I...... “.

KELIOS PASAKAITES 
APIE ČIGONUS.

1 <

žiemos laike

*
- - -........- - --------- --------------------• ------------------------------------------------------A------------------------ '

• ■ Ach Dievo! Kaip įui! Ar 
tai asz |K) ’r_J ’ _
dirbt 1 Kas tai girdėjo?

t

w

lipsirpiiiitltiia dideliais
m n i s.. d wūik‘j pa szo -

rjebtilu, geležei ‘m (Aky ki li u) ,u|-
h'< . . •

įlydoma sunkiai. Keikia žiū
rėt, kad vidurini , prideramai 
valy t tįsi, k ml k ima * szvaroj bu 
lu laikomas, Isz vaistines gali
nui pidiaudyti naktin 
LassmonpaHai ir purycziu nųsi- 
pfąmst.^ziĮtu mipksztu 
i ’ 
k(?ftuj upse a lsi t ikimuos< 
xieixi be gy<lyIojo.

degimas hi li it Į.

4

tulžies pūsles urba. jos kanalu 
arba nuo insitrigimo 
akmenoliu paęziame .
Kai kada ta liga susijungia su 
gelt lige,

Dažniau esti
lius,< neveiklius, daug fcediiv 
izins, žmones, užkietėtais

- J1 įt < i I *»

tulžies' 
kanale.

ji pas užtuko-

iszsit(‘pt viduriais. >
Sergėtis sunkiu Vftįjdu, vidu- 

rju užkictejimoi pyrilgo sedeji-vaiide-
nin sn mmln. zĮinonnų kad snn- 

r noap-

Inoses (lot.Malleus liumidb 
r.us.ifep.) I’ai baisi arkliu liga,

H

t r . t • - v ...I
‘lytojo sųp|<u apsieiti.

* Kirmėlės viduriuose,

mo. Kam ta Jiga iižojo, be1 k;fT V- >** *

Pas

duoto sau prižado.
supykti, nes

tarė jis sau.
savaitei,

nupirkęs

< 4 rp

te vos
gražiausi

dovana.

ežio,”
Praslinkus 

pamesze 
dvirati.

Kiek džiaugsmo! Su nszaro
mia akyse jis apglebo tęva ir, 
'karsztai ji bueziuodamas doko 
jo už tokia brangia
Tevas-gi, apkabinęs ji, (are:

”Tn Jonuk dabar pagalvok! 
Jei galėjai susilaikyti del szi- 
to daikto, ar negalėtum ta pati 

prie savo 
žaislas 
Al’ gi

padaryti isz meiles' 
tėvu. Ar tau szita s 
brangesnis negu levai? 
nežinai kad tavo rustvbe ir ne
sutikimas su kitais 
gina ?”

Jonukas 
džius ir

mus var-

levo žo- 
se rgol is.

^suprato 
prižadėjo

idant su nieku nesusipykti kad 
negri^udinti teveliu.

Ir nenžmirszo savo 
niekados nepykdavo,
jam smagu ir visiems pmnisz- 
kiams.

prižado 
Buvo ir

Kn raaso apie kuyga “'l uknUntlp 
Maldo Ir Viena”

•' rl11'lr

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti. T<m*toms kad asz eslu apUl-
Itea puiki® kayca ix> vardu “Tuk»(M 
tl® Naktų ir Vienatie Naktų ir Viena”

. - • . i. ■

siuntėt, norint auz prlaiunczlaų už
mokesti už ta puikia knyga^bet vie
nok aptalklau kaipo dovana, už tai 
aez. prleluijczlu taniHioms mano pade-

kuria mau pri
d

nok apląlklau kailio dovana, 
i
kavone kuria praszom nuo maniui pri
imti, Tol puikioj knygoj talpinau! 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai, 
vertumą. Vėlinu del kožna, katraą tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad ker
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su gražala apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valktjzczloti po uarel- 
kąlipgas vietas Ir praleisti brangaus 
I ‘
žmogus skaitydamas tuos puikus ska|- 
tymua namuose atranda lenai stebė
tinų* apraszyipus senovės žmonių 
gyvenimą ir uginirpzta visus vargus ir

laiko aut visokiu nereikalingu zobqvu,

tyujuą namuos* atranda lenai stebe-

rąpescztu® «avo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia, naudingai laika savo 
namuoąia bu savo mlJema az e i mina. 
Dėką vo j u tamstoms už su red Ima yo®, 
puikios knygos , kuri gali sųrąiąinU 
kiekviena injoąu kalnia skaito ar 
L . ..J _ '■ 
voju už pulku kalenUorlu ką 
pr|sluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikatą ir laime szlame 
gyvenįrpe. Viso įlaro velijentts pasi- 
lleku “Saules” skaitytojas, 8. P. Įsa 
8o<wervllle, Conn. Jeigu reikalaujate 
v|rsz-xąlJUetO* knygos tai prisiufikite |2 
in “Saules” laąJeistuyeM 6 gausite tuo

klaŲ»a> tu puikiu locijų, teipįl <tefca- 
voju pž pulku kalendorių ką man

i

vlrvE-giUtatą* knyfoB tai yri Blunka e

|j»n« Dar paritą

GYVENIMAS
Sz. Marijw Pm««

UMo kurios vinintęlis iszojimas, 
tai kuogoriaiisiai užszaut apsir

L 
gileli inkast žmnou; savo keliu Įkipnek 
roįkja sUtldai iszdoziufekpot, 
iszvalyL kas galima (meszlas, 

pavadžiai) sudegint. 
Kitaip apsirgs ir iszkri^ ir ki- 

I i grkljai.
Nuo'. A. . 

žmones, .kurio irgi 
mirszta. Syko, Rusijoj bolszevi!**’ v’ 

•organ-!

gusi ankli, u,p<tegini ir nelupta 
gįlbii ipkust žeui(kii; i

ėdžios,

I

žinogu raminsi trejopu: 1 ) kas. 
pininku, 2> apvaliųjų ir 3) spa- 
I i nkų. K aspi ui akas iszva romas

Viena karta, <>.v.>iwn 
?dojo isz ryto pas viena gaspa 
doriy čigonas. į 
grineze, jam baigė szeimyna 

ir jau beimąs, 
sružttiininkas, pirmintisc* pnval- 

in lova, pipke 
niky dama.s, po kūlimui pasil
sėt. iPada. čigonas tarė:

Na, pane, mažam perina i- 
nysim p,ypkem J

—> Kad tavo nipkni pypke 1
Kal tai pajie sidabras, o 

ne pypkt? -^Jr apvarto tml ran
kos jias duris .Movėdamas, o 
kuri

***Tl***,“J

Kada, inejo in

pusrycziimt

gins nugriuvo

piuie sidabrus, o

t 
kitost i k gy d y t ojo paga 1 bq, o

‘s varomos jr pneziu ipo- 
duodunt (kas mcmio) 

vaikams po szauksztuka lysny-
linu,

* I

ku seklu (seminaeini, lot.) ar- 
l)(i tam (ikru isz Vaistiniu riti- 

santorinn. 
po vaistu duot

uoliu saldainiu su 
valandoms* > • >arkliu užsjkreczia ir

dapgiausia pravalymui viduriu puse arba 
isa ’ -*■-

sprgan- bdnos, i
, suszaudydave, ’s,os druskps.

Kaspinikas
gaut rajuola noperviriija nie-

iiiipngi-

kai tokius iimosemjs 
ežius ligonius
km'kpigi iszgydyti negalima.

Ismutimas (1 ntertrigo). 
Kaudpnumas ir odos 
m as lose kur oda su '
oda .susiena (pažast(‘se, kirksz-*

violose,

nyse, apie užpakalio 
Dažnai kūdikiams 
Reikia kas vakaras 
borines i ngszties skystimu (ar
ba! i n is
szties iii stikline 
dens); pasibarslyt

^inzi oxydati tai-' 
iusilorjit I 

va -1

vartus), 
a t si t i aka. 
iszsi plaut

valgoma szaukszta, ri- 
sznltokios, arba karezio-

galinamas beval-

kiaulių, galviju ir žuvu. 
gaunu

s a*
A |»vaIiosios kirrneles

i mos *u žaliais valgomais daik
tinis ir vandeniu, be to nžsikre- 

ir paežiais to paties

gali būti kirmėlių
szHiiksztukas borrug-

i ūžiama
! žmogutis n(‘pra,ustais p i važtai s 
ant kuriu 
kiauszeliu.

Apsisiu'gejimiii nevalgyt ža- 
n/i'lld'inis li"

virinto vilu

isz vaistines 
ci Veneti an lo. (k; ir 
tOFC vielose girgždanrzios 
tos.

i

Karpos (Verruono), Jos kur-1 
tais užsikrecziamos atrodo. Nni 
kiną kįirpas krogždvžoliu ((’he
li onium ma/pis), 
pienu, kur galima siūlu 
szami, kitas g 
ja ar iszkerpa. Belo galima kas 
vakaras ir rytas sziuo isz vai
stines skvstimu: Aeidi saiicvli* 
ci—ayidi lucliei aa 1.0— colodii 
8,0. Karpos nuo vaistu suinink- 
sztes, lai nagu nulupama.

Karszęziai po gimdymo (I

tais užsikrecziamo

karpažolių 
porrį- 

Xflytojai iszpjau-

te
bris įnierpiMuLm) iibsiraiiAla. je.i 
pribuvėja nvszyaj'iomis ranko
mis priiminėjo kūdiki ir užkrė
tė ntote.riszke. Liga sunki ir pa
vojinga. Aloterys, 
neszvuriu, nemokytu pribuvė
jų. Tdgiil kiekvienas valscziiiK 

pnsi- 
tada

sergekites

pasirūpina savo pinigais 
sanuly t i gera pribuvėja, 
turėsite svyiku ir <larbszeziu 
sz(‘iininink'iu ir žmonų. Dabar
tines miestu bobutes daug žmo
nių be laiko iszvaro isz svieto 
ir daug liekasi ifgotu moterų

negeri nevirinto 
prausti rankas suvandens,

*

!muilu pviesz valgi.
Tolians bus.

KLAIDINGA PASTABA.
♦ < i' tu
>... i, 11

n<M*zi uzi- 
lieji ant ledtf? kituomet būda
vai genis cziuožil<as.

