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Isz Amerikos
Nužudė paezia po tam pats 

save.
Scranton, Pa. — Juozas Go- 

laszewski, 54 metu, nuszovc sa
vo paezia ant smąrt Nedėlioję, 
po tam paleido siuvi pats sau 
in galva nuo ko tuojaus mirė.

Golaszewski nuo keliu metu 
pasielgdavo blogai su savo mo
teria ir kelis kartus palicije bu
vo szaukta ant apmalszinimo 
jojo. Isz tos priežasties Juozas 
turėjo gyvent skiepe pats vie-

Nedcliojo motere ėjo in 
bažnyczia. Kada nulipinejo 
tropais žemyn, vyras iszejo isz 
skiepo su revolveriu, paleisda
mas in moteria tris szuvius, po 
tam pats in savo, puldamas ne
gyvas ant lavono savo moteres.

nas.
Kada

Dinamitieriai suimti. Suardė 
dvi stubas Inkermone.

Wilkes Barre, Pa. — Dyi 
stubos, kuriosia gyveno szei- 
mvnos Stanislovo Gadeskio ir 
Jono Pežalio, Inkermone, likos 
suardytos per dinamitą kuris 
likos padėtas po gonkelin pra- 
ejta Utarninka. Eksplozije su
kratė abi szeimynas, sužeisda- 
ma du mažus vaikus.

Palicije pradėjo sznipinet ir 
pasiseko suimti Augusta Re- 
moka ir Vinca Baula už taji 
darbeli. Bemoka sake, buk jojo 
draugas Vincas nugirdo ji pa
liepdamas jam pakisztie dina
mitą po namais. Abudu užda
ryti kalejim’x.....

Sake biblijos mokslą.
Locust Grove, Ga. — “

gu tavo ranka veda tave in pa
gunda, nupjaukie ja,” 
skaUe Herbert Little, 19 metu, 
biblijoi ir pagal Maižiesziaus 
mokslą pradėjo teip daryti. 
Buvo jisai pasiemias nuo moti
nos kelis dolerius kuriuos pra
leido. Už savo nusidėjimą, pa
gal biblijos mokslą, uždėjo ran
ka ant kalades ir pradėjo ka
pot kirvuku. Motina užtemi- 
nus darba sūnaus sulaiko ji o 
tėvas nuvožė ji in ligonbutia 
kur jam daktarai nupjovė su
kapota ranka. — Jeigu 
žmonis
biblijos tai butu 
kaip su tuom vaiku.

New Yorke randasi 3000 
netikru daktaru.

Albany, N. Y.

Jci-

teip isz-

visi 
laikytųsi prisakymu 

arsziau ne

Augustas 
Downing, direktoris sveikatos 
inneszc nauja bila priesz legis
lature idant visi daktarai už- 
siregistravotu kas metas pa- 
vietavam sude, nes redybojo 
New Yorko randasi konia trvs 
tukstanczei netikru daktaru 
kurie daktarauje ir užmuszi- 
neja žmonis. Kone visi dakta
rai Aplaike diplomus isz szun-

nes

dalctariszko universiteto Kono- 
tikė, kuri davinėjo mokiniams 
daktąriszkus diplomus už ke
liolika szimtu doleriu, ar jisai 
buvo tinkamas daktaraut 
ne. "
Užmokėjo už moteria, bet agen

tas pasiliko sau pinigus. 
Detroit, Mich.

<
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Sirijonas
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David S.* David apsivedė su 
Malka Ayoub kuria pargabeno 
isz tėvynės su pagialba agento 
Szimo Paul. Pagal siriszka pa- 
pratima, tai David turėjo už
mokėt tėvams nuotakos visus 
kasztus parengimo josios iii 
kelionių ir da magarycziaus už 
duktėriti. Agentui Paul davė 
500 doleriu idant nusiunstu tė
vams tuos pinigus jn tovynia. 
Bet kada aplaike žine nuo tėvu 
kad pinigps neaplaiko, užvedė 
skunęla rprieszais agentą. Su
dže nubaudė agentą.kalėjimu 
ant szosziu menesiu.

skunda prieszais agentu.

L.1fu »**

Miss Gracija
Ko daugiau gal am a tikėtis?

Everest, kuri 
yra nepappscziauso studente 
Brenan kolegijoi, Atlanta, Ga. 
ana diena perstatinėjo Darvi
no teorijo, buk žmogus
paejna isz baždžionkos. Ar 
puiki beždžionkute!

tikrai
ne

Toki burdingieriu tik pakart 
Wis.

I/*

Milwaukee, Wis. — Palicije 
aresztavojo Daminika Borows
ki, kuris norėjo subjauryt dvi- 

mergaite dukrele 
savo gaspadines 
szauke in sax o kambarį priža
dėdamas jai doleri. Sudže Page 
iszklauses mergaites užmet’mo
jimu pastato Borowski po 5000 
doleriu kaucijos, o kad niekas 
teip augsztos kaucijos nenorė
jo už ji pastatyt, likos uždary
tas kalėjimo.

lekos metu
kuria pasi-

Nužudė studente isz už- 
vydejimo.

Casper, Wyo.
iner, 
damas
sment 17 metu Norma Ford, po 
tam pats sau paleido kulka in 
smegenis mirdamas tuojaus. 
Žudinsta ir savžudinsta, buvo 
priežaste didelio 
Mortimer buvo
bizniavos kolegijos in kuri lan
kosi Norma kuria pasiūtiszkai 
mylėjo ir negalėjo iszkcnst jei
gu in jaja kiti studentai kalbė
davo.

24 melu,
Chicago,

— Lee M or ti
kit ados gyven

ini szo ve ant

u žvy dėjimo, 
profesorium
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Sūnus paszovo tęva kad ji 
nubaudė.

Milford, Nobr. —
metu G u}’ West,

Trilekos 
prisipažino 

mirtinai paszovc 
Glen, sakydamas: 

upcrszoviau tęva už tai, kad 
jisai mano sumuszc, kad neno
rėjau atneszt sziono karvėm

mu pas kaimynu, kur ji palici
je surado pasislėpusi tvarte.
Minksztu anglių kasyklos pa- 

airasze ant kontrakto.
Pittsburgh. — Minksztu au

gliu operatoriai pasirasze ant 
teip vadinamo Jocksonville su
la rtios^Freeport Thick Vein 
Seam kasvklu kuriosia dirba 
suvirszum 10,000 darbininku. 
Sutartis pasiraszyta ant trijų 
metu nuo 1 Apriliaus.

Straikai bus iszszaukti po 
visas tais kasvklas kurios ne- 
pasiraszo ant sutarties. Aplin
kinėje Pittsburgo kur dirba 
apie 40,000 anglekasiu tik apie 
500 sustos nes tosios kasyklos 
nesutiko ant naujės sutarties.
Munszainc užmusze septynis.

Toledo, Ohio. — Septyni 
žmonis mirė

Guy West 
buk tai jisai 
savo tęva 

pcrszoviau tęva

is. ’ ’
Po perszovimui pabėgo isz na-

Ohio.
czionais nuo tru- 

cinanczios munszaines. Visi bu
vo darbininkai, kurio pribuvo 
in czionais jeszkoti darbu. Ke
liolika pavojingai 
randasi ligonbuteje.

< i

apsirgo ir

j >

Ra-

rado korcziukia

rakta rasi papras

do baisei.
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Kaip girtas Kruszas kankino 
savo nelaiminga paaria ir 

ant galo jaja nužudė.
Scranton, Pa* — Jau buvo 

apie žudinsta Kru- 
Olypkanto (szale 

Skrantu) bet neaiszkei. Todėl 
vela patai pinam 
idant visi žinotu kaip ir kokiu 
būdu girtas Kruszas nužudo 
savo prisiega.

Petras Kruszas, kuris per

raszoma 
sziones isz

Narsiauses ugnagesis Kan-
suosia.

Jimmie McConnell, 
sos ugnagesis mieste 
City, aplaike garbe 
4 4 ,

Hcmau-
Kansas 

kaipo .J •aplaike
narsiauses ugnagesis isz vi-

Taji varda jam davė Na-su/’ Ta ji varda .lain davė Na
tional Safety Council, ir puiku 
medali McConnell da vis pildo 
savo dinsta gialbdamas gyvas- 
tes ir kovodamas 
nevidonu Ugne.

Staiga mirtis anglekasiu 
advokato. v
Pa. — Garsus

su žitiogaus

*

ajszkiau

Kruszas, 
dvi savaites be paliovos gere 
munszaine, per 
Sausio 7 d., i

’ rusu kalėdas, 
iszejo isz proto ir 

pradėjo muszti savo 
Kad moteris nepabėgtu 
pirma užrakino duris, paskui 
pacme gumine paipa ir prade-* 
jo muszti. Moteris buvo jau 
atsigulus ir, 
ant antru luini, 
juodvieju miegamas kamba- 

netyeziu pasiutusio 
ir skaudžiai 

• isz lovos i

žmona.
, jis

mptyt, užmigus 
kur randasi

Lietuvoje Rengia ISZ VISU SZALIU 
Sukilimą. I

11
I

i
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Ncužganadimas už Klaipeda.
— Kunigai nori valdyti Lie
tuva.
pavojus ir permaina viso- 

' je Lietuvoje.

Artinasi didelis

1 • aplai- 
kuris

Pa ti- 
kaU 

einant 
ruoszc siikili- 

Visa

Berlinas.

Konia du

j|

M
ni

Dideli tvanai Europoje. Upes 
iszriliejo. Milžiniszkos bledes.

— Pavasarinei tvu 
nai po visa Europa padare mil-
žiniszkus bledes.
szimtai žmonių pražuvo kada 
upe Vistula iszsiliejo isz lovio, 
užliedama suvirszum ketures- 
deszimts kaimu aplinkinėje 
Varszavos, Lenkijoi. Areopla- 
nai lekioję aplinkui isztyrineti 
nelaimes, nes kitokiu bud u ne- 
galcma nieko dažinot. Dideli 
tvanai užėjo Drezdene, Frank- 
forte, Lietuvoje, Budapcszte ir 
kitur.
Turkai atmete prohibieije, ve
la pradės gert po senovlszkai.

Konstantinopolis, - Turki 
jos valdžia visokius svaigina-

■1 ij<l'
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Brooklyno “Tėvynė 
ke sekanti telegrama 
skamba sekaneziai:

“Kaunas, 28 Kovo, 
ketini gandai skelbia, 
Klaipėdos klausimu i 
pažangiccziai
ma, bet nedrįso pradėti, 
žmonija nepatenkinta Klaipė
dos klausimo iszsprcndimu. 
Klerikalai rengia valdžios per
maina. Grūmoja Lietuvai 
griežta ir aiszki klerikalu dik
tatūra su prof. 1 
pieszaky.

1
■!'

rys. Isz 
vyro v

muszama, ji szoko 
nusigandusi ir szaukdama pa
geliais nubėgo žemyn. Ji puo

du r u,
užrakintos ir raktas vyro ki- 
szeniuje. Ji puolė kito namo 
pusėn, bet paskui ja visur vi
josi vyras ir vis musze. Galop 
jis sugriebė pikio kotą ir rėžo 
jai per galva, per 
k aula, 
be žado.

Kada pribuvo policija 
toris buvo jau negyva, 
galva buvo placziai perskelta 
kūnas visas sudaužytas ir su
draskytas,

užklupta

lesi prie bet jos buvo

v

skeldamas
Moteris tuomet krito

M. Biržiszka i muosius gerymus. vartoti mo- 
' J • • • < -••’I

,1'1

ij terims ir vaikams. Vakar pra- 
sidejo padavinejimas alaus ir

I vyno. Valdžios nutarimu lei
džiama daryti alų, vynu ir sal
džiuosius likerius kiekvienam, 
kuris moka mokesnius, bet spi
ritas bus dirbdinamas tik val
džios kon troli ujamose pilsty- 
tuvese.

Matyt turkai turi daugiau 
proto už amerikoniszkus vei 
mainius ir ne nori idant gy
ventojai trUcintusi blogu szto- 
pu kaip czionais A metike.

Laisvamaniu kova su 
katalikais.

Viednius, Aus t riję.

M

Cliicagos “Draugas“ talpi
na kaipgi telegrama kuri ap
laike i^z Kauno:

“Klaipėdos klausimo karsz- 
tume pažangiccziai rengė su- 
kilimav ir diktatūra. Neiszdri- 
so iki galo.

Liaudininku ir 
kratų buvo daromos nuo lati
nos kliūtys valdžios sustiprė
jimui.

Neaiszkios valdžios 
kinis laimėjimais Klaipėdoj ne 
patenkinta visa szalis.

Pramatomas nebeužilgo val
džios nupuolimą ir'dideliu per
maina.

