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ISZ AMERIKOS
Baisi viesulą, 18 užmuszti 155 

sužeisti, dideles bledes.
Aleksandrin, La. — Baisi 

viesulą kuri perpūto por mies
teli Pineville arti czionais pali
ko paskui save baisės pasek
mei. Asztuoniolika žmonių li
kos užmuszti, 
daugeli nesuranda.

padare nemažai 
Kada, viesulą perpūto

La.

155 sužeista,'o 
Aleksa il

drijoi teipgi 
bledes.
per Pineville, tai namai sugriu
vo 
<
ežios
vagonai

visas re-

i
I

1*
f

kaip sziaudinei, 
las namu sukrito kaip stovin- 

kaziros. Keli tavorinei 
likos mmeszti nuo

sztangu keliolika szimtu pėdu.

Naujas būdas prikėlimo mo
teres isz lovos.

Juozas SlanovH- 
po No-. 1619 N. 
iszrado nauja

prikėlimo savo szei-

t’hicago. — 
kis gyvenantis 
Ashland Avė., 
būda ant
mynos isz ryto idant jam pa
gamintu pusryczius. 
sukurdavo ilgui po lova mote- 
res ir (lukteriu, paskui su asz- 
triu szepecziu jiaises bružyda- 
vo.
miszeliu narna 
isztvrine.tu 
kaip sudže pasakė, sveiko pro
to žmogus nenaudotu tokio bu
do ant prikėlimo isz lovos mo- 

gal neini-

Juozas
pavojui iiuskendi

Isz Lietuvos

žudyta 5 ir sužeistu 231 
280,’

sužeista.
su-

doge 12

atsi-
E3

Trisde-

prasižengimus
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Sudže nusiuntė .Joną iii pa- 
idant daktarai 
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toros ir dukrelių. O 
iningam žmogeliui nubodo pa
dalyti sau pusryczius kožna 
diena.
Girtas kunigėlis nubaustas ant 

trijų menesju in kalėjimą.
Philadelphia, Pa. — Kun. 

Oskaras Szuszter, huvusis pra- 
baszczius Szv. Agnieszkos ka
tuli k iszkos parapijos ant
Fourth and Brown nlvcziu li
kos nubaustas ant trijų mene
siu in kalėjimu už pasiutiszka 
važiavimu automobiliam kada 
buvo gerai užsitraukęs. Kun. 
Szusztoris likos aresztavotas 
praėjusi 4 Gruodžio per pali- 
cijanta Smith, 
sužeido kada 
stot. Kunigėlis nesenei sugryžo 
isz Czekijos kur svecziavosi 
kelis menesius.

Neprisotytas žmogus.
Boise, Idaho. — Randasi 

šokiu žmonių kurie geidže in
gyti garbes, tai per mokslą, vi
sokiu iszradimu ir kitokiu lai
du, bet Oliveris E. Allison gei
de kitokio budo garbes.

Per Velykas praejta 
tasai žmogus ant kart suvalgė 
dvideszimts asztuonis kiauszi- 
nius, asztuonis szmotelins smo- 
žj/tu lasziniu, szeszis szmote- 
lius duonos ir ižgere pusantros 
kvortas kavos. Bet per szias 
Velykas suvalgė 
kiausziniiiH, du szmotelins duo
nos ir kvorta kavos.

ji neprisotyta pilvą 
turėjo kokis tai Warren Nagle 
isz Idaho universiteto, kuris 
ant kart suvalgo trisdeszimts 
kiausziniu.
Liūdnas padėjimas straikicriu.

Somerset, Pa. — Vienuolika 
kurio straikuoje 

nuo praejta meto, juju moteres 
ir vaikas, likos nubausti per 
sudže Berkey, už sulaužima pa
liepimo idant nepikiotu prie 
kasyklų Consolidated Coal Co.

Sudže nubaudė kožna isz vv- 
ru ant užmokėjimo nuo 10 lyg 
25 dolerius, jeigu nemokės 
bausmes tai bus laikomi kalėji
me pakol neužmokes.

Marijona Flotiene likos nu
bausta ajit szimto doleriu, ku
riuos turi užmokėt in 60 dienu, 
josios vyras teipgi randasi ka
lėjime. Juju 15 metu senumo 
sunūs Vladas, likos nubaustas 
ant užmokėjimo 25 dolerius. *1

ten
Mrs
.Jersey <
isz l’ticos, .. Y. Palicije

i ’ ’uline.

są u

Priesz

Htraikieriu

parapijos

kuri kunigas 
jam paliepė su

vi

meta

Bi t per szi" ‘ 
virvtns42

dolerius, jeigu

Rado dvi jaunas moteres su 
perpjautoms gerklėms. 

Now York.
ti automobiIri rado aid Staten
Island plento dvi jaunus, mo

šų perpjautoms gerklėms 
18 metu , isz 

ir Bessie McMahon 
mano

buk juju draug.t? su koreis va
žiavo, nužudė moteres kada 
tosios apginejo savo moterisz- 
kuma.

(’liieago.
I a m įsa

Ncperskyriami fl po smert. 
Viens be kito negalėjo 

gyvent.
William ir

M e c k I e 11 b 111 'g a i (31) 5 8 
t’lyboiirn Avė.) išgyveno kru
šoje 51) metu su virszum. Juo
du tiesiog viens be kitegyventi 
negalėjo. Abu paėjo isz Vokie- 

kur juodu i r apsiveji4.
William tarnavęs armijoje lai- 

vokieeziu karo, 
pasakoti

t i jos,

ke l’rancuzu - 
ir jis labai megdavos 
apie ta karu ir Bismarcka. Jįi- 
slaruoju laiku jis pradėjęs sir
galiai i, bet vis dar laikėsi. Te- 
cziau visai netikintai susirgo ji 
moteris Louisa ir po dvieju die
nu ligos pasimirė.
dž/iausias smūgis
jsztisas valandas sėdėjo nesiju
dindamas. Tik karts nuo karto 
sumurmėdavo, jog Louisa esan- 

gyva. (ialop, jis iszejo isz na
mu ir prapuolė.' Jo lavonas bu
vo surastas upeje. Matoma, mo
ters mirimas .jam buvo perskau 

nutarė kartu 
iii ten, isz kur

Tai buvo di- 
senukui. J is

ti

Naujas kvailas szokis.

Idetuvos 1922 m. prasikaltimai.
Žmogžudybiu butą 422 atsi

tikimu, užmusztu 363 ir sužei
sta 59 asmens. Žmogžudžiu nu- 

, suimta
Milicininku nužudyta 2, 

| sužeista 2. Tokiu bud u ta nuo
dėmė paėmė vicais metais 663 
aukas.

Pleszirnu priskaityta, 194, du 
Įplesziku nužudyta, suimta 284.

Gyvuliu vogimu sužinota 839 
atsitikimai, isz ju arkliu 635, o 
kitu gyvuliu 204, vagiu suimta • > J* ** tkh).

Negyvojo turto vogimu užra- 
'szyta 4315 atsintikimu — suim
ta 1717 vagisziu ir 13

Gaisru buvo 634 žmonių 
, gyvuliu 570, suimta pa 

dvgeju 80.
Degtindarybr. Surasta 

tikimu 690, suimta bravorėliu
409, patraukta atsakomybėn 
496 asmenys už varymu ir 243 
už pardavinėjimu, nuhauta ka
lėjimu tik 22 asmenys.

Kontrabandos užregistruota 
414 atsitikiu/ nubausta kalėji
mu 5. B

Spekuliacijų intraukta in 
knygas 587, spekuliantu suimta 
594, isz ju kalėti nubausta

Suimta 1922 m. isz viso viso
kiu prasikaltėliu ar intariamu 
asmenų 9948.

j’riszvalstybiniu nūs i kaileliu 
suimta 161.

Pamestu vaiku 192.
Tokiu badu suregistruota 

yra apie 10,000 suimtųjų. Skai 
lykinio, kad jiems gi 
kyli, varinėti bent 
suimtiesiesms, tad apturėsime 
15,000 nedirbaneziu darbo žmo
nių, arba .kitaip tariant, isz 150 

vienas arba 
prasikaltimus daro, arba prasi-

Nelaime su automobiliu.
Skriaudžiai. — Vasario 4 d. 

2 vai., po pietų ties Skriaudžiu 
hažnyczia, kaip 
žmones po pamaldų isz bažny- 
czios, pasigirdo 
tomobilio dūdos t 

važiavo nuo Kauno link Mari- 
'ampules. Sužiuro žmones in au
tomobili ir pa stebėjo, kad va
žiuoja nežmoniszku smarkumu, 
i r t nujaus,
in szalis iszsiskyre, liko tik sza- 
lia plento žydelio vežimas 
vienu arkliu, kuris 
krautuves

i budu automobilis 
j... „
ku smarkumu. Vis tik važiavo 
laimingai, bet pasisukus trupu- 

Įti in szali neteko pusiausviros 
ir tokiu budu 
sklende, ir visu smarkumu at- 

telegrafo stulpą, o 
stulpo, taip 
kad sediii- 

ikeleiviai

musu gyventoju

i n t rauk (a

10.

audy^i, lai-
1 asmuo 2

lik iszsipyle

užimąs ir au- 
balsas, kuris

Keliaus Po Visa Svietą Su Szitu Mažu Laiveliu.
Wiliamas Roland, senas laivorius, užbaigė dirbti savo lai

veli kuri pradėjo tris metai adgal. Su tuom laiveliu kuris tu
ri tik
sa svietą ir tai pats vienas be paszia.lpos jokio draugo. Vėlina
me jam laimingos keliones tokiam laivclije, bet geriau kad sė
dėtu namie, nes tokias keliones jau ne vienas neiszmanelis ad- 
buvinejo bet niekad isz jos nesugryždavo.

»>») pėdas ilgio, 7 pėdas ploczio ir 7 gylio, plauks po vi-

ras. Žmones kalba, 
mobilis esąs vieno ciikraininko 
enko isz Laisves Alejos ir kad 

tai lenktynes daro. Isz kalbos 
buvo matyti, kad ne lietuviai 
važiavo, nes tarp saves kalbėjo
si rusiszkai. Klause viena kita 
rusiszkai kas tamsiu loke pir
myn !

kad au te

slapstosi du 
Tai Krizo-

Samuoleviezius ir Lo-

ISZ VISU SZALIU
Bolszevikai suszaude 54G 

kaimuoeziu.
Penki szinitai 

szeszu kai’ 
per

Viednius. — 
keturesdeszimts 
muoczini likos stiszaudyli 
bolszevikus'Zi tom i re, kada to
nais kilo snmiszimas, kuri bol
szevikai apmalszino po dide
liam praliejimui kraujo. Apie 

aresztavojo,

Po atradimui grabo faraono 
TutAnkhAmeno Egipte, prasi
dėjo visokios egipcijoniszkos 
mados, o terp tu ir szokis “Tut 
FoxTrpt.”

%

30 rusiszki aficieriai su- 
szaudyti.

Petrogradas, 
szimts rusiszki aficieriai likos
suszaudyti czionais už suokal
bi priesz soviatu valdžia. Mos- 
kvojo teipgi suszaude keliolika 
augsztu virszininku už apga- 
vysta ir ėmimą kysziu.

Apie asztuoni szimtai ypatų 
likos aresztavoti už visokius 
politikiszkus
visosia dalysią Rosi,jos, o dau
geli už tai kad padare suokal
bi isztrucint visus soviatinius 
virszininkus. Daugeli jau isz- 
isiunte in Siberije, o jeigu Leni
nas mirtų tai visus sUszaudy- 
tu. Visokį paskalai apibegine- 
ja po Rosije buk Leninas jau 
senei yra, miros, nes laiko tai 
slaptybėje. Badai Leninas likos 
užtrucintas. Georgijus Czicze- 
rinas badai teipgi serga nuo 
užtrucinimo. Litvinovas užėmė 
jojo vieta.

Žydu pogromai Ukrajinoje 
platinasi visur. Mužikai spirc- 
si idant valdže paleistu isz ka
lėjimo pralota Tikoni, užklup
dami ant raudonosios armijos.

Georgijui bolszevikai suszau
de suvirszum du szimtns žmo
nių o inmete in kalėjimus apie 
trisdeszimts žymiausiu 
niu.

žino-

MOKSLO PATYRIMAS IR 
KITI BALSAVIMO REI

KALAVIMAI.

.. ................. -   ..-.ir-.—L. ..—'

Žydu pogromai Lenkijoi —• 
szimtas žydu sužeista.