— - - J

■'Win . .......til* «| ■ m
■ ’ ■ S ' If ' <1 hl'1" 1 ’ * _ ii . ’ jw Illi! '! ' J1 " 1

Jonai, ar jau tu

I ai p, kitąsyk 
vau,

cziužini'ila-
bot dabai'.tau jau ne.
Kodvlgi dabar ne?... .

■— Viena, karta beeziuožiant 
a įsi taikė, kad labai skaudžiaiskaudžiai 
puoliau; polam atsilikiinui isz- 
gulejau ipsztnones savaites.

? ---Stebiuosi, kad
<r o

uesuszalai 
alodams tai|> ilgai ant ledo.

isz 
ant 
tik

— Kvailas tu ir tiek, jei 
to stebiesi.........Juk asz ne
ledo ta laika gulėjau, bet. 
lovoje, nes buvau strėnas persi- 
muszos.

——A...« atsipraszau, 
kad klaidinga^ į 
riau; liet, ar lovoje ar ant ledo 
gulėjimas butu, 
eziuožinimo atsiiiko.

J. V. Kovas.
du

kini* pastaba pa d a-

vis vien isz

II

Tūkstantis Naktų ir Vieną
ARAB1SZKOS ISTORIJOS U 6

* * ' .... ,..r- - ,

PUIKI DIDELE KNYGA
< " ' ■ ą I

4 Ji . 4j:' L U,

704 Dideliu Puslapiu.

Vakarienei <fri 1 tiri n
* *

ne bus! Mano tėvas ]M» vakarie
nei nmkmkaiį#

ii ’ 1
Ir jokiu bildu nesidavė prie 

Gnspado-

dirbsiu I

ieko
*v'

dirbo, ir asz ne
■ j Mi

darbo prisikalbini, 
rilift tada ėmėsi ant spasabo.
Ant iiwtojans kerta jovus, o 
anie pusryczius no ncmislina. 
(Tigonas lauke, r**“ • 
pietus, o apie pietų* po gugu. 
Klftnse gaspadorians, kodėl rio

Čigonas Innke mato, jog jau

valgo“? O gaspadorius atsake;
— Vakare, ant kart pavalgy-

08 bl
siva.

Uli i į i Į 
i Mid ii 
nhAldr'l 

y

"h till 
ill 

S|ij|
, išlįdiLli 
-'i?

1 
l! UI 

■■f'lfl 
*J|i’W 
«I

, įiįi

1 * ml 
' HI

.. S 

'ulll! 1i, iii"I*

No ant dufizios buvo čigonu, 
sw ranka ant. 

saidos, kml ka greieziaiiHęi tei-
« ^**'d * * a' «

» i szt i k i o.pi i i k i a i i szro«I e. p ra d e jo inosubt
1 — i ti i'(‘

. ■ .-r.

•— Och! pene, mano pypkei 
jokios RkikMsi...i.nos(i;r4iiida, dzi<‘

n1 s - ■ ’'
Kada pypkėm Hiimaiiie, čigo

nas iszojo,-no benias. ketino 
prikimszos isz čigono pypke už 
rnkyt, nes... po yra kur laba 

tada pasivijus ei- 
gona pasząuke: • ». -

— O tnmpgaviko! kokia man 
pypke intoiikeilJii^ne yra kur i 1 "t t * i * 1 • V t ♦

burn m < iįi|įM

važi n<»! ffeig

,.nes...
ko kimszk—

tabako kimszt, jokia skyle nesi
randa !

Na, pane, juk asz tau 
kimi kad jokios skyles nesiran
da. Asz pane nekaltas.

i lit M®

eigomis in kukne, 
gaspadine kiapa hlinus.
mis tarė:

—' Tni pane, gaspadin 
si m!?

Ale ne \ isi 
jiadine.

- 'l’ai kibą pane n< 
...  pridūrė eigomis ir migai per 
duris isz<»jo. *”

Ateina

?

atsake

1

a

O 
t 'igo-

iras-rs

mėgsti?

stus. Gaspiuiorius b’Jie mažos 
szm u t ori u s, p rru Injo n i osuot < tu 1 -
galiant saules,-idant nesislpi 
bij^u* Čigonus tavo:

Jluokio pakiųiu, igospador, ba 
sa ak -kaip sunkvailins, iaj ne
žinos I 
ir nueit

■''h a "Ii

’įfli'f®

I fflil

ir gaJnva stot 
ax but!....

ko klausyt
it, o tada K

—t
Vienas čigonas 

vieiip pono kamara ir payoge 
<ln kumpius, ka ten kabojo. Ir 
jau iszeitinejo laukiui ir pasiti
ko su paeze ponia priemenioj<\ 
(’igonas nesusimaiszes paklau
sė :

—— A r

Viena karta čigonas pavogė 
vieniui) i)jiHpadoiiur*a!iG. (las- 
padorįus iiiisidavt* pas vaitu ir 
abudu su vaitu.nėjo in pagini, 
kur čigonu abazas, radosi. Jau 
isz tolo pamato jio kurimintes 
ugnes durnus, prie kimios siūlė
jo užpakaliu in. i 
nas ir ant jieszmo priesz lieps
na. kopė auti. Kada priėjo art in 
\ a i t a s d r i u 'zebsu ri ko;

—rKalitLlo
n. ...»

aieivtbfl eigo-

bi čigone darai!
(’igonas, kaip isz lignite pa- 

szokos, aLsakt‘:
— |\a, darau, ponas 

ugi szita. norėjo vandeni jo 
siskandyt, tai asz. 
kinu ir dabar nabagėje džiovi 
nu...

vaite?
}Kl- 

ja. isziraiu
H

('igonas, atsigulęs ant pilvo 
ant kraszto upes gero vandeni. 
Džojas žmogus klausė jio:

— Ka tu ežia darai ? " A 1
— Tai ka darysi, matai, kad 

srebiu žuvies sriuba.
— (.) kur

M

žuvies ? klausė
žmogus.

— Ar tu pane spangas? Ana 
kur viena mano nose plaukia.

' ; lt '
Nuėjo karta čigonas in spa- 

viede. Tęrp visu kil u griekn sa
vo pasako, jog ka i t a su akram 
da mete , i n žeme.. .

!■

ll' .

iusivogo in •

t»

,■1.

II

iiI
*

gnl <lnugga|e pop i 
pii;ks nuo manos tuos «hi kum
pins ?

sminlanczeis kumpoiji -
ko poni.

(’igonas nuėjo, o poni paskui 
I»a sijuto 
|x»i.

Fakie an, čigono, su tavo 
atan-

, jog tai,buvo jos kum

fįi

H1

KUR. BUNA?i, • • Ii i, 'jnwy»< ■ ■ ?f*bU
Faieszkau mano seseles Bo- 

paei- 
Vilnjmus. Red., J'ndiu 

Apskr., Valkbiiku Volost., pir
miau gj’veuo Argentinoje diu 
bar nežinau kur. I>rasrAu atsi-

Falijos Urbanavicziute>i, 
na iisz

• •

szaukt ant adreso.
Jg. I’rbaunvieziiis 

2824 Snyder Avę.,
0.23)

n .
Philadelphia, Pa. 

i "
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DUOKIT APDARYT SAVO
SENAS KNYGAS.* I

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu parniūkia savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra Riiply- 
szus ir be virszu. Brisi tinsti t 
pas mjis, o bus apdaryta in 
skara ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokosj stori nes knygas, na
ta, me liesini u s laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakeije ° Saules.’* o darbas 
bus padarytas puikei ir ge
rai.

PrisiiiHskit

iiv (tf.
lį • jS

■ lt!• o

X

t

Į ROYAL MAIL
1 ^i’ATOGimU
Į. IX Lili
j Vienos F 
i laivai “0 
‘amagu k( 
r 
kleaos $103.50. ,

į 2 “Orca” ir “Ohio' 
ROY At MA 11 STJ:AM 
TACfiLT < OMI‘4NY.

II.KEMAH” W !
Wto|> . j 

klenoB kąjutomis garsus “O” I 
•OrhĮta* jr “Ordino" duoda1 
kelia in HimWrira. udva- 

koyto antra klofa 4130... /freczlok,
„ . , . , * įy

Pavasary pradas plaukti laivai
«» ••Ahln"

ii i *»*
Tai da ne yra t ei p dideliu 

nusidėjimu* . . . i . t
Figomis paskui nedrnsei da- 

duoda, jog toje skrandoje buvo
t M ■

i’M

a* Ir. “Ordai®" duoda fii'j

r'

*

1llf, ■ » .U' 'f ■ H...
ji .ii<įijiriįi!iiiij
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KA RAgZO ISZ LIETUVOS
APJE SZITA KNYGA . •, / ■ M * •

f C ' ■ . . ........

Gerbemasla T am tatai:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamoa 

knyga “1-2,--—
na” už kurią tariu

mano vardu knyga “TnkslanUs 
Naktų ir Viena” nž kurią tariu 
szii'dinga aeziu ir labai džiaughiOMl

ir Viena” aptiu^Jau, nes man 
.ra Žlngeldu skaityti visokias 

Istorijas, jus > skaitydamas nei nepa-
i
tląi praeiną, Aąaj visoms lUptficzlaii 
kati nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstanti® Naktų Ir Viena”' nes ja

kpyg*

kad tokią knyga kaip 
Naktų Ir 
labai yrk jftngėidh skabyti

Vienas
paa viena gaspadoriit pjaut je* 
v:us. Iszejo abudu in hiukub, 
paeini a ant ekdos“ dienos* val
gio. Pjovė smagei. Kada atėjo 
klikasipiisryeflin sodo ir pradė
jo valgyt; Čigonas greitai npsi-

eigomis susiderėjo

TukįtautiįĮi<l,*<o stl vaidilų o suvalgius sa- 

viHokląsT(k
vo dale, tave:1

—*• Amžinai ka
Bljunli kaip laikas szventai jr amą- 

k.d nusipirktu tokia knyga .kaip 
“'Vtilr tifnrii ita XTalrin 1VI ayi u ti 4a
skaitydamas žmogus apie viską tada
pamlrsztĮ ir, visokį rupesczlal nors
ant valandėlės ataitraukla.

Su pa<arba, A. fcOKAS.