Pramatoma aiszki ir griežta 
žmonių kataliku valdžia su

M. JCrupa-

Draugas

socialdcmo-

II
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Du Beis, Ha. — barnus an- 
glekasiu advokatas James A. 
Gleason, staigai mirė savo gy
venime Spjreview nuo krauja- 
tekio, kada. 
Mirtis buvo 
kraujo gyslos.
mojo prova del anglekasiu nuo 
Pcnnsylvanijos anglines kom
panijos už dekiax ima anglies. 
Turėjo 52 metus amžiaus, per
gyveno Du Bojui 18 metu. Pa
liko paezia, sunu ir dukre.lia.
Kietųjų anglių kontraktas pri

imtas ant trijų metu.
Philadelphia. — Torp angle

kasiu ir Operatorių kietųjų an
glių kasyklų likos priimtas per 
abi puses ir pasiraszytas ant 
trijų metu. Operatorei gana 
spiresi iiiimažyt mokesti angle- 
kasiams bet be jokios pasek
mes. Kada operatorei pasirasze 
vienas isz juju 
szauke: ‘ ‘ 
kova su darbininkais,

puolė savo ofise, 
nuo sutrukusios 
.Jisai tai iszlai-

į

- Aus
trija yra szalis panaszi in Lie
tuva tuomi, kad kunigija ten 
tvirtai iusikabinusi — kaip 
raszo Vienybe. Ten daug yra 
minyszku ir jos dirba ligon- 
bueziuose. Savo vyskupu insa- 
kymais, jos atsisako patarnau
ti moterims kurios operuoja
mos idant paszalinti yseziaus 
vaisiu, 
szinga

■#

vienas szonas ir 
ranka sudeginta, nes moteris, 
matomai, buvo perversta ..ant 
karszto pecziaus. Kraujais bu
vo nptaszkyti visi laiptai, grin 
dys, sienos ir net katinas bu
vo kruvinas. Pats Kruszas bu
vo namie ir iszrode labai nera
miai. N

Isz pradžios jis pasisakė po
licijai esąs nekaltas, bet suim
tas vėliau prisipažino, kad jis 
savo žmona užinuszes. Jis da
bar teisinasi, kad buvęs girtas 
ir nežinojęs ka daras.

Valdžia laiko ji be kaucijos 
kaipo pirma laipsno žmožudi. 
Palike be motinos penki vaiku 
ožiai buvo paimti in prieglau
da.
Straikai ir kiti darbininkiszki 

nesupratimai.
Scranton, Pa. — Pirmu Apri

liaus sustojo dirbti kundukto- 
rei ir motoriuonai ant elektri- 
kiniu karuku, apie 600 darbi
ninku už didesniu mokesti. 
Barberei teipgi pamote žirkles 
ir britvas spirdamiesi trumpes
niu valandų ir daugiau mokes- 
ties. Negana to ir buczėrei pa
mote peilius ir kirvius, norėda
mi daugiau mokosties.
nukente daug per tuosius strai- 
kus, o ypatingai isz priežasties 
sustojimo karuku, uos daug 
prisnigo ii’ 100,000 žmonių turi 
ojti pekszti.

Plymouth, Pa.
syklos Hudson kompanijos ku
rios sustojo por tris dienas isz 
priežasties straiko 4000 angle
kasiu kad jiems numažino mo
kesezius, vela pradėjo dirbt nes 
darbininkai nutarė ant susirin- , ’it

prie darbo su-

kataliku
Mykolu Biržiszka, 
vieziu, I. Tumeim ir L. Bystru 
prieszakyje. ’ ’

PASKUTINI TELEGRAMAI.

Harrisbu r <r T>;l
J Apriliaus isz-

ta is-

38 
upėje Gua-

ll

Iįj.1
I Į
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I1 ■ įMat, bažnyczia prie- 
tokioms operacijoms. 

Viena minyszka atsisakė pa
tarnauti moterei, kuriai kokia 
akuszerka kone mirti 
i ji tapo atvežta 
mirsztanti. 
niai

iii va re 
ligQnbutin 

Todėl laisvama- 
rcika Jauja,

butu svietiszkos ir klausan- 
czios daktaru

'11: ihIW

M

i” MJiifl
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kad sesutes

Gud baj dusziuk! daugiau 
tave nemyliu.

Philadelphia. — Zol’ije 
kowska, baisei atsimokėjo sa
vo vyrui Stanislovui, kuris vos 
nemire, nes daktarai ji iszgial- 
bejo in laika.

Buvo tei|>: Stasiukas susipy
ko su savo jauna paeziule isz- 
ejnant in darba, o kada sugry
žo isz darbo,
ant slenksczio ant kurios buvo 
paraszyta: “ 
toi vietoj. Lai tave Dievas lai
mina. Asz daugiau tave nemy
liu. Tavo mylema paeziule, Zo
fija. “

Stasis inejas in stuba, nuliu- 
Atsiscdo prie gilzi

nio peeziaus atsuko gazo kra
nu kus. In kales miliutas i nėjo 
in stuba kaiminka Mrs. Fcli- 
gan, surasdama Stasi gulinti 
ant grindų. Kada ji adgaivino 
ligonbuteje, pasaka daktarams, 
kad jojo paeziule gal iszvažia- 
vo in Kamdena pas tavus. Jo
sios lenais nesurado ir nežino 
kur dingo.
Pardavinėjo vaikams munszai- 

ne — dvi kaltininkes.
-v Rozalije

Darmark likos aresztavota už 
pardavinėjimu munszaines vai
kams nuo 14 lyg 18 metu. Ta
me darbo jai prigialbinejo jo
sios burdingierįs Filiksas Bier- 
zowski. Palicije rado pas jaja 
160 galonu munszaines. Likos 
nubausta ant szesziu menesiu 

ir užmokėjimo 500

S

to
nu bjuras lyg
davė milijoną laisnu del auto
mobiliu.

k Madrid, Iszpanije. — 
žmonis nuskendo
dalgiver upėje arti kaimo Ay- 
galeo kada tiltas suluže. Žmo
nis ėjo isz b.ažnyezios.

— Suvirszum 
tudentu giluk-

J

* Chicago. 
200 merginu 
ningai iszsigavo isz Szv. Fran- 
ciszko akademijos kurioje ki
lo ugnis ant antro laipsnio.

* London. — Ant laivo plau- 
kenezio in Jddah su P200 ma- 
hometoniszkais ueletrramais

Dauj

ma-Sudas surinko randa del 
žos motinėlės” kuria ap

skundė gaspadoris.

Aew York. .— Ana diena at
sibuvo distrikt,o gude teisinas 
Mrs. Elzbietos Gerardi kuri už
vedė locnininkas namo kad 
jam neužmokėjo randa už tris 
menesius. Kada sudže iszskai- 
te pravarde moteres, keturioli
kos motu mergaite
“Ar tu esi Mrs. Gerardi ? 
klausė sudže. Mergaite atsake 
kad ne, nes josios vardas yra 
Mare Gerardi, kad josios moti
na mirė tris sanvaitos adgal o 
tėvas yra mires keliolika metu 
adgal ir jiji buvo “motina“ 
del trijų mažu broleliu ii’ sesu-

“Kaip kada turėjome ka
valgyt, bet no daug, o apie ran
da man visai neątejo ant mig
lios,’’ajszkino “maža motinė
lė.“

Sudže iszsisznypszte garsui 
uosi iii skepetaite o dvi aszaros 
sužibėjo akysp. Paėmė skrybė

lių ir paliepė 
perejt per suda.

i l
s

Cudahy, Wis.
atsistojo.

” už-

atsistojas pa- 
Prala i mojome musu 

bet at- 
nanjinsim atcjnanti meta. An- 
glekasiai pat\ 
supras savo 
dirbs musu kas.vkios ir patys 
uores idant siunažintumom 
jiems mokesezius kad tik galė
tu dirbti.” 
operatorei 
kams dirbti. '■ •

#Al

Ant tojo atsiliepimo .Jonas 
Brophy, unijos prezidentas ta$ 

dist r i k t o a t k ir to: ‘ ‘ Ta i

s pasiduos kada 
klaida kada no-

tęs.

ajszkino

V W M '■

lo indejo bumaszk
palicijantui
Kada sugryžo ir iszpylo isz
skrybėlės pinigus, buvo 48 do- 
lorci. Sudže padavė pinigus 
Mariutei, bot toji paregėjus 
tiek pinigu, kiek savo gyveni
me nebuvo maez’ius, staigai .su
krito ant grindų apalpdama. — 
Draugavę vaiku užsienio sio- 
ratoleis. Gaspadorius nežinojo 
apie vargą vaiku ir mirimą mo
tinos, t padovanojo teipgi de- 
szimtinc.

ij'lt,

idant

Tas ženklina, jog 
neduos darbiniu- Biznoi

kuris liepa- ,

kalėjimo 
doleriu. 
z Philadelphia. — Ona MoleC? 

141 East uli. nusiuntė 8 metu
pas Agnieszka Zoltecz 

pirkti munszaines idant tureli 
davada kad motere pardavinė
jo munszaino josios vyrui, po 
tam apskundė palicijei, kuri 
padare pas jaja krata ir pas jo
sios kaiminka Paulina Baruta, 
pas kurias rado gana sztopo. 
Moteres likos pastatytos po 
400 doleriu kaucijos lyg teis
mui. Sudže Daru pasako: ^kad 
asz turotau daugiau tiesos, tai 
jus foreignerius visus iszvary- 
tau isz Amcriko už dirbimą 
munszaines.“ Gerai butu pasa
kos, kad iszvarytu in Afrika 
visą? .piįlįįpnicrins kurie užsi- 
imUfH^Hpągleryria ariplkhs o t 
no taji “maža foreignori,“ ku-

vaika

ris mažai nąądęs isz to turi.'

a t kirto:
s, jeigu bus go

tai kasyklos dirbs, o

jo
tuszczes kerszta
r i laikai,
jeigu bus blogi, tai darbai su
mažės kasyklOsia.”

Szeip ar teip, bet kompnni- 
atkerszyti angloka- 

galima tikėtis volą 
tris

Penkios ka-

gali
alima

dienas darbo ant
Todėl bukite ant to

jos 
siams ir 
dvi ar 
sa n va i tos i
pasirengih.
Priczcris42 metu, o vargoni-

ninke turi 13 metu.
/ X ■'

Hillman, Mich, -r- 
žasties kad ėpiskopolu pavapi- 
jo neturi dvąsiszkoję ir negalė
jo jam mokėti tinkamą alga, 
pa ra pijo apome dyilokos motu 
senumo Donaldą Lako kuris 
laiko kas Nędelia pamaldas.

Isz prie-

kilo ugnis. Daug 
žeista sumiszime.

* X

nesijo mirė nuo trucinanezios 
munszaines 16 žmoni u. Tame 
monesijo staigai mirė net 340 
ypatų: 16 savžudinscziu, 6 žu- 
dinstos, 18 sudegė, 18 užmuszti 
per automobilius ir 1.1.

Rymas. —- Baisi oksplozi- 
je kilo vidurije Stramboli vul
kano ant Liprari salos Utarnin- 
ko Vyta. Pelenai sunaikino 
daug daržu, 15 žmonių sužeido

kurio daugiau 
supranta apie operacijų reika
lingumą, negu minyszkos.

Kitas dalykas, 
tinka kunigams, tai deginimas
nabaszninku. Septyni Austri
jos vy skupai paraszc savo ave
lėms laiszka, kuriame griežtai 
insako jiems neklausyti savo 
mirsztancziu giminiu praszy- 
mu kremuoti (sudeginti) lavo-

pclcgramai
žmonių su-

na. Esą, nereikia to praszymoPittsburgh. — Kovos me

Rymas. —- Baisi oksplozi-

o du nžmnsze. Ant gihikio lie
tus užgesino daug ugniu kurios 
kilo toje aplinkinėje.

<wS

kimo sugryžti prie darbo su
tikdami idant virszininkai uni
jos padarytp parodka. > i. •?

C*—-— ----- *— j £
Karpatų vilkai papjovė 

daug aviu.

Tukstanczei vilku 
maisto isz priė

(• '■ ,'f ''i'’'''' " ' | '
Ir Rosije Serga “Samogop-

i kitis.

Moekva. — neuž-

Ode^a, — * 
neturėdami 
žasties smarkios žiemos pra-

Vargonininko yra trilekos me
tu Azole R i shorn kuri turi pui
ku kova isz vaiku nuo 10 lyg

' ■ ; r ■■' Tj”' v ■ 

jaunos
i .