Warszawa. — Visa# miesto 
ulyczes patruliuoja raitelei po 
smarkiam maiszatije kokis 
kilo prieszais žydus kada Len
kai turėjo protesto susirinkimą 
už suszaudima praloto Butke- 
vieziaus per bolszevikus. Apie 
szimtas žydu likos sužeista, 
maisztininlęai sudaužė žydisz- 
kns kromus kuriuos apiplesze. 
Daugelis žydu apleidineja Len- 
kije, nes bijo didesniu sumiszi- 
mu, nes Lenkai yra baisei in- 
ii’szia prieszais žydus.
Bolszevikai kerszina suszaudi- 

mu daugiau pralotu.
Moskva. — Bolszevikai pra

dėjo siustie ir godus kraujo. 
Negana jog suszaude pralota 
Butkevicziu, bet dabar atsibus 
teismas 12 Apriliaus praloto 
daktilio Tikonio buvusio patri- 
jarko visos Rosi jos, teipgi pra
lotas Gureivas ir biskupas Ar
senievas visi isz Mdskvos.

Visi yra apkaltinti už suo- 
kalba prieszais valdžia ir laike 
pamokslu skolbo buk Christu- 
sas myli tuosius, kurie kovoje 
prieszais holszevizimt”

Visi rusiszkieji dvasiszki 
labai ncrimanje kokia bausinia 
aplaikys pralotai isz ranku bol- 
sze v i k i sz k u k ra u jėgeriu.

rnsiszkieji

roikalavimai pirmiausia pasi
rodė pietų valstijose kur yra 
daugelis vietiniu negru, kurie 
niekomet nėjo in imokyklas ir 
ngali skaityti ar raszyti.’Yra ir 
sz i a u r i n es va 1st i jos

Kuomet moteris arba vyras 
tapsta Amerikos ]>iliete(is), ji 
ar jis, papraMAl?lilFl teise bal
suot bile rinkime savo rinkimo 
distrikte. Bet jie turi iszpildyti 
kaikuriuos reikalavimus. Vie
nas reikalavimas yra, jog turi 
apsigyventi ąnt paskirto laiko 
valstijoje, apskirtyje, ir rinki
mo distrike. Szesziose isz pieti
niu valstijų, ir Rhode Island, 
halsuotuoja(s) turi apsigyven
ti toje valstijoje per dviejus 
metus; 29. 
vienu metu

pisma syki »mivo 
instatvmas 

turėjo 
pirma syki nuo

penkis szinitus 
terj) kuriu radosi keli szimtai 
moterii)..
Norėjo sudegyt katalikiszka 

mokslaine.
Montreal, Kanada. — Praej

ta sanvaitia kas tekis stengėsi 
padegti Szv. Edwardo katali
kiszka akademija net tris kar
tus. Studentai rado popiera pa
mirkyta su gazolinu bet kožna 
karta pasiseko užgesyt.

Amunicije eksplodavojo — 
$500,000 bledcs.

Ottawa, Kanada.
Sporting Co. sztore eksploda
vojo daug amunicijos kuri pa
dare blades ant puses milijono 
doleriu.
Sparks teatro ir kitu namu ku
ria ugnagesiai užgesino

u pana- 
sziais instatymaiwMNow *
valstija balsavo pridėti priedą 
prie Valstijos konstitucijos per 
kuri visi kurie negali skaityti 
ar raszyti,-negali balsuoti. Tas 
instatymas
bandytas 1922 m. 
lieczia tik tuos, kurie 
teise balsuoti 
Sausio pirmos 1922 m. Kuomet 
nauji balsuotuoju! eina užsire
gistruoti turi su savim nusi- 
neszti isz mokyklos certifikata 
kuris parodo, jog gali raszti ar 
skaityti, arba turi skaityti 50 
žodžiu isz Valstijos Konstituci
jos ir raszyti deszimts žodžiu 
angliszlAii.

Yra penkiolika kitu valstijų 
kurios turi panaszus instaty- 
mus kurie nepavelia balsuoti 
kurie nemoka skaityti ar raižy
ti. Tos valstijos yra: Arizona, 
California, Connecticut, Flori
da, Georgia, Maine, Maryland, 
MassachuseUes, Mississippi, 

Hampshire, Sziauru ir 
Carolina, Texas, Wa

shington ir Wyoming. Alaba
ma ir Louisiana ir reikalinga 
kad balsuotuoja(s) galėtu

Pleszikai.
Lekeeziai (Szakiu apskr.) - 

Sziame kampe 
banditai-pleszikai. 
stomas
kalteliais yru užimtas.

Banditizmo upas.
Vilnius 

uosiais pasirodė labai daug 
n
vAczius, taip ir pas valdžios as- 

Apiplesztas polieista 
'Poiiiflinas, vienas pleszikus pa
gautas pasirodo Krokuvos po
licininkas beesąs. 43 batalijom) 
ai kydese pavogta 3 arkliai. Be
darbe, plati sauvale, 
nas 
rytojaus diena
kokio tai priprasto banditizmo 
u pa.
vinikaitis. Abudu yra dezerty
rai. Jau senai juodu slapsto^į 
ir žmones skriaudžia. Daug su
sekta juodvieju apipleszimu. 
San i uolev i cz i u b u v o žmoiies-e i - 
guliai suome. Bet sziam pavy
ko isztrūkti isz Marijampolės 
kalėjimo. Dabar juodu graso*. 
Sztai priesz 
baste in Jaučius 
atkerszyti 
pavyko

Paskutiniais ine- 
vo- 

;imu, vagia visur, kaip pas pri-

men is.

* * I <kaip žinodami toli f

su 
vežiojo po 

riestainius. Tokiu 
važiavo vi- 

hirili plento, kad ir nežmonisz-

pasturgalis pa-

nuo

su-
v ienas

su pirsztu klibino 
visus paeiliui dantis

ragais. Auto- 
pa st u įgali n i u

simusze in 
atsimuszes 
smarkiai susisuko, 
tieji automobilyje
trys vyrai isz automobilio per
ioke in kitu puse plento. Vie
nas belėkdamas net iszsinere 
isz kailiniu. Ketvirtasis kelei
vis moteris liko automobilyje.

Visi važiavusieji dideliu 
sižeidimu neturėjo, tik
skundėsi ranka labai sutrenkęs 
o moteris iszsiemus veidrodėli 
prasižiojus 
po viena
ar neiszmuszti. Matyti, kad ge
rai dure invaira ( 
niobilio abudu 
ratu subyrėjo ir visas automo
bilis susimankc, kuris pames
tas stovėjo 
traktierių kelias dienas.

Susirinkę žmones sako: uTai 
gei ^j.,, Dievas nubaudė, kad 
tgip greit važiuoja. Jie girdi, 
žino, kad esamomis taisyklėmis 
per žmones greitai važiuoti ne
galima.M Reikia pridurti tarp 
keleiviu buvo karininkas majo- I.

ties Skriaudžiu

nepatenkinimas
visuoti- 

, netikra 
vis tai sudarė

užgavenias nusi- 
pas eigulius 

bet pastariesiems 
M i lie i jos

1

iszsipriiikti.
žygiu jiems sugauti visa i ne
matyti. Gi jie,apsikarsto gin
klais, ramius sau vaikszczioja 
ir gazdina ramius gyventojus. 
Sako ir apie Viszakio ir Kaziu 
Rudas taip pat esą daug pleszi- 
ku. Jau kuo su kuo, bet jau su 
pleszikais tai energingiau 
ketu kovoti.
daug, o pastangų isz milicijos 
puses visai nematyti.

Pleszikai.
Plateliai (Kretingos apskr.)

rei-
Priomoniu yra

I kuilį

Ugnis gavosi ant

gerijj.

Nesenai iszplesztas ūkininkas 
TJmdas Serepinas, Babrungenu 
kaimo. Pleszikai nesuimti. Sz. 
m Sausio men. 8 diena 3 Plate
liu būrio szauliai, sužinoję gy
venama vieta, nuėjo ju suimti. 
Pleszikas, nukovęs du szauliu, 
stengėsi pabėgti, bet treczias 
szaulys ji sueziupo. Dabar eina 
tardymas. .

t

ugnagesiai 
daug vargo.

su

Atradėjas faraono Tu to grabo 
mirė. Užkeikimas iszsipilde.
Cairo, Egiptas. — Apsiaub

tas per savo visa szeimyna lor
das Carnarvon, mire czionais, 
sirgdamas nuo inkandimo ko
kio tai vabalo, kada atidarė 
grabu Tut Ankh Amoni).

Lengvatikei egipcijonai 
ko buk tai prakeikimas egipei- 
joniszku dievaieziu, kurie nu
baudė ta j i žmogų 
papildyti szvontvagyste 
pajudinimo isz vietos mirusi 
ciesori kuris silsejosi 3000 mo
tu grabe.
. Ne tik ka lordas Carnarvon 
mire po suradimoi teip svar
baus grabo, bet jojo pati taip
gi pavojingai apsirgo, tarnaite 
mirtinai apsirgo, kanarkas ta 
paezia diena likos nurytas per 
žalti ir jojo milemiauses krklys 
pastipo. Kada grabu atidaro po 
visa Egiptu prasiplatino liga 
vuocziu.

Egipcijonai yra labai dideli 
lengvatikiai ir sako, jog tai 
bausme už pajudinimą itsz vie* 
tos juju senoviszko ciesoriaus.

mirė czionais

sa-

kuris dry so 
ant

valstijoje
valstijos reikalauja 

apsigyvenimą; 11 
valstijų reikalauja tik 
menesiu a psi gy ve n i ma,

Balsuo-

iki

žmogus

minimum

szeszi u 
Maine 

valstija tik reikalauja trijų me
nesiu a psi gyvo i įima.
tuoja(s) turi gyventi apskirty-
je nuo dvideszimts dienu 
vienu metu, ir rinkimo distrik- 
te nuo deszimts dienu iki vienu 
metu, sulig instatymu invairiu 
valstijų.

In daugeli rinkimu distriktu, 
y pat ingai miestuose,
negali balsuoti jeigu paskirtu 
laiku priesz rinkimus jis neuž- 
sirasze savo vardu idant duoti 
valdininkams arba jo politi- 
kiszkams prieszams proga isz- 
tyrineti ar jis gali balnoti. Kai- 
kurios valstijos tik pavėlina 
tiems balsuoti, kurie užmokėjo 
rinkimu taksus, kitose valsti
jose žmogus turi turėti paskir
tos vertes nuosavybe arba už
mokėti kaikuriuos
taksus. Prasikaltėliai ir bepro- 
cziai negali balsuoti Suv. Val
stijose, ir kiekvienos valstijos 
instatymai atmeta ir kitus žmo
nes, kaip tai, kuriose valstijose 
nuskurdėlius, kitose valstijose 
žmones kurie papildo papirky- 
st e arba peržepge ri n k imu i n- 

' st at y mus. Kad nors 
isz Suv. Valstijų pranyko, buvo 
laikai kuomet įprastus -daly
kas, ir devynių valstijų instaty
mai neduoda balsuoti žmogui,

A

dvikova

kuris dvikovoj muszesi. Papra
stai visi vyrai ir moterys su- 
virsz 21 metu, kurie iszpilde sa
vo distrikto, apsigyvenimo rei-
kalavimus, turi teise balsuoti.

Per pereitus kelis metus ke
lios valstijos 
mus,

priėmė intsaty- 
kurie neduoda žmogui, 

kuris negali raszyti ar skaityti, 
balsavimo privilegijas.

■ r ' ' /

Tie

Mississippi,
New 
Pietų

balsuotuoja(s) 
skaityti ar raszyti, bet nejudi
namo turto savininkai iszskir- 
ti nuo to i (įstatymo. Tas 
slo patyrimas

“mo-
__ _________ , neinima tuos k

i v F • « V

žmones, kurie negali skaityti 
garsiai dėlto kad jie negali ma
tyti arba nebylus.

I

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Suaugusios didžuves (ve- 
loribos) burna turi 12 pėdu ir 
8 coliu ploczio.

* Sztunnai Finlandijoi yra 
nes j uju tonais ue

*

nežinomi, 
būna.

suvalgoAustraliecziai 
.daugiau mėsos ne kaip kiti 
kokie gyventojai.

Arklys pagal savo diduma 
turi mažesni pilvą ne kaip ko
kis kitas keturkojinis gyvulis.

* Kožna tūkstanti 
žmogus buna didesnis konia du 
coliui dauginus.

• Kas metas pristovoje 
New Yorke buna pavogta vi
sokiu tavoru isz doku ant 
szimta milijonu doleriu. *

metu
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KAS GIRDĖT
Mažinusi 

vos senoje 
diena vėl vienas karalius turė
jo dumt isz savo karalystes ir 
tai isz Rumunijos. Badai tenai 
kilo revoliucija prieszais kara- 
liszka. pora Bukareszte. Kara
lius su karalienių turėjo bėgti 
in Albajulia. Kareiviai atsake 
paklusnumu karaliui, o didele 
myne žmonių užklupo ant pa- 
lociaus teip netikėtai, jog kara- 
liszka pora vos iszbego isz pa- 
lociaus.

karunavotos 
Europoje,

gai
lies ana

Badai prie mirsztanczio Le
nino randasi net asztuoni dak
tarai. kurie stengėsi iszgialbet 

kraujegeri isz nagu mir-

garsinta buk 
bolszevikiszkas 

tukstan- 
po visas dalis
kad reikalavo

niu

f a ji 
tiek.