. - . ' .. n U r
» gaspador, su

valgykim dabar ant kart ir pie 
tus, tai negaiszinsiva laiko lai- 
kia pietų. Tiko ant to gaspndo- 

dali
‘ j I 

snvalgeva,

18 d. Gegužio Swim.
Dv. Puluzduonye, 
Czeklszkes val.
Kauno aptik.
LITHUANIA.

ii

1

Yra tai ketvirtas ikzdavimas tos puikios knygos, tas

[, Snnderson Sotų Ine. A<entA
i rv^ ■' t

arba ylWinlUB agento®.
> linini^temiili........ i... meiluj ifcite nį

2(1 Urmui way,
L1 L Tl
I 11

I .i Į 

New Tort.
■ _ ♦ •1

ii nitte fc * ■» i

1 « ......... i

M
i

I

riuį». Kada čigoną h savo 
siivnlge ture vėl:

Kada piętus
snvalgykiva ir vakariene, vis-

B*
Ii

2,310 LIETUVIU1 ^r.. tyji .

gali atvažiuoti in'AidoHIta prade
danti ateinanti J.iopos meneąi, 
Cimard patarnavimas yra «rąį- 
cziąusias tavo giminėms atvažiuoti 
jh Amerika. Žmones turėdami Ci|-

žinoti, nes Cunard laivas plaukia

Cunard Jonija lydi kompanijos

I

. ,,1.
• i^;

1 i I'

Ji

J it

: l

cziąusiaK tavo giminėm h atvažiuoti 
in Amerika. Žmones lurMami Cu- 
nard bilietus guli ant syk iszva
žiuoti, nes C ima rd laivas plauki* 
iaz i: u ropos beveik kasdiena. Isz- 
Cunard Jonija lydi kompanijos 
IJet u vys atstovas, kuris palengvink 
vužiuojanezius isz J.ietuvos peik 
vlapa taxeivio vargus.
Už patarnavima aAra ekstra katilu

Del tolesnio informacijų kyoifp 
kites prie laivu kompanijos agento ; 
aavo mieste arba ,prje areziausio. 
Cunard Money Orders apmokami

T J! (’TRi.-JjINr. L*'* .J""1 1 “nPOW“ “!! "rWrll,f ;i|wk“’r<r7

(INARti LINE.
2£JKiMM|dn«y«

ki! ant kart, del daug geresnio 
la i ko. /Piko i r ant to gaspado- 

j i ius, norint patą no 
Ijau ne lindo kada i k J ''Į vakariene suvalgo

laiko. Tiko ir ant
I » ' >1.

l«

Del tolėflnio inforniRctja krcijy i.

valgė, ha 
eigomis ir 
(are tada

Bfcvo mieste arba prje u^cztaunio. 
r
IJotuvoje, greit, aą'ugąs, parankus.
i>i*u a ■«> . ■ SlMkAII

t

>

i gaspnd orius:
( kj J .

žius!

Teipgi galima 
ja nusiusti jn Lietuva, Preke knygos Amerika 13.00
parodo kad žmonoms labai patinka i

Daba1* imk i vaši kirst mie
M

«
į

. i

11

'0»New t«jte1 ■ tf 'v* ' j ‘

Nes kaip nuyidivijo gaspa-
A *

MCKt>TIBW
' f W . D. ,H» ca|Miw«dkf*Co.

r . , G"i
gi * ĮiitaįRimiin i »TŪBĄ .^.^a^yCity.Fą. (

* , B \ v ■
i

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $240.
'I y, i ■ . ~ • ■" ■■ * "• i" " 1 1 '1 , y ,
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NETEKO JIS
KANW3BS.

I
bos. Jis jau pirminiu daug kar* • Vilnies.’*)

Jonuk, nesikelsi.

Bet doluriii pigesne

"■

Ii k

n

žinai.
randa juk reiszkia dideli tau
pu ma, o ir vietos ežia yra tlau- 
giau. Tu pais'tai žinai 

Jis vargiai klauso
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vieszpatavo monotonija. Ilgas 
firieszpietis ir dar ilgesnis po- 
jiiętis praslinko ir szvilpnkas

FiKatras užlaiko 
turi, gali priskaityti $400 
kiekviena.

Ilo.ikiiv ineigas skaityti

vaikus, jeigu
1 už

Nuo mažu szeivu jis vynio
jo si u lūs 
Darbas buvo 
Viskas, ko > ežia 
greitumas. Mažosios szeivos 
greit nntusztedaVo, taip pat ir 
didinsios, dykauti nebuvo ka
da. ’ ’ • • ’ • 1 ■' ■;'/■ ‘
'Jis dirbo rnoclianiszkai. Ka* 

da mažai ažeiva nnsivyniodavo^ 
• ♦ • ♦ • ' 1 lift

žiai apsiredesfdovejo krakmo- 
liūtą krutinę marszkiniuH — 
(lžęntolrpaiias< smlyg. Jonuko 
Vyru kJasifikacijos, taipgt.sy- 
kiii; ėjo ."tinapektojniis. ”• « • 
.'Jis praeidamas szua iri n1 pa
žiurėjo in dirbaUeziiiH bernio
kus. Norėdamas, kad jo balsas 
butu, girdėtis, jis turėjo tekti

ant dideles szoivos. 
visai paprastas.

rcįkejo, tai
Įinta krutinę mnrszkimiis

lt. / 1 t 
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rKeik m ineigas skaityti niio 
Gruodžio menesio iki Gruodžio 
menesio. Jeigu Gruodžio men. 
vis nevedus, gauna tik $1,00 pa. 
liuosavima. 
Gruodžio 31
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jos kal-

t a y ra g i Klejos tai - • Jon. mu sty i 
mo apomie buvo siauras ir ji j 
visuomet.kuil<\jo ta pati, kad|

•b
*h

~- Jei tu,
asz taiv neduosiu' nei kąsnelio

grūmojo motina. •
gmmojinuis nedaro j

ant berniuko jokio*... ii ntaikmu
Jis kaip akmuo
kovmb»mas,.kad jo nekliudytu,( bėjo jis reikszuiiiigai. Ir paty-

kovdj'i už

žiurėjo in dirbancziiiH •berpiu

aust n u go darbo u žbj ii gn. Ka d a 
Jonukas iszojo pro (lirbtuves 
vadais jau buvo tamsu. Pro
tarpiuose ant dangaus dar ma-

i. '■ A. : -N 3 'A. M «

vartus jau buvo tamsu. Pro-

duonos, -*
Bet tas

įicmsi taip toli - nuo dirbtuves
. ■» ■ j i * i, *j „

-t-r Su taupymu s dolerio roisz-
• —\ < pusti*-1 ga l n < :n,rkszozio,

prisieina gyventi.

krito miegoj i k in daugiau: -maisto,

lejea pridūrė: 
vaikszezioe^ian
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Jeigu vytas iki 
di veda, tai gal i 

roįkn’iHiu pilna $2;500 paliuo- 
sftvlma. Hat. jcigir jo jmti per 
t rids motus dirbo, jos ineigos 
(ati Imti prisknitytus su vyro.

Naszle ar naszlyš, jeigu pri
Aiegn mirė prioAz melu pnbiik 
gos, sKnityti kaipo nevedu.
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|wSitos podsakiai 
ipipdulin; saules ] 
sios žemi' sziluiiia. i 
šios vakaruose, i ..

auksiniu saules » •11 v •pnpildziu- 
ir isznylui- 

nusii<‘idnsios

I I
ll.

kiek jo, plaiicziai isznesza, h* 
dt‘h‘i to net veidas persimaino.

flortiiko tiiszezih inaszinn, bot 
jis nesako nieko. Jonukas taip
gi prtstebėjo ža*i Igsn i i r groi t

Jis >kairiąją ranka sustabdydu-

prispausdaVO 
sinhi.

Taipgi, dosziimja ranka jis pu- 
gaudavo littosus galus ainiu 
nuo mažu szeivu: ir taip, abioi

sios vakaruose 
žemyn už namu virszunomis

vo xl klžia/Hi.»szo i v a i r viob la ik
1 

galite besibiiigiancziu <
Jri smaila. akis pastebėjo sziJe

H
E
E

ii*

surėžyto dangaus,
Jiiuirione taį bipo vienaip 
laikas, knomot visa szoim.v-

i'll

H
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’• ValuiHene tai, buvo vierpdi 
nis

Asz gerbi u s 
peszezias in 

dauba -bikn. tik gauti daugiau 
■ , . ■ , " .... . :•.

Jis valgo skubini, pusiau sn-

Karszla netyra 
vadino kava. Jo- 

jog tai buvo 
m.., i...

kaip sapnuotojas 
sapnu, .lis sugniaužė kmnsztis 
ir sposinadiniai 
mojavo ore. Tas užsimojimas imiisto. 
bnvn mierijamaS motinai, bet - <’
ji iszvengo smūgio pagriobda-; kramtydamas duęua, itžsigor 
ina ji už ranku ir smarkiai snf dfiipafii kavai 

! skystimą jie 
I aukas . ir mano,

gera kava. Tatai ir bu-

rankomis, su

kratydama.
Nekliudyk 

vaitojo jisai.
Jo skaudus balsas pakilo isz 

gilaus miego, suskambėjo jaus
mingai ir nyko, giliai paskes- 
danis noai.szkiamO skundo vai
tojime, negarsiame 
'l'ai buvo besti a lis vaitojimas, 
lyg kankinamos siejos szauk«- 
mns, pilnos protesto ir skaus
mo. * i

Bot jinai 
nolinksniomis 
gūsiu - veidu i 
pripratus prie

manos sn
.i kava

I vos.* 
vonksme.1

nepaiso, 
akimis, 
moteriszke,

tos pareigos, 
kuria ji kartoja kasdiena savo 
gyvenimo. Ji pagriebė antklo
des ir norėjo1 nutraukti jas že
myn, bet berniukns dosperaty- 
viszkai insikabines laikosi. Ir 
ant pat krnszto lovos jis laiko
si insisukes. Tada jinai bando 
m it niūkti ji ant žemosr Beriliu-

! vo bene vienatine jo gyvenimo 
1 nžsilikiis ihizija. Savo gyvoni- 

1 mo jis nebuvo geros tikros ka-
i 

. 'I| ,i 'M : ’4 1 i

Prie duonos dar buvo ir ma
žas kąsnelis szaltos k imli ienos 
Motina pripylė jam 
puoduką.
haigo valgyti 
dairytis ar dar

• I 

dai* viena 
Kimmct jiskavos.

duona, pradėjo 
gaus dnugimuJi buvo

pavar- Ji pertrauko jo klausianti dai- 
jau rymnsi. t « j

obnk jan tokis be-

II.

kas prieszinosi. Ji tvirtai insi- 
kibo ir trauke. Ji buvo tvirtes
ne. Berniukas pnsidavo.