14 motu. Nedolinin mokslainia1 I . ■ »■ 4 ■! ■' 'I ■ ■ . 1
teipg i ■ mok i na kol i o s 
mergajtcs. į

'"M.. 011'II k

jėjo pasirodinot prie agenisz- 
ku mariu kur' randasi ant pa-
szero milijonai aviu pruleisda- 
mos fenais žiema. Aplinkinėje 

AT. n •kaimo Sclb/(!tttimu(joziai
susiorganizavo

•t. 1 • X *| J » s
kovoti prie

szais taisės bestijes; M'

Soviatai 
draudže rustai pardavinėti alų 
ir vyną bet spiritą ir vodka už- 
draudže pai'davinet. In laika 
trijų menesiu kovos priesz but 
legerius, szmugelninkus ir va
rytojus spirito, palicije kon
fiskavo 22,000 samogonku ir 
užvedė skundus prieszais 60 
tukstanezius prasižengėliu. 
«Mk. ** .. • • * • * k ... f . 'K

amorikioezius.
Matyt bolszevikai seka paskui 
amerikieczius.

pildyti, nors jis butu ir testa
mente inraszytas. Toliau vys 
kupai sako neleisti vaiku ten, 
kur mokinasi ne katalikai. Bet 
žmones nelabai paiso.
Soviatai žudina žmonis kalc- 

j imuosi a.
Moskva. — Rusiszki kalėji

mai y pradeda iszsitusztyt nes
daugeli kalininku iszvežta in 
p ro vi nei jonai iszkus ka le j i mus, 
kiti paleidžiami ant liuosybes, 
perbuvo kalcjimuosia kelioli
ka metu nekalti, 
sušzaudomi; nes turi padaryti 
vieta kalcjimuosia del nauju 
kaliniku. Tukstanczei kupėziu 
ir inokytu*žmoniu buna iszvež- 
ti in kalėjimus Urale be jokio 
teismo. a \

Donaus gubernijoi 
tauje kariszkas stovis, nes val- 
dže neiszmokejo darbininkams 
užinokosczio 
bus.

o kiti būna

vieszpn-

14

i,1 «
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už visokius dar-
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Grand Rapids, Mich.
Penki žmonis i

♦

pražuvu d6gan- 
Vziam hotelijo ' Lėvihgston, o 
asztuoni randasi ligonini to je. 
Bledes padarytą aut $225,000.
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Nepaprasta pavelinima 
laike nuo popiežiaus Piuso N1 
tūlas francuziszkas kariszkas 
kapelonas (kunigas), 
sziadien randasi
nia Ruhre. Tasai kunigas iaike 
kares likos sužeistas in galva 
per trukusi szrapneli, o kada 
padare ant jojo operacijc ir no
rėjo atkalbet brevijora (dva- 
siszkas maldas) nulindo ir ne- 

- mažai persigando persitikri
nęs, jog visai užmirszo loty- 
niszkai. Kada popiežius apie 
tai styrinėjo per savo dakta
rus, pavėlino jam kalbėti mi- 

motyniszkoje kalbo
je, tai yra francuziszkai.
szes savo

ap-

kuris 
su kariame-

M

Ir
H-' 
k' ■
f
t

I
r
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Japoniška motere, geidže 
turėti szeimyniszka laimia ir 
sutikima, o kad japonietes yra 
žinomos gerai isz savo proto ir 
iszminties, stengėsi josios 
idant juju vyrai pildytu sekan- 
czius privalumus kurie yra:

1. Kelkis isz ryto ta paezia 
valanda ka ir asz.

2. Neiszkalbinek man niekus 
prie žmonių, svetimu ir vaiku.

3. Jeigu ejni kur ant ilges
nio laiko, pasakyk man kur ej
ni T

4. Pasakyk man kada iszejni 
isz stubos ir kelinta valanda 
sugryžszi.

5. Pavelyk ir man turėti ma
no pageidimus.

6. Paaukauk man sziek tiek 
pinigu ant mano pareikalavi
mu.

7. Visus reikalus pats iszpil- 
dyk o no atidek i o ant kitu.

8. Priesz vaikus nedarykic 
to, ka duotu jiems pikta pa- 
veizda.

9. Palik man kožna diena 
truputi laiko idant galetau 
skaityti ir mokytis.

10. Nevadyk mane: ej tu to
kia ir tokia, nes esmių tavo 
motere ir priguli man paguodo- 
ne.

Tiejei, kurie mano teketi, ge
rai padarytu, kad iszmoktu 
tuos privalumus ant pomietes.

stengėsi

Mergaites ir moterėlės, ku
rios davėt sau nukirpt plaukus 
perskaitykite szita naujiena su 
atyda, nes nukirpimas plauku 
priskubina plika galva ir ne- 
perejs keli metai kaip tosios 
“bob-haired” galvos visai nu
pliks. Teip raszo redaktoris 
laikraszczio 
zine” ?
Sako Jisai, buk dabar skrybė
lės yra daromos labai mažos 
kurios spaudže galva, idant ne
nupultu, nes negalima jeis prie 
nieko prisegt. Tas yra priežas- 
te sulaikymo kraujo ir plaukai 
iszpuola. Yra tai didžiause 
sziandienine nelaime kirpimo 
moteriszku plauku.

Prieszingai sako poni A. T. 
Burgess, kuri tyrinėja mote- 
riszka patogumu per 36 metus, 
sako ji, jog kirpimas plauku 
yra didžiause vigada ir nau
dingu del moterių.

Ir teip gerai ir szeip gerai, 
juk ir plikis gali prirodyt, jog 
plike yra smagesne ne kaip pa- 
kauszis su plaukais, nes szu- 
kuodamas plikia, mažiau dar
bo, o jeigu patenka pesztyneje, 
tai neprietelius negali jam 
peszti už plauku.

raszo
“Beauty Maga- 

iszejnanczio New Yorke.

— III IB I I

Vokietijos kariszkas ininis- 
teris apgarsino, buk laike avie
tines kares atėmė sau gyvastes 
15,016 vokiszku kareiviu. Amo- 
rikoniszku kareiviu atėmė sau 
gyvastes suvirszum deszimts 
tukstanezei. Daugiause papildo 
savžudinstas nuo brutaliszko 
pasielgimo virszininku ir isz 
baimes. . .
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Paskutiniuosia deszimts ma
tuosią Amerikas pirko Europo
je iszdirbyscziu (tavoro) už 30 
bilijonu doleriu, tam paežiam 
laike pardavė Europai visokio 
tavoro už 25 bilijonus doleriu.

Todėl pasiliko mums grino 
pelno 22 bilijonai doleriu. Bet 
kur tiejei pinigai? — Visokį 
grafterei pasinaudojo gerai isz
i uju pinigu.f
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PAVIESZINO GUBERNATORIŲ SWEET.
Sweet isz Colorado, atlankė kariszka Brooklyn o darža ir laiAna diena gubernatorius 

va užvardyta už Colorado valstija. Laivoriai atidavė jam prigulinezia 
anuotos iszdundejo salva del gubernatoriaus ir jojo pacziules. >C 4

t

Mano kuinas Tilinskas apsi- 
ženijo su mažu bobų isz ko visi 
turėjo nemažai juoko. Bot jisai 
visiems pasako ajdonkor, juk 
žmogus vis iszrenka kanuoma- 
žiause kas yra pikto ir dots 
ra it.

Pirm i a use jam

garbe, o 16 col i nes

«A

Anierikoniszkas laikrasztis 
Journal of Heredity” paduo

si! rnsza mokslingu -

isz tyriu e jo

Isz Lietuvos.
— ii ftftl ''i »

Norėjo nužudyt žydą, bet in jo 
vieta nužudė kirviu savo 

kaimyną nežinodami 
kad tai jisai.

Sargone.

skola, nes gidi, velionis, budą- 
liViketi. 
goruoj u

savo mokslu

Graikai ir 
mokslu

Rusai, 
lyginasi
tuomlaik Italai.

4 4

da akvva
ma tautu pagal surasza vieno 
isz kariszku daktaru ameriko- 
niszkos kariumenes:

Tasai mokvtas
13,000 žmoni u ir turėjo sokan- 
czia pasekme:

Didesne dalis Angliku, Ro
landu, Vokiocziu ir Skandina
vu, pervirszina 
Amerikoną.

Turkai, 
Franeuzai
Amerikono; 
Belgai, Lietuvei ir Lenkai, sto
vi žemiau mokslo Amerikono.

Juodiejei no turi tiek mokslo 
kiek septynių metu baltas 
Amerikoniszkas vaikas. Rau
donam (Indi jonui) negalima 
niekame užsitiket.

Amerikoniszki rusiszki po
pai mano atsiskirt nuo rusisz
kos bažnyczios Rosijoi ir su
tverti neprigulminga 
zacije, pagal skelbimą 
ko laikraszczio “Svit

graikiszko
5 ?

*

organi- 
rusisz- 
Ameri-

kuris atsibus
Valdže tosios 

ran-

koniszki rusnakai, 
iszpažinimo tame tiksle laikis 
sejma Najorke, 
szia sanvaitia.
bažnyczios arba syuodas,
dasi Moskvojc po kuria priguli 
visos amerikoniszkos rusiszkos 
cerkves, kuriu verte isznesza 
asztuoni milijonai doleriu.

Pottsvilles sude atsibus per- 
kratimas teismo Slavoku kata- 
likiszkos bažnyczios Szv. Mari
jos isz Mahanoy City kas ki- 
szasi nesupratimo valdžios ku
nigo su trustisais panaszei ko
ki turėjo lietuviszka parapije. 
Laike tojo perklausymo sūdąs 
ketina užbaigti tuosius parapi
nius atejviu nesupratimus ant 
visados, idant atejteje juju 
daugiau neimtu. — Matyt 
Pottsvilles sudžioms jau nubo
do tiejei nesupratimai lyg gy
vam kaului. Gerai butu, idant 
sūdąs taji dalyku užbaigtu.

Jeigu motere ir turi daugiau 
proto už vyra (kaip nekurios 
reformatorkos mano), bet nie
kas da negirdejo idant vyras 
nesziotu inarszkinius kuriu ne
galėtu pats užsegti. —■ One on 
you ladies!

Istorijų raszo 
ne armota 
Szkotlandijoi 1554 mete. — 
Argi no laikas kad jau pradėtu 
dirbti paskutiniai

buk pirmiiti- 
likos padirbta

Prbhibicijos advokatas .James
Britt ant susirinkimo Draugu 
Draugu ves, turėjo prakalba 
kurioje primine ir varys užma
nymu idant vadže iszparduotu 
likusia arielka kuri randasi vi- 
sokiuosia magazinuosia apie 35 
milijonus galonu, kuria par-
duotu žinonim po tiek kiek už 
ja užmokėta priesz sausa. — 
NOsori! Vargingas žmogelis ne
gautu jos nepavnostyt o ka 
ežia da kalbėt, jog galės geros 
guzutes nupirkti už 2 dolerius 
už galona — butu tai pabaiga 
svieto. Arielkelia užgriebtu 
tuojaus “big bosai,” o jus 
kvailei dirbkite munšžaine ir 
pastipkite t Ar ne T

t ■ ” ■

Arielkelia 
“big bosai

Vilniaus laik- 
raszcziai prailesza, 
nei viename kaimo 
gorios miestelio invyko sekan
tis atsitikimas. Vilniaus žyde
lis (mėsininkas)
kaiman supirkinėti mėsos. Zy- 
leli visi kaimiecziai gerai ži
nojo, nes jisai dažnai atvažiuo
davo pirkliauti, 
darba ir 
grizli in

kad nese- 
prie Sar-

atvažiavo

mas gyvas nenorėjos 
Mirusiojo sūnūs eme 
praszyti netrukdyti laidotuvių 
ir nedarytu gėdos, bet visa tai 
nieko negelbėjo. Tuomet jis 
davė skolininkui koletą litu — 
ir tas vaistas tiktai pagelbėjo 
— sūnūs rainiai nulydėjo savo 
e va in kapus.

• Ana diena užklausiau savo 
kaimyno Minksztapikio del ko 
žmogus užgimė su dviem akim 
o tik vienu liežuviu. Ant ko ji
sai man atsake “o tu kreizi 
Džim, del to, kad du kart tiek 
matytu ka kalba.”

• # •

Atejna ana diena insziurenc 
agentas pas Piteri Katilėli no

atsako

rėdamas ji insziuryt nuo viso
kiu nelaimiu. Piteris klausv- 
damas jojo makalavimo ant ga
lo atsiliepe: “Tu lejt atėjai pas 
mano, ba apsižefiijau tris me
nesiai adgal.”

musu

Lietuvaites seka paskui Ame- 
rikonkas.

Vaiksztoniai.
v.) Tėvai nepYižiur savo dukre
liu ir leidžia joms per kiauras 
naktis valkiotis su lenkais po-

Nekurie musu lietuviszki 
biznieriai teip insipute vaiksz- 
czioje, kaip toji varle ka norėjo 

To-
(Rudziszkiu

riunyt ligoje.
pasakiau idant pasirengtu at
lankyt szventa Petrą, nes iszrb- 
do kad jau viena koja yra ant 
ano svieto, ir pridūriau, kad jo
jo motere sziur apsiženis su l<i- 
tu vyru. Labai pradžiugę.Džio
vas iszgirdes tai ir labęi man 
už tai padokavbjb sakydamas: 
‘4Kad Dievas duotaf kad tuo- 
jaus tai padarytų po mano

i

Paklausyk, miela! Kaip liūd
ni tie aidai 

Giesmes rudens szalta, drėg
na ir skurdaus.

Liudui kaip ir tie tavo žo
džiai nūnai,

Nesimatysime 
dauginus.” 

Vejai žiaurus, žieminei, grau

Kada tarei: 4 4

w

ill
.t

I

Ijad Dievas duotū
tai f)a darymu 

smoreziai, tai nors vienas žmo
gus gailėtųsi manes po smert, 
o tai butu josios vyras.” 

ta W # v
Bjutiful motere tai kai]) dei

mantas tik su taja permaina, 
jog kada tau deimantas nubos

tai ji gali parduot 
arba užslatyt panszapeje, o su 
bobų tai negalėsi padaryt, 

ta ta
Szuo rodo savo dantis kada 

užpyksta. Vyras rodo kada yra 
o motore t ik

ta neszioti,

J ii įl)'

džiai kaukia;
Savo sparnais krėsdami me

džiu lapus;
Kaipo žmogžudžio siela gailei 

szaukip, 
Be vilties beklaidžiodama po 

kapus.
Jau nėra anų žiedeliu gra

žiųjų,
Kurio kitados linksmino man 

akis; 
N era d ru gel i u -pi asztak i u 

m argu j u,
Viską prarijo besote mirtis.

Vakar žydėjo, sziandien—kaip 
nebūta; 

nuvyto ir jau pražuvo;Numirė,
Nuo elpavimo szalnos, vėjo 

szalto
Visos vasaros gražybes supu

vo.
Paklausyk, miela tu liūdini 

aidu,
Szitu balsu begalinio skur

dumo
Kaipo vienuolio skurdžiu, 

graudžiou maldų.
Kurios ardo szventa nakties

ramuma...

J

Iisz ko satisfaid 
tada kada turi puikius dantis.

# ta

Keli viksai adgal paraszian 
moterims deszimts prisakymu 
kai]) turi apsiejt su savo vy
ras. Ana diena Magde Iszpus- 
taitione norėdama parodyt kad 
ir bobos nemiega, teipgi pnra- 
sze deszimts prisakymu liepda
ma man juos apgarsyti po 
bausme subreikinmo mano fei-!

tai

f

būti jancziu ir bostino. 
kie žmonis privalo imti pamo
kinimą nuo tos varles idant ir 
jiems panaszei neatsitiktu. • ta ta

Mano frontas Džeikis Pikis 
vaikszvziojo su mergina kuriai 
pasakė, buk ja ja labai myli ir 
visados mislina apie josios pui- 

plankus ir juo
diji jam atsake:

aliu tam tikėti ? O gal ta 
ir Keidei su kuria 

Džeikis 
Nose r i uosa-

• • •
Nėra kanezios panaszios ir 

lygios su anų,
Kai]) varge atminimas apie

laime;
Ir praėjusiu pavasario szvie-

siu dienu,
Kada in rudeni žiūrim su 

baime.
Ign. Lapienis.

Atlikęs savo’ Jicininkais. Isz to visiems kai
monaktinenorėdamas 

namus, žydelis nus- 
orende pernakvoti pas viena 
lenką kaime.
jis iszgirdo
žmones tariantis ji
Iszsigandes jis pasiprasze lau- 

jo kailinius

Pabudęs nakti. 
susirinkusius ten 

nužudyti.

nuvažiavo 
savo su Nie

kan; jam padavė 
ir iszleijde.

Žydelis nubėgės pas kita so
dieti papasakojo jam visa isto
rija. Tasai nepatikėjo ir žyde
lio kailiniais apsivilkės nuėjo 
oafs persitikrinti. Bet nespėjo 
ineiti trobon, kaip kirviu gavo 
per galva ir tuojau mirė. Pasi
rodo, kad žmogžudžius apgavo 
kailiniai ir vietoje žydelio jie 
nužudė kaimvna. ' ta
Sužiedotinis apvogė mylema 

kada toji iszvažiavo pirkti 
sau szlebia.

Pilviszkis. — Viena 161- 
viszkio žydelkaito — Lurie be
sirengdama teketi 
Kaunan nupirkti
duotiniui kostiumą ir kitu ves
tuvėm daiktu. Kavalierius p. 
Rudzianskis,' pasilikęs vienas 
namie, jausdamas sau jau kai
po namiszkis, pradėjo jeszkoti 
ka nors “gero”. Jis iszlauže 
spinta ir rado 55 auksinius 
rublius, 240 doleriu, 
laikrodi ir 100 litu pinigu.

Paemes visa tai iszbego. P. 
Uutię atvykusi isz 
neradusi nei pinigu 
duetinio, tuojaus pranesze kri- 
minalei policijai, kuri tuojaus 
telegrafavo užsienin, 
laikytu pleszika. Penktadieni 
Krlni. policija gavo nuo Ber- 

, kad p.
(sužieduotinis)

gero ’ ’. 
ir rado

auksini

Kauno ir 
nei sužei-

kad su-

pristatytas

lino policijos raszta 
Rudzianskis
sulaikytas Hamburge ir szio- 
mis dienomis bus
Kaunan.
Zapalku fabrikai Lietuvoje.
Kaunas. — Lietuvoje szimet 

yra 4. degtuku fabrikai, jn 3 
Kaune ir 1 Jonavoje. Pereitais 
motais visuose fabrikuose bu
vo pagaminta 48,056,610 de- 
žucziu, kuriu 17,899,320, t. y. 
daugiausia, pgamino 
C n <ft 4 4 1^.4 V* n J

Kauno
fabrikas “Etna.
Sulaikė laidotu ve idant jam 
Nebaszninkas užmokėtu skola.

Židikai (Mažeikiu apskr.) 
Vaario 19 d. buvo laidojamas 
ukin. R. isz Szeiriu k., kuris 
įnikdamas paliki) (daug kam 
skolingas, daugiausia žydams. 
Po pamaldų bažnyozioj, lydint 
velioni in kapus, szventoriujo 
viepus skolininku pastojo ,ly-
dėjusioms kėlia, neleisdamas 

eme keltinumirėlio lydėti ir , eme kęlti 
triukazmi I('biivd turgaus ^ie
na); įr rėikalautį ^gražinti įaift

» ... 1 ... * I ■ I i I f .11' ■ 1 * '< I
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lietuviams didele geda 
priesz kitus kaimus. Laikas * 
butu mergaitėms suprasti sa
vo verte.

Bomba ant szokio; iszgazdino 
visus.
—— Kovo 

mėgo j uruosztam lenku vaka
rėly gretimam szokiu 
kambar v l' 
kuri sprogo, 
žeidė. Saloj kilo 
lietuviai i szs i ga hd o 
apleido gi lenkai szokins tose. 
Tokios i n tart i n os aplinkybes
priverte Kauno politine polici
ja Inez tuojaus iszsiusti vieton 
savo valdininkus, kurie iszty- 
re, kad bomba buvo mesta ne 
inbegusio isz 
kai]) tikina lenkai 
isz buvusiu
Tai patvirtina ir sargai. Poli- 

kad tai

U k morge. *) d. Uk-

salei

man juos

kilis szviesus 
das 
“Ai

jeigu tai nepadaryczia.
ve josios prisakymai: 1)

gretimam
buvo mesta bomba, 

bot nieko nesn- 
sumiszimas: 

ouoj salo

lauko

luomo

asmens, 
bet vieno
namuose.

grei- 
provokacijos 

žygis. Vedama stropus tardy
mas.

ei jos inžiureta 
cziausia

* 
buvęss

PRANESZIMAS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PILIE- 
CZIAMS IR UŽINTERE- 
SUOTIEMS ASMENIMS.

žiniai isztraukta isz 
Tarifo 

kurios taikomos nuo

Pakartojimui ir papildymui 
Lietuvos Respublikos Atstovy
be S. A. Valstybėms sziuo skel
bia visu
Liet u v o s K o n s ui a r io 
normų,
pirmos Sausio m. dienos, .1924 
melu.

2. Užsienio pasas $5.00
3. Užsieniu paso galiojimo

pratesimas $1.00
Pastaba. Nepailginusiems už

sienio paso galiojimo savo lai
ku, paso galiojimo pratesimas 
atliekamas mokeseziu kaip už 
nauja užsienio paša, t. y., už 
$5.00 (Szioji pastaba taikoma 
nuo 15 - IV - 24.)

4. Leidimas fkį 6 men. (laz
duodamas kelionei Lietuvon 
vietoje paso neturintiems pib 
nu pilietybei inrodyti, doku
mentu $5.00

5. Vienkartine viza Lietuvos
Respublikos piliocziams iki 6 

$5.00men. Lietuvon ir atgal $5.00
6. Daugkartine viza Lietuvos 

Respublikos piljecziarns iki 12 
menesiu $26.00

7. Amerikos pasu viza Lietu
von ir atgal $11,00
Trnnzito viza v’ $2.00

8. Afidevtai asmenims parsi
traukti isz Lietuvos (Taikoma 
nuo 15 - IV -24) y $8.00

I

fa
t

akutes.

pati sakei 
kelis metus bėgiojai ? 
bažinosi kad ne ” 
kinu jai to, ba jiji turėjo juo
dus plaukus ir molynas akis.

• e •

Dvidoszimts penki metai ad- 
gal Henry Ford turėjo 
tris dolerius. Badai ir sziadien 
juos turi o priek tam ir da 999,- 
999,997 dolerius.

• •

N j u stail moterėles
v v ra kuris 

szuva,

kai]) girta

J)

tiktai

sziadien 
butu 

jauslus 
i n si m y loja s kaip

pasisziauszes kai]) gai
dų rnas kai]) asilas. —

nori turėti 
vieni as kai]) 
kai]) petuke, 
zuikis, 
dvs o
Dėt s I ru, everi t aim! ta ta ta
Terp lojero o žmogaus tai di
delis diprencas. Lojeris turi le
kioti idant sujeszkot sau bizni, 
o žmogus gere ricinava aliejų 
idant turėtu su kuom lakstyt.• ta ta

Mikui Džindžikui suteszkino 
Kolso kasyklosią koja, o kada 
ji nuvežė in Ashlando szpitole, 
daktarai jam pashke jog turės 
koja n up jau t. Mikas baisei su- 
sirupino ir sake daktarui: “Su 
nupjovimu kojos tai mažas ba- 
deris, bet ka asz padarysiu su 
vienu nauju czeveryku ka pra- 

Kreiziejta pedia pirkau?” 
Maik, ar ne ? 

ta ta ta
Nesenei tūlas saluninkas nu

ėjo ant maskaradinio baliaus 
ant kurio suėjo su kokia tai 
misiukia ir kuria kelis kartus 
net pabueziavo. Kada atėjo 
dvilekta valanda ir visi nuėmė 
niaskas nuo veidu, ponas saliu- 
ninkas baisei persigando nes 
pažino toje misiukoje savo bo
ba. Vėl, nudume namo tuojaus 
b ant rytojaus turėjo apriszta 
guogiu. .

* # *

Farmoris Kurkauckas atva
žiavo in Mahanoju, idant isz- 
siunsti kėlės knygas in Lietu
va. Pirko stempii prilipino ant 
pundelio ir- padavė pacztoriui. 
Pacztoris posake jam, jog da 
tuYi dvi stempas prilipyt. Kur
kauckas sako: “ Ar tu kreizi, 
kaip prilipysiu da dvi.stompas 
tai pundelis bus da sunkesnis.

Ar tu kreizi,

tai pundelis bus da 8ui)keshi$.n
Bet ka turėjo daryt, laitis la it 

' a ''i . A «ft ♦ i i.' k':i , ft • • tturėjo prilipyt norints keiko

so, 
Sztai 
Negirtuokliausi ir ne ejsi namo 

s galvijas. 2) Mylėsi 
ir szenavosi savo bobų. 3) Ati-
davinesi jai visa pėdo, o ji tau 
duos kvoteri ant praleidimo. 4) 
Jeigu atejsi girtas namo, tai ej
si gult iu skiepą ir nebadvruosi 
savo motorus per nakti. 5) Su- 
gryžias isz darbo iszmazgosi 
t oriel kas. 6) Jeigu laja diena 
nedirbi, tai prigialbesi jai sziu- 
ruot padlagas ir kar])etus. 7) 
Nelakstysi paskui kitas bobas 
ir ezikinus. 8) Nebudinsi savo 
bobos isz ryto kaip ejsi iii 
ba, pats sau dinerkes 
kimszk. 9) Neperszkadyk^savo 
bobai, jeigu meilei kalbasi su 
savo burdingierium, tai negra
žu. 10) Atsimyk idant būtumei 
visame paklusnus savo bobai?’ 
.Jeigu vyrai užlaikys tuos pri

gyvens laimingai 
savo boboms lyg smert. O 

asz sakau “
Jurs Truly

I

SERGANTI ŽMONES.

u t a ja diena
[ lt k

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPAS AB A.

rf'    » » 2 * »  * a * d>

MAHANOY CITY bn« kožnA Utnrnlnk* 
30 E. Centre St. ant antro floro.

OCIho TAlnndoN: 9 ryte iki 0 vakare.
MODA SITETIKIA DYKA L

du r- I 
pri- J

k

sakymus, tai 
su

laik hel!”
- DŽIM NIBIR.
Sl

PAJESZKOJIMAS.

Asz Augustina Dirmantaite 
po vyru pavarde Vengeliene, 
pajeszkau savo pažinstamos 
Amelijos Lapaitis, 
isz Laukuvos Para., Juodainiu 
Kaimo, Tauragės
metu kaip Amorike. Jeigu kas 
apie ja žino meldžiu prancszt.

Aug. Vengeliene 
309 Sylvia Ave.

paeinanti

Apskr., 11

(,1.28) Christopher, 1'11.
TEMYKITE LIETUVIAI.

arba gy- 
Asz 

dabar esiu atkeliavias isz lie-
• 'W 4 ♦ •tu vos ir. turiu lietuvos viso

kiu ])aveiksl», malevotu ir teip 
visokiu didumo kaip kas norė
tu, su■ 1 j "" ' 1 ' ‘ I '■ '•
meldžiu man paraškyti kokio

Meili parapijonai 
ventojai szitu parapijų.

tu vos w r 1turiu lietuvos vi

rėmais
O . hk k1 1|l IL.]L " ,i Įj |. ,1

a r be romu,

didumo norite ir už kokia pre
ke o asz jumis prisusiu labai 

Visados turėsite giara 
atminti savo gymtines szalies 
bažnycziu ar miestu. Turiu 

: Suvalkų 
Seinų, Smalenu, Punsko, Bud 
veiezio, Rudaminos,

greit.

bažnVcziu ar miestu.(J * H
kekanezius miestus:

Lazidiju, 
Veisėju, Leipalingio, Szventa- 
žetio, Smiilo, Krosnos, Szosz- 
tokiif Kalvarijos, Gradžiszkįu,

4 lDAKTARAS HODGENS
PMlUellphU SpMtBliBtea , 

UitiseaejatlB Ir ChrealMk* Utfa 
Eikit* tea kur BBatB tikri kai tab> 

•ite tvirta rodą ir atsakanti auUka- 
liszka gydimą* v«r daktarą kuria tart 
daug metu paaakmlngo praktikavime. 
Gydimą ka aplaikota nuo manot yra 
gvarantuotas.

Jalfu eeate allpnl.' nervteskl ar li
tuoti. nedarykit* to* klaidos ka kiti 
•oa padaro, atajkita pa* man* ir pao- 
laptlncai pa*lkalb**lm< Lankti yra 
pavojinga.

▼tauta notvarkoa, ortrnnkiM Ub- 
žuvis, uAktadmoa ir oBaknmao po val
giui. gasal, svaigulis, silpnumas oota> 
die*. Ir visos viduriu notvnrkos grol- 
tal palsngvtntL

Odos ligos, iMborlmai, papueskoo, 
dedervines ir kitos odos ligos greita) 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpai vytu! ar pajėgos juru jaunin
tos jus apleidžia T Ar aaat* nuvers* ir 
•lipni? Ar stoka* jums druttužrė, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jeigu taip tai matykite m- 
na

Rumatlsmas viooUuos* padojimto- 
*o. taippgl isstlno ir srtyvi sulmlrttaoi 
pasiduoda per mano gydime.
, Ar *sat* n*rvuotl ir trot* auodoju. 
silpni ir nuvargo, pails* 1st ryto, ko 
ambicijos, b* gyvumo, trotlaat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyvt, 
greitai pallstat, pikti, terbliozkusls Ir 
Iscberlmal ant veido, pails**, autar- 
•kausmas pačiuos*, skausmas kau
luose, skausmas gerklėj*, stoka* on- 
orgljo*. Todai nelaukiu.

Pasekmingai gydliu kątara. asuna, 
dusuli, užima* galvoj*, trumpo girdo- 
jtmo, tosttaima gerkle* (goitre,) krau
jo. odos ir Speciale* liga* pilvo, tako
tu, kepenų, pusi**, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite ganstto rodą dykai. Po tam 
iszalsiklttslu kokis skirtmnas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano »pa- 
sabas gydimo. Padokavones nuo dak
taru, iojortu ir dvasistkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
iBpeclalistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgons buna‘ 
kožna Sereda Ir jo ofisas tenai* yra po 
No. 44 BROAD ST. Ottaos valandos 
nuo 9 m* Iki 8 vakare, t___

lirr • • i i<.H|»ii|<1ii»i * *l*>l-*)l<W<|M*ilia.^|4|
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Bartninkų, Alksines, Mariainr 
poles, ;Vilkaviszkio, 
Naumioczio, ir 
daliu ir t. t. Kreipkitės ypa- 
tiszkai ar laiszku ant adreso:.

Geo. Nęvulis 
■270 Ferry St^

1 “ V %.**1’ ft v

”* : ......... — -

Naumibczio,
Virbalio

kaimo visokiu
*1. *

kaip visi velhoi.# 'Vl / lt < *r , l r w . .i^i ■ i 
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GRAŽUOLE.
(Raszo Szliburis)

apielinkemis.

Jos vardas Džese. Asz ja va
kar susitikau ant Leksington 
gatves^. Isz syk mano akys jos 
nepažino. Nuo szalto vėjo ji bu 
vo pusėtinai inrandusi. O ma
tes ja asz buvau labai senai. 
Pirma syki — užpernai ji ma
ne užsisznekino parke. Pernai 
ji manė vežino savo limozine 
gražiausiomis
Paskui parsivežė pas save na
mo, ir mes girtavome.
tarpu isz Floridos parvažiavo 
jos tėvai ir man led pasisekė 
pasprukti.

— Vfcje! — ji i s z ta re. — ir 
vėl man pasiseko jus susitikti.

— Ahti! — asž atsiliepiau.
Daug sykiu apie jus atsi

mindavau ir maniau, kad ne
pasitaikys susitikti.

— Vaje, Vaje! — ji cziausz- 
kejo. — Asz nerandu kas kitas 
man padėtu taip iszdykauti, 
kaip jus.

— Taip?
— O taip! — ji pridėjo. — 

Koki gi szposa mudu sziadien 
iszkirsiine ?

— Nežinau.
— Turite laiko ?
— Taip.

Tuom

— Žinai ka? — tarė. — Ei
kime valgyt czepsui.

— Nežinau — atsakiau.
— O! — tarė. — Žinai. Ei

kime!
Ir mudu dailiai, greta dro

žiame gatve. Asz žvilgt in ja 
isz szalios. Plaukai gražiai pa
kirpti. Veidas, kai raudonpu- 
sis obuolys. Nosis daili. Jei asz 
kuomet svajodavau apie gra
žia merga, kokia tik isz gra
žiausiu galima insivaizdint pa
saulyje, tai dabar visai arti — 
szali manes tokia eina.

Sustojome palei Peking, ki
nu restaurana. Ji inreme savo 
drąsias akis in mano veidą ir 
tarė:

— Sutiksi su 
opiumą?

— Ne! — atsakiau. — Mudu 
negalime teip savo sudarkyt.

— Vaje! — ji tarė. — Asz 
taip norėjau apsvaigt.

— O! — asz atsakiau. — 
Mudu gulime rast geresni svai 
guli.

— Tai ka?

manim rūkyt

Ga-
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INDUONAI PADARE NAUJA VADA.
Arapahoe Indijonai isz. Wyomingo, važiuojenti. iszxAng 

lijos namo, užvažiavo ant GovernoTs Island, N. Y., kur pri
ėmė in savo sz.tama generolą Lee Bullarda kaipo viena isz sa- 

Ant kaireses stovi 
i &

big* cliiejvo ‘‘ 
kintamas vada Go-in-the-Lodgo.

generolas Bullard svei-

Yra, atsakiau.
Ji atsikėlė ir isz kiszenes jsz- 

sielne cigaretu. Davė man. Už
sidegėme ir leidžiamo durnus 
kamuoliais. Man begalo patin
ka tok is beprotiszkas iszdyka- 
vimas.

Szlept, szlept, szlept ir atne- 
šzc kita jus ta savo jovala vadi
nama ezepsui.

— Dabar neateik, 
szauksime — pasako ji.

— Gerai — tas atsake.
Pastacziau degtine ant sta

lo ir valgome czepsui. Dingt in 
xalva, kad tauriu mudu netu
rime.

— Nėr in ka insipilt. — pa
sakiau.

Paszoko ji nuo kėdės,
sodo man ant keliu ir tarė:

— Bus gerai isz bonkos — ji 
atsake.

— Pilk sznapsa in gerkle!
— Gerai.
Asz užvereziau bonka. Kliu, 

kliu, kliu! Kai in pragaru. Ir 
asz noriu, kad tik kuo daugiau 
ji isztvilintu. Ji net paspringo 

kosėdama nue-

kol nc-

tik norėjot. Vaje! Asz bueziau 
jus prispaudusi prie savos.

— Turėsite atsilygint 
Džese! Kol ta skola neatsitei- 
si — mudu nepersiskirsime!

— Skola? — ji pažvelgė. — 
Ar tai yra kokis daiktas, ar 
pinigai?

— .Dar brangiau.
Ji szoko isz vietos, nusitve

rė mane ir tarė:
— Atsiimk!
Paskui pagriebė bonka, ap- 

sižiojo ir maukia.
— Leisk! — tarė.

nias žiuri!
Ir pro palas asz pamaczian 

dvi veniszkai bjaurias kitajaus 
akis.

— Tas velnias! Kokia jis tie
sa turi žiūrėti!

Asz tyliu.
— Ei, tu!

Eik szia !
B

Už palu grieže

O.

Tas vei

atsi-

— ji prabilo, —

m '
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Abelna Informacija
Apie Natūralizacija.

Padekavonesnuo
Mušu Skaitytoju.
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Pirmi Žingsniai — . Intenci
jos Pareisfckimo Padarymas 
(dažnai vadinamas 
popiet A i. ’ ’
svetimžemis

‘ ‘ pirmieji
) Kad būti t inkamu

turi Imti baltas 
arba Afrikos rasosi 18 metu 
amžiaus ąr Jaugiau; būti po ti( 
toismiszj<a valdžia kur hitcn- 

PaiT'iszkimas bus daro-01J 08
mas.

PiKM’EIMIKA:
mis priminu šiai turi gauti ir 
iszpildyti Form 2213, tada nu- 
neszti Teismo Rasztininkm, 
kuris
Liudininkai

Svctimže-

1

Pradėjom gauti laikraszti

ii

(kuri už,raszo tfitisu 
mylemas szvogorolis Meszkauc
“&uthe”

kas isz CT.icagos)’ už kuri siun- 
cZofn szirdinga aežiu, L-L„

— ji tarė, 
lite gaut eznapso?

— Galiu.
— Te pinigu! — pasakė. — 

greit sugryžk! Asz ežia lauk
siu.

— Gerai!
Ir asz cinu.
Geriausia degtines dirbykla 

buvo insitaisiusi Burbuliene. 
Ingrinczia inejau. Ugi ežia pil
na motoru. Visos inraudusios, 
kai žemuoges.

— Aha! — tarė Stėpiene. — 
To ežia tik ir truko.

Szirdele, tai užszime! —
— Iki 

ko ežia
suszuko
sziol asz nesupratau 
truko. Dabar. Vaje!

Asz priėjau prie Burbulie- 
nes ir kuždu in ausi.

— Na jau, na! —
Brigyta. —• Kokios ežia dabar 
paslaptys ?

— Duok gero sznapso ir tuo
jau, pasakiau.

•— Na jau — ji atszove. — 
Ar dega?

Tirszkiene.
y

insikiszo

— Tetule! fieik greit.
— Nepasiųsi! — atsake.

Eik szia po viena iszmauksi- 
me. *>

Negaliu iszsisukt 
kuotu pler^zku ir turėjau su
tikt gert

isz tau-

K
Kepure ant 

aivos ir latatai! Net suszilau.

virsziu.

Gavau bonka

Ji belaukianti
Užlipome in virsziu. Tat 

bent vieta. Iszpuoszta. Muzika 
griežia.

— Ar norite matyt publika, 
ar atskirai? — paklauso kita- 
jus. * /

— Atskirai — atsake. — 
Czia yra ambasadorius Cingu 
Lingu valstybes isz Europos.

— Gerai — tarė kitajus.
Pavedė ihus in szali, žir —

.... ........................* 1 * ." ''j *<* a'1 .11 a i'

Gerai
t įlVCClC IliuS III oZmIJIj J&llį ***** 

užtraukė pala ir reiszkia at
skirai. Mudu susėdome ir žiū
rime in vienas kita.

— Turi sznapsoL—
F J

tarė.

mano saujoje.

muzika ir 
ant jos balso niekas neatsilie
pė. Ji paszoko nuo kėdės ir 
priėjo prie to baisaus snukio.

— Prakeiktas! — isztaro. — 
Prigavo mus.

Ir asz pažiurėjau, kąd akys, 
kaip žibėjo taip ir tebežiba. Tai 
buvo kauke.

Ji su ranka 
plaukus ir pasiszliejo 
dės. Susikeitė 
ir asz maczian jos 
kine paneziaka. Akys jos pra
dėjo merktis, iszsižiojo ir pra
dėjo snausti.

Asz gi sėdžiu, tyliu ir žiūriu.
Lekszteje buvo like czepsui.

su sauja, ir 
mergai in 

Galėjau nusprogt isz 
juoko. Plaukai jos prisivėlė to 
prakeikto kiniszko

nuo

iszdraike savo 
ant ko

ko ja ant kojos 
gražia, szil-

Asz sugraibiau 
kaip teksziu 
snuki.

tai

begerdama ir 
jo sau sėstis. Dabar asz apsižio 
jau bonkos kakla ir siurbiu.

Vėl omenies už czepsui. Ape
titas dabar buvo geras ir mudu 
szutinome ta velniszka jovalu 
— czepsui.

— Kaip mudu persiskyreme 
pirma syki ? — ji prasznoko.

— Neatsimenate? O, Džese! 
Tai buvo velniszkas persisky
rimas. Asz buvau visas pur
vinas, kai pabudau ir jus nebu
vo.

— Atsimenu... — tarė. — 
Asz girta girnoje nakti. Grie
biau jum už plauku ir sakau 
vcsziu namo. Žiūriu, kad žole 

Porsigandau!
Sziaip taip nurėpliojau in au
tomobili ir dui namo.

— Bet antra syki — tariau. 
—Už szita asz nenorecziau jum 
atleisti.

— Vaje! — ji tarė. — Man? 
Jus pats kaltas.

— Kaip tai?
Ji paėmė jau prigesusi ci- 

gareta, užsidegė ir paputusi 
durna in virsziu tarė:

— Tėvas buvo nuėjės gult. 
Asz žinojau, kad jus keneziate 
po lova. Mudvi su sese re misi- 
rengeme ir in lova. Ir jus turė
jote kantrybe neatsisveikinęs 
iszeit!

— E! — asz atsiliepiau. — 
Man atrodė, kad jus manote, 

— ..iii U .. JT' .."w _ _ .

kad tarnaite mane, kur kitur 
buvo paslėpusi. Asž po lova 
būdamas macziąu, kaip judvi 
nusirengėte. Norėjau imt už 
kojos, bet, maniau, pus nežino
te, kad asz ežia. Suklyksite. Te 
vas iszbus. Dar gali nuszaut.

— O! — ji tarė. — Man gai
la, kftd taip atsitiko.

, — Bet man! — asz, szneke- 
jaji.’— Asz keikiau! Asz bu- 
eziaU gerai padaręs, kad bucz 
jum uosi nukandės.

— Vaje!
-Taip — asz pridėjau. —

jau.

— iaip — pjmejnu. —
Asz norėjau romantiszkai atsi
skirt.

Galėjote atsiskirt, kaip
t H m B i!* :|A

jovalo. Ji 
pasiraivė ir neiszbudo. Dabar 
ji bjauri kai velnias.

Asz už kepures,
džiau pala ir dui tropais že- 
mvn. 

•m'

prasisklel-
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PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
LINlMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių iainatii] 
ir muskulų.

Nuo skituatnų krutinėję ir pečiuoto. 
Kuomet mlrnatk-mas jumj imiskulua 

^įtraukia j mazgų.
Nuraminimui drcMnčių, durančlų 

’ neuralgijos gnaibymų.
Nu0 Hnarininuj ir nunąiiMrnų. 

Nuo dleftlhj ir skausmų. 
Patrinkti juomi -- Pravyti Mkaiumų 

ialin,
Visuomet laikykite bOpkų jx> rartka— 

niekuomet nepilt žinotis kadh Jl« 
Jum** bus reikalingai.

85c/Ir 70c. Ut bonkii aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

ir muskulų.

- Prąvys skausmu
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Kas tai yra “Vampe”n.

Anglu kalboje, kuri moka vi 
,Šokins žodžius nukalti, atsira- 

“vampe,” ka
sau pilietybes 

, nes
a va- 

arba mergina 
“asz tave su-

1
■■'1
•įj

- '''iii' J

I

I
į
icžom szirdinga aeziu. Dabar 

tiiTime kliom praleisti smagu 
laiką Nodolioms. Žinome viso
kius atsitikimus kaS dedasi 
Lietuvoje o it 
1 ietuviszki laikrasžczi 
voje labai brangus 
tiek smagu aprąszyrnu kokius 
turi ameri'kbniszka ‘4 Sau 1c ’ ’. 
Yra tai labai naudingas baig
tas turėti toki laikraszti kuris 
žmogui priduoda daug szvie-

Amerikc, nes 
Lietu- 

o ir neturi

Rasztininkm 
padarys 

nereikalaujami.
Logalo mokest is yra vienas do- sos proto ir žino kaip su žmo- 
leris, kuri reikia Rasztininkui 
duoti. Jeigu svetimžemis noino 
ka raszyti, jis gali ant pareisz- 
kimo padėti ženkluka.
pa re i szkimas neturi reikszmes 
po septynių metu.

Antras Žingsnis — Natūra
lizacijos Praszymo Pridavimas 
(vadinamas “antrieji, popie- 
rai.”) Kad būti tinkamu, apll- 
kantas turi būti baltas arba Af 
rikos rasos; 21 metu amžiaus 
ar daugiau; turi turėti Intenci
jos Paroiszkima nemažiau kaip 
dvieju melu 
kaip septynių metu senumo; 
turi būti po teismiszka. valdžia 
kur praszymas bus priduotas; 
turi būti isztisai 
Jungtinėse Valstybėsemažiau- 

s, ir toje Val
gy ve n a,

geismo 
pąi'eiszkima

♦

antrieji popie-

nedauginu s 
metu
ir

iszervvenesK.

šiai, penkis motu 
stybeje, kurio,je gyvena, nuv- 
/.iausiai vienus metus; turi tu
rėti du liudininku, 
bu t i piliecziais, kurie gali pri
slėgti, kad ,ju žinioje aplikan
tas yra iszgyvmies toje valstlx 
jo reikalaujama, 
prisiegti a]>ie jo
uu jis nėra toji* Valstybėje isz- 
gyveiiOs penkių metu, turi gau
ti liudininkus isz kitu valsty
bių, kuriose gyveno, Aplikan- 
tas turi savo ranka ant aplika
cijos pasi raszyti.
angliszkai kai bot j, 
ziszkai to* negalėtu 
Mokestis už praszyma yra ke
turi doleriai, kuriuos reikia 
duoti Teismo h’nsztininkui.

PTOOEDURA: Pirmiausiai 
reikia gauti Eorma. 2214, nuo 
l'eisuio Rasztininko, Natūrali
zacijos Egzaminuotojo, Vieszu 
,ju Mokyklų mokytojo ar Lie
tuviu Biuro, Forcing Langu
age Information Service, 119 
West 41st Street, New York 

Už ta 
forma, mokėti nereikia, ir Na
tūralizacijos Kvotėjas ar Vie- 
szuju Mokyklų mokytojas pa
gelbės iszpildyti ja. Iszpildžius 
aplikantas gali arba pasztu nu 
siusti ar asmėniskai nunoszti, 
Sykiu su savo .Intencijos Pe- 
reiszkimu pas Natūralizacijos 
Kvotėjo, kurio antraszas ran
dasi formos pradžioje. Kvotė
jas atliks reikalingas smulk
menas, ir duos aplikantui žino
ti, kada ir kur jam reiks su liu 
dininkais ateiti* ir paduoti pra 
szyma.

Treczias, arba Pasktinis, 
Žingsnis — Iszklausymas Tei
sme. Priesz aplikanto pasiro
dant teisme, jo praszymas tu
ri per 90 dienu būti vieszai isz- 
kabintas rasztininko ofise,, 
Jam bus duota žinoti diena, 
kuomet ji iszklausymo dienas. 
Liudininkai turi būti ant isz- 
klausymo. Jeigu Teismas at-j 
ras, kad reikalaujantis turi teij 
so prie

kurie turi

> 
laika ir turi 
dorumą. Jei-

Puri mokėti 
nebent fi- 

i padaryti.

m

i\ ow
City, ir iszpildyti ja.

l»

Treczias, arba Pasktinis

rasztininko

i ' natūralizacijos, pra- 
szantis prisiekia Jungtinėm
Valstybėm jsztikimybe, ir jam 
yra duodamas Natūralizacijos

— F.L.I.S.Paliudijimas.

! ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

i “ORDUNA” "ORBITA” ,

i i

“OHIO” "ORCA”
' Tie laivai yra nauji ir moder-

niseki visame. Geriausi del juru 
kelionei) žinomi del gero patar- , 
navimo ir tfgadoe visame. Geras ' 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai nsdengtu stalu. Stei- 
minios, moteres ir vaikai gauna ,

KOTAI MAUi STEIK I 
BT (ĮOMPAST,

spociale patai* h avima.

PACKET COMPAKI, 
Mew Tarto 

] arba ^aii tiatinlttš agentui. **

i H

M Broadway,
M
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vampe ’ ’ 
vaikina:

, >

ant viso rno-

gum pasikalbėti| Su pagarba 
No 3402. -— J. M.
Kuszleikiszkiu kaimo, Lietuva.

Szirdingai aeziu už pnsiuti- 
ma teip puikaus kalendoriaus 
kokio da ne esmių skaitės no 
Jegejas. Siuncziu jum prenumo 
ra ta už “Saule
to, nes vela noriu pasilikti ju
sli skaitytojųm it ant tolinus. 
“Sltulo” yra goriausiu ir tvir- 
cziausiu laikraszcziu, kokis ka 
da atejdavo in. miISu stuba. 
Laikome ir kitokius laikrasz- 
czi u s p ri esz 11 žpren u meravo j i - 
ma “Saules”, bet no vienas nc- 

“Saule” kurioje 
akvvu ir naudin-

Saule

Saidos” 
susilygino su 
randasi daug 
gu skaitymu kokiu nesiranda 
kitam. Linkiu 
nuogeriansio 
sveikatos ir kad su lauktu mot 
linksniu Velykų. — (Gromata 
raszyta angliszkai.)

No. 513 — A. Y.
N a 11 ga tuc k, (’o n n.

jums 
pasivedimo ir

ka-

de kavoj u uz

Daugeli metu kaip 
Saule” ir kas metas

N i loszi rdže i 
toip puiku kalendori kuri ap- 
laikiau. 
skaitau “
upinikau dovana nuo redakci
jos. Daug kitokiu laikraszcziu 
skaitau, bot da niekad neap- 
laikiau jokios dovaneles isz tų
jų redakcijų, ne už viena skati
ku, bot “Saule” apdovanoję 
mane kas metas puikiu kalen
dorių kuriu neparduotau ne už 
penkis dolerius. Kol Amerike 
busiu, tai “ 
Vėlinu visiem lietuviam

Saule”

Saule” skaitvsiu. 
“Sau

le’ skaityti nes tai smagiauses 
laikrasztis už visus. 
No. 14702 — M. A., 

Niagara Falls, N. Y.

Siuncziu jums szirdingai 
aeziu už dovanas kurias aplai- 
kemo nuo tamistu, taį yra pui
kius kalendorius.
malonu, kad asz ap laika u laik
raszti “Saulei du kart ant san 
vaitos, nes turiu puiku laik
raszti ir linksmu pasiskaity-

Szird ingai aeziu teipgi 
siuncziu del ponios Marcinkie
nės isz Filadelfijos, kuri nesi
gailėjo keliu doleriu delei savo 
giminaiezio Lietuvoje, 
užrašzo mail laikraszti ant viso 
moto. Jeigu butu atsiuntus* 

aplai- 
viona karta,

Man labai

mu.

kuri

butu 
man pinigus, tai butau 
kus tik dovijna 
bet dabar aplaikydainas laik
raszti gaunu dovana du kartu 
ant sanvaites ir tai per visa 
mota. Stengsiuosi u butu nepa- 
liaujencziu skaitytojųm toip 
puikaus laikFaszczio ir ant ki
tu motu, 
laimingos 
sveikatos su pagarba, 

No. 8413.
Vimužilgio kaimo, 

Kauno Red. 
VOX POPULI, VOX DEI!

Dabar linkiu jums 
klioties ir geros

P. S. isz

įsakas nori rūkyta 
puiku tabaka, tas tegul 

’ kreipiasi pas mus. 
EUROPA BOOK OO

57 DEY ST.
... ........ 1.....  IM.Jii....... IM®*,—I,,.. ..... .
i ■■ fu"' ‘M-t ■» v- w ■, .rį , .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICHAEL V. W0LFE 
(VILKAITIS) 

336 Ė. Arlington St, 
TAMAQUA, PA.

........... i J ■ rf„

do naujas žodis 
ris jau insigijo 
teises ir lietuviu kall>oj(‘ 
mergina viliojanczia vyt 
dina “ 
sako in
vmnpysiu.

Vampe tai yra motoriszkos 
lyties Žodis, kaip vyriszkos ly- 

“vampiras” — ne
garbingas žodis, nes 
sziksznosparni ir 
ri.”

Vampe yra apraszoma Jiau- 
mergina, bot po

x’nujojo gady
nėj kino paveikslai ja parodo 

tarpo pirmojo ir

ties žodis

I

i

n i i r lipszniBndai Binghnmptone, 
l’on bobų ilgi liožiivei vaikine, i draug vilioklę. 
Turėsiu iii t en kada misi duot, ■

> * ilk * IUl
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roiszkia 
kraujage-
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Gerai pipiru duot.
Ypatingai ant lietuviszko 

atryto,
Lyg vakaro nuo ryto, 

Kožna turi ap juody t i, 
Per dantis pertraukti.

Moteriukes, to nedaryk i t e,
Liežuvius laike Gavėnios su-

valdykito,
Ba tai negražu, 
Tr ne padoru.

* H ®

Jau kas tam Szamokine 
darosi, 

Ar jau szitokie liiznoi varosi i* 
Gana begėdės, vasara atejna. 

Perkūnai užejna.
Asz to nenntylesiu, 

Viską apie gyvastes apskelbsiu 
Daugiau ne szinkuos, 

Su munszaine apsistos.

ra poihieti turi,

Į su cigaretu 
antrojo pirsztuku, apsidreikn- 
sia su lapos 

;, žalsvos
kailinukais; jos 

----- ?s, žalsvos ir porszvie- 
ezianezios akys rodos nori vy- 

“ vampina” 
vyriszki, glostydama jo sknios 
tus ir purpdama, kaip Maltos 

sekasi pelė su- 
u ba barkszteli ji su ci- 

“Pa-

1 didele?
i

■4

'4

13

rizski perverti. .Ii

| gauti

bueziuok mane, kvaily!
I 
i

♦ -

# * *

K level a n d e m o t e ri 11 k es 
darbszios labai, 

Soda ant pasilsiu retai, 
Ir szirdies gailos, 

Neužmirsz blakes niekados, 
l’ž tai blakių daugvbo, r <b> 

O svieto galybe.
O i r ge

Katrie už burda neužmoka 
sznairiai žiuri, 

Priek tam labai paezedžios, 
Szluotos neperka niekados.

Kam szluota ploszyti, 
Kam tuosius kampui szluoti 

Duriu nereikia atidaryt, 
Kad nors kiek iszvedvt.

Tegul munszaininiu raugi 
smirda, 

smarves ausys negirdi, 
Apie vyrus nepaiso, 
Lovų nekad netaiso.

Juk kam ežia turi laisvi 
Kam paklodes skalbt, kam 

jaisOs draskyt?
Jau k a szvarios tai szvarios 

Niekur tokiu kitur neras.

.1 uk
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katuke, kuriai

i garetninkn ir sziikteli:

Bet vampe nėra kino paveik
siu iszrasta. Pilna istorija mir
ga vampemis. 
rojo tiek daug 
szeimynos padėtis pavirto in 
labai painu klausima: vienok 
jisai neiszvengo nagu dar vie
nos vampes, būtent Bebos ka
ralaites. Samsonas inkliuvo in 
vampe Delila ir prabudo su nu 
kirptais plaukais ir ausimis 
pilnomis ryžiu. Ilolaferneses 
buvo sziu dienu Hindenburgas 
vienok vampe Judita ji sumin- 
ke, kaip bulve. Priesz Marku 
Antonijų drebėjo Roma, bet jis 
pavirto kvailiu priesz vampe 
Kleopatra. Visus Trojenus ap-

— Helena.
amerikonu karžygis, John 

Smith, ar ne krito auka indijo- 
nu vampes Pocahontos?

Sziadien vampes nereikalau- 
žavojanezio-

mis burtininkėmis. Jos xwrus

Saliamonas tu- 
paeziu, kad jo

durno viena vampe 
! ()

, ja būti kokiomis

; dažnai pasigauna ir sužaveja, 
bet dideliu istoriniu

du

f

# * y

Mergeles, ka darysite, 
Kaip dresiukiu rankoves 

dūrė te?
Rankos nuogos, net užalkuniu, 

Po perkūnu.
Skalbt ir diszius mazgot,
Butu gerai, nes tnamele turi 

iszvaduot, 
Ba dukrele jau panele,

Netikus skalbt, tai nepapras
ta mergele.

Jaigu lyg pusiaunakti val
kiojosi, 

Paskui sportelius goniojesi, 
Tai turi ilgiau pagulėt, 

Gerai pasilsėt.
Toip tu vargszo mamute, 

Tiįzskalbk dresute, 
O iszpuoszkie gerai, 

Kad nesijuoktu vaikinai. 
Tai volei mamelei darbo bus, 

Kolei rankoves prisius.

M4
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PARDUODA VISOKIUS NAMUS
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kaip loszdavo

pervers
mu nebepadaro, nes tuvampiu 
labai daug: kiekviena sporte 
mergina stengiasi būti vampe, 
todėl ir vampizmas iszsivam- 
poja!

Sziadien-vampes dideles ro
les nebeloszia,
tuose laikuose, kai kvaili vyrai 
gerdavo vyną isz vampes cze- 
vcrykuczio, Dabar vyras, kai 
nori gauti isztikima ir mylima 
žmona, jisai in vampe nebetiki 
iir jeszko padorios, apsiszvie- 
tusios ir mylinezios szeimynisz 
ka gyvenimą mergaites. Vam
pes sziadien greieziausiai pa
sensta, susiraukszleja ir nus
munka in toki laika, kuriame 

velnią begali “suvampy- 
— Raszo KNaszlaiteleM

tik... 
ti.” 
Vienybėje.

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.
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Liotuviszkas Bankierius
ir Laivakorcziu Agentas
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Ša nemoka sint dukrele, 
Tai turi siut mamele.

O jus tingines,
Na k tines bain b i 1 i n es,
Tingines ir valkatos,

Juk jus neisztekesite už vy- 
ro niekados.

Ne valgi mokat virt,
Ne joki darbeli dįrbt, 
Tiktai ėst ir miegot,

Ir su cimbolais bėgiot.

KAZUNO
GUMBO-KUR*

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziaį iszbandyta ir visados 

pagelba nuo Gumbo*
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Btruili daktaras karlnmehej®.
i Gydo visokias litas.
Priima ligonius iki 10 balanda ryte.
12 iki 2 popiet. I iki 2 vakare.
,210 N- Main St Shenandoah

yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisitmtimu 80c.

Lietaviszka Trajanka
| I' ' fli | i ' "

Sutaisyta Kazuno Aptio- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per pacztu 5c. extra ant baksuko. 
’Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.
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GERAI APSIŽIUREKIT, 
JEIGU PERKAT NAMA.
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GYVENIMAS GIRTUOKLIO 
k

Per miestą ejna girtuoklis
didžiausos

Nosis nulinkus, plaukai 
pasisziausos

Akys paraudia kaip dvi 
žarijos, 
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ANT PARDAVIMO
/

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Pranoszu jums, kad dabar yra 

patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva sąvo GI
MINĖMS ir patinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu motu atvažiavimo lietuviam 
in Aiuorilca, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga no ant ilgo laiko yi*d, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFFIDAVITUS, lietuviams del atvažiavimo in 
Amoria, siuucziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Hoteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu Now Yorko pribuvusius isz kitu miestu Amerikos.1 
Suteikiamo nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York Oity.

M VSzitos trys minėtos ukes tu
ri but parduotas in 15 dienu 
laiko už puse prekes, 80 akru, 
geri budinkai, gera žeme, 4 ark 
lei, 6 karves, visztos, kiaules, 
padargu. $4,000 inmoketi $2,- 
000. Kita 160 akru, geri bu
dinkai, gera žeme, gyvuliu pa
dargu, viskas už $7,000 reike 
inmoketi $3,000. Kita 60 akru 
geri budinkai,

— Franas Szupszaitis, 8 
metu, 121 N. Chestnut ulyczios 
likos sužeistas per automobi
liu. Vaikas likos nuvežtas tuo- 

Asklando ligonbntia 
ant operacijos.

snigo.
— Mieste turėsim nauja

dak tara Antana Danisovicziu 
sunu musu seno 
ir biznieriaus Danisevicziaus. 
Jaunas daktaras užbaigė mok
slą Jefferson Medical College, 
praktikavo Szv. Vincento li- 
gonbutije Erie ir valstinioje 
ligonbuteje Hazlotone. Ant 
praszymo daugelio žmonių ati- 
daris ofisą mieste atejteje. 
Juk czionais yra reikalingas 
lietuviszkas daktaras nuo se
nei del teip skaitlingo būrio 
musu tautiecziu. - Avad, likos perszautas in ran-

— Vincas Szamatauckas Ii 
kos aresztavotas už apvogimu 
Morios paczta ant $30 doleriu 
ir 25 money orderius. Ana die
na norėjo permainyti viena isz 
money orderiu ir likos susek
tas. Vaikas prisipažino prie 
kaltes ir bus nubaustas pagal 
pacztine tiesos.

— Readingo kasiklos pa
pigino anglis nuo pirmo Apri- 
liaus 50 centu ant tono prie 
kasikiu. Panaezei padaris korn idant juju 
panijos Lehigh ir Madeira.

t Utaminko vakara 
Adomas Vosilius, 
Market ulyczios, po ilgai ligai. 
Velionis pribuvo būdamas jau
nu in Amerika,

gyventojaus jaus iii

ligonbuteje Hazlotone.

— Norėdama nukelt ver
danti katila vandens nuo pę- 
czios pati Jono Maniežo, 10 N. 
Laurel uly., paslydo ir visas 
katilas verdanezio vandens ap
liejo nelaiminga. Ant riksmo 
atbėgo kai minką Paskiene, ku
ri paszauke daktaro. Motore 
likos nuvežta in ligonbuti.

— Deszimts metu Aleksa

o

v

mirė
733 East

pergyvenda-

Perkant nauja ar sena namą.
— Perkant ar tai nauja ar sena 
narna, reikia labai saugiai per ■k-/ a .b • a a « «

i

ka prie Hook is Damo per no- 
žinma žmgu kuris toje aplinki
nėje szaudinejo isz karabino. 
Vaika nu vėže in ligonbuti.

— Panedeli likos atkastas 
kūnas mirusio italijoniszko 
kunigo T. Atlenni, kuris kita
dos buvo prabaszczium Maha
nojui ir nugabentas in jojo tė
vynė Italije ant palaidojimo, 
nes tėvynėje gyvena velionio 
brolis ir sesuo, kurie geide 

mirusis brolelis
lengviau silsetusi savo žemelė
je.

Tamaqua, Pa. — Stasys Mil- 
buta 
Swan

žiūrėti namo stovi ir konstruk
cija. Daug pataisų gali reikti, 
taip kad pirkikas turėtu dar 
pridėti $500 ar $1,00 kad pada
rius namą tinkamu.

Ka labiausiai peržiureti.
Pirkikas turi labai saugiai žiū
rėti ar namas neslenka. Pama
tas turi būti peržiūrimas, kad 

kiauras. Skiepas turi 
būti sausas ir turi turėti sru
tas. Reikia peržiureti stulpus 
laikanczius narna, kad nebutu 
apipuvo. Gerai apžiūrėti per
tvaras kad grindis butu tvirtai 
palaikomos ir neturėtu indubi- 
mu ženklo. Reikia jeszkoti ply- 
sziu iszlauko jei namas mūrinis 
ar cementinis.

Tinko stovis daug reiszkia •""f1*-’ 
Tinko^stovis yra geriausiu pri- 
rodypiu ar namas isz syk buvo 
gerai statytas. Plysziai virsz 
duru ar langu dažniausiai pri- 
rodo, kad parėmimai tose vie
tose nėra užtektinai tvirti, ir 
visuomet bus bėdos su tomis 
vietomis. Jeigu stogas kur nors 
kiauras, 
ant tinko.

Medžio darbas. —Durys, lan
gai, grindis ir kitos medines 
dalys turi būti gerai peržiūri
mos. Ar grindis girgžda? Ar 
tarpai tarp lentų platus? Ar 
grindis lygios? Ar medžiai 
apie langus ir duris iszsikrai- 
pc ? Ar durys lengvai darinėja
si? Jei durys nesidaro, tai gal 
visas namas tame szone nu
slinkęs?

[labai ntydžiai.
Vandens suvedimas. —Rei

kia būti tikru kad vanduo ge
rai investas ir visi intaisvmai 
moderniszki. Prastas sujungi
mas gali būti priežastimi van
dens varvėjimo ant grindžiu. 
Tai nesanitariszka ir nemalo
nu, ir pataisymai gali daug at
sieiti. Perkantis turėtu žinoti 
ar kranai geram stovi 
vanduo bėga 
Vandens prietaisai 
tokioje vietoje kad szalcziams 
užėjus vanduo negalėtu užszal- 
ti.

Peczius. —Peczius turi būti 
gerai peržiūrėtas. Grotai turi 
būti geri ir turi 
traukimas. Reikia 
kiek augliu ima pen žiema kad 
suszildžius narna ir ar lengvai 
galima užszildyti. Prastas su
tvarkymas padarytu negalimu 
daigtu užszildvti visa narna

nebūtu

ta parodys plotmos

* *4 V11 ■ *

Labai drąsus no velnio nebijos.
Kojos iszkrypia, ejdarfias 

atviruoja,
Kaip vėjo pucziama nendrele 

siūbuoja,
3

'ir!

j

T
: j!'

ii-
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gera žeme, be 
gyvuliu $1,800 reike inmokett 
$800. .

Žcngencziam drasei nelaime 
patiko, 

Tvirtesni už save ant kelio 
. sutiko.

*

Tuo vietoi stulpas buvo 
pastatytas,

Isz visu szonu dratu pridru- 
tytas,

Rože teip smarkei, jog stulpas 
sudrėbėjo,

Milijonus žvaigždžių tuojaus 
paregėjo.

Bet toji nelaime da vis butu 
nieko,

Tik nosi suplojo ir neteko 
vieko,

Virto purvynan kaip rastas 
šunkiauses

Volojos po ji kaip žvėris 
b jau riaušes.

Aniolai sargai, tuo prie jo 
atėjo, 

Inde ja in vežimą greitai 
' ' nupiszkejo,

In miesto rotnže kad ji • 
atgaivinti,

Szalta vandeni prado ant gal
vos pilti.

Akis pradaręs pradėjo 
žvalgintis,

Kaip žydo arktis kojomis 
kratytis, 

Kur asz esmių ar rojui? ar 
pekloi ?

Ar kokioi kitokjoi vietoi.
Langai su sztangem yra 

aptaisyti
Kad saules szviesos negaliu 

matyti, 
O lova kieta isz lentų sukalta 
Vietoj paduszkos k ulbu te 

nebalta.
Pusrycziu davė, tik kavos 

puoduką 
Kurio ne katei palakt 

neužtenka
O pietų davė tik kruopu 

bliudeli
Smokas gardus ne szuva lak t; 

negali.

1

NENUSIGĄSKIT— Kaina 3Ge. 
• pliekose

Jis žino kur motina laiko Bambino—rir jis žino, kad 

Išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės,
H 21.1VE B I KT O Ircg. 8. V. Pat. Biuro. , 

nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio

Jie nat prašo dai.giaus.

negali ramiai miegoti, labai 'verkia tarsi skwsmq 
kankinanmas. tat .^valykite jo sistem.? mi knqsn» 
vidurių paliuosvotoji

valandas nemalonus simptomai turės pranykti.
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4’h Street, BROOKLYN, N.Y.

JIS TIK IEŠKO BAMBINO
lis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tick, kiek

I

« 1

£ * Irvg. 8. V. I’at. Biure. , 
yra l 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mčJguta jj.
Jei juiių kūdikis neramus, turi aptrauktu lic/uvj,

valykite jo sistcin.;i sti
ju, toluti kaip Bambino. Ji« jj 

ims su noru ir daug goriau jausis nuo jo. j keiiaa 
. ; simptomai turės pi

P. D. Androkus,
. ’ Pentwater, Mich. 

.-.. .......... ............—.. . ............................ . . .. 

PARSIDUODA FARMA

Gera farma prie pat Scott-
vilios miesto. Parduosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti meldžiu _ 
atsiszaukti ant adreso.

P. O. Box 142 
Scottville, Mich.

PARSIDUODA”FARMA 68* 
AKERIU IR DVI MA

ŽESNES.

(A.18)

nuo
Arti stoties,

į

I'

vidurio

Bu-

Tik 25 mylės 
Philadelphijos. 
gatve-karis ir ateito kėlės, mo
kykla prie namu. Miszkas yra, 
ir upelis t^ka pro namus. Lau
kai aptverti ir ganyklos,
dinkai geri, sziltas ir szaltas' 
vanduo, elektriko szviesa. Pi- 
gei su gyvuleis ir ukes inran- 
keis. Del platesniu žinių arba 
informacijos kreipkitės pas sa
vininką. (t.30

Whitolocnininkas 
hotelio davė bartende- 

riui Franui Adomaicziui 50 do
leriu idant iszmainvtu banke.

pakliuvo in pulrumi 
pabandyt gilnkio ar neiszlosz 
pinigu su paskolyta bumaszka, 
bet ant nelaimes’ viską pralo- 
sze. Kada Milbuta pareikalavo 
sugrąžinimo pinigu Franui no 

i atiduot, už 
ka likos apskunstas ir pastaty
tas po 500 doleriu kaucijos lyg 
teismui.

C c

1,
. A ’...J- •

mas Mahanojui 26 metus, pri
gulėjo prie S.S. Petro ir Povy- 
lo draugystes, paliko paezia ir Franas 
tris dukteres Jeva ir Konstan- 
cije namie ir Dambrauckiene 
mieste, broli Ludvika mieste, 
Haroldą Nantike ir sescre Ma
rijona Luzerne je.

Galema buvo tikėtis jog nesisapnavo juju

ir da ge-
Lawrence, Mass. — Pas mus 

užėjo blogi laikai, fabrikai dir
ba tiktai 
savaites, o
dže nuo darbo. Brangenybe ne-
iszpasakyta. Už keturis kam
barius reike mokėti po $8 ant 

arba $32 ant inenc-

po 
kitus

viena diena ant 
visai palci-

Balinckiute, lenke

Reikia tai apžiūrėti 4 i

4 4

4 4

4 4

( c

l <

5

r

jgalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARA8, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

ATSIRAUGEJIMAI,

Jis yra labai vęiklus ir

J. S. Jlellev
]{. U. No. 1 Collegeville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

teip iszejs, jog lietuvaites už 
savo darba aplaikys szpiga: 
Norints atloszinejo savo roles 
“Mahanoy Follies” 
riau kaip amerikoniszku pra
vardžių merginos, bet kada 
dovanos buvo apdovanotos, tai 
aplaike deimantinius žiedus 
merginos Tierney ir Dochncy, 
antra dovana aplaike Edna 
Mauger, treczia dovana Ona 

o lietuvai
tes, kuriu buvo daugiaaše ap- 
laike po szniureli perlu ir pen
kines aukse, o norints musisz- 
kiu buvo daugiaaše, pasiliko 
užpakalije su dovanoms. Mato 
to mergaites, jog tas neažsimo- 
ka ir atejtejc nebusite teip kar- 
szczios užsiiminėt tokeis daly
kais, o priek tam 
paniekinimus nuo.
žmonių.

ya n vaitos 
sio.

kuris paėjo isz

aplaikete 
daugelio

— Parsiduos pigei parlor 
getas isz penkių daliu pigei kas 
atsiszauks po No. 313 W. Ma
hanoy ave. t.f.

41
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Nedelino Ekskurcija in

NEW YORKA
6 APRILIAUS.

Bpecialls treinas Subatos naktį.
Ryte 

. . 12:01 
. . 12:10 
. 12:47 
. 12:55 
.. 12:35 
... 1:16

Isz 
Shamokin .. .........
Mt. Carmel ...... 
Ashland ................
Girardville ............
Shenandoah ............
Mahanoy City ....
Tamaqua................................ 1:45
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorko (W. 28rd St.) .. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-mlnetas stacijas.

IN TEN IR 
ADGALlOj$4.00

Ant Readingo Geležinkelio

CHA3. S. PAKMEEY
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
etubaa, mas galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojanie namus, 
kdįlektatvojanie randas. Parūpiname 
vlsbHue insurlncus ir teip toliau*, 

įtampas Catawissa Ir Market St.
. Mshaapt CltT. Pa.

▼hbkfaa hwurlncua ir teip toliau*.

geram stovi, ir ar 
be szuypsztimo. 

turi būti
J

t

NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Bitcrio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dcpt. 15. CHICAGO, ILL.

Du trijų lubu dubeltavi na 
mai, geroj vietoj ant E. Centre 
St. Parsiduos už prieinama 
preke. Atsiszaukitc ant adreso.

John Simanavicz 
233 B. Street 

(t.28) Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

T. Dept. 15.

'X' -—• Kovo 22 diena, Subatos 
ryta trūkis užmusze ejnanti 
iii darba Petrą Žilinską 35 mo
tu amžiaus,
Kauno rodyboa, Ukmergės pa
vieto, Pabalskios parapijos. 
Amerike turi seserį kuri gjwe- 
na aplinkinėje Shenandoah 
Pa., bet josios adresas yra ne
žinomas. Josios vardas yra 
po tėvu Zofije Žilinskiute, o po 
vyrui Simanavicziene. Velio
nis buvo gerai insziurytas ku
ri užrasze seserei. Graborius 
laike pas save kuna asztuones 
dienas su vilcze atradimo gi
miniu, bet po tam laikui turė
jo palaidot. Jeigu jiji kur ran
dasi tegul atsiszanke in redak
cija arba važiuoje pas grabo- 

, 55
Brook Str. telefonas 1644 Law
rence, Lawrence, Mass.

Body st e atrado motore kuri 
gyvena Szenadori.

— Ten) rusiszkos parapi
jos ant 48 Concord uly., kilo 
nesupratimai. Ana Diena prie- 
szininkai norėjo bažnyczia su
degint, bet užmanymas likos 
in laika susektas ir užbėgtas.

riu Boleslovą Cziurlioni

Inspejimas naujo “patapo” in- 
baugino kaimuoezius in di- 

delia baimia.

Tiflisas. — Nesenai profe
sorius Fedorovas isz Petrogra- 

i do (Leningrado) apgarsino, a* atti A i J A A m * ** <• ” • *

buk isz priežasties sujudyirio 
žieminio poliaus. Žieminiu 
marios iszsilics ir užlies visa 
Europa.

Szis inspejimas teip inbau- 
gino Kaukazo tenaitinius gy
ventojus jog soviatinc val
džia negali juos apmalszyt. 
Kaimuocziai pradėjo lankyt 
bažnyczes tukstanezeis. Tuk- 
stanezei kaimuoeziu pasirengi- 
neja ant tosios nelaimes. Dai
geli atomo sau gyvąstes isz

žieminio poliaus. Žiemini^

baimes, nes nenori matyti to
sios baisios dienos.

buti geras 
sužinoti

daigtu užszildyti 
tinkamai.

Maliavojimas. —Peržiūrėji
mas .visu medžiu name, viduj ir 
iszauko, parodys pirkikui ar 
jam greit reiks pormaliavoti. 
Jeigu namas mūrinis ar akme
ninis sujungimos vietos turi 
būti karts nuo karto peržiūri
mos.

Stogas. —Stogas paprastai 
greit dėvisi. Jeigu dalys susi
raito ar sutrukę tas reikalaus 
pataisymo. Lentelėms dengtas 
stogas, jei geram Stovy, bus ly
gus, Jei stogas kur nors kiau
ras, tai parodys plotinos ant lu
bu.

Kartais visokie pažražinimai 
name gali patraukti pirkiko
aki taip, kad jis gali užmirszti 
svarbesnius ir daug reikalin
gesnius dalykust. Namo verte ir 
nauda negalima sprensti ant to 
kas aki patraukia. —F.L.I.S.

Amerikonai yra didžiausęis 
naudotojais kavos, nes praojta 
meta likos pargabenta net 1,- 
407,855,000 svaru kavos.- Ant 
kožnos galvos pripuola po vie
nuolika svaru. Mažas Raudoji
mas ‘ kavos no yra blodingu 
sveikatai, bet jeigu naudojęsi 
daug, tai kenkė sveikatai ir 
sugadiila žmogaus nervas.

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND,- PA.-

Ant Republikoniszko Tikieto
i * ■

Brangus brolei, meskit 
girtuoklyste,

Nedora paprotį, ta didele
kvailyste,

Knygas ir laikraszczius
skaitykite,

Busit mylėti ir paguodone
. turėsite.

A. Kunickas.— Paraszo

CUNARD 

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton nut MlUIdn liilvu 
Vienatinis vandenio kelia* Lietuvon 
Aquitania .

f

Mauretania 
Bereng&ria;

Apleidžia New Yorka kas Uis minką 
Greitas porsOdimas Southampton©.

Lietuviai ypatlHzka! lydyti 
In Hamburgą 3 klosa $103.50 Kam 
Piliava 3 klesti $106.50. Tai extra 
KKLIAUNINKA1 ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton r poruėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziansl laivai pasaulyje.
informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del tszkaluo ap
mokamu keliauninkui galite gauti 
no bite agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje.
CUNARD LINE.

Broadway* 
New Yort.

,t.V‘t".

t

Ira

few

.ATSIUSK fili 11.61)

mo.

«m4>

:»T^‘VT3X?sįt’

O gausi auliklo Ir apyniu dol 15 gor 
ežiu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padalyti ir prlsiuntlma apmoka 

Goriausia stambi trajanka 60< 
arba < pakolei už 13.30. Puplalszkal
85o arba 6 pakolei už JI.75. Truk 
žolių SOc arba 6 pakelei už Į1.40 
Knyga “Daktaras Namuoao” >1.00 
Kanticzkos >1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvonlmaa Szvontuju 36.50.
Altorius Maldų Knygėlo, __
timagus drukas, prasto abdaro po 75c 
Minksztu abparu su kabo |1.60. Celu 
loldo abdarais |1.50. Vainikėlis mažu 
ko prasto abdaru 65c. Coluloldo 31.50, 
Minksstu abdaru 31.25. Lalsricam* 
popioroa 80 gatunku. tuzinas irt ta&Fv

M. J. etTKAITI8.
.51 Hiul.on At*. HoohaWM. N, T.

Minkeata abdaru $1.25.

Aukso 
senove?

ii. H

Szcsziu ruimu namas prie 
arti Brandonville, 
tvartas 28 per 38 

pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso. 

Rynykowicz
Advokatu, 

Shenandoah, Pa.

grižkeliu
Pa. Geras "%.
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MOTERIMS IR MERGINOMS!
Hal tuHt pb’ ! O jįjį pli i v
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Jiv.j n t«'t k ibi ktnh'ti i » ^nniniind dėlei niet^JInw ir beklhipliuo 
galvom joi irjRuffes.

Netikėkit inus’j ikdi’ul. Nn*dphklt 66c. Ixynkn ir 
fdtikHnklte, kad Ruffins yra mirtinu priedu pleUlwuj ir kutu yri 
jHilkiii’siu plihij tonikų, koki tik kada eKdo naudoje! GcUuu 
gauti aptiekęs

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

Po sunkaus
dienos
darbo
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Brooklyn, N. Y.

Kasyklose ir 
invairiosc 
dirbtuv tes

VISI TAVO MUSKULAI, VIS! TAVO SANARIAI YRA RAIŠIAI
NUKANKYT1 IR SUSTIRK.

Ne bandyk juos priverstinai manksytl^ ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patikok daugeliui tuketaneziui tautioęzlu ir

■I

glaus juos uukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEĄR BALSAM)

outoiko jiems taip puikia Ir greita pagclba.
Balsamu emnglai trydamas euskaudotas vietas, tada jausies! visai

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiokoriu

Praszallnk sastjTfnia

nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., Ir 5c. už pasluntlma, mos tuolaun 
Iszslusim buteliuką Baisumo.
The CENTRAL DRUG STORE. Ltd. ill E. Centre SU Sheiinndonh, Ta.

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.
#
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Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas' vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra . \ i • • • • i — . a * » ■» * .

w*

' Nori idant kožnarf vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 
! dėtu tadpyti pinigus ir turėti banka va knygute szitan) 

Merchants Banking Trust Co. Bnnko.
Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 

loenus namus. «
•Szita Banka pĄtdšbti jumis suezedinti pinigus. t
w t r f .........r. ...... ..... w

Nori kad jus butumot to Banko dopozitoriua.
f

1

(t. f.)

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVlSZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

..........*...»■
H

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu. veseliju, pasivažinėjimo ir t-t. 
520 W. Centre St. Mahaaoy City Pa.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVlSZKAS GRABOR1U9 

IR BALSAMUOTOJAS

autonwbiliua

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tcipgi 
oristato autonwbiliua viaokiemi 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© l’OMNINKA tai 
kreipkitės pus mane, nes asz galiu ju- 
Ttis pigiau goriaus parduoti negu kiti. 
133-335 W. Centre St„ Mahanoy City

* i«» WWW <*><*> O

I]

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-csia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridodam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.
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»H. BALL,. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prcz. I
Jos. E. FERGUSON, Kasiorius. J
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