Nesenei buvo 
proletari jotas 
iszžudino asztuonis 
ežius daktaru 
Rosijos, už tai,
laisves kalboje ir laisvos savži- 
nes. Ant gilukio, jog maža sau
jele daktaru pasiliko gialbet 
gyvinti Leninui. Teip, turi ji
sai net asztuonis daktarus del 
saves, o kiek tai milijonu žmo- 

rei ka la u je da k t ariszko^
pagialbos kurie mirszta nuo in- 
fluenzos, tifuso ir kitu ligų ? — 
Palaiminti gyventojai.proleta
ri jines rusiszkos valdžios!

—■■..■■I. I. II I— IIlig •

Daugelis žmonių perka kny
gute vien tik del to, kad turi 
puikius apdarus, 
gavingas įminimas.

Yra tai ap
lies tankei 

tokioje knygoje nieko gero ne
siranda. Panaszei ir su žmo
gum, kuris apsiveda su mer
gaite turinti puiku veidą. Bius
tą labai tokis žmogus, juk kas 
isz to patogumo, jeigu mergi
na su patogiu veideliu neturi 
iszmiuties, gero 
be jokios matos,
žioje, tai rodos bzimtas velniu 
iszejna isz josios puikios bur
neles. Teip, nevisados žiūrėki
te ant knygos apdaru ir mer
ginos-veido, nes tuom labai ap- 
sirekbite.

kasztavo $70,658. Isz to duoda
si matyt, jog loenininkai turė
jo puiku pelną.

l*z Lietuviuko Kaimeliu į

jeszko-
užlieku atra-

Yucatane, Meksike, 
tojai senoviszku 
do senoviszku miestą, kuriame 

nžmirsžta tauta 
Chichonitza, ku- 

vieszpatavO

gyveno senei 
May u mieste 
ris vioszpatavO . penktam 
szimtmetije po Kristusui, arba 
daugeli motu adgal, pakol Co
lumbus atrado Amerika. Griu
vėsiai miesto traukosi ant tri
jų myliu ilgio o mile ploczio. 
Isz surastu likucziu duodasi 
suprast, jog jame gyveno ap- 
szviesti žmonis.

Mount Carmel, Pa.
A bromą i czi u te tu re j o 
kada apskundė buvusi jauniki 

nedalaikyma žodžio ant ap- 
aplaikydama kelis 

Dabar kokia

Ona 
gilukin

u z
sivedimo,
szimtus doleriu.
tarMrs. Smith skundže saliu- 

Jona Kasi ant $10,000
teipgi už 
žodžio. Jonukas
prie Smithienes, kuri yra pa-

ninku.
nedalaikyma duoto 

svilino padus

-.--T- ............................................— -- ------------------------ -- " .. ....................... ............. - ............... . ■

INVAIRUMU INVAIRUMAI.
Surinko ir Pagamino J. V. Kovas.

Geriausi vaistai nuo pilvo 
skaudėjimo.

Jei kam dažnai pilvu skau- 
megyk susitaisyt sziuosda, 

vaistus. 
Tylto balso, vienu sauja. 
Zuikio begi tris mastus. 
Kriokimo senos bobos, du žiup
sniu.

togi niotorele 19 metu senumo, Truputi velnio barzdos 
' užsakęs iszejo bažnyęzioje o 

vinczevone ketino atsibūti Va
sario 21, 1922 meto. Bet Jonu
kas pricsz paženklinta diena

apgavi-- Tiesa — atsake
— bot indu pas tave nebu-kas ■

tu žiurkių, ir milteliu 
bopirktum. *

Tai pasidės apgavikas nu
dūmė toliaus.

jau ne

ŽMONIŲ LIGOS.

Raszo D-ras K. Grinius.

staiga 
karszcziu,

d ide) i u

presai:

Kas tai yra apsivedimas ? — 
Džiova, kuria peikia 
gydyt, nes po tam yra už vėlu.

Kas tai yra gyvenimas? Yra 
tai laivas, kuri 
kieravot idant nesusiteszkintu 
ant uolos moterystes.

Kastai yra pati? Szirdies li
ga, kuri yra neižgydoma, teip- 

ji jeszkai, vi-

isz laik

gerai reikė

gi vargas, jeigu 
sodos surandi.

Kas tai yra 
duole kuria kožnas mėgsta da- 
vinet kitiems, o pats josios ne
naudoja.

rodą? Tai gy-

Nuo pirmo moreziaus Grai- 
prieme grcgorijoniszka 

kalendorių (koki 
naudojame) in vieta julijonisz- 
ko, kuris 
kalendori 
paskiau.
kalendoriaus Graikije susilygi
no su mumis, su 
svietu.

kije

seka 
trileka

mes dabar

paskui musu 
dienoms 

Per priėmimą musu

saule ir visu

pasielgimo ir j)ar tosios
o kada, iszsi-

~* ■

Telegramai pranesza buk isz 
priežasties suszaudymo pralo
to Bivtkevicziaus per bolszevi- 
kus užsinesza ant kares terp 
Lenkijos ir Rosijos. Bet tokios 
kares negali būti, 
gali atkerszyt
prieszais komunistus 

lenkiszkuosia kaleji- 
Lenkije stengėsi isz-

bet Lenkije 
bolszevikams 

kokie
randasi
muosia.
gauti isz bolszevikiszku kalė
jimu likusius kunigus, kurie 
fenais labai kenezia.

deszimts centu ant 
pasilinksminimo.

Amerikos vadina geru uke- 
su ta, kuris gali isz kožno do
lerio puczedyt 20 centir, 50 cen
tus ant pragyvenimo ir apsi- 
redymo ir 
mokslo ir
Jeigu žmogus uždirba ant me
to 2,500 doleriu tai ženklina, 
buk jisai ižduoda $1,250 ant 
pragyvenimo, $500 suezedina o 
$250 ant mokslo ir pasilinksmi
nimo.

Isz tuju 1,250 doleriu ka iž
duoda ant pragyvenimo tai 
$35 pripultu už randa, $3 ant 
apsiredymo del kožno szeimy- 
nos sąnario ir $10 ant pragy
venimo del kožno sąnario. Bet 
ar isztikruju tosios sumos už
tektu, tai yra klausymas.

vieno isz

Didelis hotelis užsimoka del 
locnininku jeigu moka ji vesti 
ir visame dažiurėti kaip tai pa
sirodo isz raparto 
czi k a gi nio hotelio. In ta ji ho*
toli kas diena pribuna 569 sve- 
czin isz kuriu turi pelno konia 
asztuonis dolerius ant dienos.

Tiejei sveczei užmokėjo už 
/visokius gerymus $39,229, ku
rie kasztavo koteliui $32,605. 
Pataisomas 
svccziu drapanas atnesze 
$32,106 o užlaikymas tojo sza- 
po kasztuoje $24,041, pelnas 
nuo skutimo $22,785 o užlai
kymas kasztavo $8,486. Res- 
.tauracije atnesze pelno ant 
$1,004,024 o kasztai buvo tik 
$258,281, skalbinyęze atnesze 
$29,658 o josįos užlaikymas

ir iszprosinimas 
drapanas

* y1
i paženklinta diena 

dingo kaip kamparas. Negalė
dama apinalszyt sužeistos sžir- 
deles per Jono dingima, nutarė 
isztoket už Kaymondo Smitho. 
Jomis sugryžo manydamas jog 
jojo milema 
pasilikdama paežiu 
tuom apsiriko, 
mieste, , likos ;

užmirszo apie ji 
kito, bet 

, vos pasirodo 
aps kims tas per 

apleista milema. 
nesirado laike teismo 
Kaip duodasi suprast tai po
niuto Smithiene' yra musiszke. 
Vyruczei szalinkites nuo Kulp- 
monto ir Mont Garinu, jeigu 
nemanote dalaikyti merginai 
duoto žodžio, nes 
daug kasztuoje.

Josios vyras 
sūdo.

a fulinimas

D
Ir ra ilgy tu agurku sriubos.
Sumaiszyk viską krūvon ap- 

vyrk, ir ikzgerk, pankui sziltai 
atsigulk, 
nio pasiklok, 
nems užsiklok, 
valandas, 
kas.

Akccziais ant szuli- 
atsigules rezgi- 

iszgulejas 24 
jausiesi visai švei

Vaistai žiurkių isznaikinimui.
Vienas apgavikas susigrūdęs 

plytgaliu,

u.... . ■ .i*
Svietas mainosi visame, isz

si pildo senu 
buk moteres
Musu jaunom (o ir senos) mer
ginos vietoje andaroko, neszio
je kelnes kaip vyrai. 
__ _____ ) merginos 
kaip galema g 
nupraust nuo pirsztu kuri ap- 
laiko rukydamos paperostis. 
Teip svietas mainosi, o su juom 
ir žmonis.

žmonių pasakos, 
neszioje kelnes

Isztark szituos žodžius greitai.
Geri vyrui, geroje girioje, 

gera gira geria ir gerdami gi
ria, gera gira, gera gira.

Gerve girycc giresi gera gi
ra girioje gėrusi.

Šzi szikazna, 
szikazna aziksznole, sziksznisz- 
kai iszdirbta.

Geltonasis gaidys, garsiai 
giada girininko gaidelyje.

Scszios žąsis,- szeszios kasos, 
su ązcsziais žasyežiais.

Prūdas, tame prude bliudas, 
tame bliiide pluta pluduruoja.

geroje

ta szikszmi

gaidys,

Plaucziu uždegimu esti dau
geriopų. Paprastasis prasideda 

szitirpuliais
szono skaudėjimu, 

spiaiidyinu kraujais ir kvėpa
vimo sunkumu.

Baigiasi daugiausiai staigiu 
karszezio nukritimu su prakai
tais po 7 — 9 dienu. > *

Be daktarę szioj ligoje ne
drąsu pasiliktirKol kas galima 
skaudamajam szonui ant szon- 
kauliu kokia 24 sausu tauru pa-

Gydymas — praplaut ar pra- 
durt. Pradžioj szilti kompresai, 
jei ne gili puvetra, tad kai ka
da gelbsti degtines (40%) kom 

suvilgyt keturlinka
skudurą ar vatos pleką degtine 
placziai nuklot skaudamoji vie
ta, pridengi ceratuke arba vasz 
kine popiera, dar pritveri vilo- 
nu, bankanu įr apriszti. Kom
presai kas 4 valandas mainyti.

Daktaras būtinai reikalingas.

Ui H . ji*'"’

statyt ir, jei reikia, in vidurius 
ricinos szuukszta davus iszva- 

t ■

•yt-
Pleuritas arba pląucziu ple- 

' m > b,b 1 luto — * ' ‘k ih «

. ap- 
pleve, kuri i«z- 

dnji

Raudonieji inksztirai (Acne 
rosacea). 
(skruostu, 
si i u iszsisketinius kai kada su 
gumheliais ir apaugomis, ypacz 
nosies fjjale, kuri dažnai darosi 
in bulve panaszi. Tokie apsi- 
reiszkimai paeina nuo .szirdies 
ir kraujagyslių ligų, nuo gir
tuokliavimo, nuo lyties intaisu 
ligų, nuo viduriu sukietėjimo, 
kartais nuo nuszalirno. Paczioj 
pradžioj ligos
gelbėtis — teptis naktin Las$a- 
ro pasta (isz vaistines), rytme
tį nusiplaujant minksztu van
deniu su muilu. Kai kada rei
kalinga net operacija, kad gra
žiau žmogus atrodytu.

Taip vadina veido 
nosies) kraujagy-

ves uždegimas. Plaui’ziai 
įraukti tokia 
kloja ir vidujine krutinės 
(isz vidaus szonkauliu jiuses). 
Taigi szita plėve kai kada gau
na uždegimo, parauta, patinsta 
ir ima lyg rasoti. Isz to rasoji- 

pasidaro net kelios 
kvortos skystimo.

Liga pradžioj 
sausu kosuliu, 
mu, sunkiu kvėpavimu, 
ežiu.

Atsiradęs uždegimas ir sky
stimas gali besigydant iii koki 

2 menesiu pereit ir ligonis 
pasveiksta. Bet kartais tas sky
stimas pūliais virsta ir tada be 
ope r aci j os n caps i e i s i.

nelengva. Kas ja nu- 
jauezia, tegul eina prie gydyto
jo-

Dažnai pląucziu džiova tuo 
prasideda.