Kada jis kabojo 
briaunos, rodos „ 
ežia galva ant grindn. Bot jis| 
ntsipeikejo, atsitaito 
pakaboje^ pasistojo 
«hi.
pecziu pa k ra t 
jo knmszczia; szi karta su dar 
didesne spėka ir taikaneziai. 
Jo akys atsimerke. .Jinai palei
do ji. Jis jan nubudo.
. — Gerai, — snmunnejn jis.

Ji pasienio lempa ir skubiai 
iszojo pro .duris, 
liemiuka tamsoj.

— Tu gausi bausti.

briaunos.

Nngi, n 
sotis, Jonuk. Tu jau gavai sa
vo didi. Tavo broli u kai-ir sese
les juk yra mažesni už tave.

Jis nieko iii tai neatsako. 
Kalbėti daug jis, tiesa, niekuo
met nemėgo.
alkanai žiūrėjęs in ja.

i iszmotinejo, buvo pilnas-kan
trybes, 
kaip ta mokykla, 
iszmąj^o jos.

Taipgi liovėsi ir 
Jis iie-

kaui r> bes, karezios 
kurio,jo jis 

Pabaigos kava 
ant lovos apsiszlhoste rankove burna ir

juk puls sta- kolos eiti.
| — Luktelk sekunda, — sku- 

ir kiek Ibiai prabilo motina. -— Manau, 
ant grin-(jog bakanelis dar gali tau duo

ti motina pagriebusi ji už 
e. Ir vėl jis suino-

t i riekute — plona riekute.
Jos pasielgime buvo lyg ko

kis monas. Ji atriekė riekele, 
bet sykiu su ba kandi u indejo 
ja dozen, o vietoj to padavė 
jam savo riekute. Ji mane, jog 
apgavo benriuka, bet jis pąto- 
mija jos gudrumu —/ jis mato, 

palikdama .jog jam sayx» duona atiduoda ir 
pati liekasi alkanu, bet jis be- 

pasa-< sarmatos paėmė duona. Jis fi-

plona riekute.

sumurmėjo jis.

1 ll T><111 b I i r Į

kę jam alsigią’žus eidama lank.l losofavo, jog motina ir taip no-

jis kramto
Tamsos jis nepaiso. Kuomet j kokia valgytoja, 

Pamac/ju-si, jogapsivilko, jis nuėjo v irtu vein
Jo eisena, buvo persunki dėlei| sausa duona iszpyic jam savo 
tokio laibo berniuko. Jis sun
kiai vilko savo ilgas plonas ko
jas. Pasitrankė isrjužusin dug
nu kodo prie stalo. .,» ■

— Jonuk, — suszuko garsiai 
motina.

Jis greit atsikėlė nuo kedos 
ir notares žodžio nuėjo nusi
prausti veidą. Rinka buvo nc- 
szvari ir riebaluoto. Isz skvlea 
ėjo koks dvokiantis kvapas. 
Bet jis visa tai nepatemijo. 
kad sinku dvokia, tai jam ro
dės natūralu, kaip naturalu, 
kad muilas apskretęs ir sunku 
padaryti putu. O pagalios, jis 
nei nesistęnge padaryti muilą 
pntuojaneziu. Keliais, pilstele- 
jimais szalto vandens jis atli
ko savo funkcija. Dantų neplo
vė. Net nebuvo matos dantų 
sžepeteJio savo gyveni 160 ir ne
žinojo, jog yra tokie žmones, 
ka užsiima tokiais noiszmaiiin- 
gais dalykais, kaip dantų plo-

Jau rodos jmts turėtum 
kad rei

kia nors karta in-diejia niisi-*

kava. t -
— Kaž-kodel man sziandien 

lyg ir nesinori valgyti, — aisz- 
kinosi ji. J

Pasigirdus toli fabriko szvil- 
pnko balsui jiedu paszoko eiti. 
Ji pažiurėjo m laikrodi^ ant 
lotynos.i Buvo dar tik puse po 
penkių. Fabriku pasaulis dar 
tik- pradėjo keltis isz miego. Ji 
apsisuko kokia szaliku, ant 
gaivos užsidėjo jpidoveta skry- 
ličio, sena -ir i^ztižusia.

11 **»4«*»

vima s.

žinoti, bo pa 1 ibp i m< >,

JI

prausti burna
'.•u,' ’

aiszktim mo-
tina.

Ji laikydama 
sutrų kusi antvožu kita ranka

vienoj rankoj

pyle IftiAa in du puoibikiis. Jis 
neatkili epe nieko, nes taivneatūjtfope
reikastu gineza, tarpe ju, o 
perkalbėti motinos jis netikė
jo, nea tame ji buvo kieta, kaip

Mes jau turime eiti, 
sake, gesindama lempa ir už
darydama- kamino.

Jie iszojo ir leidosi t repais 
žemyn. Buvo szalta. Joniikas 
vos pagautas lauko oro pradė
jo drebėti. •;,f4 ’
nubalo danguose, o miestas bu
vo paskęndes tamsoj. Bot Jo
nukas su motina skubino eiti iii 
darba. Ju kojų muskulai rodos 
nei noinstoi>g<» palyti kojas aid 
žemes tiesia i ir tvirtai. *

.Po penkiolikos tyliu minu- 
czin motina pasisuko in deszi- (M į" * ’ H.

Nepasivolnok,
no. •

.1’

Žvaigždes dar no-

t

porsor- 
gejo jinai berniuką eidama to
liau ir nykdama tamsųjį*.

Jis neatsiliofie ir be atadni- 
ros ėjo. Dirbtuvių srityse visur 

Ir tuojauntsidarin<M<v durys.
.jis buvo vienas didžiosios žmo-
niu minios, einanėzios tamsėja 

inejns per * dirbt uvos du- 
nolą. • Praustis burpa viena ris szvilprikas vėl sustaugė. Jis
1 H k,, ■! tfL. I ±... . u.;“ < A.iii!.i Lili A Ji.iL.Ln1 J'!.« mIiJ« . A ' I M

mu stogu, ant'dangaus pradėjo 
rodytis pilka saviesdi' Tai tiek *1 a * * . » a . * <

karta kasdien jis turėjo versti
nai. Jis 
skylėta,

i szluostesi apsivėlusiu, 
drėgnu ir murzinu

pažiurėjo in rytui. Virga*na-

rnnkstitKiszcziii, nuo kurio ant 
veido paoiHko pakulos, mitos.

arčziau gyventume, rsosdaf masžinn ilgu linijUib'Prioszais 
mos kai bėjo; liūtimi.
kiek galėdama .bambui kaip mažu szejvu, BUkos^’lahai greit

iai nata tuirklwrAd

veido pasiliko pakulos, sutos.

a rėžiau gyventume, 
mos kalbėjo motina.

dienos jis temato, ir atsisukęs

Jis stojo vienoji daugelio
peeziais in ja pradėję<Wba.

Asz j į anlęszemn aruodo pilno

nors tai atsiekti. Tu tai pato dideles sseivos.
f ^H1 F

■ ^1

i
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| mis ■ ra nkomis, • jis d irbo Įn ha i 
vikriai ir groit. O kada jis risz-i 
dnvo audėjo - mazgu, tai tik su/ 
mirgėdavo rankos. Jam nebuvai 
jokia-keblumo suriszti ta maz
gą. Jis karta gyros, jog galis 
suriszt i tai miegodamas. Ir del
lo, jis dažnai per sapną riszda- 
vo tokius mazgus vienas pas
kui kita per ilgus amžius.

nohuim- 
joms pasi

baigus, * • gaudavo pady kauti, 
gadindami ninszinerijn ir eik
vodami laika. Delio bnvo pri- 
Žinvotojas, kad tino to apsau
goti. Jis-pagavo Jonuko kai- 
mpui.ii* gera i. apdaužo jam aut- 
a ilsins. •

-— žiūrėk, kaip dirba Jonu
kas, kodėl tu taip nridarai? —* 
rnszczini roke prižiiiretojas.

mirgėdavo rauko

ga. Jis karta gyres,

Nekurio berniukai, 
darni mažu szeivii

.Jonuko szeivos sukosi visu 
greitiunii, tas pagyrimas ta- 
czinus jo nei kiek nedžiugino. 
Buvo kada tai 
Ml tai houiai, labai senini,
jo mjiiushis veidas 
jokio pasitenkinimo, 
jis girdėjo statant ji geriau
siu jjav.vzdžiii. Jis buvo geriau-

tokio laikai...
Ir 

neparodo 
kvioiŲet

sias darbininkas. Ir jis pats tai 
žinojo. Jam tai buvo visai pa
prasta ir jau nieko noroiszke, 

darbininko jis 
tapo geriausia maszina. Jei kas 
blogo atsitiko su darbu, tai ne
buvo jo nei 
blogos medžiagos, 
nedarydavo.

Ir nėra ko stebėtis. Juk nebu
vo tokio laiko, kad jis nebūtu 
prie maszinn. Maszinorija jau 

jame, jis užaugo 
Dvvlika m, at-

Isz geriausio

masziuos kalte, o 
Klai<bi jis

isztiese 
tarszkanczin

ja
I ‘orą 

pas/41 ūkta 
jos. Forma-

veik inaugus 
priemaszinu. 
gal szitoj dirbtuvėj prie maszi- 
nu atsitiko nemažo sujudimo. 
Jonuko motina czia-mialpo. Jie 

ant grindų, tarpe 
maszinit.

apyseniu motoru 
nuo maszinn prie 
nas pagelbėjo joms. Ir po' kelio
likos minuezin tame kambaryj 
buvo viena siela daugiau, negu 
po duris inejo. Tai buvo Jonu
kas girnos tarpe maszinn ūži
mo, ir pirmu kvapo patrauki
mu ingeros szilto ir drėgno oro, 
pilno did kili.'Pirma diena jam 
prisiėjo kosėti, kad iszvyti tas 
dulkes isz plaucziu; ir doloi tos 

nuo topaezios priežasties jis
laiko visuomet kosėjo.