Poliucijos.

galima szitaip

Visai.kas kitas.
Marinto. — Kaziuk, ar tu

nio toliau

apsireiszkia 
szono skaudėj i- 

karsz- Raudonuke (Rubeola). Tai 
jaunųjų liga su karszcziu ir 
odos iszbeį imu kaip prie tymu 

skarlatinos. Liga lengva. 
Gydymo retai reikalauja. Tik
reikia ligonis kiek ilgiau kam
baryje iszlaikyt, kad neprside- 
tu kokiu kitu liga.

paskui iszsijiojas 
per sietą padare smulkius mil
telius ir supilstes in krepsziu- 
kus, pardavinėjo žmonėms, buk 
vaistus naikinanezius žiurkes. 
Tūlas, pas kuri buvo žiurkių 
daug privisę pirkinėjo tuos 
miltelius, ir kiauše kaip reikia

1 ar
P ■

Antanas 
likos už-

Kingston, Pa. —
Czarneckis, 38 metu
musztas No. 1 shafte per nu
puolimą tapo.
kos sunkei sužeistas. Czarnec-, tuos miltelius žiurkėms induo- 
kis paliko paezia ir penkis vai
kus.

f

Jojo leberis li

ti. Pardavinėtojas atsake: — 
Pasigavęs žiurke inpilk in nas
rus, tai ji užsprings ir padvės.

— Juk pasigavęs galiu už- 
muszti, kamgi man da pirkti 
miltelei ?... — pirkikas atsake.

mane myli ?
Kaziuks. —Myliu, myliu, la

bai myliu.
Mariutė. —Emes su manim 

apsivesk.
Kaziuks. —O Mariute, apsi- 

yedimas, visai kas kitas, negu 
meile. Mylėt gali tik anit to sy
kio, o apsivesi ręikia ant viso 
amžiaus.

Liga

‘ szvogeri P. Antanavicziu

Beit da- 
rupinasi 

eltona pletma

Worcester, Mass. — Per Ve
lykas isz Pittstono atvyko vie
nas lietuvis insveezius pas savo

savo žmona ir vaikais, ir antra 
diena vos pasmuko, nes szvoge- 

taip insi- 
bal- 

n o re j o 
butu

naminesris nuo "namines”
drąsino, kad ome daužyt 
dus ir net savo sveczia 
pasmaugt, ir nežinia kas

' atsitikę jei policija nebotu in 
nemandagu sija yra

Suv. Valstijų Anglies Komisija 
Isztyrineja darbo kovas: 
Kvieczia Angliakasius pri
statyt aiszkus parodymus.

„ , ■■■■■■■ II ! I , „——į  ~ , ||,BI i.,

macija kokia praszau nuo Suv. 
Valstijų piliecziu.

Original iszkas

laika atvykus ir 
sze i m y n i n k a s u va 1 d ž i u s.

Buvusia prezidentas Lietu
vos p. Smetona* likos paženk- 
lytas kamisorium Klaipėdos 
miesto. Ten) Klaipėdos o Lie
tuvos riibežius likos prasza- 
lintas, ka suvienijo in viena 
Maža ir Didėja Lietuva. Neuž- 
ilgio užves tonais lietuviszktys 
pinigus litus.

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu, 
pas mus, o
skūra ir bus geresne no kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir įr viviles teises

as

PASAULIS DAŽNAI 
MAINOSI.

pasaulis tik ir mainos...T 
Vienur verksmai, kitur dainos. 
Kiekviena stūmė savo junga, 
Kiekviena taszo savo rungą.

Kaip kas moka, 
Taip ir azoka.

gan-daug trusineja, 
Dirba, vargsta, bėginėja. 
Už tad menkiau dirba Jonas 
Tas visados dyks kai ponas.

Nes tas moka 
Pascbrauti.

Kits ir szventadienyj dirba, 
Kad net jojo gyslos virba. 
Bet vis mažai ko tiek turi, 
Malt kiszeniai jo prakiurta 

Nes taupumo 
Nemokytas.

Kits per amži vargsta, trusia 
Prakaituoja iszsijuosia;
Ir pasensta nusiminė;
Keikia, plusta szia gadyne, 

Ir vis nieko 
jie neturi.

Užtat Striukis melagystėms, 
Placziai visur Jszsivystes, 
Turtus didžius susikrovė; — 
Ęet senatvėj pasikorė.

Ir tam nieko 
nebeliko.

Na, o Juras žmogžudžiavo, 
Plikaitis paleistuvavo, 
Kupriu Szyyis vaginėjo, 
Visi vėjais sau nuėjo... 

galėjimo sutriunejo.
Taip pasaulis tad vis mainos,
Vienur verksmai, kitur dainos. 
Bet numirė nekur fyusi... 
Kaip tik žemeje supusi!

Bet kur sielai Vieta rasi?
J. V. Kovas.

• ••

’t

Suv. Valstijų Anglies Korrti- 
vald iszka ageii t u ra, 

insteigta surasti faktus 
idant isztyrineti Amerikos an
glies industrijos padėjimu. Jos 
pareiga, tarp kitu, yra sužinoti 

ir

kuri

? 9

praneszinias 
sako, jog komisijonierius gavo 
k a i k u r i u os apk a 11 i p i m us, 

angliakasiai

Jei

apsilpnina žmogų ir

Rauples tikrosios (Variola 
vora). Žinoma visieme pūslėta 
liga Jairi ne viena numarino ir 
ne vienai veidą sudarkė.

Kaip nuo rauplių gintis, irgi 
žinoma. Reikia skiepytis, bet 
ne karta, tik 3 k artus. Pirmu
kart pirmais gyvenimo metais, 
taip 4 — 6 menesiu, antru kart 
stojant in mokykla 7 — 8 metu 
ir trecziu kart pilnamecziu pa
sidarant 20 — 21 metu (in ka
riuomene einant).

Taip vadinama 
vyru sekios nenoromis iszsilie- 
jimas daugiausiai naktimis 
tai retkareziais atsitinka, tai ne 
liga,wtik toksai reikalas. Daž
nos, kartais kasnaktines pelin
ei jos jau
reikalauja gydytojo.

Patartina tokiems — nes įer
zini su moterimis, negert spiri
tiniu gėrimu, eit gult pusalkiu, 
gulėt kietam patale (ne imt pa- 
duszkos), keltis anksti ir pabu
dus isz miegu lovoj be reikalo 
netvaTsot; žiūrėt, kad viduriai 
reguliariai kasdien nors po-vie- 
na syki valytusi. Parycziais vi
sas kūnas misi praust ir iszsi- 
trint kambario szilumos vande
niu. Be to, užtektinai turėt ju
dėjimo, nesedet isztisas valan
das, bet bent 2 valandas vaiksz- 
cziot ar raumenimis dirbti. Kai 
kada patariama bromo prepa
ratai, bet tai jau gydytojo daly
kas. •

ku
riuos angliakasiai padavė 
priesz savininkus, ir savininkai 
padavė priesz angliakasius, bet 
nemano, jog tie prirodymai tu
ri užtektinai vertes dasiekti 
reikalo pabaiga. Todėl komisi
ja prasze United M ine Workers 
of America, kasyklų savininku, 
visuomenes, ir ^as tik apsipa
žinęs su reikalu, ne nuo kitu 
bet tikrais faktais, priduoti ko
misijai, sutrauktpj formoj 
skundus
Amerikos piliecziui teisiu ku
rias Suv. Valstijų Konstitucija 
gvartintuoja, 
aktai, arba teismo nusprendi
mai, ir paaiszkinti kur ir kada 
tos teises atsakytos ir kokia 
teise inimasu liudininku vardu 
ir kur galima gauti parodymus 
ir teismo nusprendimus jeigu 
teisine spręstas.

Teipgi, praszo ypatingu pri
rodymu kuomet Suv. Valstijų 
arba bile valstijos civiliai ar 
krinminaliszki instatymai per
žengti, parodant peržengimą ir 
prajpkmtęli, laika ir vieta kur 
peržengimas atsitiko. Vardus 
liudytoju, ir ju gyvenimo 
tas, tfti pranesziinu apie

liudytojo liudyjimę, ir 
t.t. Tįk praszo faktus ir teisybe 
be jokio apdailijimo.
jonierius Thomas R. Marshall 
autorizuotas ištyrinėti ir 
alizuoti visus skundus. Tokiu 
bildu palenvint komisijos dar
bą. Kuomet P. Marshall gauna 
skundus jis klausima negali 
svarstyt, tik patikrinti ir 
stalyti komisijai, su visais pri
rodymais. Tokiu badu komisija 
nutars ka reikes daryt. Visi 
s vet iinszal i a i ai igl i akasia i, 
liecziai ar ateiviai, » pakviesti 
prisiųsti tokius 
tiesįog in United 

* ar

Jei pasirodė rauples, tad reik 
tuojau visa apylenke ypacz mo- • • • • * V • jkyklas, kareivines paskiepyt.

be baįmes galima 
tiek žiema tiek pavasari, vasa
ra ir rudeni. ,

Neklausykite apasztalu, ku
rie mokina, kad nuo rauplių 
skiepytis nereikią.

Toliaus bus.

Skiepyt

tanglis produkuota
Jszpildyti

kaip
streiku priežastį.

ta pareiga anglies komisija 
bandys teisingai ir beszaliszkai 
isztyrinet visas kovas tarp an
gliakasiu ir kasyklų savininku,

I k
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pareiga

Prisiunskit arba, geriau sakant, prižiūrėti 
. Pa
pilio-

bus apdaryta in

tt. Prisiunskite knygas in re
dakcija “Saules.M o <" 
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

Saules.

Amerikos piliecziu teises 
k v ie t e v is us Al ne r i k os 
ežius pristatyt aiszkus prirody
mus kuomet jo konstitucijines 
__ _____ ____ > nepripažintos.

Valstijų An-Kuomet Suv.
darbas g|jes Komisija iszloido pakvie-

Ka rauso apie knyga Nokstantis 
Kakta Ir Viena”

kuria man pri-

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad Msz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena“
siuntėt, norint asz prislunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklati kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlū tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuę manes pri
imti. Tol puikioj knygoj tai pinasi 
pulkus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuvlszkal kad kož
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaiksžczlotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosla su savo milema szeimlna. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man

> ■ ' •" J- . . •„ '1

prisluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laime sziame 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tat prislusktte (2 
in "Saules“ iszlelstuves o gausite tuo- 
laus nėr paeita.

sutrauktpj
apie atsakymu bile

>

arba Kongreso.

jai, .jog,

timą suteikti aiszkus . prirody
mus, Foreign Language Infor
mation Service prirode komisi- 

kadiHlgi yra sziintai 
tukstaneziu ateiviu szitos sza-
lies kasyklose, nei vienas kovu 
isztyrinejimas ir atmetimas |e- 
galiszku teisiu laike darbo ne
susipratimu, nebus ganėtinas, 
jeigu tu ateiviu darbininku pa
tyrimas 
prasze

nebus svarstytas, ir 
komisijos iszsiusti pa- 

nuszu pakvietim,a del inteiki- 
mo aiszkiu prirodymu tuose ne
suksi pratimuose, ateiviams. Tas 
praszymas iszpildytas. Kaiszke 
kuris prisiųstas in Foreign 
Language Information Service 
p. Thomas R. Marshall, buvęs 
Suv. Valstijų vice-prezidentas; 
ir narys tos anglies komisijos, 
kuri veda ta isztyrinejinia, sa
ke:

“Pripažystu jusu praszmo 
teisingumą. Ateivis, kuris j\e- 
pareiszke noru tapti Suv. Val
stijų piliecziu, su manim sutik*

prisiųstas

jusit praszmo

« •

site, neturi konstitueijiniu pi- 
lieczio teisiu. Bet jeigu legaliSz 
kai ineina iti szita szali, jis turi 
legal iszkas teises. Jis turi but 
taip apsaugotas kaip ir pilietis. 
Jo turtas turi būti taip apsau
gotas kaip ir pilicczio. Ir kitoj 
pusėj, jis taip atsakomas, 'kaip 
ir pilietis už peržengimą szios 
szultęs civiliszku ar krimina-szaltes civillszku

. i,l 1 < ? ■ ■ ’. ■ >»

lisziku instatymu.H 
praeszHe ateivianjs, • • b ’ ■■

Padekavosu jums jeigu jus 
w ‘ 7 . " ‘ ‘i°g O

priimsiu nuo fu panaszia inf or-
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vie- 
kiek-

vieno

Komisi-

an-

Pa

pi-

prirbdymus 
States Coal 

Commission, Washinton, D. C., 
ar in Foreign Language Infor
mation Service, 119 West 41st 
streets, New York, N. Y. kurie 
maloniai perduos tuos prirody
mus komisijai.