Szale Jonuko dirbantis vai
kas sznipsojo, verkę. Jo veido
matosi didele neapykanta nž- 
veizdaij žiurineziam in ji krei
va akiu isz tolo; bot visos szei* 
vos sukosi kaip reikia. Vaikas 
piktai suriko in prioszais ji bo- 

Ind josisukanczhis szeivas, 1 
baisas neskrido tolinus už pu
ses tuzino pėdu,
dundėjimas kaip siena sulaiko 
ji.

Jonukas nei nopnstobejo vi- 
Jis jau apsipratęs: su 

tuo. Bo to, bile ko atsikartoji
mas padaro tai monotoningu, o 
ftzita ypatinga invyki Jonukas 
jau yra mates pirrniąiis.daugel

nęs maszinn

sa tai.

kartu. Jam rodės, jog prioszin- 
tis Užvaizdai taip neiszmmrin- 
ga, kaip noiszmaninga tyczio-

« I' • f •> r 4'1 ' " r t J . lAjL.. 'Ln.L WJ'ils isz maszinos. Maszinos pa
M . Nte. A a A ■* A m '

daryta daryti tam tikra judo-
M

reigns. Tas pats ir su užvaizdu.
jima ir atlikti tam tikras pa 
f L 'f 'k . m 1. 151 m i Z • 1:2

Bet apie 11. valanda dirbtu
vėje pasidarė didelis sujudi
mas/’ 'Prmppu lailpi susijpili- 
mas pasklydo po visa dirbtuve. 
Vien-kojis berniukas, ka dirbo 
szale Jbmikoj pasirito smar
kiai griudimis in. tolokai sto
vinti tuFzczia szeivn vežimeji. 
Ir jame jis dingo, visas ir su 
kritikiais.

mas pasklydo po visa dirbtuve.

szale Jbnukoį pasirito

Dirbtuves. snporin*

sustojo. Jis parimo Jonuką už j na valgo sykiu — Jonukas vai- 
peties ir įpasivedėjo - kelis| ge sykiu su jaunesniais broliu- 

kais ir sesutėmis. Jis jautos 
virszesniu už Ųuos, jis jautės 
lobai senąs, o jjp jnpni. Jis ne
galėjo pakęsti ju kudikiRzko 
apsiojitąn. Jis nėgę lojo supras-' 
i i to. Jojo kad i kyšio bu vo se - 
niai praęjns, labai toli pasili
kus. Jis buvo kaip nekantrus, > 
piktas senis, i • f • •

žingsnius nuo masziiios. bot nii- 
stobęs vėl poleido ji.

— Labai kudos, O 
nnsistebincziai Hiiporintondon- 
tas. ; ' 5

— Žiūrėk in jo kojas. Jis tu
ri kauhi suniinksztojimo liga 
— onl dar tik nrnsidnhis. hot

‘to1

ir sesutėmis.

juokėsi

gnl dar tik praffidojus, bot 
vistiek jis ja. turi. Jei jo nopa- 
griebs epilepsija (nnomnrn), 
tai tik del to, kad džiova pa-

' t A;

]iokenczias\ ju

U" * >

balWIK
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Žmogus kuris savo namuose 
užlaiko sena motinrtvgali skni-l 
tyli $2,7)00 paliiiosavimn ir 
$40() už u žla i k n noz i a ypn t a.

Dovanos.
Labdaringos' dovanos yra pa ' 

Ii minuojamos nuo Ineigu taksu, 
ir sudaro gana gražia stirnų pi
nigu tiems, kurio szolpin lab
daringus tikins. Kuomet laksiu 
mokėtojai rokuoja savo visas 
ineigas gali munuszti nuo tak- 
suojiimos Mimos1 visas dovanas 
per molus duotas iszskiriainai 
vieszams tikslams Snv. Va 1st i- 
joms, bile valstijai, miestui, np- 
skrioziui, ar kaimelini.

Kitos dovanos už kurias 
Įima gaut palitiosavirnns yra 
dovanos duotos bile korporaci
jai ar‘‘community chest ”, 
fondui“arba insteigoj kurios iii- 
steigtos ir veikia iszskirinmai 
I i kojimiszkams, labdarįngams, 
moksliszkams 
tikslams ar Amerikos l.ogionUi 
arba Amerikos Legiono 
riu vienutėms, arba orgenizaei 

iiiikreipinio beszir 
vaikams ir gy \ u-

$2,»)( 10

.f if 1

Ak t n svieto,
Kflifi mimo kvietė,

S j iri n g\*a I los m ot orei os, 
Ta ryt mu lakszt ingalolos, 

hi s veržiu* atsilrmkyli, 
Sn jomis pa Ai rnh tyli,

T

J I

X

I*

Ii

i 

ti 

hll til
« ■■

■'■ '■, !ij

1
O kaip nuvykau, 

Susibariau ir susipykau.
Ir niekas kitaip nogaiėtu. 

Kad ir medaus szirdi turėt n.
Užtikau sodint apie stula, 

' Pr: i u ko i n i m szit i noli a

!i
•1

I■

maisztingo judėjimo, gyvump, 
r...■_____ _____ __  ........... .

■Ji tF 1 < y«.

te. Jis tyliai valgo, patenkintas 
minezia, kad ir jie tuojau turės

kuris joip rodos didele paikys-
griebs ji pirmiau.

JoHrikns klauso ju kalbos, 
bot jis uesuprhlo,-Pagalios, jis I eiti dirbti. O tada ir jie Ims tę> 
nei nosirupino blogu ateityj.) kie rnmiis ir rimti 
Jis pnesžarsavo mato (uojaip 
tini bloga .iiispektoriaiis pavi
dalo.

■ Nagi, berneli 
noriu, kad t n 
teisybe, -*• inspektorius

roko, prtki-

• •

mano, a hz 
pasakytai man 

sako,
ar goriau sakyti 
szos burna prie jo ausies, -- 
kiek tau metu?

— Keturiolika, 
žinoma, muhivo

Taip gar-

atsako
.lomikas, jis,

- gailiai melavo.
šiai, jog sujudintos dulkes, ap-

i, verto jigulusios jo planezns 
snukiai kosėti.

—'Jis turi szo'sziolika molu 
bent taip atrodo, 
riutendentas.

— <) gal Rzoszosdeszimls, - 
pridėjo inspektorius.

> 
šuke snpc

•— Jis visuomet taip atrodo.
- Nuo kaip seniai ?
inspektorius.

Per kelis motus.
!< nesenoja.
- Jaunesnis, asž drįstu sa

kyti. Mariau, kad jis ežia dirbo 
per tuos kelis metus?

-- Taip, liet tai bnvo pirma, 
negu perleista naujas instaiy- 
iruis, - 

klauso 
ujas in

klau
sė

k i e I
Jis nei

sake superintendentas.
Maszina dvka 

inspektorius, 
szale Jonuko stoviu- 

ežia tnszozia maszina, kurioj 
apvtnsztes szoivos - lekiojo 
kaip pnszcle.

— Taip atrodo^

stovi! — 
roclyda-

maszina 
szoivos -

sake supe
rintendentas ir pasiszaukos už- 
veizda, pasznabždojo jam au
sin; o paskui atsigrižos in in- 

Ta, maszi*spoktmiu sake: 
na dv’ka.

Ii’ jie ojo toliau, o Jonukas 
stojo prie maszinos. Bet vien
kojis borninkris nebuvo taip 
laimingas. Smailauki s inspek
torius iszvilko ji isz szoivu ve-
. ' 2 ' n . . _ H *' 'k‘ . i .• L

kojis berniukas

Jo lupos drebėjo, ožirnelio. Jo lupos drebėjo, o 
veidas buvo pnnaAzns in di
džiausios1 tiėlahuoš* * patikto 
žmogaus veido: 11 ž ve i zda ž iii-• * * ’ •rojo nustebusiai, tarsi jis tik 
pirma kart -pamate szita hois- 
niukaį o superintendento veido 
matosi nusimininias iv didelis 
nepa si tenkinimąš.

— Asz ji žinau, 
spo k torius, Jis yni 12 metu

“ sake įti

amžiaus. Begiu virinu,motu jan 
isžvijau ji s* trijų dirbti Adu. 
Szi ta s jaivbus ketvirtas sykis
isžvijau ji s* trijų dirbtiniu

Paskui atsisukęs, in xdęn-koji 
berniuką sako:
man garlics žodi, ,<ad eisi mo-

■ fe 1 .

Berniukas a^sįj^įdo as.zaro
miu ir maldami):f* Pone in- 
spcdctoriau, musu uanmose nu- 
tnirė du kūdikiai 
biedni,

O kodėl tu taip kosti
L .4 ■ 4 ■

, t , ----- .■ - y , > - -- - - - -

kaip Iv liornįuka

Ir 
kojis berniukas teisinosi 
tai ųioko, ponas inspoktririau, 
I
savaite, tai ir viskas.

Pagalios vienkojis borniii

Tu doviai

kyklon!

ir maldavo

ir mos labai
*

— train, 
Ir (a, <Udaliii gwr)»o įgrojo,

,ii

I
ii

kaip jis. 
Jonukas 

mano, jog pasaulyj viskas yra
Kaip ir visi žmones,

4 gaK

u gi pli ižgerti gulėjo, 
ir fti’Aiiii*

0Tktaį 
baip 
již kosėjimai1

I" f

klausę ųispektorius,
oi

■■*,’
11 ■ "v;

ąsž tik įįąTlt ijrigaviMj pęiyitn 
savaite, tai ir viskas.

1 • • 1*4 t 4

'I

kas iszojo laukan su inspekto-

teridentus ėjo su jaunu vyruku rintenderitas,
rium, o paskui gijąis o jo snpe-

m” v. it

1

I

P#

♦

;<F A

sulyg jo supratimo.
ToliaiiH bus.

, «• r1-1' * «• ■

INEIGU TAKSAI VAL-
D2I0S SVARBIAUSI 

1NPLAUKIAI.