—Foreign Language Infor. Service. .. Wl>. ..—..... . į, n j,.......... .. .........................  nW......— ................ ...
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gyvenimas
Sz. Marijos Panos

• raus tįstai a«.
W . P. Bo c«kow»ki.Co.

Mahanor City. Pa. *

c
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Puvetra (Phleginone). Ūmu 
laiku pradeda kokia kūno vieta 
sopet, tinti, rausti, pasidaro ly 
teszlos banda, 
puliu, 
gydytojas turi praplauti. Iszei- 
na puliu ir supuvusiu plėvių ir 
kitu kūno lauiu.

Toliau darosi 
arba trūksta pati arba

ROYAL MAIL
"PATOGUMU KELIAS** 

IN EUROPA
Vienos klesos kajutomis garsus "O” 
laivai “Orbita” ir “Ordnao” duoda 
smagu kelia In Hambarga. Laiva
korte antra klosa $130. Treczioa 
klesos 1103.50.

Du nauji laivai ORCA ir OHIO 
veža Ima, 2tra ir 3czia k lesa.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

Sanderson & Son. Inc. Agents 
2(1 Broadway. New York,

arba pas vietinius agentus.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssab4 H

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

t

lakstantis Nakta
GerbemaslB Tomistai:—•

Sulaukiau nuo juau aluncslamoa 
mano vardu knyga 
Naktų ir V14ia” ui kuria, tariu 
Bzirdinga acslu ir labai dttaugtooal 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas adventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkScgiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas imogus apie viską tada 
pamirsiu ir visokį rypescslat nors 
ant valandėlės atsitraukia. ’

Su pagarba, j 

18 d. Gegužio 1821m. 
Dv. Palasduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

“Tūkstantis

ŽOKAS.
t

»
f

!

1
t

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika 12.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai 12-50.

►Ilr W. D. B00ZKA.VBKA.8«00. MAHANOY CITY, P A.
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KAS JI PRIGLAUS?

Fui buvo <8 metu vaikinas.
klėstojo

T_____  ___  .
Auszo pavasaris, 

darbais vasara, niaukėsi diena 
isz dienos turtingas 
ruduo, staugė ir kauke beszir- 
do žiema, užklodama storu, 
baltu sniegu visa žemes pavir-

vaisiais

sziu, o jam laikas ir gyvenimas 
plauke vienodai. Jis visuomet 
vaikszcziodavo apiplyszes, nu
driskęs, skarmalais apsikabi
nės, basas, visuomet neszioda- 
vosi su savim ilga ir neszvaru 
krepszi, kuria dėjo ka gaudavo 
slankiodamas nuo triobos prie 
triobos.

1 Veidas jo buvo sunykęs, ne 
szvarus, akys indube giliai ii 
ta skausmo surakinta veidą 
tarytum kalbėdavo kiekvie
nam, kuris pažvelgdavo jam in 
akis: “Pasigailėkite manes, 
gerieji 
naszlaiti visu apleista, 
ar atsižvelgė nors vienas iii ta 
jauna sutvėrimą, kuris vietoje

<»

žmones,
Pasigailėkite 

priglauskite 
” Bet

II

NEPERSKYRIOMI DRAUGAI; GIMĖ TA PACZIA DIENA, h ”

II

’S

Devynių menesiu sūnelis daktaro 11. Zimmermann isz S!. 
Paul, Minu, ir didelis Szv. Bernardo szuo yra
,• Į • - - -

jieperskyromi 
to, kad turėtu augt ir stipret, drangai, nes abudu gimė (a paezia diena, lyudikis nereikalan- 

nes niekas negali prisiartyt prie vaiko

MOTINOS SZKAPLIERIS

atminti, 
kaipo

cziuusioji

I

4

f

Jlflk'' 
flk i

skursta ir kaskart 
mo szeszeiis ėjo ilgyn ir ilgyn... 
Dažnai jis negalėdavo insipra- 
szyt in nakvyne, susitraukda
vo kur po tvora ir iszguledavo 
visa nakti.

Ryto meta, kai salde pakilusi 
siunsdavo savo spindulius, ku
rie beglamonedami mieganezio 
naszlaiczio veidą, padidindavo 
ji. Tuomet jis atsikėlęs ir pa
dėjęs ant saves kryžiaus ženk
lą, kuri iszmokino motinėle 
priesz mirsiant, slinkdavo lyg 
szeszelis toliau.

Susitikdavo jis kartais vai
ku barius, kurie apsirengė ir 
gražiai pasipuosze žaidi1 links
mai, o kai kurie dar ir pasi
juokdavo isz nelaimingo nasz
laiczio.

Ilgai jis žiūrėdavo 
pasipuoszusiusi vaikus
negalėjo atspėt ir žinot kodėl 
taip yra ?... Jie pasipuosze, ži- 

pavalgė, jiems nieks

je jokios dužime!ojos, 
ant deszimts pėdu.

r

in tuos 
ir pats

kvitele.

nonui ii 
nerūpėjo, o jis jau antri metai 
kaip likes uaszlaicziu, klaidžio
ja po marga svietą, praszyda- 
mas iszmaldos.

Buvo gražus Birželio rytas. 
Dangaus nesimato ne vieno de
besio. Saulele jau gerokai pa
kilusi gaivino žemes pavirsziu. 
Vaiku būrelis linksmai rėkda
mi bego vieszkeliu in bažny- 
czia, kurios dar isztolo matėsi 
du augsztu boksztu. Vieni isz 
ju ginezijosi kas sziadien gaus 

o kas ne, kiti balsiai
kartodavo poterius ir katekiz
mus. Tik sztai netoli miestelio 
susitinka vaiku būrelis su api- 
plyszusiu ir skarmalais apsi-1 
kabinusiu vaikinu/

Vaikai pamate jauna pavar
gėli, tuojaus ji apspito ir ome 
klausinėt isz kur, kaip vadina
si, kode! toks jaunas elgetauja 
ir t.t. * Jis bijodamas, 
neimtu muszt 
neisztardamas ne žodžio, 
visiems gailestingai žiurėjo in 
akis.

Vaikai viens po kito pradėjo 
ji apleisti ir skubinosi in baž- 
nyczia. Keletas ju davė jam po 
szmoteli duonos, nes visi be
veik neszesi pietums.

Viena mergaite, kuri nuola
tos eidama kartojo 
luielaszirdystes darbus del kn- 

iszemus atidavė jam visa

ore szla- 
vejas supdamas 

ir pleszia, be 
paskutinius la-

barszkina in langus, 
pia ir szalta, 
medžius, drasko 
pasigailėjimo 
polius, kurie kad ir pageltona
vę, bet vis dar nori ilgiau pa
tarnaut medžiui — vieszpa- 
cziui.

Bet nedaug 
kaip 
balta. Kasdien storesniu ir sto
resniu sniego 
dengia savo veidą. Langai pa-1 
mažu pradeda apsidengi bliz-Į 
ganeziais kvietkais. Moterėlės! 
ir mergaites iszbege in kiemą 
basos, skubina kuogreieziau- 
siai atgal in trioba. Szeiminin- 
kas netekes

medžiui

žiūrėk
praeina 

jau
laiko, 

žeme virsta

shiogsniu apsi-

darbo laukuose, 
nuo ryto iki vakaro Irusia apie 
namus, rengdamasis priimtrengdamasis 
viesznia žiema.

Namai greitai likosi apneszti 
Lauke mai- 

žeme, visi ke
liai buvo sulyginti, nežymu bu
vo kur kelius, kur laukas. Be

at rode rn • -

sniego krūvomis, 
szesi dangus su

szirdžiu
negyvųjų sala.

vo apnesztos
kareziai atsiliepdav

Klojimuose

< 4
sodžius

? y

sniegu, tik 
o

Ivy K 
Friobos bu

ret- 
gyvuliai 
girdėjosikutese. iv lojimuose g 

ekselikiu darbavimasis, 
no eksoli g\ 
dienoms. A’akarui artinantes 
pubagn sziek tiek nutilo, 
nas naszlaitis, 

siautima
traukas po klojimo stogu, da- 

nors ir

gami
ny valiams, keturioms 
A’akarui

.lau
pė r visa

pūgos
kuris

sėdėjo susi-

: bar
nieks nepriims jo

kad jo 
vaikai, stovėjo 

o tik

4 4 septynis

ir kartodama

gos mergaites žodžiai:

no,*’
savo duona kiek turėjo ir sūrio 
szmota. Pati gi nuėjo linksma 

“alkana paval- 
gydyk, troksztaidi pagirdyk,“
džiaugėsi, kad nors jai ir pri
sieis per diena but nevalgiu
siai, bet užtat pavalgydino al
kana.

'Jaunam naszlaicziui giliai 
insmigo girdėti nuo gailestin- 

“alka-
na pavalgydyk.“ Bet jis nega
lėjo niekaip sau i nsi vaizdi n t 
ir suprast, kodėl žmones taip 
nedaro ir nepriglaudžia varg
dieniu, nors jie beabejo yrą 
daug turtingesni už ta gailes
tinga mergaite.

Laikas bego lyg vanduo upe. 
Rodosi dar vakar buvo szilta 
darbavosi žmones laukuose, 
saule szviete ir szilde žeme, o 
jau sziadien dangus apsiniau- 
li&B/ suaarkus lytaus laszai

J

I

žinodamas, kad 
nak v vnen.

i pamėgint, net 
negalėjo. Visas 

buvo pamėlyna
vęs, vietomis isz po skarmalu 

k linelis, 
autais, ir pats

tacziaus ryžosi 
toliaus jis eit 
nuo szalezio I

kėjosmatėsi jaunas 
buvo apsuktos 
baisiai drebėjo.

Inejo in pirma trioba ir bai
liai neidamas toliau nuo 
slanksczio, paprasze pernak
vot.

Ant stalo 
karsztu barszcziu,

neidamas
paprasze

dubinvs •Kgaravo
kvepėjo po

rr
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visa trioba. žuvų kvapas, szei- 
m i niūki' (ruse aplink pecziu.

— Tokiems'iValkatoms nak
vynes nėra, gali jeszkot toliau“ 
— suskambėjo sziurksztus szei- 
miniiikes balsas, ir nelainmga- 
sis iszejo. Kitoje trioboje, pa
sako, kad didele szeimyna. norą 
kur gult, tegul eina kitur. Ir 
taip visit Bcszirdžiu sodžių pe
rėjos, ir niekur
nakvynes, mėgino eit toliau in 
kita sodžių.

Iszejo iwz sodžiaus, apsidai
ro ir persižegnojo. Priesz ji di
dele lyguma, kur 
vo ne augsztesnes 

visur

Užkabino man ji ant kaklo ta. 
valanda, kuomet ruosziaus ke
lionėn in jilatuju pasauli... Da
ve ji kaipo paskutine 
kaipo szvenla, relikvija,
raszta, perstątanti kelia in dan
gti... Isz jos akiu, pilnu aszaru 
atsisveikinant, žėrėjo tikėjimas 
ir viltis, kad jis mane apgins 
visokio pavojaus valandose, at
stums visokias pagundas ir lai
mingai ves gyvenimo keliu.

—Eik... Ir tegul tavo Augsz- 
czinusias Vieszpats ir Jo Szven 

Motina laiko savo
galingoje globoje.

Tai buvo paskutiniai man žo
džiai, iszeje isz lupu tos, kur', 
per tiek metu buvo mano 
kytoja ir palinksmintoja... 
Kuomet atsiskyrimo' valandoje 
paskutini syki 
prispaudžiau 
bangose, 
vienatines sesutes... Tas skaus
mas buvo neapsakomas, skaus- 

veriantis mano vargszo 
, kuomet 

paskutini karta atsisveikinau 
su viskuo kas buvo brangu 
su teviszke. ' 
namini, klaidziojanticji po sve
timas szalis, 
apkainuosilo 
nes ir jus taip-pat atsisveikino! 

szirdis vaitojo isz 
kausmo, ir jus apleidot tevisz-

mo-

nepriimtas

nežymu bu- 
, ne žemes

nes vietos, visur matosi tik 
blizgantieji laukai. Saule kaip 
tyezia, isz po medžiu iszlindu- 
si, taisosi leistis.

Leidosi saule toli už kalnu, 
leidosi ir jo nelaimingojo gyve- 

Jis leidosi eit tiesiog. 
Paėjės kiek pajuto kojose silp
numą ir negalėdamas toliau 
eit, atsisėdo pasilsėt.

Jau visai temo ir szaltis pra
dėjo smarkiau spaust gamta, o 
jis ilsėjosi...

Ryto mota, kai varpai skam
bėjo, jo siela taip pat drauge 
su varpu balsais skrajojo pa- 

Važiuojant in baž- 
gulin- 

ti ir sustingusi sznle kelio...
G. Ainis.

už kalnu

minas.

dangose...
nyezia žmones atrado ji

DAINELE.