Dvi-troez dnlis taksu l'edcra- 
los valdžios paimti 
liis metus buvo iiioign ir 
darbiu taksai. Isz $3,197,451,- 

valdžios paimtu pinigu 
Inksnis per fiskaliszkus motus 
hnigiaUt Birželio 30, 1922, $i 
080,91S,fit.8,5 bu\’o taksai 
indigu ir uždarbio. Tos

V orkas užmokėjo dau
ginus negu bile kita 
Jos rinkimai sudaro 
dali visos sumos arba dauginus 
kai $527,0(10,(100. Pennsylvaui- 
ja iižvino antra vieta, užmokant 

dau- 
$245,000,000. Tarp 

kurios užmokėjo

literai iszkams

moto-

083

per perpi
li ž-

nuo 
sumos

« valstija. 
keį\ irta

apie deszimta dali arba
ginus kai
valstijų
vi rsz $ 100,(M 10,000 i noigu i r
darbiu taksais, yra Illinois,

ir
Mexico

Sll- 
už-

taksais,
Į M'assa c h u set Is, Michigan, 
Ohio. Nevada ir New 
yra dvi valstijos karius Užmo- 
kejo mažiaus milijono doleriu.

Ineigu taksu blaškos ii* pi r 
mas mokestis turi but prisiųsti 
ant ar priesz Kovo I7> d. Jeigu 
žmogus>orga ir negali in laika 
užmokėti gali gauti laiko pail
ginimo nuo ineigu taksu kolek- 
Ioriausi. ■ > ,

Apie Paliuosavimus
J, / 4 , j

Vedos žmogus turi paliuosa-
tikvima ant $2,500. Nevedes 

ant $1,000.
:i ' ' į .. !*■* Ii J

Vedos žmogus, knomot skai
to $2,500 paliuosa v ima kaipo 

szei m ynds galva ’ uoga I i
apart to $2<500 dar 

I nors 
lituota ar apnogalodinta. Tik 
už kitas nžlaikanozins ypatus, 
apart žmonos, k J., 
ii r kitus.

Jeigu žmona 
ateivio be rok ai ingai ir

n i
skaityti
|400 už savo žmona, kad
« * ll i K H -i w ■> • .

galva ’

už vaikas
’■I

apsigyvenusio 
nuola* 

(ai gyvena užjūriu^ jis negali 
imti Vedusio žmogaus palių b-
savima, tik turi $1,000 paliuo- 
savima. kaipo nevedes. Jeigu 
nbndu gyvena Suv. Valstijose 

A nesutikimo, 
lt $1,000 paliuo* 

« ■ '■' „ ■■ ' . 1 ' . .
■' i: kiA

ir persiskyrė del 
tjlni gali gauti iii 
savima. /

Kuomet vode drauge gyvena 
U abudu dirba, reikia sąskaiir abudu dirba, reikia
tyti, visas tos szeimynęs iUoi-

lt' •>
uždirba

gM/<i°‘ An su v i rsz $2,0tl0. Pav 
jęigu 1922 m. vyras
$Lw0, žinomi. $800 ir du vaikai 
15 ir 17 metu, $500., 
szOimynos i neigus yra
Paliuosa v imas yra $2,500 ir 
tęViis gali imti $400 už kiofcvie- 
Utl įtinu, tokiu budu vis5szkas 
paliuosavintas yra $11,300 
tOkSii neturi mokėti, bot turi 
iszpihtyti blanku-. ■
I'

žhidna, gali atskiras 
iszpiklyti. liet tik vienas 
reikalauti “szoimynos galvos 
pnlhiosnvima, kitas turi

isz viso 
$3,300. 

Paliuosavimas yra $2,500

mį &unu, tokiu budu l'lll

joms del
diszkumo
liams, gorimi sakant tie pini
gai piniginiszko pelno nesugrą
žins už tokias <lovanas tik gali 
ma mimnszti i|<i 17/7 
darbiu sumos.

Dovanos y palom 
su o ja mos, bot kuomet 
organizacijoms, kad nors 
gani za ei jos i szdnli na 
paliuosuojaiuos. -

Kasos Departamentas 
draudžia palmosavimus 
gu kurie 
koms k ompa n i joms.

ga I i ma

VISOS njJr
t

ne pa Ii u o- 
duotos

or
y patinus

uz- 
pini • 

praleisti politikjsz

Už dovanas gauti 
paliuosavimttH tik tais metais 
kuriais iszduoti. Negalima ro- 
kuot prižadėjimus nu k n atei
tyje-

ant algų, 
miestas, 
tedera le

kurias 
miestelis 
valdžia

Ineigu taksu faktai.
— Svet imu, szaliu bonai no

pal i uosti ojami.
— Nereikia mokėti taksus 

valstija, 
moka, nes

negali tak
šnoti valstijos tarnus. K ai-ku
rie mano, jog tokiu budu visos 
mokytojos neturi mokėti tak
sus. Mokytojos n epai mosuoja
mos nes dirba prie mokslisz- 
ko darbo.

— Pinigai unijų iszmokoti 
streikininkams turi būti pri- 
skaityti prie inngu ir taksiio- 
jami.

— Policijos/ kurporaeiju ar 
ypatų iszmoketos, pasitrauku- 
siams darbininkams yra tak- 
suojamos.

— Negalima paliuosuoti gy
venimo ir SZėimyniszkas isz-

Kairu <lw
I fžtat saikava' ir s Voro; 

Knri kiek ižgero.
I )a i na v o, ra n komis plojo, 

Visus atrado ir aplojo, 
Neaplenkė ne kunigu, e 

.Skaito kiek pinigu, 
Isztraukc ant kortu, 
Per pravys nuo kitn 
Ant galo |Uigalios, 

meilok didolios.
I

\ I i s Ii t i: m, kaip palicmotiaa 
pribus.

Da ir man angszta bus, 
\Tos per siena nciszHiulaii, 
Teip baisiu miAigandąu. 
Tuo palikau visa pulką, 

Kaip iszgauta kulka;
In miestą Pittsttftlfi, 

Nepastovės ko,  ja. 
Mano, justi namuosia, 

Kaip, nodorybiu lizduosia.
)Ar tai motoros, ar tai Lietuvos, 

Girt nok lės
K n jos vertos? 

Ar dd to sutvertos?
.. t, 4 - ■ * % ■ »

Dievas žino, žmonis mato, 
Jogei darot visiems sarmata.

Isz los
Pasidaro niekai, 

V<»r nodulkejo plaukai.

pribus

ilglicžnves,

Taigi kada in Pittsiona pri
buvau,

Tenaitinius Lietuvius aplan
kiau, 

Volai per miestą ėjau

1
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Ir sztai ka ten regėjau: 
Nekurtos lietuvaites merginos, 

O da nekurios da ir jaunos, 
Nakt imis po ulyuzos valkiojesi, 

Prie anglikucziu kabinasi, 
Bambileis in panpi cjna, 
O ten visaip apsiejna, 

Angį i kai jais po pakampes 
vedžioja,1 '*•* 

Ir savo dorybia mindžioja. 
Savo panysto^* neguodoje, 
Ant svieto juoku netathoje, 
Žudo savo nekaltybių būda

mos jaunos, 
Savo jannystoi pasilieka ne

šiau uos.
O jus begedos! teip nedarykite, 

Savo panystes purvai* ’ne- 
drapstykito, 

Ba už jusn tokius paselgiinus, 
Jum paguodones no bus/' 

Ant juoku pasiliksit, 
Ir niekam nepatikait,

f «!lk hM
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vonimo ir szdmyniszkas isz- 
Uiutas, k. t.\ pinigus praleistus 
ant šlaisto, drabužiu, vaiku 
mokslo, namo randės, už tar
nus ir namo uzlaikvma.

Krautuvninkas, kuris aprė
do savo szeimyna isz krautu
ves paimtu pirkiniu, negali 
skaityti ta kailio biznio iszlai- 
das. Restorano 
savininkai gali 
savo ir jo szeimyuos valgi.

Tas pats su tais, kurio gyve
ną paežiam name su savo liiz-' 
niu. Tik gali gauti paliuosavi- 
ma už ia dali namo kuri del 
biznio vartoja.

Ūkininkas gali gauti paTiuo* 
savima už Užmokėtus pinigus 
ukes pagdbininkams liet ne

—FohilgD language infor. Servai:

Lietqtigai# B#kierio>' 
ir LalviWciiu Agentą* 

. J. G. BOGDEN 
4 8.

T S S

ar .viėsžbuczio
užnuinuszti

Iii dali namo kuri del

Jis gauna už algas namu tarnams.

ėigu abudu dirba, vyras 
blankas 

galį

pasi*

ir

Latakėliu į.

7

I*'

sueitupines ir tenkint su $1,000 paliuosavinių.
hi; f iV t w ii’ ?' *' ■ ' . I " ii h I W'

Bt.’ Dtt Brite, Pa.
"'i1 11V Į •• . * j

■i
i •»

i į #

I,
!' A A /■ Įpljg’ r

■

■ , c

1

>* t*
%

S

II

II AIInuli

11 oro vyro hiekad nofcanfcit, . 
Joi teip daryt nepaljausli, 
r ‘

žiūrėkit
” lĮĮU

Du Uoloms .valios ux daug

1

O jus motinėlės gerai apsi- 
žiurRdt, u

* u !*■ Iii L A. ..i ii-L'liW! liii-• W ^iLil

uodą vi nok i t.
Kokios isz ju Ims gaspadines, 

Jos jau dabar valkatos nak
tines,*

.Jei darbu gerai nemokė*, 
f mimes gyvohime neturės,
O kada bus jau vyruota. 

Nuo vyro no bus paguodota.
Kada, po laikui darbu moky

tis reiks,
Tada motinėlė savo keiks, 
Asz pFasząu jus motoroles, 
Tuju dukrelių motinėlės, 

Kąili. isziiorkįt, 
Mokytis priverskit 

Tegul naktimis nesi vaikio jo 
Ir kokiu nieksi.u nojiristojėį
Ba kaip kita karta atšilau 

kyšiu,
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M«kaaa« antra procentą ant sudėtu 
gtalgu, Procentą prldedam prie jua 
pinigu i Sausio Ir 1 Liepos, n epai- 
Mat ar atneasat parodyt knygute 
ar Mm norim kad ir jua turf- 
tumat reikalą au musu banka, ne
paisant ar malas ar didelis^.

Bankai įdaras nuo 9 ryte Iki S 
peplet. Subatomic I ryte Iki 12 ▼ *!.

CAPITAL BTOCK >121,000.11 
Surplus ir Profits |G20,840.00

* H. BALL, Prezidentas.
ę Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
C Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

SAULE
1

Žinios Vietines IszLietuviszku Kaimelis

—- Seredoj pirma diena pa
vasario.

— Szv. Juozapo at pankas 
buvo iszk i įmingąs.

Ana diena kilo ugnis 
ziegorninko

Montreal, Kanada. T 
visur, teip ir pus mus randasi

• 1 • I • • t • i

Parsiduoda Puiki Farma.
Paralduoda pulki farnm hu gyvulnla, 

pad u r ai h Ir vinkli ko tik ant farmoawv • ain u vinilll 2MJ l Ui tllll. I ill 11 HIM
KaiJ-) reik, ilk a lok, gyvenk Ir Imk pin Ingus, 

1 Nauja stabu hu porezais, vIhos klotos
visokiu ergeliu. Turime lietu- padlagos, 5 ruimai Jau inrenktl,. 4. dar

Stankevicziaus 
sztore, liet t no,jaus užgesinta.

— Kasyklos mieste ir ap
linkinėje dirba kas diena, ar- 
sziause

viszkn pavapije in kuria moka 
apie 350 žmonių.
klebonavo pas mus kun. Sku- 
ozas, katras darbavosi labai 
ant sutvėrimo parapijos, Bet

>
paredka ir kun.

priverstas ap- 
Tada parsiga- 

Viszniaucka isz
Darbavosi

Pirmiause

kad darbi n i n kiti 
sunkiam darbui 
nuplauti dulkes.

Randasi ant pardavimo 
su deszimts kambareis. 

f no jaus
H. Pino ui vežios.

Paczitile barberio Ance- 
revieziaus likos isz vežta in 

ant irvdv

po 
ne turi kuom

mimas
AtsiHzaukite 
(27

I
| KM*

po No.

likos 
Ashlando ligonbuti 
mo.

Ant. J. Sakalauskas
I.IF.TUVIRZKAS GRABORICN 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi preke. Teipgi pri-
Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau- 

Jgutla mada

r>.

TRUKIU BE TIKIETO.

gel /.kelio

atsiradus vienam tamsuoliu 
suardė visa 
Skuczas buvo 
leisti parapije. 
bonom kun. 
Lietuvos. jisai 

rinko 
bažnvežios 

5(1 tnkstan-

0000MH0
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PASKUTINIS UŽGRIEBIMAS FRANCUZU NUO VOKIECZIU.

■j

►

1'-1
11*

nepabaigti vidur! tlnkiiol, guru hzII- 
ddina utuba. Vanduo czlHla beganczlu 
azalttinlu niekad neimHlbalglantlH, 
Tvarias labai go ran nu Hklepu in ku
ria vlelOH via del 22 karvių, 3 arklht, 
kiaulių Ir 1.1. Teip-pat gana daug vie
tos Ir del tiek pat gyvuliu audftt pa- 

Apekrlta Hali a Intalpoa 75 
tonu. Naujan milk-ruimaH hu elnicn- 
tlniu ainbaknu ir padlage. 
ledlauno pilna ledu. VisztlnlnkaH del 
300 viHztu. Geros ūžėtos del padaru 
HUdOJInni Ir teip visko. Žemen 85 ūke-, 
riti geriausios' In apilinkia, puse tos 
Žemes dirbama, auginami kornal, žole 
ir Hziaip visokį augalai, antra puhc tos 
Žemes ganykla, nlalkos Ir giria. Ant 
ton farmos galima iszszlnrt ir iHzgax 
nyt 25 ir daugiau HztukiiH nuaugiiHtu 
gyvuliu. Czia garsiniu ptilH savininkas 
Ir parduodu pats, o ne koki agentai ir 
pirkėjos nebus priverstas agento nuo- 
Rzlmti atiduoti, bei a»z atiduodu už 
pigiausia preke, 
prie State-road kelio, 1 mile nuo mies
tu kuriame yra. mokyklos high school, 
bažnyczios visokiu tikėjimu Ir taniu, 
gyventoju apie 15,000 Ir trumpam lai
ke bus ta žeme Iszpirkta ant lotu. 
Czionais gali parduot ka tik turi, gau
damas nugszcziausia preke nes neteik 
nieko siusi treinrtis nei niokot expresa 
nes pats padarai ir parduodi lia. arti 
miestus, geras kelias, pulkus marko- 
tal. Sztal Jaunas gražus sodas isz ku
rio yra ineigos ant meto $1,000. Dabar 
yra laikoma 15 karvių Ir geras nillk- 
rodls, plena pcdlavojamc palis, ineigu 
už pieną $15.00 ant dienos o prie pie
no gali parduot Ir ka tik turi. Du 
arklcl su kureis nuligdams gali dirbt 
ant steii-kollo. 150 visztu Isz kuriu in- 
elga aide $3.00 ant dienos. Sztal kiaule 
ka Jau mėsos svarais pirkt’ nereikė, 
Ka tik naujas automobilius del toly- 
nms ir greitos keliones, 
pardavimo, kitas biznis ir negalėda
mas viską apdirbt priverstas esmių 
parduot už pigiausia preke $9,000. 
Maloneczlau kad Inesztu nors $2,000, 
o kilus tint lengviausiu iszmokesczlu. 
I.lnkiu pasinaudoti szia gražia proga, 
linksmu Ir sveiku gyvenimu ant szvle- 

Ir but ant suves ponu o no 
klausyt szvilplniu ir bosu, kur smirdi 
visokį gesai, ūžia maszlnos ir akme- 
nai poszku o tau mirtis po nosla. 
Adresavokte ant adreso szito: 

Ant an Orenlas,
Petersham Rd. Alhol, Mass.

azartu.

niekad

Didele

karsztai del parapijos, 
aukas ant naujos 
kuri kasztavo in

,c” czii; doleriu o skolos pasiliko 
apie 25 (ukstanezei. Bot ir szi- 

'* tam kunigui nedavė 
darkytojai tvarkos 
iszvažiuoti adgal in Lietuva, 
palikdamas savo vietoje kun. 
Szimkn, kuris užbaigė mokslus 
Montrenle ir likos tonais in- 
szventytas. Bet buvo tai silp
nos sveikatos kunigėlis ir isz- 
važiavo in h'yrmi ant tolimes
nio mokslo. J'o juom pribuvo 
kun. Vanagas kuris dirbo 

del labo parapijom!
sutaiso visa bažnycze ir pada
ro svetaine bažnvtiniam 
pe, iszmokodamas 
taneziuH

ra m v befc 
ir turėjo Hzltn fa mm stovi

I'’raneiizai ana diena paėmė miestą Karlruke, kuris 
svarbiausiu

y ra 
miestu. Girdėt, kad \ <>kie(‘ziai sutik

Badeno, viena isz 
ant iszlygii ir atmokės Ernu-

sostą pyle

Ant vienos gelžkelio stoties 
paprūsėj.) aHitiko szitok 
įtikimas: Kada nuvažiavo tru 

ant Kauno, ant stoties plat 
užmirszo kas < 

siikiinszta naszuli;
sargai, priėjo žiū

rėti kas-gi |e Imtu; Priėjo ežiu 
Parduodu visokiu* paminjdua, didėt-Į pjnv jn. pradėjo maisze krutėti

' - - 1 gyvas daiktas. Pmsigando visi,
gailu jumis <ht\e žino stoties virsziuinkui, 

ir virsziuiakas alėjas teipgi 
b. liedli"

t įlojau pttsžauke 
j d ’------ ’ 2
I Įmaisze, tuojaus tie atriszo mai-

inustebo, kad iszmai- užmesta 
|>zo išsirito mergina. Pradėjo ^uionis tbigirde 
klau>ine1 jo> apie

i i
onnir

I mnisz<
»tAto automobiliu* rt*okiem» relka-1 m«<t e stotie 
lama.

lug ir mailua už pigiausia preke, lodei 
Jeigu pirkaite POMNINKA ta! kreip
kite* paa mane, nee **i l 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

MG F. Pina MU Mahaany l’lty. Pa.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance^ Arc u t

Apdraudiin (Inszurlnlu) Namus 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Goriausiose Kompanijose

I

at-

lideli
pa-

Vanagas 
smarkai

virszininkui
virszininkas alėja

O
s

riti n itin inaiszo, ir

sklc- 
kolis t ūks

doleriu skolos. Nepa
tiko ir kun. Vnnagus nekil
tiems pustgulviams kurio mi
ražui vo pas biskbpa su skuu-

žandarus, ir (ju bot biskupas dažinojas ko
dingimus, kad isztyrti kas yra delegatus buvo priemias, 

persitikrino greitai melagyste 
i ant kun. Vanago.sza. ir vi

1114*1'

Priežastis

t I
I

: o
I

816 W. Mahanoy Avė. Mahnnoy City? f IHIWI ••• »!••»•«» Ml?I

atsitikima.
ji pasakojo:

W. TRASKAUSKAS 
prRWFTTjriR LIETITV1SZKAS 

BAABORIUS MAHAX0T CITY, PA.

PunrndoLaidoja Kurni* Numirusiu.
Automobiliu* del Laldotuviu KrUt- 
•stlniu, Veaellju, Pasivažinėjimo 

Ir L t.
6fn W. (Vatre SU

I 
1

I 
i

1

Ji esanti isz Marjampoles, ir 
-u \ irsz trejus metus mylėjosi 
>u kokiu te kareiviu, dragūnu 

jau atsi
tarnavo karmnenej. turėjo va- 

(net bu- 
nbernes). Jjs 
užmokėti jai 

palikti.

paruezniku.

žinoti iii 
\es isz 
neturėjus

( I kad jis

avo Ievyno
O

pramoniszku 
euzams kariszka .skola.

Seniauses studentas.