Libas Liže pamokino —• 
Per virvute paszokino: 
Liže Liba pamylėjo, 
Jo motore but žadėjo.

tekus Sorko pavadžiojo, 
Ir pakynkius pakapojo. 
Sorke teku pabueziavo, 
Ir in Kauna, iszvažiavo.

Dž i a n a s M e i me n u k u inszcz i avo 
Užtai burda dykai gavo.
Dedis — Džiana pavadino, 
Už tat dželon pasodino.

vZ-o\v;.‘; va ° <« A

BORDEN’S Eaglė 
Pienas neturit 

r nieko kito savy kaip 
tik gryna karvių pie- 

' nų ir gryna cukrų, 
nis, nuilstas jūsų ku
štąs kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū? 
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž
ganėdina.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pienų, 
prisiūsk mums šitų paskelbimų ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas,

'r.* f
)

J3
iii
(v

H

THE 
BORDEN 

COMPANY

Kūdikiu Knygą kitokias brangias in
formacijas, dykai.

t*1 “ojotii coh**h
•«w v. • A

*

ir

prie savos ja 
ji?, .p, skausmo

puolė in glebi maąo

mas 
szirdi in kelias dalis

jusi!

UŽPECZETINIMAS FARAONO TUTO GRABO.

Ten ir
je valandoje niekas kiln nesiru-

prabudau buvo vi

mirtimi. Bet 
nenorėdamas mirties 

atsi-saves.
Kuomet

sai tamsu. Gulėjau ant smėlio,

Tnto
Vaikai

ant ko pa

g ra bo
nesza

Lovų visai nepakloja, 
Vijoki vabalai linksmai sau 

gyvuoja.
Goriau moterėles pasiliaukite, 

Ba kaip

Paveikslas parodo užpeczetinima Faraono 
Luxorc, Egipte, lyg tolimesniam tyrinėjimui, 
ant gaivu žeme ir akmenis ant uždengimo grabo 
reikalaus apie 1700 tonu materijoje.

laįka kovojau su 
Dievas,
husidejelio, troszko, kad 
verszeziau ir gyveneziau, susi 
-mylėjo ant manes ir davė dar 
^’iena proga pasitaisymui. Ty

la i n vyk i pasirodė, 
prieszas buvo suo

kai byj su streikininkais; norė
jo mane nuzauti, kad traukinys 

isz begiu ir sudužtu, 
mano motules szkap-

0 jus, broliai be

, pino.Kiekvienas žiurėjo tiktaijus suprasite ii 
mano skausmu,

la kryžių, 
tas

ir
S 
kės lizdeli; ta sodžių, užklota 
žaliais sodeliais;
stovinti szale vieszkelio ir
sielas, kurios dar gal sziandion 

ilgesiu justi ir kas
dien žiuri in vieszkeli, ar, galop 
nepasirodys tai? taip senai lau
kiamas...

Pirmose
valandose, motinos szkapleris, 
buvo man tikra paguoda. Kuo
met nuszluostes veržianezes isz 

aszaras pridėjau ranka 
piljutnu ta maža

drobes phioszteli : 
stebėtina viltis inženge in 
no viela. Pajutau apie savi* lyg 
kokia ne že m i s z k u 
bianti

verkia su

sunkiose keliones

o szelstanezios vilnys plovė ma
no kojas. Prie manės gulėjo di
delis laivos stiebo galas. Nore- 

pasi kelti,
Rodosi, kad buvau

Dairausi, cziupineju. 
Sztai mano motinos szkapleris 
insipainiojes in stiebo skevel
dras ir mudu jūres iszmete ant 
kranto.

Buvau

rinejant 
kad mano

vela dagi rs i u tai 
daugiau gausite.

mergeliu nemažai 
randasi,

Visos kaip sportai elgėsi, 
Ne nori su tautiečiais lietu- 

veis kalbėti, 
Tik su ajriszeis vaikszczioti. 
Ej mergeles negerai darote,

Ba kada norėsite apsivynioti©, , 
Gero vyro negausite, 

Senmergėms pasiliksite.jau

prie jo.

bet negalėjau.
pririsztas

iszeif u
Taip tai
Imis ir vėl iszgelbejo nuo stai
gios mirties ne tiktai mane, bet 

kurie važiavo tuo

akiu 
prie-szirdies 1

ir kokia tai 
ma

silpnas ir suvargęs, 
vienok puoliau ant keliu, aplie- 
jau dėkingumo t aszaromis ta 
brangu paminklą, dėkojau Die
vui ne taip žodžiais, kai p szir- 
dimi už taip stebuklinga isz- 
gelbejima...

Patekau bedieviu draugijom 
Palikau

ir szimtus, 
traukiniu.

Gulėdamas 
jau Aukszeziausiam pasitaisy
ti. Gailėjausi,

ligonbuty žade-

ju siela ir vadas. Pa-esybe, gali
ma ne po savo sparnais mirszau apie Dieva, nepildžiau 

Ir ėjau.... Palikau užpakaly ta, bažnyezios pareigu; žodžiu, pa
ku, numylėjau, ,kas man buvo 
brangiausiu pasauly...

jūres, žai-
putojnnezios, duk-

placzios

• • •
Et, po plynių, 
Szia gadynia, 

Pennsylvanijoi nekaip yra, 
Kad godotini vyrai, 
Stato save kvaileis, 

Neženge progreso keleis, 
Mažai te Supranta lietuvyste, 

Neguodoje })irmejvystc. 
Darbuosia nesirodo pirmejviai, 

Užtat kaip atžagareiviai, 
Nieko labo nenuveikia, 

Tik girtuokliauje ir keikia. 
Nesumano jokio augsztcsnio 

tikslo, 
Nepasinaudoję isz gero mok

slo.
Kuris in laikraszti tik pažiūri, 

Tuo bedievio varda turi,
O kada iszsitare koki moks- 

• liszka žodi, 
Tai pirsztais tuo rodo.

“vis tai, 
socialistai.

Broliai, sakaliecziai, 
Saules szviesa lai pas jus 

szvieczia.
Meskite ta tamsybe, 

Ir munszaines girtybe, 
O veikite labui lietuviszko^ 

brolijos, 
Ir visos žmonijos, 

Tada busite vyrai tvirti, 
Ir nuo visu pagirti.

kad taip baisiai 
p r a s i k a 11 a u, pas i r ižau
lyti nuo tu purvu: Bet vos spė
jau iszi‘iti isz ligonbuezio, vos 
susitikau su senais savo drau
gais, palaidas gyvenimas ir vėl 
pergalėjo visus 
mus. Dar 
dievis.

Po keliu metu vedžiau mote
li ir tai, mano 
gaite tu 
Namuose
nebuvo ir laimes. Vienas kitam 

vienas kita 
kaltinom ir itarinejom. Ginczai 
ir susipykimai buvo 
nine duona.
siriszima

nūs i va-

mano pasirizi- 
ddesnis palikau be-

likau be tikėjimo. Juokiaus isz 
to, kas prakilnu, dora ir szven- 
ta; juokiaus
tamsumo, prastumo. , Gyvenau 
pilname pasaulio sugedime, isz 
senos mano praeities paliko 
man tiktai mano motinos szkap 
leris. Ne dėlto ji neszio.jau, kad 
bueziau jautės jame kokia ga
lybe bet
szirdyje pasiliko vienintelis pa
garbos jausmas, o tas jausmas

senos 
Nesziojau ji tiktai

isz savo praeitoDideles, ■ 
džianezios, 
stanezios jūres... Musu laivas, 
nors buvo vienas isz didžiųjų, 
vienok visas, it mažas szapale- 

buvo mėtomas..Lyg koki 
mažuti lukszta blaszke szelstan 
ežios vilny 
plieninius szonus, kitos 
palindusios po apaezia versda
vo ji in 
staiga mesdavo žemyn it in ko
kia bedugne Kitos lyg norėda
mos ji sutriuszkinti visu smar
kumu mėtėsi visur, tai vėl 
leisdavo vieta naujoms vil
nims, 
los, 
sznabždaneziu 
cziau tonai lasvamanius, 
st us, pliovotojus, 
priesz audra gyrėsi, kad isz ju 
lupu niekuomet dar nėra iszeje sinio 
maldos žodžiai. Dabar-gi, puo
lė ant keliu melde To, Kuriam 
iszsigyne Jo esybes, arba priesz valdomas expresas artinos prie 
valandėlė ant Jo pliovojo; toje 
pavojingoje valandoje meldėsi 
praszydami 
užmirszti j u 
teikti 
asz ir kitus 
dos. Pasivedęs

nelaimei, mer- 
paeziu insitikinimu, 
nebuvo Dievo, taigi

mano

lis,

M

Vienos daužo jo 
, rodos

tik dello, kad mano

neužsitikedavom

kasdie- 
pamecziau pri

jos, ji-gi prie

Sako: 
Bedieviai ir t f

auksztuma, gi paskui tai buvo atmintis mano 
motuszes.
kaipo jos atminti... Vienok ne
karta rugojau,

už- kliūva. Nekarta norėjau ji 
mesti nuo
tnano mylimos motinėlės visuo
met mane pergalėdavo. Per il
gus nesziojimo metus jis nubhi- 

Vienok ne-

vieta
, Tuo laiku 
kin i nedrebėjo, nei lupu

maldos. Ma-

kad jis man 
na

šavęs, bet atmintis

pliovotojus

nebuvo sie

egoi- ko ir nusidėvėjo, 
kurie diena sziojau.

Buvau, maszinistas ekspre- 
traukinio tai p Pittsbur

gh’o ir Pliiladelphijos. Isztiko 
geležinkeliecziu streikas. Mano

Coatesville. Staiga pamaeziau 
netoli

t
prie 

manės. Galop ji net pareikala
vo, kad numeseziau nuo kaklo 
L' tas paskutines liekanas prie
taru ir neneszioeziau daugiau 
to purvino skudurėlio. Kol ne
sziojau ji visuomet juokdavos 
isz manės taip szetoniszkai, 
kad pritrukęs kantrybes ir no
rėdamas karta duoti tam ramy
be, nuėmiau nuo saves ta szka
pleri ir mecziau in szali. Ne asz 
nei ji nepatemijom, kaip musu 
trijų metu vaikelis pakele ta 

iszejo su juo in bal
koną treczio 
prie geležiniu ramseziu pradė
jo žaisti. Staiga iszgirdom bai
su

szkapleri,
aukszto ir tenai

iszardytus begins, ant 
kuriu buvo priversta daug ak
menų. Nespėjau dar sugriebti 
iž stabdytuvo, kaip puolė szu- 

viriau be sąmones.

Aukszcziausiojo 
nedorybes ir su- 

pagelba. Meldžiausi ir 
raginau prie mal- 

save brangiai [Karszczio dienose, kaip papra-
Globejai ir Užtarytojai, buvau 
tikras jos pagelba.

Bet audra,
dar labinus pradėjo szelti. Ro
dosi, kad visa pragaro galybe 
atsivėrė ir džiaugsmingai ker- 

szirdi; vėtra, lyg

užuot nurimti.

vis ir asz

'štai, turėjau atlapus marszki- 
jiius. Man griūvant, už svar
biausio stabdytuvo, kurs visai 

gara^užlltliuvo mano 
szkapleris ir taip patraukė, kad 

garas buvo sulai k y-

sulaiko

garvežio 
tas visai. Netekus varomos je- 

koks milžinas pažeistas gyvu- gos garvežys pamažu pradėjo
Nors ir užvažiavo ant

szija visam

stoti.lys, kauke, žviege ir bego tolyn
szvilpdamas, baubdamas. Visi krūvos akmenų, bet nesudužo, 
didžiausiame nusiminime. Sai
ga viena vesulos banga paga
vo kapitoną ir lyg szilpeli nu- 
nesze nuo laivo. Nėra jarp iszsi- 

.... Sekunda ir...gelbejimo, nėra 
iszelusios vilnys jau ji prarijo 
Už miąutos 
sudavimas, 
mas. Isz tuikstancziu krūtiniu 
pasigirdo sielvartingas klįks- 
mąs, gaivas užgavo in po van-

pasigirdo baisus 
baisus treszkeji-

deniniu© prietaisus. Plyszo, sii-

Visi kęleiviai buvo tiktai leng
vai pritrenkti. Persigando isz- 
bego isz vagonu ir klausinėjo, 
tas atsitiko, kuomet staiga pa
mate mane gulinti be sąmones 

, pusiau užsmaugta mano paties 
uzknpleriu. Kada mane pakele 
tada tiktai 
sunkiui
Pataisius bėgius, kitas maszi- 
fiistas užėmė mano vieta, trau
kinys szvilpo

pajutau, kad esu 
sužeistas in krutinę.

toliau, gi mano
trupėjo ir pradėjo skėsti,... To- iiuveže nv ligonbuti, kur ilga

I

j
i

linui.’ Isz begu 
sztai

vaikelio kliksma. Bėgam 
abu su baisios nelaimes nujau- 

ant balkono isz 
matau kabanti vaikeli 

ant szkaplierio. Pastatęs save
in pavoju persilenkiau ir su di
deliu sunkumu paliuosuoju sa
vo vienatini kūdiki isz tu ste
bėtinų kartuvių, bet, ant nelai
mes, — jau negyva.

0, Vieszpatie! Kaip teisingai 
Tu baudi žmogų nusidėjėli, bet 
kiekmieluszirdystes yra teisin
goje Tavo bausmėje!...

Atsivertom abu,
brangiai kaihavo mums tas at
sivertimas!... Sz i and iena netik 
asz, bet ir nurno moteris neszio- 
ja szkapleri ir 
kuomet priglaudžia ranka prie
szirdies ir pajnta ji tenai, ste
bėtina ramybe užvieszpatauja 
jos sieloje.

Vienoje vietoje buvo kokis 
tai iszvažiavimas, 

Ar pasilinksminimas, 
Musu Lietuviu, 
Senu ir jaunu, 

Mažu vaiku, 
Ir senu moterių.

Buvo tenais ir sporteliu, 
O ir geru girtuoklėliu, 
0 ir munszaines plenti, 

Jog nekuriu turėjo net vemti. 
Pasigėrė visi gerai, 
Namo važiavo vėlai, 
Nekuriu ir pasiliko, 

Po pakampes isznyko.
Automobilistai

J

ih

bet kaip

•kartoja, kad

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

nekuriuos 
jeszkojo,

In vidų nesziojo, ’ 
Kjtu visai nesurado, 

Bajjasigeria užsnaudo, 
Na, tai ant sziadien bus gana, 

Na-ja!

„ t

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50 

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

M



CAPITAL STOCK 1111,MO M . 
■araiw> Ir Profits S5SC.IM.bg

Metame šatra procentą ant sudėta 
•taiga. Procentą prldedam prie jus 
plMlgv i Sausio ir 1 Liepos, nepai- 
caat ar a tinea tat parodyt knygute 
ar ne. Mee gorini kad Ir jus turė
tumėt reikale su šaunu banka, ne
pelnant ar m sis m ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte Iki S 
popiet Subatomls t ryte Iki 12 vai.

.. 1 . M hti si %(»%
H. BALL, Prezidentas.

' Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez.
!. Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

•*»'’**■*—•**•■•* hetatMUgta tai* mM imta - «tatataM«

Žinios Vietines
— Nors žmonelei dirbs szi 

menesi be jokiu kliucziu nes 
nesirandaApril i ujo 

szveneziu.
.jokiu

I
J

I

■t

I *

Ant. J. Sakalauskas
IJETUVIS7.RAH GRABOR1US 

IR B ALSA M UOTO.) AS

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

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir maltus už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

WH E. Pine SU Jfahsnoy City, Pa.
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JONAS M. OISARIKAS 
Fire Insurance Agent

------- §Apdraudžia (InBzurinlu) Namus, | 
Tavorua, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

č

E 
E 
t

BIB W. Mahanoy Avo, Mahnnoy City j

Tvlrcdatsla Lletartuka 
i B Ą n K A

D1<«1« kaucija sudėta V aisti- 
jM Banko Departamento.
Kalu po priežiūra Val«tljo«, 
taip kad pinigai Budėti mano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palafkl- 
mnl. Siunčiu pinigas In vi
sas dalia avlato, pagal dienos 

Parduodu Laivakor
tei kompanijų nustatytam 

kataama. Pampinu Paazpor- 
tns kelianjantlams in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grsl 
tai ir pigiai. Raškykite apie 
kalnas o

' atsakius a.

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahanoy Ate, 

MAflAHOY CITY, - 1

kursą

gausite teisinga 
▲dresaTokite*.

— Guzo kompanija prižada 
paleisti guzu 
del gyventoju kurio nuturėjo 
per keliolika metu, 
daug parankiau vasaros laike.

— Franciszkus Abraczins- 
kas ir motina 
kurie pribuvo

in kėlės dienas

Bus tai

isz Roche'sterio 
ant laidotuvių 

mirusio Vinco Aliraczinsko isz- 
keliavo namo Nedėliojo.

— Sziadien Readingo pėdo 
mieste ir aplinkinėje.

— Praejta Ketverga pinna 
valanda nakti užsidegė mėsos 

buezerio Kubertavi- 
ant West Maple uly- 

czios. Daug rūkytos mėsos su
degė. Ugnis padaro bledes ant 
500 doleriu.

— Burmistras areszta.vojo 
Joną llarupka, kuris 

prikalbinėjo jaunas 
idant ejtu su juom ant kalnu 
tiksle nemoraliszkumo. 
susektas per 
kalbėjosi su 
tems o vvriauses

rūkytoja 
cziaus

Slavoka

su

Daktaras Juozas J. Austrą j 
♦į LIETUVIS.

J Buvusiu daktaras karlumcnejo.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. 
112 iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare. 
| Tuom-lalklnls ofisas randasi 
Į KAZI NO AFHEKOJE, 
|!W S. Jardiu SI. 
J

k

LAIKE TEISMĄ LIGONIO KAMBARIJE.
Vietoje palaukt pakol ligonis pasveiktu kad galėtu apsakyti apie savo sužeidimus 

kokius aplaike fabrike, skunsdamas locnininkus ant $41,000, tai sudže pribuvo in ligonio 
ka.mbari laikyti teismą. Tuom ligoniu yra F red ri kas Krenowski isz M infieapolis, Minu.

merginas

isz Aew 
tonais

I akos 
burmistrą kada 
kelioms mergai 

davinėjo do
leri idant su juoin pjtu.

■f Aplaikeme žine 
Kensington, Pa., 
mirė Marijona 
apie 50 metu senumo kuri pir- 
miaus pergyveno Mahanojui 
apie 28 metu iszvažiuodami in 
New Kensingtona
Gruodi kur gyveno tik tris me
nesius.
noma

buk
(’zekauskiene

prae.jta

tata*wta(tatataPR»taMBtata*w»t* ta iir ' - -L tamini ii. n . vitiiiiwiii'Iitatata n<inwMA<i'<' 111^iTnrtltan^rwr~tiitaf

SZEIMYNOS UŽLAIKYMAS 
IR MOTERIŲ DALIS.

isz kiekvienos
szitame sza-

Beveik viena 
penkių moterių, 
lyje, turi pelninga darbu. Dis
trict of Columbia beveik puse 
moterių dirba, kas yra didesne 
proporcija negu kitose valsti- 

Po District of Columbia 
Pietų Carolina
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TOKS PRIGIMIMAS.
Diologas.

Veikenti asmenis.
Ropiene ir žydas.

gatveja. R<>-
neszasi pintine, žydas

Vieta. Susituka 
piene 
turi maisza a,n.t kupros.

Apredalas, Lietuvos tipai.
Ropiene: 

ji tu pasmirdeli ?
•Ui, kodėl ant gero 

žydelio teip sakai.
Geras

- ()i kur skvernio

Velione buvo gerai ži 
ezionais. Paėjo isz Su

valkų guber., Kalvarijos uties 
to, paliko dideliam nuliudimia 
vvra Antana, sunu Kazimiera 
gyvenanti Szenadorije, dukte
ria .Marijona Kaaparieno N<‘w 
Kensingtoii(‘, Joną, v..y^įpza. 
Agota. Helena ir seserį ‘Ma h a 
nojui,'Bcndorieiiia iKahi bro

MANEVRAI AMERIKONISZKOS FLOTOS.
Pomis dienomis prie Pana mos kanalo atsibuna manevros 

laivo-
T . _______ _

amerikoniszkos įlotos, kurioje dalybauna ministeris 
vystės ir kongresas. Paveikslas parodo kaip kariszkas laivas 
pasislepi* nuo szuviu naudodamos durnus idant jojo kiti lai-
vai negalėtu surasti.

Isz Shenandoah, Pa.
f Vincas Urbaiiaviczius se- 

” per- 
svietu p ra-

Ropiene: — Heras ar nege- 
bet žinosi kad kiekvienas 

žydas svogūnais pasmirdęs.
Žydas: — Nieko blogo nėra 

svogūnais smirdėti. Juk visi 
žmones valgo svogūnus.

kad ir tamista ana 
lasziniais svogūnus

ras

mneziau
su

bažnytinėms pamal-

JĮ ;

I
I

i$$Įu bro
lius Juozą ir Petra Kensingto- 
ne. Laidotuycs atsibus Seredos 
ryta si i 
doms.

lius skaitytojas “Saules, 
siskyre su sziuom

ketvergą, susilaukęs 5b 
metus. Szenadorije pergyveno 
39 metus, dirbo kasyklosią per 
28, o paskutinius 

s gyveno pas

ejta <
U*’

J

a

Shenandoah, l’n< i 
i

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablazka Mestis yra tikra! pasok- 
tnlnga Ir kas prisiims keliolika stim
pu Ir savo adresu tai aplnlkys tnju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant azlo adreso Dr. Jmbco. 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. V. Panaudo
kite lax ardos progos ylai kurie yra 
poa-pltklal arba visai yra nuplikta, t.f.

NOTICE IS HEREBY GIVEN 
pursuant to tin* act of Assem
bly of the Commonwealth 

entitled “ 
for licensin

of 
Pennsylvania, entitled “An 
Act to provide for licensing 

and regulating private bunking 
in th<»*(?oniuionwealth of Penn- 

-pylviiniu; and providing penal- 
ties for the violation thereof’’, 
approved the 19th day of June 
1911, that Mr. Paul Gavala has 
made application to the State 
Treasurer, Secretary of the 
Commonwealth and the Com- 
missioner of Banking, consti- 
tntmg private banking in the 
Commonwealth of Peunsylva- 
iiia. tor a license to do business 
at 402 W. Centre Street, Maha- 
noy City, Schuylkill County, 
the character of such business 
being private banking.

PETER G. CAMERON, 
Commissioner of Banking. 

Harrisburg, Pa.
March J9, 1923.

Secretary

Mazgok 
Nebraižyk 

Savo Dantų

jo nusipirkti ko norėjo. Ar ga
lite suprasti koks tos mergai
tes gyvenimas sunkus! Ji isz 
anksto negali pienuoti kiek pi
nigu ir ant ko praleis. Ji net 
negali imti vakacija.

Kuomet paduoda motinai sa
vo konverta, ji taip pat paduo
da savo szeimynai jos liuosybe. 
Ar ji nenoriai tu viską duro! 
Ne, yra reikalingas daigias ir 
antru syki nei nemislinu apie 
ii1*

Laike vieno isztyrinejimo, 
mes kalbėjome su viena, mote- 

kuri padavė visus savo už- 
pinigus szeimynai: 

“Asz nuo pat mažens duodu 
SRvo visus pinigus szeimynai. 
Motina turėjo asztuonis vai
kus; szeszi buvo jaunesni bro
liai* ir reikalavo visus mano 
uždirbtus pinigus. Dabar kuo
met isztekejau už vyro, ir ma
no vyras dirba, žmones klau
sia kodėl asz dirbu. Narna pa
ėmėm ant iszmokesczio, ir sun
ku vienam užmokėti. Mano vai

kiuko mokykla ii* jeigu 
asz noriu kad jie vis lankytu 
turiu juos apredyt kaip ir kiti 
vaikai aprėdyti.“

Isztyriliejimai Moteliu Biu- 
rodo, jog beveik septynios 
kiekvienos deszimts neisz- 

tekejusiu moterių, 
mie gyvena, duoda 
visus savo pinigus*

Atsimink,
me atsitikime, sūnūs davė szei
mynai tiek pinigu kiek sesuo, 
bet jos pinigą rodos daugiaus, 
nes ji davė savo viską. Jis pa
siliko savo liuosvbe

jose, 
seka 
Island, 
nei treczia dalis moterių dirba,I

Mes visi žinome, jog yra 
svarbus faktas, jog tiek daug 
moterių dirija, ir vienas kuris 
lieczin musu dabartinio gyve
nimo organizacija. Tolinus su
prasime svarba, kuomet žino
sime kodėl tiek daug moterių 
dirba. !

Yra vienas dalykas, kuri 
Suv. Valstijų Darbo Departa
mento Moterių Biuras stengia 
surasti. Ir gal surado. Moterys 
dirba tik dėlto, . jog reikalauja 
{tuos pinigus, ne užlaikyti sa
ve, bet užlaikyti ju szeimynas. 
Tas praneszimas gal tave nu
stebins, bet jau nustebino dau
geli žmonių, kurie mane, jog 
moterys dirba tik juokais, 
visai nereikalingai.

Bet musu 
teisingas ir tik 
rosi mintysi, jog 
Iszriszimas to klausvmo nu ve- 
de Aloteriu Biuro atstovą \ i- 
sur. Mes czion imsime tik vie
na pavyzdi, su kuriuo atstovas 

i susidūrė jeszkodainas teisingu 
informacijų. Aplanke tipiszka 

Asz szeimyna, kurioj radosi tik vie
na dirbanti mergaite. Ta szei
myna turėjo tęva, žinoma dir
banti, bet uždirbo mažai pini
gu, neužtektinai nupirkti 
kalingus szeimynai daigtus 

geriau

Kliede
ir Massachusetts, kur

re, 
dirbtus

Asz nuo

vienas dalykas visus

kai i

ar
i

praneszimas yra 
jeigu apsižiu- 
yra teisingas.

ro 
isz

kurios na- 
inotinonis

jog virszmiatda

ir nepri
klausomybe, bet sesuo atidavėdiena 

valgei.
Ropiene: Valgiau, bet netiek 

daug kaip kad žydai. O antra, 
prie lasziniu tik svogūnai ir te 
tinka. O žvdai lasziniu neval
go, tad jiem nei svogūnu nerei
kia isznaudoti.

Dievas juk užaugi- 
pavydėti

jos. Ir su
rei-

kiekvienu 
dirba.nczios moterys 
dauginus ir dauginus 
mvbiu. ta'Motina nedirbo, geriau sa

kant, apart szeimyniszko dar
bo neturėjo kita užsiėmimą. Ji 
pagamino valgi, prižiūrėjo 
mus, siuvo ir 
jaunesnius vaikus, 
ko liuoso laiko. Toje 
noje yra du augę vaikai, mer
gaite 18 metu,

metu tos 
vis turi 
atsako- 

Daugumas dirbaneziu 
moterių turi serganezius tėvus,
ir beveik vienos turi užlaikyti 
szeimvna. Su vyrais kitas klau
symas. Daugumas dirbaneziu 
vyru apsivedė ir turi užlaikyti 
paezia ir vaikus, ir ju klausi
mas visai kitokia nuo nciszte- 
kejusios moteres.
užauga ir prisideda prie užmo
kėjimo szeimynos iszlaidu, bet 
senesnius žmones, kuriuos jau 
syki pradeda užlaikyt, jau vi
suomet turi užlaikyti.

Tik penkta dalis dirbaneziu 
nuderiu isztekvjusios, bet ir ta 
penkta dalis tu isztekejusiu 
dirba, dėlto, jog
lauja tuos pinigus. Jeigu neti
ki in ta, tik truputi pamislyk 
apie isztckejusios dirbanezios 

padėjimą. Beveik vi- 
kick viena

Tikįa

na- 
prižiurejo du 

jai nebeli- 
szeimv-
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- Maža ka. Dievas 
užaugina, bet .v. ...vv.., ir vaikas 20.

abudu dirbo, mergaite dirbtu- 
kaipo mcchani-

Zvdihs: — 
no visiems, 
žvdelcms ?...

Ropiene: 
visus daiktus
nevisi naudojasi. O žydai smar
ves. kodėl kiaulienos nevalgo?..

Žydas: — Ui, matai, tamis- 
tele, kad kiaule su szeriais. •

Ropiene: — Ka tas reiszkia, 
juk ir tu su barzda ?

turi savo pri-

>
vej ir vaikas 
kas, garažuj.

Kiek manai tas vaikas ir 
mergaite pagelbėjo užlaikyti 
szeimvna ? ta

garazuj.
manai tasvienuoli kns 

savo siinu
Anta.na, kuris laiko buczčriie 
ant Kast Llovd ui vežios. \’elio- • *
uis paliko dideliam nuliudimia 
paežiu, sunūs Antana, Juozą. 
Petra ir (lukterės Agnieszka ii 
Sallie./ Laidotuves atsibuvo 
Utarninko ryta su bažnytinėms 
pamaldoms Szv. Jur 
ežioje; palaidotas 
katalikiszku kapiniu. Lai Die
vas suramina likusia szeimvna. 
o a.a. Antanui duoda amžina 
afsilsi ir vieta terp savo dau- 
giszkn gyventoju.

t Jonas Matlauekas 
praejta ’Utarninka nuo uždegi
mo pla.ucziu. Velionis pergyve
no Szenadorije konia 
metu pribūdamas in Amerika 
jauiju vaiku, dirbdamas pm 
visa laika'kąsyklosią. Jojo pa
ti ihire du metai adghl. Prigu 
lejo prie ajrisziu 

atsibuvo

17»
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Kiek vie-

atsibHv

gi o bnžny 
ant vietiniu

mirt
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Vaikas uždirbo dvideszimts 
doleriu ant savaites, kas sa
vaite duodamas 
riti szeimvnai. ta

nas sutvėrimas 
gimimo plaukus.

Žydas: — Nu, mano prigimi
mas, jog asz žydelis, tad turiu 
ir barzda.

Ropiene:—Na juk ir kiaules 
prigimimas, jei ji turi szerius. 

O apie kiaules nėr 
ko daug kalbėt.

Ropiene: — Kode! taip sa
kai? Ar kiaule ne Dievo sutvė
rimas ?...

Žvdas: — Asz žinau... Bet ir 
tu žiliai, kad kiaule meszla val- 
g**’-

Ropiene: — Tai kvailas žydu 
manimas. Ar tu nežinai, kad 
meszlu visas dirvas žmones už- 
kreczia, ir paskui jovus sėja... 
Jusu tokiais kvailais iszva- 

tad negalėtumėte 
Juk, kuo

savaites,
dvvlika dole- ta

.lis galėjo dilo-, 
t i dauginus, bet turėjo mergina 
ir žinoma, jam ir reikėjo kiek 
nors pinigu. Tokiu budu nega
lėjo duoti motinai daugiais

ir jos reika-

moters 
sob turi vaikus 
turi prižiūrėt namus, 
mislyk kaip sunku joms yra 
anksti atsikelt, pagamint pus- 
ryežius, apvalyt namus, apsi- 
redyt, iszsiunsti vaikus in mo
kykla, dirbti dirbtuvėj iki vė
lai, po tani paskubėti namon, 
pagaminti vakariene, sumaz
goti torielkas, prižiūrėt vaikus 
vėl, ir dar visa szeimyna ap
siūt. Ar noriai iszsirinktum to
ki padėjimu! Nemanome.

Isztyri liejimu i rodo, jog tos 
moterys beveik priverstos 
dirbt, nes vyro algos myižlai- 
kvs szeiinvnn. Viena moteris 
pasako “Iszrnokinsiu savo vai
kus, jeigu turėsiu dirbt su ran
koms ir kojoms,“ 
gauti užtektinai pinigu iszimti 
mažo sūnaus adenoidus, kita 
dėlto, jog vyras sirgo, kita pa
gelbėti iszmoketi iszmokeji- 
mus ant namu.

Taip moterys prisideda prie 
szeimynos užlaikymo ir Mote
rių Biuras norėtu, jog visi pri
pažintu reikalu 
riti dirbti.

—Foreign language Infor. Service.

motinai 
kaip dvylika doleriu ant savai- 

neuždirbo tiek
Mažai merginu uždir- 

Dirbtuvcje, ji

ir

tęs. Jo sesuo 
pinigu, 
ba tiek pinigu, 
dirbo tiek-pat • valandu kiek 
brolis garažuj, bet ji tik uždir
bo trylika doleriu ant savaites. 
Kiek manai ta mergaite davė 
motinai isz tu trvlikos doleriu ?

Ji kas savaite padavė
mokinai pilna savo konverta ir 
tik pasilaiko tiek pinigu kiek 
motina davė, 
va i tose ji gavo 
del valgio, kitose savaitėse
vo truputi daugiaus ir galėjo 
nusipirkti sau ka nors. Bet jei
gu ji reikalavo nauju drapanų, 
arba jeigu tėvas ar motina sir
go, ji turėjo palaukti pakol vis-

Ar galėtumėt sziteip padaryti?
Jurgis ('hristefisen isz New 

Yorko yra apdovanotas nepa
prasta savi valdysią muškulii.

i'ali raszyti su akiems 
rankoms ir kojoms 
paežiam laike kaip tai ant pa
veikslo matome.

.1 isa.i O' raszv ti 
ir tam

per 41»rankos 
ar valot

Kada 
susipurvinu 

trindami su sme-
Luukiniai taip

darydavo, 
žarija in 
panaudoja muilą.

jusu
Visus.

jas 
liu?

bet civili-
vietato

jiarapijos.
prae.jta

Llctavlsskas Graborhis

K. RĖKLAITIS

Kaip ankstyvieji lau- 
mazgodavosikinitri

raukus, ir jus sziadien 
galit paimt stipru, 
žvyruota dantų valy
toja ir nuszveisti nuo 
dantų 
pa Ii va
yra pavojinga.

ju delikatnu
- teeziau tąsi

Colgate‘s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis bet 
netrina ar nesuraiszo 

Daktarai ir Den- 
rekomen-

duoja Colgate's, 
trubele sziandion.

Laidotuvos 
Sukata.

— Nors karta Szenadorio 
aplaikys dauginu
lyg sziol sunku 'buvo gautis ir 
iszvažiuot
pagialba geležinkeliu. Badai 
Pennsylvanijos geležinkelis tu
rės penkis trukius in Pottsville 
ir penkis adgaj. Lehigh Valles 
konipn.iiijo žada, teipgi daugiau 
trukiu, nes in miestą atejdavo 
tik du isz ryto ir du po pi«t. 
įlendingo badai ir inves dau- 

Tokiu budu Sze- 
pasiliks ant ma

trukiu, nes

isz Szenadorio su 
geležinkeliu.

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia nindn ir mokslą. 

Turi pagelblninke motore.
Prieinamos prekes.

K'"»   ■ <

616 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephones No. 149

džiojimais,
nei duonos valgyti.
daugiau meszlu dirvas užkresi, 
tuom gražesni 
jo viii auga.

Žydas: (Sutinka.) Ui 
k i mano praloszta.

Uždanga.

Kaikuriose su
tik iižt<‘ktinai 

mar>

ir derlingesni

szi sv-

r*»

J. V. Kovas.1 has susitvarkė ir tik tada gale-

beveik

kita dirbo
I

J U. 
tistai visur

giau trukiu, 
nadoris vela
pos. , *

Pirk

Geri Dantis 
Gera Sveikata.

— Ugnis kuri kilo Shenan
doah kalsyklosia da dega ir ne
galima josios lyg 
suvaldyt. Darbininkai gesina 
diena ir nakti.

sziai dienai

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

■BJJBOBIUB MAHANOT CITY. PA.

Laldoja Kunua Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krik- 
sztiniu. Vesellju. Pasivažinėjimo 

Ir 1.1.
620 W. Centre BU Mahanvy City, Fa.

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

•janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kaune rtabųr priima aplikacijas del 
pa sportu visu kitu metu "Quotos’.’. 
GUNARO linijos patarnavimas yra 
greicziauslas pasaulyje. Pasažierol 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kudpCunard laivas ap
leidžia Europa kas* keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagėlbojlmo 
pasažieriams per Ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
Iszlaldas del to kad priveda pasa- 
žlerlus prie pat laivo, szltas patar
navimas yra dykai.
infonnaciju kreipkitės pas bile 
laivu agenta arba: 
OlJNARl) LINE, 
25 Broadway, 

New Yort,•__ *»

Del tolesniu

i Utį

ta *

)

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

-------------------------------$.

Nori kad taupytume t savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartūmet taupinimo 

A A ta m. m « ta « ta

> ar Czekiu 
skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.

Ji žino kaip suteikti pagelba savo prietoliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

bjmka jesžkd daugiaus prieteliu. ’
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera bąnka yra jusu geriausia prie telis.
Dekite savo pinigus in/

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN. Sek. Kasljerlus 

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

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

D. M. GRAHAM, Prez.

ir teise mute-

Preke trijų

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEL

Szluomi praneaziu jog mano iszdlr- 
byates visokiu žoles preparatai, žolių. 
Irukžoles, puplaiszkes ir geriausios 
Palangos trejos devineups, galėsite 
gauti už numažinta preke oas: 

Mrs. K. JuBzkevicjdone, 
1100 E. Pine St. Mahanor City, Pa. 

arba tiesiog isz manės,
devlnieriu 60c. su prisluntimu arba 6 
už $3.30. Reikalauju pardavėju visos 
aplinkines ir duodu gera pelną. Czia 
giUima gauti visokias žoLes kokiu tik 
ant svieto randasi. Žolių kataloge 
galima gauti prisiusdami 10c stenipo- 
mis. Knyga Daktarai Namuose kuri 
apraszo visokias žoles $L00.

M. J. ŽUKAITIS.
461 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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