Nepersenei New Yorke atsibuvo Artistu ir Aktorių maskara

I

kun.
apie uejeisiib 

skunda užmesta per tuosius 
vargoninka nu

mėtė nuo vargonų, p kitus isz- 
meto isz draugyseziu.
žmonis vieni su kitais nesutin- 

iszmetineje vieni 
kiliems, jog net ant strytkariu 
susipesza
mesti laukan o bažnytinėje 
svetainėje ant susirinkimu mo
terėles supleszo skrybėlės, pe- 
szasi už plauku ir visaip prasi- 
va rd žioja. Goda, jog mos Lietu
vei gyvendami Kanadoje, kur 

toip mažai randasi, nega- 
fvvonti hroiiszkam suti-

ga 
delegatus, t n i

ka ir visaip

žio oro

o tau mirtis

Duba r

l'ldladelphia. — Ana diena 
I buvo suvažiavimus semi stu
dentu isz Pennsylvnnijos Uni
versitete, kurie užbaigė moks- 

W. D. Nielson,
vra isz visu seniauses.

dinis Imlius ant kurio radosi visokiu 
Paveikslas parodo
co Gray kurios buvo pasiredia kaipo
\’oorheis ir Miss (’lierob buvo

stobetiniu parodyniu. 
ukforktis M tss Mūrio Herbert ir Miss Keli- 

“ kantlis”, 
6 i

o j his 1S7O mete. 
I

Miss Mnrie 
petoliszkesir turi

o
pasiredia kaipo 1 4JUOSIUS ISZ

Tunikos ; 
pinigu 

už 1 ik iota, ir ja uorėj 
verkus, tai parucz- 

tokiu bmlu ja 
zti, ir dabar 11 ulei 

Imu maiszia ji randasi.
Merginos myletinio (parucz- 

ninko) jau ant 
ne" traukinys senini jau

|bet ji labai 
Į nikų sumislija*

Mehenoy rily. Pa. .likai pa įsi Vi

LtetivHika* Grabortc*

K. RĖKLAITIS
Numirėliu*Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelbtnlnk* ruotera.

Prieinamo* prekes.

S10 TVest Spruce Street 
M1HA50T CITY, PA.

Bell Telephone* No. 149

H?

.Ther gadina,1

Duhaltava* 
Tikleta*

i

i-1otie> nebuvo, 
buvo 

nuvažiavęs, kuriame ir paritcz- 
įlinkas

Visi
n t si t ikimo pasijuokė.

(I mergina isz ge< 
akiu <leti. Ir 

iiiiii nužingsniavo

nudundėjo.
žiūrėtojai gardžiai isz to

lo> neture-
ni kur i r reitais 

atgal
| Marijampolės, 

tdsit ikiiiia?
Ru>u

■ —B .■ 4

C a A 8. M . P A R AI L E Y I S/ ,< 
Real Katate Aiceat — Notary Public į karo 
Jafgu Dorlte pirkti ar parduoti Stub**. 1 Kaulio ir

buvo 
Japonu.

taikia 
Tarper

me* galime jumis tame patarnauti. 
Kafidavojame namu*, koletavojame 

randa* ir taip lollaus.
W. Ceutre SU

Kybarto gelžkelio

I

Mahanoy City. Pa.

Tvlrealaasla Lietavlaika 
BANKA

Iraną.

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Baako Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
toip kad pinigai eudeti mano 
Bankojo negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunčiu pinigus in vi
sas dalis svisto, pagal dieno* 

Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytam*

Ulloai. Parūpinu P**zper
tos ksliaojantlsms in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai tr pigiai. Raszykits apl* 
kalnas o' gausite teisinga 
atsakima. Adresą vokite: *

V. LAPINSKAS
<01 W. Mahasoy Aven 

MAHANOY CITY, - PA.

Daktaras Juozas J. Austrą
• -• LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
KAZUNO APTIK KO.! E, 

28 S. Jirdln St. Shenandoah, Fa.

<tot yje.

I
I

J. V. Szeszupe,

Valgiu Gaminimas
>'■«----- IRI —» i

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . .

Drūtais

. . $1.50

Iw. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

i

GERA PROGA PLIKIAMS I
——I

▲rablszka Moetle yra tikrai paaek- 
mtoga Ir tae priilane keliolika įtem
pti Ir gavo adreea tai aplalkye tuju 
arabiezku gyduolių dykai. Raižykite 
afit Mlo adreso Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite les eitos progo* v1«i kurie yra 
ou*-ultkl*i arba visai rr* nupilki* t.f.

nms 
lime gyvenii hroiiszkam suti
kime su pnhiimininni Dievo.

— Mont raliszkis.

48 kareiviai užmuszti.

- Artimoje Drus- 
Ipirgo kariszkas trūkis susidū
rė su tavoriniu, užnmszda.inas 
48 Iranenziszkus 
daugeli sužeista.
buvo toip smarkus, jog keli va
gonai perejo per kitus. Nelai
me buvo baisi.

paleido tavorini
truki ant karisz.ko trūkio.

Berlinas.

kareivius o 
Susidūrimas

Badai Vokie-
ežiai t v ežia

«w*

Akyvas dalykas, kiek bloz- 
nas (Jiaplimis 
a psi vedi mo, jeigu

reikalu ujo ant 
jam penkių 

tukstanezin doleriu ant sanvai- 
tes neužtenka....

KVITU Knygele Draugyaiema iel
iazmokejimo piai*« ligonla- 
ma

• KVITU Knygai* DraugyBtetna, 4el 
Kaaierlau* nog Budėtu pinigu ant

- 66c
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

M aka NOT CITV. PA.

susirinkimu

50o.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbos jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

/

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kasljoriui 

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. M. GRAHAM. Prez.

$4.00
in

Atlantic City
Velykų Nedelia 1 Apriliaus

Special is Irvinas Snbnfos mikli.
. ................... | m i»iinM"H*

Ryte 
.... 1:30 
... 1:30 

O

Isz 
Shamokin . 
Mi. Carmel 
Ashland ........   ;.............. 2:21
Girardville ................................  2:28
Shenandoah  ......................  2:00
Mahanoy City (TiklotaH $3.75) 2:49 
Tamaqua (Tikieta.s $3.75) 
Philadelphia pribus .......

GRĮŽTANT 
apleis

... 3:16
... 6:00

SpecialiszkiiH treinaa 
Philadelphia stacija 7:30 

valandų vakare1 ta pat diena in virš 
minėtas vietas. Tikintai geri tik ant 
ekskursiniu trelnu.

cPANEDELI 18 JUNIAUS S 
? Specialiszka ekskurcija per c 
iketures dienas su palydovu j 
<in Washingtona, D. C. j 
S Visi ekspensai apmokėt!. Apie dau-5 
) glaus Informacijas ruszykite pas c 
C G. O. Roper, D. P. A., S 
C Williamsport, Pa. j

REIKALINGA.

motoreVidu-amžiaus motore del 
lengvo namino darbo ir papra
sto valgio gaminimo. Maža szei 
myna dvieju ypatų. Alga $30 
ant menesio ir vigadnas kam- 
haris. Atsiszaukite lietnviszkai 
ar angliškai.

Mis. C. P. Lelasli,
Cross St reet 

Kak e wood, N, J.

puplaiszkcs ir gerinusios 
trejos dovinėms, galėsite

Preke trijų

HEI MAHĄNOJIECZIAI IR 
APLINKINEI

Szluoini prancHziu Jog mano Iszdlr- 
byHU>H visokiu žoIch pren^ratai, žolių. 
trukžoloH, 
pnlanlms
gauti už numažinta preke nas:

Mis, K, Juszkevic/Jeno,
1100 E. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

arba tiesiog isz manės.
devinierlu 60c. su prlsiuntlmu arba 6
už $3.30. Reikalauju pardavėju visos 
aplinkines Ir duodu gėlu pelną.. Ozla 
galima gauti visokias žoles kokiu tik 
ant svieto randasi.
galima gauti prisiimdami 10c stempo- 
mls. Knyga Daktaras Namuose kuri 
apraszo visokias -žolėn $1,00.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Avo. Rooligater, N. Y.

Žolių katalogą

I

Ragina keliauti in Alaska.

szve
. NEPAPRASTOS ROGES.
Teopilius Wesson, szvediszkas konsulis, nemažai nuste

Chicago,' —» 
buvo in ezionai

Ana diena pri 
s P. AJ. Tlicliu 

isz Alaskos, kelionėje in Wash- 
ingtona, .kur sudės valdžei ra- 
pnrta apie mažai 
ma temiitiniu Eskimosii.

žinoma szta- 
. Th<‘- 

linas sako Imk Amerikonai vi
sai nepažysta Alaskos, nes Bos
tone ir New Yorko pristovosia 
laike žiemos randasi daugiau 
sniego no kaip Alaskoje. Teip
gi ragina jauniems vyrukams 
keliauti in Alaska jeigu, geidže 
pastoti ant kojų.

PRIEŽODŽIAI.

Visas plikas- kaip tilvikas, 
O prie mergų pakalikas.

Neseniai dar kiaules gain* 
Apsivesi i užsimanė.

Dar per lupas laszas lasza, 
O mergyoos szokti praszo.

Paantausiai nenudžiūvo — 
Girias, kad jau karėj buvo.

t

I

bino Minnoapoliu ir St. Paul miestius, kada pasirodo ant ul\-
ežios tomis reguloms kūrinsią iszvože 
na Bigger. Taisos i _ 
nes tonais tokiu bildu važinėja

rogutes konsulis
> Siivo m i lema Mngdale- 

j)Hįgabeno isz Szvedijos, 
rogėms.K

Patarimas Tėvams
Dauguma vaiku nevalytu savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytu ju pareiga ir mokytu juos 
Geriau yra jiems vartuoti Colgate's Rib 
Dental Cream dabar negu vėliau kentėti 
nuo blogu dantų ir blogos sveikatos.

Colgate’s iszvalo dantis visispkai ir sau-

>

Bet ir žuklys apšilkrtjisni

Dar po noselaszas kalio, 
Jau supranta skoni dnbo.

I)ionn, kliūna susirietęs, 
Nakty p....,. iszsitioses'. <

Negu anos tinginesnis,/ 
Kuris gyvas - pagyrimu.

J. V. K* 
t

Dauginu laimi pribuviino,

Ji‘i neęlirbsi, nekrute^b 
Greit išž bado toj nudvesi.
Kurs tik mėgsta tinginiaiiti 
Tas vis žada eit žuvauti:


