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Republikonai Laimėjo.
Prez. Coolidge Aprinktas Prezidentu 

per Milžiniszka Skaitlį Balsu.
Washington, D. C.

republikonai laimėjo Suv. VaL m*
stijosia iszrinkdami ant prezi
dento Coolidg’iu kuris 
vieta mirusio prezident

Vela

apėmė 
o llar- 

dingo, nes tada buvo vice pre
zidentu. Su juom likos iszrink 
tas ant vice prezidento

(kmlidge aplaiko isz viso sii- 
virsz 18 milijonu balsu
10 milijonu balsu danginus už 

Domokrnt n

cialisln partijų, bet darbinin
kai žinojo kas tai do pauksztis 
ir už ji nebalsavo.

New Y<»rko šlaite likos 
aprinktas

I )awes.

arba

II
1

1

'i

i 
į

gubernatorium Al. > 
Smith demokratas kuris snmu- 
sze retmblikonini kandidata 

suvirs/, szimla
repnblik’oiiiui

Koozevella anl
Iuksianez.iais balsais. Visi kili 
repiiblikoiiini kandidatai likos
aprinki i.

Texas 
rinkta ant

36 METASF**F. W. BOCZKOWNKI, Ml t.r
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kurie aplai- 
burda Atlantic 
turėjo užmokėti
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Isz Visu Szaliu
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RUSISZKI IMIGRANTAI 
ŠUKELE MAISTO 

STRAIKA.
(’horburgas, Francijo. — Du 

szimtai trisdoszimts penki Rn- 
siszki imigrantai 
k i nėjo dykai 
Hotel už ka
White Star laivyne kompanije. 
konia per visa meta, sukilo ir 
padaro straika daugiau neval
gyt ie.

Laivyne kompanije prižadė
jo visus pristatyti in Amerika,* 
o Ipid tame laike kvota imi
grantu iszsibaigc, kompanije 
negalėjo iszpildyti savo priža
dėjimo, turėjo rūpintis iszei- 
veis. Kompanije ant galo suti
ko juos pristatyti in Ameriką, 
jeigu jieje sutiks atlygyti už 
burda už meta laiko, anl ko nc- 
>ut i ko nes 
prižadėjo juos pristatyt in 
Amerika ko neiszpilde. 
visi susiraikavo daugiau ne

va Id že 
kompanije idant 

juos in

■ ■ l»l|,

jį
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■i lllikos ap 

gabenai orkos mo
tore Miriam Pergiison, o Wyo
ming steite teipgi likos aprink

kilus kandidatus.
kandidatas aplaiko 8 milijonu 
balsu o
knn.lidnlns Kllvo -....... .. |;| 1HO|i,r(, h. .n|| gl,|„.nil(()1.|ios

i X..II T. Ross.I
La Eollelte likos supliektas 

ant szmoteliu, uol inis 
įlosi ant darbininkiszkos ir so-
.. ... ......JLiei.Hem*........ ..... .... ....................................... ......... ..■ .

La Follett e 
gavo

socialist u
4 mibojonii

,)i>ai ra-
'Taigi 

klypas
rinkiniu, < la ha r 

darbo 
ir vela gerove užžydes visur.

P“ 
vela imsis prie ■ T. :

ISZ AMERIKOS ISZMUSZTA 31,000,000 LEN- 
KISZKU “ZLOTU.”

< ‘zionait ine
pinigu 

menesio 
I .enkiszku

Philadelphia.
NAUJOS MADOS JEVA NU-
ŽUDĖ RINKIKĄ OBUOLIU. ; l”"< i" '1

ZuzannaVniontown. Pa.
( hubbov 25 metu moterėle Ii- 
kos uždaryta kalėjimo už nn- 
szovima Jono Croft. Žmogelis 
prisirinko obuoliu isz josios 
daržo ir teip ant jojo užpyko 
kad palaido ln ji du szuvius isz 
karabino. — Senoviszka Jeva 
davė obuolį Adomui, bet szita 
buvo kitokia.

KURCZES VYRAS NEŽINO
JO KAD JOJO MOTERE 

SUDEGE.
, Pa. — Sėdėdama 

prie stalo, skaitydama groma- 
Ema Stover, 63 met u per

verto lampa nuo kurios nžside 
ge mot eres szlebes. Klykdama 
bego per kambarius, knrii* 
teipgi užsidegė. Kaimynai isz- 
girdia moteres 
in degant i

kalėjimo

Į 3,1 00, (H !O 
niu d\i 
iszniuszta

in laika 
iszmuszta 

sidabri 
f p •

sako, jog kompanije 
juos

;1l ! i I
■?

..I1 
si 
lį|

v;
susi raikavo

Erancuziszka

BMP"
"1

l: I

Easton

ta.

rik>ma inbego 
iszneszdami 

deganezia moteria kuri po va
landėlei mirė. Josios vyras, ku
ris yra kurezes miegojo 
virszaiis per visa ta

narna

ant 
laika ne

girdėdamas siimiszimo. Kaimy
nai ji iszmete per langu nes ir 
jisai Imtu sudegins.

SUDRASKĖ SAVE DINA
MITU.

Huntersville,
mnndas Seltzer,

Pa. -- Ray- 
30 met n, atome 

sau gyvastį nepaprastu budn, 
kada jojo pati su vaikais iszva 
žiavo atlankyti gimines, už
trukdama ilgia us 
Žmogelis tuom nusiminė ir nu
ėjus in užpakali namo, padėjo 
kelis szmotus dinamito kuri už
degė. Kilo baisi eksplozije kuri 
ne tik isznosze szmotelins k li
no, bet padare didele skyle že- 
meje. Priežastis 
pasielgimo buvo szeiniyniszkas 
nesutikimas terp poreles.

NUŽUDĖ KETURIS POVAI- 
KIUS IR ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Austin, Tex. — Ona Hanpt- 

rief, kuri likos arosztavota už 
nužudinima keturi u povą iki u 
ir užtrucinima savo pirmo vy
ro, atome sau gyvastį per pasi
korimu kalėjimo San Marcos. 

, Žadintojo priesz mirti pali
ko gromata, 'kurioje praszo gi
miniu, idant pasiimtu josios 
trijų menesiu senumo kūdiki. 
Alotcre ketino pasilikti motina 
no uždarymui. f]įulęjune, todėl 
josios teismas likos vis perkel
tas, o kada kūdiki pagimdo 

1 4kii Jh • r « r c « 4 ■

gimines, 
kaip mane.

lojo baisaus

‘ ‘ zlot u vkn.
Ameri'koniszkti

400,(MH) doleriu, 1,268,000 kvo- 
teriu, 4,750,000 deszimtukii ir

1 t I’eipgi
O -r

8,60S,000 cent u 
278,080 doleriu.

veri ies > 
s-

Calvin 
Coolidge

Warszawa.
Warzinski

1 y

I

■į .................... ...

NETURI TIEK GAZOLINO 
IDANT GAUTIS IN DANGŲ.

Now \Ork. —John 1). Rocke
feller ana diena apsuki* sekan- 
t i atsit ikima

Kada
kainuosią.

kok i 
praleidinejau 

praeit a 
menesi, kur praleidau savo jau
nas dienas, senas farmeris pri
ėjus prie manės pradėjo kalba. 
Nežinojo jisai su 
Teip kalbėdami
miliutas, užklausė 
važiuoju. Asz nusijuokiau ir 
atsakiau, jog važiuoju

dirstelėjo in
tam ant mano auto- 

staezei atsako:

diena: “ 
va kaeijes

t u rojo ana

kuom kalba, 
apie pelikes 

manes, kur

* 4 in dan-
Earmeris 

mano, po 
mobilians ir 

iszmuszk sau 
ijnosi in dangų, 

turi tiek gazolino 
nais gaut is. ’’

Norint s Kockofelloriui 
kudos ne bus stoka ir valdo bi
lijonus galonu gazolino, 
tiiom atsakymu labai nusiste- 
bojo, ir pradėjo 
ant tokio atsakymo.

PADARE 7000 PAJUS IN 
20 METU.

Lancaster, Pa. — Airs. Walt
er White, per dvideszimls motu 
vedusio gyvenimo padare dau
giau kaip 7000 pajų. Motoro 
per taji laika iszkepdavo savo 
vyrui po vimia kožna diena 
nepriskaitant prie to duona.

NUBODO JAM AJRISZI
NIS VALGIS.

Mikui Sullivan

gu.... >.

“Žmogeli, 
galvos gav

ISZ 
ne 

idant iii te-

nio

bei

I

<r
r* ilei mansi vi i

J

('hieago.
nubodo ajriszinis valgis raugy- 
tos jautienos su 
pustais, 
na, na ir

saldžiais ko- 
ir tas konia kas die- 

a t si k rate nuo savo 
moterėles ne kaip valgyti taji 
maiszyma.

klikas ir jojo paeziule Aggie 
stojo ana diena sude ant tojo 

prisiegelo
Mikas yra judo-

užmeti liejimo jojo 
paszauke: “
szium savo tėvynes. Niekas ne
pataikius isz v irt i tokio valgio 
kaip asz, 
valgyt.”

Vyras sutiko jai mokėti po 
20 doleriu ant užlaikymo bilo 
tik nevalgyt saldžiu kopūstu sti

bet jisai nenori ji

Charles 
<3. Dawes

■jąl

■i ipjl
I

f

XVI i. 
prispyri lieja 
rūpintųsi pristatyt 
Amerika.

MUSZTYNE LOVOJE UŽ
SIBAIGĖ PAVOJINGAI- 

P* I 'II

— Stahwlova^ 
susivaidijo lovoje

su savo motoria. Bosivaidyda- 
m i vyras uždegė szienika ne
prileisdamas paezios idant už
gesintu. Snhegia kaimynai už
tiko dogaiiczia lova ir užgesi
no, nes butu visas namas sude
gins. Moteres rankos buvo bai
soj apdegintos o vyras turėjo 
apdraskyta veidą, kuris buvo 
visas sukruvinta 
abudu uždare kalėjimo.1 'Kada 
užklausta mdteres* 'lsk kokios 
priežasties susipesze lovoje, tai 
nuleido akis ir nenorėjo pripa
žinti isz kokios priežasties nak
ties laike susipesze kaip kates.
PAPILDE ŽUDINSTA UŽ

250,000,000 MARKIU.
Trzebina, LePkije. — Prie 

geležkelio stoties Bulovo, likos v 
nužudyta locnininke palivarke- 
lio, 32 metu 
Žudintojnm yra 26 metinis Fe
liksas Sliisarczik isz Filipavi- 
eziu, kuri prikalbino ant to 
darbo veliones vyras, prižade 
damas užmokėti Felik 
milijonus 
žudinstos buvo 
nesutikimas ir nuolatinei bar- 
nei, o tai vis isz priežasties pa
kursi inimo uoszvos Vvras r.e- 
turėdamas drąsos nužudyt pa
ežiu, prikalbino Feliksą - 
abudu likos uždarvti kalėjimo 
Visa aplinkine 
vyra ir žudintoju,

ISZ LIETUVOS
APRINKTASPREZIDENTU

NARSI MERGAITE, APDO- j ‘ ‘ 
' VANOTA MEDALIU.

Pana Ala

buvo ir yra veljosios pirniinin-

Madison, Wis. ,*-> I 

dalena Breneckiuti1 isz Aurora, į 
III., kuri lankosi in Wiskonsi 
..........:........ :. .... iri..........  >__  Ino universitetą,

i|*

iiii

I

j

ve-
arba

turputino arba, kerosine, 
liaus nuplautiku. Taip pat yra geras kysziu 

ėmėjas ir smukliu globojas.
buvo 

leisti tik 
ir dvi

gazolino 
benzine, iszplauti sziltaine mui 
Įimtame vandenyje, 
kratyti ir pakabinti iszdžiuli 

Teptukai,
kurio tuoj vartojami gali Imti 
suvynioti popieroje arba.

smukliu
Sziais metais valdybos 
nutarta. Seirijuose1 
\irna degtines sandeli

Klaipė la. — Vladimiras Ga-1 smukles, bet klebonas G ra jaus
liu, korespandentas 
raszczio

| LENKAS SUSZAUDYTAS
PER LIETUVIUS.likos apdova- • 

nota Karnegio medaliu, už isz- 
<1 viems 
pradėjo 

skensti kada jnjn valtele apsi- isz priežasties nesutikimo teip 
verte.

PALIAUS GERTI KĄDA 
NIEKO NEBUS GERTI.

• 4 4

gialbejima gyvas! ies 
studentams kurio

tūlo laik- 
Kanne, puolė auka

I sii»szerais iii žemo.

gerai nu-
PąĮicije

I* *

mrtteroR* 'isž kokios

< 'hieago.
liausi gerti.’

Kada tu pa- 
užklause sudže 

Pilipo Einnegan, kada ji ]>ali- 
cijantas alvede in snda už pa
sigėrima. “Tada,
no bus gerti Ameriki*” atkirto 
sndžiui Pilipas. Sudži1 palinga
vo su galva,

) ’ ’

kada nieko

užsimausiu giliai
ir nubaudė ji tik ant penkių do-
leriu. Sudže žinojo, jog Pilipas 
kalba teisybe, o noriais prohi- 
bicije butu ir už szimla metu, 
tai Amerikas niekados nepasi
liks sausas.

Akyvi Trupinėliai.
Su vienvt uosiu 

•>r • >»
Va 1st i jo- 

50,000 visokiu fa
ta vora.

šia randasi 
brikai kurios iszdirba 
naudojama no tik ęzionais bet 
ir del Europos ir kas metas su
naudoję materijolo 
000,000.

Kosijoi augina nekurtuos 
arklius del szerszties kurias 
naudoja, tik del skripkiniu 
srnieziolu.

Didžiausi

Lietuvos ir Lenkijos, buvo ji
sai suszaudylas 
ma. Jojo 
kuris kitados buvo aficierium 

o paskiause 
ajisigyvenias Klaipėdoje, buvo 
nuteistas ant viso gyviui i mo in 
kalėjimu už prigialbejinia Ga
liniu. Lietuviszkas 
vardu Pauliunas likos 
tas aid dvieju metu iii kalėji
mu už ta pati prasižengimu.

Galinas likos suszaudytas už 
tai, kad pranoszinejo huikams 
(langiaus apie lietnviszka pra- 
monybia ir kfipczysta.
LIETUVOS APSZVIETA.
‘“Trimitas” | 

valdžios statistikas apie skai- 
ezin žmonių Lietuvoje, mokan- 
eziu raszyti ir skaityti, sako 
kad isz szimto žmonių 44 
moka nei skaityti nei raszvti.
“Tai yra pasibaisėtinai didelis 

” suszmi-

uz szpiogavi- 
draugas Navickas,

rusiszkoje flotoje,

a ficierius 
nuteis-

peržinrodpinas

ne-

*

ant $400,-

szerszties 
del

Didžiausi knygynai ant 
svieto yra: Paryji u je su 3,500,- 

Wa-000 knygų, Ameriko 
shington su 2,918,500 knygoms 
Anglijo! su 2,500,000 
Bėdino su 1,750,000 knygų.

* Musu žemojo yra prisem
ta vandens ant 565,000,000,- 
000,000 kubiszku mastu. Jeigu 
tas vanduo rastųsi ant virszu- 
nos žemos tai bu t ii
lyg 35,000 pėdu gylio.

* Gal ne visi žino kad slo
gins turi tiktai keturis dantis 
didumo kaip žmogaus delnas

JI— - — L ______________ V------------------------------

knygM;

nuo 3000

nemoksliu skaiezius! 
‘“Trimitas.” 
Tas tiesa ir labai

Lietuvos spauda taip nutolusi 
nuo liaudies, kad nėra 
kail ji pripratintu ta 44-ta 
szimti prie skaitymo. Amori- 
kiec.ziai tegali daug pagelbeti 
užraszydami laikraszczius Lie
tuvon. Bet visa viltis turės bū
ti dedama, ant jiradiniu 
kykhi, kurias turėtu iszeiti vi
si Lietuvoje gimė vaikai. Ta- 

bemoks-

ka.
rn gaila kad

vilties
nuo-

mo-

da, po desetko metu,
liu Lietuvoje nebus,
KLEBONAS IR SMUKLES.

Alytaus apskr.
kor.) — Czia vidsz-

Seirijai, 
(“V-bos” 
patauja. klebonas Juozas Gra- 
jauskis, Lietuvos Ūkio Banko 
Kauno skyriaus direktoriaus 
brolis. Jo valdžioje yra Seiri- 
» 1 _ • , 11 < ■ 1 •

kas pasirūpino, 
dvieju butu 6-ios. Žinoma 
vusimns per kkdiona. Grajaus
ku leidimus, neapsiejo be ky- 
szitt, ka. ir patys 
pripažinsta.
“ui”, koks aus “pons, tai nei 
gubernatorius toks nebuvo.” 
Kirkszezioniszkos aveles, kad 
jau kerpa tai kerpa.
ATVAŽIAVO SVETIMSZA- 

LEI IN LIETUVA.
Žinios apie sve- 

timszalius Kaune ir apskrity. 
Nuo Rugsėjo m. 1 |l. atvyko 
isz Pasijos 20 svetimszaliu 
iszvykp 35 asmenys, 
t i jos atvyko 24 asm., 

•in Vokietija 30 asm., isz Latvi
jos atvyko 13 asm., o
— 12 asm., isz Baltgudijos at
vyko 4 asm., iszvyko — 13 asm.

, gi 
_ o

, koks

Kaunas.

kad vietoj
b g^i-

smuklininkai
Žydai net. sako: 

a 11 s
nebuvo.

<>’l i 1

isz Vokie- 
o iszvvko

iszvv ko

isz Lenkijos atvyko 5 asm. 
•isz kitu valstybiu — po 1 
asm., viso 11 asmenų. Isz viso 
per Rugsėjo menesi atvyko 77 
svotimszaliai, gi ju 
per 
asm., kuriu 21 priėmė 
vos pilietybe, 2 isztekejo,

, gi ju skaiezius 
ta. menesi sumažėjo 104 

Lietu- 
2 isz- 

siusti, 16 persikėle in kitas irp- 
pasiidyta isz- 

Vykti isz Lietuvos, o likusieji 
patys iszvyko in kitas valsty
bes.
SVARBU TINKAMAI PRI- 

ŽIŪRĖTI TEPTUKUS.
I ’a r vos, 

teptukai yra invairiu 
ir didumu.
šia. tureli platu, geros ruszies 
teptuką ir jeigu tinkamai pri
žiūrėtas bus galima ilgai var
toti.

Vernikso teptuką galima lai
kyti vornikso, jeigu sholluc 
vorniksas tai alkohdjiuje, bet 
aliejiniai arba aliejais parvos

skritis, 7 asm.

voru ikso ir aliejaus 
rusziu 

Visuomet geriau-

per 
kelias dienas laikyti turpenti
ne arba, kerosine. Jeigu kerosi- 
nas vartotas, teptukas privalo 
Imli gerai nukratytas 
plautas turpentine
dant in parva antra, syk. Van- 
deniuotos parves teptukai gali 
būti nuplauti tprame vandeny
je.

ir nu-
priesz de-

GINTARO SUTARTIS.
Klaipeda, 13-10. — Klaipė

dos kraszto valdžia, ir gintaru 
fabriko bendrove Sz. A. 
Klaipėdoj, buvo ])adare

13-10.

A.
1921 

m. Gęgnižos 7 d. sutarti del gin
taru kasimo mariose. Szi su
tartis jau pasibaigė ir nėra pa
ilginta,

ISZBEGO SU PINIGAIS 
NUO SZLIUBO.

Kaunas. — Sziomis dieno
mis Kauno Kriininalen Polici- 
jon atvyko naszle Sz. (60 metu 
amžiaus) ir pranesze, kad kok
sai tai pil. inpirszo ja 
Kauno piliecziui, kuris

treczia-dieni 
vestis. Bet gavės isz nuotakos 
pinigu dingo priesz pat szihi- 
ba.

Sziomis dienomis kriminale 
policija sulaiko ta “
tini” ir ji tardė. Tardymo >,

žadėjo perėjusi

vienam
pasi-

sužieduo- 
“ su

žieduotinis” aiszkinosi, kad 
jisai nenorėjo su pinigais pa
bėgti,.bot jisai, kaipo “Mika
lojaus” kareivis ejes pažiūrėti 
Lietuvos kariuomene, 
ežia gatve ir tuojau norėjos ei
ti prie szliubo. Jo “mylimoji” 
su jo aiszkinimais

aiszkinosi,

einan-

sutiko ir 
praszo ji pajiuosnoti. Protoko
las likviduotas.

t Japonijoi randasi milži-

i

i "I J

Julije Ficekiene.

markiu.

pri kalbino

ii

Si

m 250 
Priežasii.- 

szeimvniszkas e

i

■ I

H|

/J

sujudo priesz 
nes motore 

tame laike buvo neszeze ir ti
kėjosi pagimdyti kūdiki už ke
liu sanvaieziu.

PASKUTINI08 ŽINUTES.

— Charleroi, Belgije. 
Per iszsi liejimą upes, szi ap
linkine likos konia visa užlie
ta. Bledes daoina lyg milijonu 
doleriu.

— Salina, Kaus. — Už tai 
kad josios vyras ' susinesze su 
kita motore Mrs. Olto Morgan 
45 metu, nužudė savo 50 metu 
vyra, 19 metu sunu, užidege na
rna ir pati nusiszove.

— Newport, News, Va. — 
Chesapeake & Ohio trūkis 
trenkė in automobiliu užmusz- 
damas asztuonis žmonis o 
daug sužeidė.

— Washington, D. C. 
Pagal valdžios surasza,

žmonis

” -------- , tai
piszki vėžiai, kurio kaip kada Suv. Valstijoi sziajien turi tu-
užauga nuo 3 lyg 5 pėdu. Kar-v 1

toptukai, jeigu tuoj nevartoti, Į tii žuvininkai sugavo veži ku-
ri Ž,819.386 myliu keliu/ isz. tu-
ju yra apie pusantro milijonu
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GIRDĖT paproeziusapio paproezius tenaitiniu 
žmogedžiu, kuriu tonais da 
randasi pusėtinas skaitlius.
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Pagal spėjimą profesoriaus. 
Harry Fairchield isz universi
teto New York, tai Ainęrike ne 
bus daugiau vietos del žmonių. 
Bet nesirūpinkite, mums da už
teks vietos, bot del tujn ka da- 
gyvens už dešimts tnkstaneziu 
metu jau ne bus vietos.

Pabaigoje szio szimtmeezio, 
jeigu žmonis teip pasidauginęs 
kaip priesz kare, ktai czionais 
bus treczia dalis daugiau gy- 

sziadien ran-
i v

Prie pabaigos
szio szimtmeezio turėsimo dau
giau gyventoju ne kaip randa
si ant viso svieto.

Neatsimena .ponas profeso
rių, jog dįiugian žmonių mirsz-

ventpju ne kaip 
dasi Kinuosia.

j

h

zmoged 
ranaasi
Sztai ka tiejei laukinei mano 
apie žmogiena: Žmogiena le
nais yra lankei mainoma ant 
kitu dalyku kaipo pinigai. Už 
viena koja su kulsze maino ant 
geležinio kirvio, žmogaus peti 
maino už geras kiaules ar szu- 
nios dantų. Žmogodžiai prisi
laiko visai prie tu paežiu budu 
kaip ir Europinei skerdikai gy
vuliu, rodos kad jieji dirbo lo
sią vietosią per ilga laika, teip 
supranta savo darbu. Už žmo
gienos pilvo 
moka. 1

DVASIU NAKTIS.

(Uždnsziniu Diena.)

pašakojo za- 
Eulelijos baž-

ta kas diena ne kaip užgema.

taukus dvigubai
Rankos apsvilinamos 

ant ugnies. Žmogaus smegenys

i-
I
i Diek

Į i ii 
I

l'i[į

Szuo “ 
tu sutvėrimu 
vieno c__
Wash., kuris

” yra nepapras- 
priguliūtis prie

Essex,darbininko 
dirba prie gele

žinkelio. Kožna karta, kada tu-

I'i

I
l'll

iii

ji miestą

vartoja sziloip:,nuprausta gal
va iszkaitina karsztame vande
ni je, po tam deda ant akmens 
ir sudaužo, smegenis po tam 
iszkepa ir ta valgi vadina 
“nam-nnm. ’’ 
tina, Imk nesiranda gardesnes 
mėsos kaip žmogiena. — Mums 
nurodo, kad y.mogcdžiu būdas 
yra baisus, o bet Indusams pa
sirodo kitu žmonių budai, nes 
jieji gyvuliu neskerdžia ir ne

kokia tauta toki ir 
ju paproeziaį.

smegenis
U ’
Žmogedžiai tvir

valgi

sirodo kitu žinomu budai

valgo.

i

Ui

la lokomotiva ant Great North
ern geležinkelio pereina per ta- 

“Dick” szoka in 16- 
komotiv’a ir atsisėda prie ma-
szinisto, važiuodamas su juom 
lyg pabaigos kelio. Sugryžta 
vela ant tos paezios lokomoti- 
vos lyg Essex’o.

Senas maszinistas kuris vare «
taja lokomotiva įnirę tame pa
ežiam laiko kada “Diek” už
gimė. Dabar teozofistai aiszki- 
na buk szuo del to turi toki pa
traukimu ir meile del lokomo- 
tivos No. 2533, nes dusze miru
sio raaszinisto turėjo pereit in 
szuni. Bet tebyris maszinistas 
sako, buk tai viskas niekai ka 
tvirtina tieji mokyti, nes jisai 
labai mvli sznnis ir todėl 

prie jojo labai prisiri-

Diek

•k

m4

(Indijoi) tiki, 
pavidalo

Burmiecziai 
buk dusze žmogaus 
pcteliszkes ap^idžo jojo kuna «•« • S B i ii J • Jlaike miego idįint atbūti trum-
pa kelione po svietą. Burmie-
ežiai niekados nepabudina mie
ganti žmogų, nes bijo idant to
ji petelįszke (dusze) in laika 
neinsigautu in mieganti kuna.

Nesenei tūlas mokytas Žmo
gus apraszinejo savo nuomone

Dick
szo.
4 i * !

Motinos meile del savo kūdi
kio nenustojo ir po smert kaip 
duoda mums dasiprast sekan
tis atsitikimas, kaip apraszo 
Bymiszki laikraszczei.

Mažas vaikiukas, apie sze- 
sziu metu amžiaus pabėgo isz 
namu artimoje Aversą, apie 
dvylika myliu nuo Neapoliaus, 
nes negalėjo nebagelis iszlaiky- 
ti nedoro pasielgimo savo mo- 
czekos kuri labai vargino jiji 
ir snmuszdavo lankei be jokios 
priežasties.

Nesurasdami vaiko niekur, 
tėvas ant galo pranesze apie tai 
palicijei. Neužilgo mažas Pas- 
qualino likos surastas pas savo 
moeziute Neapoliuje. Mocziute 
pasakė palicijei, bnk kėlės die
nas priesz tai iszgirdo balado
sima in duris, o kada atidarė, 
labai nusisteliejo kada pamate 
stovinti durvsia savo maža 
anūkėli.

“Kas tave in czionais atve- 
de 1 — užklausė mocziute.

“Moteriszke” 
žas Pasqualino.

4 ‘ Kokia motore ?
“Asz nežinau,” — atsake 

vaikiukas j .apsakydamas nedo
ra pasielgimą moezekos ir to
dėl pabėgo isz namu ir nežino
jo in kur eina. Kada trankėsi 
po ulyczes Aversoje, kokia tai 
motore prisiartino prie jojo, 
paėmė ji už rankutes ir nieko 
nekalbėjus inlipo in karuka 

• kuris ėjo terp A versos ir Nea
poliaus, laikydama ji prie kru
tinės per visa ta laika. Kada at
važiavo in Neapoliu, atvedo ji 
prie moeziutes duriu, pabala- 
dojo in duris, pabueziavo ji 
karsztai ir dingo jam i^z akiu.

“Argi tu jos nematei priesz 
tai ?” užklausė mocziute.

“Niekados, bet jiji iszrode 
kaip tas paveikrtas ka tonais 
kabo ant sienos, rodydamas su 

-L i b. ■' « i <

4 4

savo

— atsake ma-

> 9

pirsztn ant paveikslo savo mo
tinos. Vaiko motina mirė kada 
turėjo keliolika menesiu ir nie
kados josios nepažinojo.

Argi nebyvo tai dvase miru
sios motinos^ lęuri rūpinosi sa-

Argi nebuvo tai dvasu mirų-

vo kūdikėliu net po smert. Kas

>1

i, s

tam gali uŽginczyt ?

Keleiviu Wertenstein isz Vo
kietijos, kuria nesenei sugryžo
4 iP < ' * f 1 * f i*’ •* ‘
kietijos, kuria nesenai sugry^o 

Lv isz Naujos GvjnoSa apsąkj’ueja
iJ 1..»d7 (i lt!

apie žmogaus dusze buk dusze 
apleidžia žmogaus kana idant 
turėti liuosvbia ir duoti kunni 
pasijai laike miego. Todėl žmo
gus lankei sapnuoje, jog ran
dasi kokioj svetimoje'szalije, 
arba tolimoje vietoje, atbūda
mas nepaprastas keliones, — 
tai jojo dusze atlieka taisės ke
liones laike sapno. — O gal ir 
teisybe. Kas gali užtikrint kur 
randasi žmogaus dusze laike 
miego, nes to žmogus nejaueze.

u Nežinomo Ka
pa r y ž i u je, F ra n e i j o i,

Penki tukstanezei sužeisti ir 
susirgia kareiviai t kurie daly- 
bavo avietinėje karojo susirin
ko prie kapo 
reivio”
sukeldami protestą, idant val- 
dže mokėtu jiems daugiau al
gos, nes isz to ka sziadien ap- 
laiko, negali iszsimaityt. — 
Tiejei vargszai paaukavo savo 
gyvas t i ir sveikata, bet valdže 
apie tai užmirszo ir nesirūpina 
apie juos.

Vyras, kuris turi 
mahincziu liežuviu, gal turėtu 
daug ka pasakyti, bet neturi 
ant to progos, nes jam paeziule 
neduoda iszreikszt savo geros 
nuomones, už tai ji lankei vadi
na “asilu.”

paezia su

ISZ BROOKLN, N. Y.

Brooklyn, N. Y. — 
Brookliniecziai mirė:

Edwardas Schoeii, 
ir daugeliui pažinstamas teis
muose vertėjas “Augustas,” 
mokėjos 6-ias kalbas, 72 metu. 
Mirė Lakriczio 2 d., bus laido
tas Lapkriczio 5 d. Alyvų kapi- 

iszgyveno

Sekanti

žinomas

Augustas,

nese. A. a. Schoen 
visa amžių nevedės.

Frances Vcrkutis, 19 metu; 
gyvenus 18 Pelham St., New 
Yorke. Mire Spalio 29 d. Pa
laidota Kalvarijos 
Spalio 30.

Antanas Macziulskis, 39 me
tu; gyveno, 312 Plymouth St, 
MircSpalio 29 d. Palaidotas 
Szv. Trejybes kupinose, Lap
kriczio 2.

Frank Potruseviczius, 48 me
tu; gyvenos 338

4 •

2!) Z Pa- 
kapinesę,

MireSpalio 29 d. Palaidotas

Sztai k a man 
krist ijonas szv. 
nyezios, kada sėdėjome kareze- 
mojo, gerdami bonkn šono vy
no.

— Mano nebaszninkus tavas 
buvo duobkasiu. Mirties nebi
jojo o su miruseis gyveno snti- 
kiine. Naktimis ejdavo ant ka
piniu ir nebijojo jokio numirė
lio, pažinojo būda visu numi
rėliu ir mylėjo lankei apsaki
nėti apie visokius atsitikimus.

Tankianse pasakodavo apie 
Kaires 

senmerge,
buvo tai neturtinga merga, bot 
kožnas jaja paguodoje. Josios 
namas radosi prie kliosztoriaus 
l’rszuliu. Ant. josios duriu ka
bojo toblycze ant kurios buvo 
pa raszyt a sek a n t i žodže i:
“Tikra meile yra didžia use ga
lybe, nes ne mirtis josios nega
li ingaleti.” Kada Katre turejd 
18 mętu, buvo patogi mergaite, 
fn jąja insimylėjo 
jaunikaitis

SAULE-- F     T-   _ - - - - --- ---- 
porelėms paaukavo viena nak;- 
ti ant meto idant galėtu suąit 
ir drauge iszklausyti misziu. 
Yru tai duszios mylineziu po
relių ir vedusiu poru, kuriu 
meile už gyvasties buvo teip 
galingu, jog net po smert juos 
n io ka? n egal i a tsk i r t i.

— Ak, ninno Dievo, kaipgi 
asz geidžiu lp irt b idant tik ne

meile už gyvasties

*
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Moterių Progresas
Amatuose Suvieny-

•'f , ■ 4

tuose Valstybėse.

A 1,

tais.
Moterys vedėjos ir dirbtuvių

prižiūrėtojos sieJ^e tris ir puse

iiijiiMKt. t w i,    i **1'

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

4

•būti perskirta nuo tavos, ma
no mylemas, idant ir. po smert 
galėtumėm gyventi drauge.
----  I- r; - ’ ( 1 /I. I ■■ Į.

Negalėjo daugiau kalbėti, 
nes prisiartino prie juju senu
kas su torielka, ant kurios su-
si rink i a mote, pinigus, bet be

nesenai isz- 
užvardinta

Motoru Biuras 
leido briosziurolo

Motoru Progresas Amatuo- 
kurioje parodoma ant 

kiek Amerikos moterys prade
da linkti prie darbu, kurie 
daug skiriasi nuo nąiąiniu; Lž-

4 4

so, > >

da r bu,

siima jos dabar industrija, biz
niu ir profesijomis.

Daugiau nei asztuoni ir pu-

atsitikima 
Buvo tai

Fontaine. 
o norints

žodžei:

fn jąja turi iugas 
1 nuo 

szlektu, vardu Aumont. Badai 
mylinti porele buvo slaptai su- 
sižiedojus, nes tai liudijo auk
sinis žiedas kuri Katre nesziojo 
kabanti apt kaklo. Katre buvo 
labai dievobaiminga mergina, 
lankydamasi kožna ryta ant

paeinantis

pa budi-

Inejus in

Misziu in szv. Eulelijos bažny- 
czia.

Užduszines va kara, 
no jaja nepaprastas skambėji
mas bažifytinin varpu. Greitai 
paszokus isz lovos, o norints 
ta ja nakti buvo labai tamsu, 
greitai nubėgo in bažnyczia ant 
pamaldų. Isz tolo mate ap- 
szviesta bažnyczia.
vidų, užtemino daugeli žmonių 
karsztai meldžencziuosius.

Puikus ponai ir ponios pui
kai pasirėdžiusios stovėjo prie 
altoriaus, bet juju parėdai bu
vo senoviszki nuo nepamenamu 
laiku. Kaimuoczei stovėjo taip
gi pasiredia su drapanoms ko
kiu Katre da ne buvo maežius.

Norints bažnytėlė buvo pil
na, bet susirinkia meldėsi ty
kiai, ne buvo girdėt jokio bal
selio. Katre atsiklaupė ir tam 
paežiam laike iszejo senukas 
kunigas su fklapcziukais. Kuni
go nepažinojo, norints lankosi 
in laja bažnyczia per daugeli 
metu ir pažinojo visus kuni
gus, szpitolninkus ir parapijo
mis — susirinkia buvo jai visai 
nepažystami, tvaike misziu ne
girdėjo kunigo maldų, ne balso 
varpeliu prie altoriaus, o kada 
pakele akis in viražu, perėjo 
per jaja szirpulei, nes paregėjo

A A M * A * «

jokio Įtaiso. Katrei tiejei pini
gai buvo nežinomi nes paėjo 
isz senoviszku laiku. Nulindo, 
kad neturėjo su savim ne ska
tiko idant paaukaut seneliui, 
kuris n no josįos neatsitraukė. 
Neturėdama .nieko daugiau 
kaip savo auksini žiedą dova
nota nuo mylemo, mete ant to- 
riolkos. Balsas nupuolanczio 
žiedo ant toriolkos davėsi gir
dot po visa, bažnyczia. rodos 
kad tai kokis gailingas varpe
lis suskambėjo. Tame paezia- 
me laiko josios mylemas, senu
kas su torielka, kunigas kal
bantis miszes, ir visi susirin
kusieji dingo, žvakes užgeso, 
o persi gandu s Katre apimta 
mirtina, baimių, krito ant grin
dų kaip negyva, tamsiojo ir 
szaltoje bažnytėlėje.

Kas galį aprąszyti nusiste
bėjimą ir baime zakristijono, 
kuris isz ryto atidaręs bažny
czia, kuria diena priesz t-ai bu
vo užrakinęs po vakariniu pa
maldų, o raktus buvo, pasle
piąs paprastoje vietoje kas va
karas —- po paduszka, rados 
apmirusia Katre gulinezia prie 
altoriaus. Isz pradžių mane, 
buk buvo negyva, teip buvo 
sustingus ir szalta, tik kada 
jaja atnesze namo ir paszauk- 
tas daktaras jaja atgaivino ir 
su sziltais gorymais atgavo 
ant tiek 
apsakyt i 
na k t iii i
jaus isz rvto — malszoi mirė.

- F.B.

.nieko daugiau

po paduszka

go ryma is 
savo pajėgas, idant 
susirinkusiems savo

atsitikima. Ant ryto-
•b7

ATSAKIMAI.
I . ..... ..  * " WJI

J. L. Worcester, Mass.
Kada peržiuresim ir pataisy
sim, bus patalpyta savo laike.

51 St. Mi- 
1 szv/ 

Trejybes kapinėse Lapkriczio 
2.

roSpalio 30. Palaidotas

Maro Zmejąuskas, 60 motu;
. . ....

2 d.f)
gyvenus. 259 West St
Yorko. Mirė Lapkiūczio u. 
Buvo laidota isz.kun. Šzeszto- 
ko bažyiyczios Kalvarijų kapi- 

-r . «> . k L-l.i!..
dime savo vyra, • . k

Buvo laidota iszkun.

nose Lakriczio 5. Paliko nuliu*
ii -t y 4 J a I W j. j

sykiu daugiau ir motetu isz- 
dirbeju skaiezius žymiai padi
dėjo. 1920 metais buvo daugiau 
nei du ir puse sykiu tiek mo-Į
tom bankininkių -ir banku vir- 
szininkiu, kiek buvo 1910 me
tais.

Nekuriu darbu grupes invy 
ko stebėtinos atmainos per pns 
kutinius deszimts motu. Toms 
atmainoms galima kaltinti 
nepaprastas karo 
lygiai kaip 
industrijos

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

laidoja mirusiusiRzbalsnmuoj'a ir
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsaindo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
Uitiems pasivažinėjimams.

’’BolI Telefonas, 1373 M.

aplinkybes 
iszsi vyst ima

CHAS. S. PARMLEY

stovinti savo mylima Aumonta, 
kuris žiurėjo ant josios meilin
gai, o kuris jau buvo mires 
apie ketnresdeszimts metu ad- 
gal ir ji lankei apverkinejo. 
Buvo teip pasiredias, kada ji 
pirma karta suėjo girraiteje 
Szvento Leonardo. Prisiarti- 
nias prie josios, pasveikino ir 
pabueziavo in lupas.

— Katriute mano 
szna bždejo jauslei.

— Mano mylemas,
dalaikiau isztikimvsta. v

su-

tau

se milijonu motėm ir merginu 
užsiėmė in vairiais darbais 
1920 metais. Prie naminio tar
navimo dirbo daugiau nei du 
milijonai. Industrijoje dirbo 
du milijonai. Apie milijonas ir 
puse dirbo ofisuose, ir apie mi- 

užsiomo agri- 
Profesiona-

* >. Ii 

koks milijo-
slauges bu-

lijonas motoru 
kultūros darbais, 
liu moterų buvo 
nas. Mokytojos ir 
vo pirmoje vietoje, nors inote- 

reprezontuotos bėrys buvo
veik visose profesijose,

raszvto-
pąnasziose

kaip
gydy toju, ad voką tu, 
ju, redaktorių, ir 
darbo dirvose, kurios praeitose 
gentkartoso, buvo užimtos 
vientik vvru.

• Szita sutrauka trumpai pa
rodo motoru invairius darbus, 
kuriais jos užsiima. Pažvelgus 
toliau, pamatysime kokios at
mainos vystosi ju darbuose, ir 
ant kuriu remiasi ju dabarti
nes ir busimos progos. Tas la
biausiai matomas darbuose ku- 

dalis už-

buvo

riais didesne motoru 
siimdavo.'Ped daug metu, dau
giau nei puse visu dirbaneziu 
moterų užsiimdavo 
kais pasza.ukimais,
na i temis, siuvėjomis, skrybėlių 

mokytojomis,

moterisz- 
kaip tar-

veju knv°v(‘džiu, ofiso 
niūkiu, tiktai 
deszimt metu, 
atsižvelgiami kaipo

iszdirbejomis, 
stenografeinis, muzikos moky
tojomis, skalbėjomis, ir daug 
kilu. Kiti darbai, kaip parda- 

darbi-
paskutiniuosę 
pradėjo būti 

1 inkami 
moterims, lygiai taip kaip vy
rams. Dvi grupes, 
baneziu moterų 
sieke 50,000 pirmu syk 
motais, tai 
amatninkes geležies ir

Acziu už prisiuntima. Raszy- 
kie tamista daugiau 
kiau o per tai iszsilavinsi lie- 
tuviszkoje kalboje. Juk istori- 
jeliu angliszkoja kalboje yra 
daug, o musu jaunuomene ga
lėtu daug pasidarbuoti del lie
tuvystes versdami pasakėlės 
isz angliszko, nes yra mokytu 
i oje kalboje, o Liotuviszka mes 
pataisysim.

T. K. Shenandoah, Pa. — 
Korespondencija
bet josios nesunaudosinie da
bar, lauksime progos kada ku
nigėliai vela mus nereikalingai 
užklups, o tada
ant juju “szvontinybes.” 
Tuoni kart da užtylėsime, nes 

tikslas yra “ueužka- 
l)o priežasties.

ir tan-

a pini kerne

no tom i nsimo 
szvontinybes.

musu 
binet nieką be priežasties.” 
Jusu apraszymas yra akyvas^ 
naudingas ir teisingas, ir jau
apie tai girdėjome. Jeigu mes

kuriu dir- 
skaiezius pa- 

'• 1920 *> 
pusiau-prityrusios 

plieno 
industrijoje pa rodoma automo
biliu dirbtuvėse. Motoru skai
ezius, kurios dirbo liejyklose, 

— arba du svk dail
iau 1920 metais nei 1910 me-

buvo 4,000
<rft

<•

tik
Liūd

numo pra'leidinoju savo gyveni
mą, o ir sziadien, nors senatve 
sutraukė ’mano veidą, szirdis 
mimo liūdi paskui tave. Pasa
kyk mano mieliauses, 
per miszios, t 
na teip malszoi, be jokio balso 
ir kas tiejei per žmonis kuriu 
visai nepažystu.

Sakai mano mieliauso kad 
tavo veidas jau riaukszletas? 
Blusti. Esi Patogi ir jauną, to-

4

kas tai 
jog viskas atsibu-

kia, kokia tavo pirma pažiąau.

pertikrpitau, jog kalbu tei-
Kad turceziau zerkoleli, tai ta
ve pertikrpitau, jog kalbu tei
sybių, Matyt szia valanda mu- 

suejhno, Aągsžęziąuses 
i ir musu valdytojas 

sugražino jaiinysta ir 
- - . : '.’i> 
ką szia.nąkti matui bažny tėle-

su
Vieszpats 
mums i

Aągszęziąuses
t ♦

ir musu valdytoja?
ii . * H ' ' J*1* - . 1!• 

patogumą szia nakti. Tuosius 
ką szianąkti mątąi bąžąylęĮo- 
je, yrą'tai duszįos įnirusią dau
geli metu, kurie mylėjosi la
bai už g^ vasezio. Dievas toms

" ar -to ■' t to k ■ v ■ ’ ■ : . Mi

geli motu, kurie

*

mylęjosi la-
a - i ' i ' 1

patalpintumem viską ka turi-

geni kataliku žmonelių
,». • 1 • ‘h* m- • •••*’ •’ -f-

me ant rankos, tai terp musu
kiltu

■ . «f *.r ( > *

tikra revoliucijo, bet tai ne
ii f » * k 1 ’ « • v

musu užduotis, Uiktai iszdavi-
del žinių o nenoti laikraszti

del apjuodiniino, norints dane- 
szimai yra teisingi.

Kada turezius pradeda džiu- 
ti, yra isz to užganadytas. Jei
gu vąrgszas praileda džiūti, 
tai koike ant ko svietas stovi. •

„ ? ■ , - r ,į. *:<'■ ■ f|į jVlf .1*' Zf / 'i ■;

TEMYKlTE BROLEI LIETUVIAI. 
H |,4*I*» M * į i 'T H-M • ■ M M .

Parduodu Formas. Turiu surinkes 
opia 30 geru formų, sti budlnkols ir 
sodais, prie vandeniu. Parduodu ant 
visokiu isžmokėjimu. Czionais 
pats pragyvenau 12 metu. Geros ir; 
sveikas oras. Gerai viskas užauga, 
Pirkit brolei, hevarkytii miestuose, 
niiiszdavipėkite savo p|ni^us, nąpifrį

- * fr ' '('’LL' 1 ' I JL J “ ,i ■'

gu vąrgszas pradeda džiūti

kito /arma, nedings nei vienas centas 

bosą ant savos, atviruokite' attia fra 
szykite ant adrėso, ’ 1 

Antanas Macunas,
R. 1, BOX 51. .'yry

katra mokėsitp u: farma, neturėkite

< N.80f1 y
i a

Irons, Mich,

^jReal Estate Agent. Notary Public 
ir 

specializa\ ima 
sziuo periodu. Oidžiausis skfii- 
eziaus didėjimas 
darbuose.
imdavo vyrus 
moterys užimdavo 
Atrodo abejotina ar 
benorės pa leist i 
jos ingijo tuo laiku.

Abelnai imant, aiszkiai ma
toma, kad darbo progos mote
rims leeziasi, o ne koncertmo
ja si vientik ant tu paežiu dar
bu isz senovės insteigtu.

bnvo ofiso 
Kaip tik karas pa- 

nuo tu darbu, 
ju vietas, 

motc'rys 
kurias

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir fomiezius, automobilius Lt.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

vietas

Tns 
faktas aiszkus, kuomet paly gi
minia. su invvkusiomis atmai
nomis vvru darbuose. Nei vie- 
no nestebinu sužinoti, kad vy
ru skaiezius sumažėjo, o mote- 
ru,
krautuvėse,

Lietuviszka* Graborius
K. RĖKLAITIS 

4

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininko moterių. 

Prieinamos prekes.

51G W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Tcleponns No. 149

11

klerkomispadidėjo kaipo 
mokytojomis, ir 

stenografeinis. To ir reikia pa
sitikėti.
aiszku kodėl vyru

Vienok, nėra labai 
skaiezius 

mažinusi tarpe aktorių, raszy- 
toju, redaktorių ir reporteriu, 
o moteis dauginasi tose profe
sijose. Tuoin pat sykiu mote- 

artistes maži- 
profesijose

rvs m u zykęs ii 
misi, o vyrai tose 
dauginsi. Kas labiausiai stebi
na, tai faktas, led vyrai ir tar
ai pasidaugino tukstaneziais, 
nuo 1910 m. iki 1920 m., o mo
terų skaiezius mažėjimas tose 
klesose siekia szimtus tukstan- 
cziu.

Dabartiniu laiku atrodo kad 
moterims

J ungt i tiese Valstybes!' 
tiszkai neapribotos. Atmainos 
kurios invyksta invairiose dar
ini szakose duoda 
dauginantiems

u žs i e rn i i n o j) r ogos 9 
p ra k-

darbu

darbo kaip 
motoru skai- 

cziams, taip ir vyrams, ir ribos 
tarpe vyru ir motoru
nuolat mainosi ir dažnai nok
sta. Szie faktai priduoda daug 
svarb’os tokioms klausymams, 
kaip apsaugoti moteris indus
trijoje ir kaip jas apszviesti,apszviesti 
vpnez paszaukiniu žvilgsniu.

— F.L.T.S.

=». NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.^
Geriau kirti kūdikiui verkti, nepru pripildyti ji mi naikottekah nuodais, 

kad •‘apmalšinti’’ *jo skuu«rmi patinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi

BAMBIMO
tyriausio, baldaus-skoujo, tikro viduriu palluosuotojo. .tyme nėra svaigalu. 
N6ra narkotikų nuodu. Jis yru tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta U daržovių išsunki], kuri pagelbsti nuo viduriu, uikletAjlmo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kmlikiai mi'gstn jį. Jie net phiio daugiau*. •

Jusi) aptiekorius ji.irduoJa Bambino— -35c. ui lonki). 
orini pasiųskite tkdai j lalwraiorijg.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.1
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visoldem*
Pigi preke. Telpgi 

automobilius

Laidoja kun us Numirėliu pagal Nau- 
įausia mada.
pristato 
-eikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
133-338 W. Centre St., Mabanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

. _ —a ąi<WjSjr.ujĮ

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
iutomobilius del laidotuvių, kriluz- 
Uniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t, 
920 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriue 
ir Laivakorcziu Agentas

ir

Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams. 

į : .(|bl; i’lj " '' i " ■ ' |. i r '• •, Si'

Turime garbes sziuomi praneszti kad 
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO. 

persikėle isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St: Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu
w 't#1 t v h ii L Q i x toil • i ♦>

Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykite
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes

'' ” . A H t fprisiusim jums kuonogreieziausiai.
SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
■ ■ ! A i m ; . j ■ j •••/b* ' : : “

639 W. 18th ST.
: ■' :'L ■ 1 Y/'L'toy. . ui * ,i n r i“

Telefonas: Canal 6417
. CHICAGO, ILL.

I

Dept. 18
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SZTAI KA MUMS RASZO 
Guodojamas Žukaiti:—

Jusu gyduoles No. 303 ir 305 man 
daro daug gerau ir tikiu kad asz nuo 
j u gausu tokia sveikata kaip kad pir
miau s turėjau. Tariu jums szirdinga 
aeziu už jusu gyduoles ir vcl dar mel
džiu atsiusti po du pakelius virsz- 
minėtu vaistu-žoliu. Su tikra pagarba

Anele Kunceviczieno,
31 Hill Park Ave. Pittston, Pa. 

Taigi jeigu kas kenezete koki nesma
gumą ir gal daktarai negelbsti, mė
ginkite gyditis su žolėms o tikrai pa
gelbės jums kaip ir szimtams kitiems 
pagelbėjo. Žinokit gerai kad isz žolių 
yra geriausi vaistai ir žoles greieziau- 
siai atitaiso žmogaus krauju nuo vi
sokiu neszvarumu, ba žmogaus visoki 
nesmagumai, visokios ligos vis paeina 
nuo susigadinhno žmogaus kraujo sa
vo sistema per ka kraujas nustoja sa
vo cirkuliacijos ir tada žmogus jau- 
cziasi silpnu ir kenezia visokiu ne
smagumu ir skaudulius, todėl nelau
kite ilgai ir nesikankykite su ligoms,

M. Žukaitis
atsiųskite 10c o gausite visokiu žolių 
ir knygų katalogu. M. Žukaitis 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

CAPITAL STOCK 1128,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.e2

i

%

1

Mokame 8-czia procentą ant 
sudStu pinigu. Procentą pridedam 
prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus | ‘ 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelia.

prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 1

H. BALL, Prezidentai.

Jot. E. FERGUSON, Kaperiui.
wow ir 1T T—rmr nr 'r

Geo. W. BARLOW, Vice-Pre*.
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Inejau in ponios namus. Ne

dideli, jau kiek pakrypę, 
mos sekly ežios, 
sienų žolvnai.
bo rodveidis, I 
baisu pažiūrėti 

tavo veidą

► O O W> <1

2e-
, pakraszcziais 
Ant sienos ky

bot toks, kad 
pats save 

visa ip

panaite,
ka, matule,

jau
b b

nepažinsi i: 
iszkraipys.

Susitiko mus 
suaugusi pilnai:
priėmei ? ’’ užklause.

— Žiūrėk, paskui manos ei
na. Priemau isz Inu k in in k i u.

— Aje, įnamy t! jus viską da
rote be persilindyjinio.
tokia laukininke? Ji nieko ne-

noi
reiks

Kam

4

*

moka: no rnbu iszplauti, 
patarnauti, kaip reikia, 
del jos viską padaryti.

Ta pasakius ji iszejo, 
smarkiai dauždama, net visos 
kėdės pasikėlė augsztyn.

Matau — kad bus 
gyvenimas, 
kur matvta.

duris

bjaurus 
Kur tai girttota, 
kad vaikas toip 

su motina apsieitu ?
Bet motina nei žodžio neat- 

sake.
— Virk jau pietus man 

pasako. Apsakė ir parode man 
savo namu pudeli, pamokino, 
kaip ir ka daryti, ir paliko ma
ne viena grinezioje.

Ant pietų parėjo jos v v ra s. 
Jis buvo perkupezius, žaliukas, 
su juodais plaukais ir blizgau- 
cziomis akimis, su žilais ru
bais. Mane 
damas: 
landvte e

su 
pasveikino, tary- 

apsieik tik gerai, ba- 
- mes sutiksime.

(Jaspadorians 
džiai mano 
tiek iszsklaide.

Sunkus buvo mano darbas,’ 
ak Dieve, kaip sunkus! Dirbau 
kiaura diena be 
Darbo tiek d Jin g. 
kuri pradėti, kuri baigti. Bet 

t i ugi no, 
’ l’ž- 

žiurek, jau Ji
Į 

nueis — ir dar negali užtylėti. 
Czia tas negerai, ten tas: nei tu 
moki pagal jos protą sznoketi, 
nei vaikszczioti.
su manimi viena, bet 
motinai visaip
“kodėl pas mus nėra teip, kaip 
pas kaimynus ponus?” 
sakant. “Tenai viskas 
kai, tikras džiaugsmas 
re t, bet czia toip 
prie sodiecziu
Asz teip negaliu gyvent.

4 4

t t

lipsznus 
nubudima

zo- 
sziek-

apstojimo, 
jog nežinau.

jos duktė 1<‘ip buvo 
tegul Dievas apsaugoja! 
teka saulele — 
ateina ir kolioja be paliovos;

Ir kad tiktai 
ir savo 

i.Hzmetineja:

vo pasakęs:
poniszkumai

girdžiu 
ponisz- 
pažin- 

prastai kaip 
(kaimtoeziu);

” Ta
da atsisėda kampe ir rauda.

Motina bando ramint: 
verk, dukrele, neverk! Dievas 
duos ir mos gyvensime ponisz- 
kai.”

Bet kiek jau sykiu tėvas bu- 
“Ai, duktė, ka tu

sau iszmislineji?
tik tavo galvoje vaišinasi. Ap
sižiūrėk, kad iszmintingi žmo
nes tave neiszjuoktu.

Isz to ji užpyksta ir iszdu- 
mia laukan. — Pažiūrėk dabar 
— gaspadorius sako savo pa
ežiai: Dievas mus nukorojo su 
iszdykusia dukteria. .Jei musu 
duktė bus visados tokia prie- 
szininke, kaip iki sziol. geru
mo ji nesulauks pašauleje. To
dėl nelepink ja, drauge: paskui 
gailistausi. — Kodėl tu ja ne
mokini? Tu jos motina, jos pir
ma auklėtoja. Ji prie tavęs ar- 
tjTniausioji per kiaura
maja diena. Ji vejojasi paskui 
turtingu, bet tas mus gaiszina. 
Pąs mus dabar toip: kad pir- 
iniejie ratai sukasi, tad užpa-

Jeigu 
(lukteri,

mvli-

kaliniai buvę, nebuvo, 
tu tikrai nyrli savo 
tai pamokink ja iszmintingai, 
ir nieko pikto ncužtylok.

Bet duktė jau menkai paiso 
ant žodžiu motinos: ji nudurta 
.galva ir, truputi pasiklausiusi, 
iszeidavo isz seklyczios.

Dievas jiems prisiuntė var
gu dienas: vyras labai susirū
pino ir veik pasimirė
smerti; jis paszauke dnktej’i 
ir tarė; ‘(Mano mylimoji, 
no brangiausioji duktė!

Priesz

ma- 
Tn 

daug' sykiu mane užrūstinai, 
tegul Dievas ta viską tau dova-

SAULE

A

padirbo toji dirbtuve del Colgate# Fatyriko, Jersey City. Ta
rodykle turi 37 pėdas ir colius ilgio o kada, sukinės ant to
didžio laikrodžio padarys pėdas ‘kožna 60 toiriutu157

1

3

DIDŽIAUSIA MINUTOS RODYKLE, DIDŽIAUSIO 
LAIKRODŽIO ANT PASAULĖS. .

Tos .12 merginos isz Seth Tbomas dirbtuvės mieste Thomaston
Connect irute, sėdi ant minidines rodykles, laikrodžio kuri
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Iszvalykite Kaminus. New Jersey Valstijos 
Lietuviai ir Politika.
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Niekuomet nereikia, užkurti 
poeziaus, kol dūmtraukiai ir 
kaminai norą gerai iszvalyti. 
Nors szis patarimas 
reikalingas tiems, 

traukia,

• ir nėra 
kuriu pe- 

vienok
p ri trati

Newark, N. J. — Keli mene
siai tam atgal, 
tvėrė Lietuviu Politikos Kliu- 
bas isz keletą nariu pagelbėji
mui nepiliecziams iszgauti

czionais susi-

į.

.rfl

mos laiku. 'fa i gi,

nepiliecziams
Amerikos pilietybes popierius

.if

Paklausvk nor szi svki. 
N esi vėjo k 
savo gini- 

žmonių plo-‘ 
amata

sa k v si u.

savo
kaip matomo

užsi-

noja! 
ka tau pa 
ponu, nepaniekink 
t u ves: ne vienas 
szikas, nei vagis 
vargiai pamote,
j u gyvenimuose, jei bent per 
Dievo dide mvlista. 
duktė, tokiame luome,
me tave lei<Fo ir guodok savo 
motina. Pagelbėk ja senatvėje, 

Paklan-

Gyvenk, 
kokia-

neatsitrauk nuo jos. 
svk manos dukrele.

Ji rauda irbiicziuoja rankas.
Jis ja laimina ir ant
meldžia: Kaip tu dabar misly- 

cyvensi pagal
%

Peip, mylimiausias tevo-

toip

tėvas,

Pakol 
dirb-

galo dar

ji, dukrele? Ar 
mano pamokinimą ?

— T \ ‘ ‘
, gyvensiu, kaip sakai!
Pakasomo ji kapuose' 

kalnelio. Kiek ten buvo 
nin. kiek mieseztonin! Czia ne
girdėjau nei men kiaušio žode
lio, apkaltinanczio 
ka. Visi jam velyjo 
paiisi. T ’ ‘ 
vertas nabaszninkas’ 

9.
Pradžioje tikrai iszrodo, 

giliai in 
szi rd i insismeige. Isz viso jos 
apsiejimas buvo galima temyt, 
kad metavojosi.
kaip pirmiaus buvo. Žiūriu 
jau motinai szian ten

< r

Ii
ant 

žino-

nabasznin- 
la i minga 

Kokios giiodones buvo

merginai tėvo žodžiai
jog

Nora tokia,

pageli) 
sti, su manimi žmoniszkiau pa- 

neilgai toip buvo.
vėjo

szneka. Bet 
Pradėjo ja aplankineti 
pilnos drauges, kurios • mažu 
pamažu ja nukreipė nuo 
kelio. Beveik ja 
matysi namieje,
n op r i sza ūksi. V i e szes, 
ir geros drapanos - 
voje.
kokia diena namiejė, tai tik iki 

pasi-
rubus nusivel- 

Iszgirs 
pinigus,

gero 
niekados ne- 

prie darbo ir 
naujos 

tai ja i gal-
Jeigu kada ir pasilieka

nepabaigia apsivilkti ir 
puoszti: vienus 
ka, kitais gražinasi, 
motina skambinant 
tuojaus pas ja atsiranda nauji
troszkimai; o motina jai nesi- 
prieszina, duoda kiek 
bot niekam tiek 
kentėt, kftip man.
mane kartais nuo darbu pa va
duoti; dūkto neduoda man ir 
atsipusti: dirbk tik ir dirbk!

Atėjo pavasaris. Spindi szil- 
ta, maloni

reikia; 
nereikia nu- 
Senele nori

saulele;
minksztasis, gaivinas 
sniegas nyksta, nuo stogu krin- 

pradeda ža-ta. laszai; daržai 
liuoti.

Pradėjo žmones

})uczia 
vėjelis;

traukti in 
Vilnių del permeldimo Dievo. 
Kiek j u czia susirenka kas pa
vasari, isz krasztu kraszteliu 
susilaso! Antai ir isz mano kai
mo buvo keli pasirodo. Tie už- 
tomyjo mano ant turgavietes ir 
pažino.

— Kaip tau einasi? —jie 
manes užklauso. — Brolis labai 
gailistauja, jeszkojo tqves 
Karki iuose, kur gavo žinoti, 
kad esi Vilniuje.

jeszkojo
gavo
— Jeigu ji 

tokia, kad brolio nesigaili, — 
jis sake — 
riti žinoti!

— Bet kaip tai jie gyvena?
— užklausiau. — Ar sveiki vai
kai ir visa szeimyna?

— Vargas juos aplanke! Jie 
neturi kuomi
Dievas vienas žino, kodėl teip 
su jais dėjosi.
aszaros
mo isz dangaus.

tai asz apie ja neno-

ir apsidengti.

(lali .but jūsų 
reikalauja atkorszini- 

Jto teip pa
vargo, jog turi tankiai elge
tauti maisto nuo savo kaimy
nu.

— Mylimi žmoneliai! kaip 
tai su jais galėjo atsitikti! 
incikito truputi in grinezio. 
As/į duosiil ka del brolio, bu-

>į1 ;:
1 . .. . j

o vvriau- 
jupele. — 
paminos!

pažiustamus, o 
brolio ne-

šito toip gori jam parvežti.
— Gerai, parengk iki rytui. 

Mos paimsime.
Penkis rublius buvau 

tarnavusi. Keturis rublius da
viau del brolio, už penktoji nu
pirkau karolių ir skarycziu del 
mergaieziu, kryželius ir žiede
lius del vaikiszcziu, 
šia ja i mergiszczia i 
Tegul vaikai mane 
— teip dūmojau.

Pralydejau
paežiai vis galvoje 
laime. Ai Dieve! Gali būti tei
singai mano aszaros broliui 
laime atome! Dovanok, Dieve, 
mano nuodėmės, jog broliui 
tokia nelaime esu iszprasiusl! 
Man visai neiszpuola raudoti. 
Juk yra. daug varguoliu ir be- 
duoliu, kurio už mane vargin- 
giaus gyvena; asz, aeziu Die
vui, sveika ir galiu sau maistu 
užsidirbti ir apsirėdyti,
tas man nieko nepagelbes, kad 

laistysiu. Jeigu jau 
verkti, lai verkti už broli; juk 
jam pati ir pulkas vaikeliu.

permasezius

linksmus — ak tu Dievuliau!
— Broleli mieliausias, 

asz jam sakau, tu mano vionin- 
tinis pašautojo: mamt 
mano motina, mano vaikai 
tu visa mano gimine, 
turėsiu iszgale ir spėka,
siu del tavos ir tavo vaiku ge
ro. Dabar asz nieko neturiu; 
dar du rubliai yra pas ponias, 
bet nežinau, ar tuos atiduos. 
Jos nori, kad asz dar metus 
likcziau. Toip padarysiu, bet 
su iszlyga, kad man iszaugsz- 
fo už metus užmokės. Tuos tu 
galėsi paimt, trukumą prasza- 
linti ir kas reikia, prisipirkti.

man at-

Hei jus gaspadoriai, rezer
vistus prižiūrėkite, 

Jeigu turite ant bardo tai 
pridabokite,

Ba ne vienas, ka in ezion at
vyko, 

Paezia ir vaikus Lietuvoje 
paliko,

Ne visi isz juju žmonis geri 
Yra ir latrai pabaigti.

Ir Mahanojni nosenei toip at
sitiko, 

Geras gaspadoris toki užt iko,
Kulka jam padovanojo

Per ketos sanvaites ligonbu- 
tėjo bėdavojo.

Kad visi toip padarytu
Tai prie gaispadinoliu ne 

kibt n.
*

Juk

aszaras

Teip permasezius tapau 
linksmesne ir diena nuo dienos 
apsi})ratau su nauju 
imi. Nors panaite visaip mano 
kliudė, kėliojo, asz viską nu
kentėjau tyliai. Gal mano pasi
davimai ir nukentojimai ja

gyveni-

nukentojimai
apmalszins —

ja 
toip dūmojau. 

Bot kur tau ? Matydama, kad 
jai pasiduodu, ji labinus nedo- 
resne tapo ir viena syki piloto 
mano muszti.

— Tegul bus Dievo valia, sa
kau: ilginus jiems nebetarnau
siu. Jei norite, pasiimkite kita 
in mano vieta, 
niekas ant manos 
pakeles, ir jei Dievas 
gyventi, tolinus neprapulsiu.

— Bot mes tau pinigu neati
duosi mo — iszbuk 
Ankszcziaus iszeiti 
Mes pinigu neatiduosimo.

— Kaip žinote. Isz mano pi
nigu nepralobsite ir asz nepa
vargsiu. Jus neatduosite — 
man Dievas užmokės.

Senoji ome. prikalbinėti: lik 
dar, lik pas mus. Jai buvo gai
lu mane atleisti, dirbau isz vi
sos spėkos, netinginiavau, 
klausiau: ka man 
padariau.

Dar iki sziol 
nėra ranka 

daleis

menesi. 
nedrvsk!

Jus

netinginiavau
paliepė, ta

10.
Kada teip ginezyjamesi, in- 

važiuoja kas kieman. Pažiurau 
ir netikiu savo akimis. Tas ma
no lirolis mylimas, gerasis bro
lis!

Iszbegau ji patikti. — Brole
li mielasis! Girdėjau, kad tu 
ant manės pyksti.

— Kaip tai, sesute, —jis 
pratarė, — esu teip nusigyve
nęs, kad negaliu nei ant vieno 
pykti. Trukumas mano visai 
prispaudė, nuvargino.

Jau tuojaus pamaeziau, kaip 
jis nusibaigęs ir nusivarginos. 
Bet kaip jis pirmiaus buvo 
dailus, linksmas, kalbus... Man 
riedėjo aszaros per skruostus.

Su kokiu m toriu atvažia
vai, broleli?

— Teip sau, 
iszvažiavau. 
trukumo.
pasimatyti ir 
dauti.

Atsisodome prie vartų ir sau

sesute,

pamislyjau ir 
Esu dideliame 

Norėjau su tavimi 
Dievo pormal-

Atsisodome prie vartų ir sau 
sznekucziuojame; laikas prabė
go greitai. Jisunan apsakinėja 
savo netikusias aplinkybes, ir 
kaip pati, kuria jis myliį yra
visados neužganėdintą, ir kaip 

i me- 
žmoniu, kur 

j jieteip
■ '1 ' " 'I. I ’

«invaikai auga ir apie mane 
na. Dagirdo nuo f 
asz esu? kaip gyvenu,
; , J r > » 1 .i, '

— Dokui, sesute! -- 
sako.

Nuėjau pas ponias. Tik ka 
per slenkst i peržengiau, jau se
noji klausia: Ar paliksi? Kam 
(langiaus minėti kas buvo? Ma

ta vesno duktė dauginus ant 
neužpnldines. Pirmiaus ji teip 
darė isz nesuprat imo.

— Ir jei tu koki syki prasi
kalsi — prasznekejo panaite 
— ir tai ant tavęs ranka nepa
kelsiu.

— Kam tu teip daug ginezy- 
jiesi? senoji pertrauko. Lik ant 
metu. Kiek nori ?

— Noriu dvideszimts rubliu. 
Duokite, tai pasiliksiu; jei no, 
eisiu kitur tarnauti. Visu pini
gu noriu isz augszto.

Juodvi pradėjo rokuotiesi:
daug 
sykio

ta.s esąs pęrbrangu teip 
pinigu negalinezios ant 
iszmoketi. Bet asz ka pasakiau 
to ir laikausi, nei 
leisdama. ,

Ant galo jos sako: ka su ta
vimi daryti! Duosime tau dvi- 
deszimts rubliu, bet no isz sy- 

Duok savo paszparta ir 
szia tau penkiolika rubliu. Pa
ėmusi tuos penkiolika, 
dūmojau: broliui pinigai teip 
reikalingi.

Padaviau savo

b is k i nenu-

kio.

taip

popiera, ka 
gavau nuo sentėvio Kurkliuose 
paėmiau pinigus,paėmiau pinigus, padekavo- 
jau ir ėja it laukan pas broli!

Szia tau, broleli, pinigai. Nu
sipirk, kas reikia 
sveikas!

Jis buvo pas mane dvi die
nas. Linksma buvau guldama, 
linksma, keldama, atsimenant, 
jog jis pas mane, jog galiu ji 
regėti ir pasznoketi. Jis mano 
brolis, mano vienintelis!

Nuo to laiko vis tarnauju 
prie tu paežiu poniu; dar du 
menesiu ir vėl bus metai. Bloga 
ai Dieve, kaip bloga gyventi 
pas negerus žmonos! Bet.asz 
pati ant to pristojau>. jnapsi
ėmiau ir reikia iszpildyti. Kaip 
sziuos metus pragyvensiu, ta
da, jei Diovas.pades, geresne

ir gyvenk

da, jei Diovas.pades, 
vieta pasijeszkosiu.

:: GALAS ::

/

ANT PARDAVIMO.

Didelis namas su saliunu .it 
koteliu, ant loto 121 pėdu plo- 
ozio per 167rilgid, medžiais ap-
sodytas. Namo randasi didelis
sa liūnas .ir 17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žiburois, eziln- 
ma, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t,t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuo jaus prie geležiu? 
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Geriau-

vilto, Pa. tuojaus prie geležiu?

šia vietą apiolinkeje, ir gera 
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi ir kiti . budinkai 
kaip tai: garadžius, tvartas, 
visztinyczia ir. Lt, Kreipkitos 
in ‘ ‘ Saules ’7 ofisą. t.f,in “Saules” ofisą

* < ye

:''. t.f
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Jau jeigu jaunikis pabėga. 

Tai del nuotakos buna geda 
jeigu dienoje szliubo dingsta 

Kaip burbulas isznyksta.
Mergina nežino ka daryti, 
Pradeda szliubinias droses 

plefizyti, 
Toip visados buna, 

Kur tikros meiles nebūna.

1

* * #
Viena Veselka kaip reikia 

buvo,
Amoniu diktokai pribuvo.

Gert ir valgyt turėjo, 
Rodos nieko ne reikėjo. 

Vieno vis džiūvo gerklute. 
Vis trauke munszaines 

pleczkute,
((ere kiek tik norėjo, 

O ir bpbos apie ji tupinėjo.
Jaunikis tai užtiko,

Ir labai jam tas nepatiko, 
Liope už geryma užmokėti, 

Ir plocžkuto del saves turėti.
Ka galėjo daryti ? 

Tiiiojb už pleezkute užmokėti.

:Įc į:

Vienas nuo baliaus sugryžo
su bito,

Ir vaikinui pramusze galvo
je skylę, 

Mat, mieganti lovoje užtiko 
Sulosi ir vos gyva paliko.
Bet paliemonai pribuvo, 

Tai riestai su juom buvo, 
Pas vaita nugabeno, 

Kur gerai ji uusztriopavo.

* t *

Žmogelis nuvyko in miestą 
kumti kviesti, 

Kad pas save parsivesti,
Tu ketos dienas net namie at

sirado,
Visi mane, kad kur gala rado.
Szeip toip baliukas atsibuvo, 

Ir kriksztas atsibuvo, 
Nežino kas do priežastis bu- 

• t i galėjo,
Kad gaspadoris isz galvos 

iszejo, 
Pradėjo kelti vaidus,

Ii’ varyti laukan visus.
Dvi moterėles iszsmuko per 

duris, 
Turejp beęt namo, no ka daris, 
Eidamos per gi rria paklydo, 
Bludžiojp ir kelio neatrado.

A 'J1 JI A. -h.

Eidamos per girria paklydo,

Ant gilukio, viena turėjo de- 
gutes,

Parinko ketos sausas szakutes, 
Sukure ugnele, 

Atszildė kuna ir duszelo 
Vyrai bobelių pasigiado, .

Ba parbegia namon nerado, 
Padaiu medžiokle su ftalka, 

Ėjo joszkoti su tvarka. 
Užtiko bobeles nuvargusias, 

Vos gyvas, suniurusias,
Namon parvedė, 

In sziltas lovas\pagulde 
. Viryto's pagamino,> 
Prigirdė ir pavalgydino, 

Bet tu kriksztynd>.pe greitai 
.J........ . 'k ' . »'! ’

U

užmirsz.
Kolei nenumirs.

1-jll

ežiai gerai 
dūmtraukiai greitai 
kia suodžių ir užsikemsza žie-

patartina 
juos gerai iszvalyti, kol dar di
deliu szalcziu nesama.

Atrodytu, kad szvarus dūm
traukiai neturi jokiu rysziu su 
sveikata, bet galima primint 
kad pavojinga gazinis užsinuo
dijimas yra pasekme szio pa 
Iširimo neklausvmo. 
senai, Now York o

inkvepuo-

>M*

Nelabai 
miesto, du 

žmogų vienas isz ju gydytojas, 
neteko gyvaseziu,
darni anglini gaza, kuris iszsi- 
verže isz jieeziaus dūmtraukio.

angliniai pecziai 
daug

Paprasti, 
iszduodn 
“carbon monoksido 
nuodingo gazo, jei 
negali iszeiti oran per 
dumtraukius. 
trankymas, 
kaip Kuosomis plytomis ir suo
dimis, arba tvirtai 
dūmtraukiai privers nuodams 
veržtis in gyvenamus kamba
rius. Jei jo mažai to ineina, jis 
priduoda gmlvos 
szirdies supyk ima 
sukimą, jei daugiau, 
netenka žado, iv daugiau 
bentsigaiimi jei jam norą pa- 
gelba tuojaus duodama.

Žibinantis gazas taip gi tu
ri daug “carbon monoksido.” 
Joi užuodi gazo k vapa kamba
riuose, turi tuojaus praneszti 
vietiniai gazo kompanijai. Gu
mines triubeles greit sutruks
ią. Daug saugiau, kuomet visi 
gaziniai sujungimai yra daro
mi metalinėmis triubolemis. 
Nereikia kabinti drabužiu ant 
gazinin szviesu. Jei to papro- 
czio bus prisilaikoma, kuomet 

su drabu
žiais atsisuks gožas, ir pasek
mes gali būti nelaimingos. Ne
reikia palikti doganeziu gazi- 
niu szviesu miegamuose kam
bariuose.

Turint užtektinai ventilaci- 
jos gyvenamuose ir miegamuo
se kambariuose
nuo gazinin iszsiveržimu pa
vojaus. Taip-pat visais atžvil
giais ventiliacija labai geras 
dalvkas abelnai sveikatai.

— F.L.I.S.

pavojingo 
labai 

gaza s 
gorus

Neužtek tinas 
užsikimszimas,

1 T

tas

nors isz netycziu

1

uždaryti

skaudėjimu, 
ir galvos 

žmogus 
ne-

apsisaugosi

ITu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijom. 

L Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Ncmnagianų staigaus portalimo.

/ Šokančių, traukančių, j padūkimu 
varančių akausmų, kuomet skauda 

1 dantį, diegia ausį ar skauda galvai jei

»
IreK, 8. v7T*t. Ofise, 

tuojaus Ir ntgiiMnda- 
tnas laiko juonii p»«i- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitii pa- 
lenffviniinq.

Nei viena atsargi 
tkeimytui negali būti be 
1 bonkos Alų gyduolių^ 

N6r» tikrasis. Jei netu. 
rt INKARO valsbažen- 
kilo.

F. AD. RICHTER A CO.
104.114 So. 4th Street

Bteeldyn. N. Y. I

neparnUlini apie
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AQU1TANIA

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA;
MAURETANIA

Per Cherbourgn ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
IJetuva pasisvoeziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales .grįžti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Joi manot© parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu, ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugluas informacijos klauskite

Musu ofisas Lietuvoj©

pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE K

i 28 Broadway 
,Naw Yorit

«t«
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ir podraug tarti szi-1 a ir politi
koj, ypacz rinkimuose. Kaip 
dalykai iki dabar stovėjo, Lie
tuviai, taip sakant, snaudę, po
litika neužsidomejo ir todėl po
litikieriai su Lietuviais nesi
skaito kadangi visiems aiszku 
jog Lietuviai nėra organizuoti 
ir nors daug yra piliecziu, la
bai mažas skaitlius pasinaudo
ja teisėmis balsavimo, kaip vy-

■ moters. Sziandien, 
Newark e Lietuviu 

Kliirbas skaitliuoja 
900 nariu, kuriu didesrfe puse 
piliecziu, ir jau sztai pradeda
ma atbusti — keliama invairns 
pamarginimai, prakalbos ir t.t. 
isz kuriu žymiausia tai buvusi 
spaliu 28 d. Uta minkė, kurioj 
kalbėjo žymus Republikonai 
reikale parėmimo ju rinkimuo* 

Podraug jau ir ateinan- 
cziuose miesto rinkimuose Lie
tuviams bus proga pasiklausy
ti kalbėtoju, kuomet praeitai# 
laikais in Lietuvius nekreipia* 
ma jokia dome.

Bet tai tik pradžia. Spaliu 
26 d. Nedelioj, buvo Lietuviu 
susirinkimas Robert Treut-Ho* 
telyj, Ncwarke, kur pribuvo žy
mus veikėjai isz didesniu Lie
tuviu kolonijų New Jersey 

, kaip:

ni i taip ir 
susi t voros 
Politikos I

Itopnblikonai

'H

M

■'*4

KO.

*1

susirinkimas Robert TreatjHo*

valstijoj, kaip: Elizabeth, 
Perth Amboy, Harrison, Kear
ney, ir t.t. su tikslu suorgani
zuoti visus valstijos Lietuviu# 
in viena palifine grupe kad su
darius, taip sakant, politine 
spėka kuria butu galima pa
naudot prisiėjus reikalui. Įsz- 
rinkta laikine Central© valdy
ba po direkcija Lietuviu advo
kato Nowakoski; Pirmininką# 
Juozas Kralikauskas isz Ne- 
warko; Viee-Pinnininko Miss 
M. Van Savage isz Elizabeth; 
antras Vive-Pirmininkas Anta
nas Erench isz Perth Amboy; 
Sekretorius isz East. Orange; 
antras sekretorius isz Vaux 
Hali; Spaudos komisija, Dr< V. 
Lazdynas, W. Vaszkas ir Oną 
Ajauskiute isz Newark, N. Ji

Sumanymas puikus, tikslas 
auksinis,
nėra, aukų nepraszoma! Ir ko* 
del neprisidėti? Bent gal, kad 
pavydėti Lietuviams to ko ki-r 
tos tautos jau senei turi. Ar 
gal, siaurai žiūrint, kad viens, 
kits Lietuvis neturėtu augsz- 
tesne vieta už ana dranga. Bro
liai Lietuviai! Meskime senus 
paproezius, pamirszkime senus 
ypatiszkus nesutikimus;

mokescziu-iszlaidu

t ar 
esate katalikas, protostonas, 
netikintis ar socialistas, darbi
ninkas ar kapitalistas, viską 
tai užmirszkit szitam reikalo, 
bet dirbkit del visu Lietuviu 
polit ines geroves. Kuomet dar* 
ba atliksit, galėsite jau tada ir 
su prieszais savotiszkai atsi
skaityti. Dėlto kviecziama vi
sus New Jersey Lietuvius pri
sidėti prie szio sumanymo,- isz 
visu kolonijų — Camden, Tren^
ton, Gloucester, PatersonĮ At
lantic City, Cape May, ir t J. — 
atsiunskit kuodaugįausiai dę? 
legatu ateinanczuun susirinki
me Gruodžio mėnesyj. Priduo-
k it Sekretoriui savo pavardes 
ir adresus dabar, kad butu ga
lima susiraszineti ir podraug 
jeigu ręikalaujama, jr daugiau 
informacijų bus galima su
teikt, adresuojant sekaneziai: 
Miss M. Savage, Box 14, Vaux 
Hall, N. J.
t Patartina ir kitoms valsti
joms organizuoties, spiestis po 
litinei! grupen, nežiūrint tiky- 

’ bos ar politiszkn pažval^u, nes 
tik sudarius visur drūtas jė
gas ir gelbėjant viens kitiems, 
bus galima atsiekt daugiau ne
gu dabar numatoma.

(Yra tai puikus užmanymas 
kuri nuoszirdžei paremom. Sze? 
nadorijo buvo manyta sutverti 
tokia organizaoije, bot“ užma
nymo ĮrtOnnrėn'ie ir dinero. —* 
Kodak toris.)

ir podraug
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litinen grupen,- nežiūrint tiky-

neparėmė ir dingo.
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ISZ AMERIKOS
UŽDEGE GASPADORYSTA 

IDANT NEGALĖTU PRO- 
VOTIS.

Locust Springs, Mieli. r / Zo- 
fije Mill, kuri per keturis me
tus provojosi su Steponu Ma
deju už szmoteli dirvos likos 
aresztavota ana diena už pade
gimą Madejaus visos gaspado- 
rystes kuri jam padare bledes 
ant 75 tukstaneziu doleriu.

Kaltininke 
tai padare
visiszkai sunaikyt kad negalė
tu tolinus provotis su jaja, bet 
neiszmanele tuoin labai apsiri
ko, nes sūdąs liope jai atlygy! 
kaimynui už padaryta skriau 
da ir dabar pati nieko
nes szerifas pardavė josios gas- 
padorysta idant užmokėti nu
skriaustam.

VISAS MIESTELIS ISZ- 
DEGE.

Szis miestelis

prisipažino Imk 
už tai, kad Madeju

net (*ko,

ti ra t z, Pa.
kuris randasi Dauphin paviete 
ir kuriame atsilmvineja kas 
metas ferai, iszdegc praeita 
sanvaitia. Pgnis prasidėjo Im 
telije, kuri užtemino du me 
džiotojai gryžlanti po pusiau- 
nakt namo, l’gnis padare ble 
dės ant ezverties milijonu dole
riu. Pruduosia buvo labai ma
žai vandens, lodei ugnagesiai 
neturėjo su kuom kovoti priesz 
baisia liepsna.

neteko

GIALBEDAMAS 50 
DOLERIU.

Kada 
saugioje vietoje

kuriame 
ferai,

GYVASTIES

radosiNew York, 
ant ulyczios, 
su kitais žmonimis, kurie buvo 

užsidegusi
Ki ic Eranz,

priversti apleisti 
St. (Jeorgc lioteli, 
o."> metu, butelinis tarnas atsi 
mine, jog paliko savo kambari- 
jc masznole su 5o dolereis. 
Szoko adgal iii liepsna, bet 
daugiau isz josios nesugryžo, 
nes po ugniai rado jojo suang 

su sudegusia

su
adgal in

(’hieago.
ana diena konia 
slankiojo in szvent (I

\tsp

PALICIJE JOJO PAJESZK0.
Gerald (’hapman, kuris nu- 

Andersonažudė palicijanta
New Britain, Conn., po tam pa
bėgo isz kalėjimo. Jojo pajesz- 
ko palieije po visa Amerika.
SESUTE PRISIPAŽINO SE- 

SEREI BUK NUŽUDĖ 
SAVO VYRA.

Pittsburgh, Pa. — Ona Ales- 
kiene 30 metu moterėlė, 
pažino savo seserei
Karnovskieiiei 20 metu, Imk ji- 
ji nužudė savo 
dra. t hia apsako 
vijai. M iegojo ji ji tam paežiam 
kanibarije 
sz vogė ris. 
pabudo

‘S- 
prisi- 

I Jelenai

v v ra A lt* k sau- 
apie lai pali-

ka ir nužudvtas 
Na k t ies laike staiga i 

szuvi o prie

i r

iszgirdus
lovos josios sesuo stovėjo su re- 

(hia pradėjo 
rėkli, buk josios vyras papilde 
savžudinsta, bet kada Helena 
jai atkreipė atyda, kad tai ne- 

s, nes
revolveri rankoje,

volvcriu rankoje.

het

galimas daigia

I) ne
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ISZ LIETUVOS
:x

w. D. BOCZKOWftll, Free. A Mfr
F. W. BOC2KOW8KIt Miter 36 METAS

lijusi lavonu 
i na sz n ei i a ra n k < > jc. 
SUKAP0T ANT SZM0TE- 

LIU GYVUS TOKIUS KA
KALIUS.

Kranas Palmero 
pusgyvis at- 

Bernardo
ligonbutia neszdamas ant ran
ku savo apmirusia 
Palmero policijai apsakė, buk 

pro laukus už- 
su savo .

sulaikytas per 
kurie isztrauki* 

visi sužagejo 
buvo 
ir

gialbet my lemos isz nagu t uju 
szetonu.

mi lema.

kada važiavo
miestije automobiliu jc 

likosmvlema.
tris banditus,
jojo mylema ir
j»jn. <>
ant to žiūrėti

j įsa i priverstas 
negalėjo isz

žmogiszku szetonu, po tam 
abudu apiplesze nuo \ isko ir 
nuvažiavo tolinus su pavogtu 

Palmero likos 
perszautu in szona ir nesze ant 
ranku savo mylema keliolika 
myliu., Palieije karsztai jeszko 
banditu po visa aplinkiniu.
NEGALES PR0SYT KELNIŲ 

NEDELI0MIS.
Astotia, L. L — Vietine pali- 

cije pradėjo aresztavoti visus 
tuos kriaucziiis kurie laiko sa
vo szapas atidarytas Nedelio- 
mis ir prosina sporteliu kelnes, 
kurie turėjo papratima atlan- 
kineti savo mylemas taja die
na, nes ijekiirie turėjo tik vie
na pora kelnių ir tik taja diena 
davinėjo prosy t. Dabar tiejei 
SĮiortai baisei užpyko ant pali- 
cijoM. Mieste!ije randasi 
lynos tiesos” 
teipgi biieziuot savo, paezia,.

automobiliu.

“me-
kurio.s uždraudže

vaikszczioti nereikalingai po 
miestą, skaityt laikraszczins ir

apleido 
vaikus ir

jiji laiko 
tada sesuo 

pradėjo verkti prisipažindama 
Imk tai jiji nužudė savo mie
ganti vyra. Sesuo liudys 
szais .^avo tikra sesutia.
NORĖJO NUŽUDYT SAVO 

PACZIULE SU KUJU.
Detroit, Mich. — Stasis Bo- 

lanski, .33 motu gyvenantis po 
.3K89 ('mitral St r., sugryžes mm 
dari 
j<» daryli volneva namie ir likos 
aresztavotas už nepadoru pasi
elgimą. Motoro pasakė Imk Sta
sis pagriebė dideli kuji su ku- 
riuom kerszino užmuszti jaja. 
Vaikai paregeja tęva su kuju, 
pradėjo klykt, o motina iszbego 
pas kaimynus ir pranesze apie 
tai palicijei, kuri atveži* girtai 
ant stot ies drauge su kuju.

Smlžia jam padovanojo sze- 
szis menesius kozoje ant atve
simo ir pasitaisymo.
KUNIGAS GAVO BOTAGU.

J’oledo, Ohio. — Kunigas R.
A. McKay, važi liejas isz vienos 
\ ietos in kita, Imvo keletos

nugabentas 
('zia jis buvo pri- 

prie medžio ir nuplak
tas botagais.

Kunigas A. R. MeKay laike 
pamaldas negru bažnyczioj. 
'I’uo tarpu telefonu ji paprasze 
atsilankvti in kita bažnvezia.• • 
Kunigui iszejns in gatve, stai
ga kažkas užmėtė maisza jam 
ant galvos, insodino iii automo
bili ir iszveže in užmiesti.

Policija nežino, del kokios 
priežasties tas invyko, nes ku
nigas su savo szeimyna jau isz- 
važiaves in Detroitą.
PROFESORIUS SUPLAKĖ 

MOKYTINIA —- SAVO 
PACZIA.

Stanford, K v. —- Profesorius
B. M. Wright ana diena supla
kė savo mokyt in ia už nepaklus
numą laike mokslo, už ka likos 
per jaja apskimnlas ir pasta
tytas po 500 kaucijos lyg teis
mui. Poni Melvina Wright bu
vo tai jojo pa emu le, kuri lan
kosi in mokslą tojo paeziojo 
mokslainejo kurioje mokino jo

met u

>o gerai užsitraukęs, prade-

iii kita, I 
žmonių suimtas ir 
in užmiest i. 
riszlas

negru
f I 1

UŽTRUCINO SAVO VYRA, 
PABĖGO, BET LIKOS 

SUIMTA.
Dickson City, Pa. — Kazi

mieras Paleskis, kovoje su sa
vo gyvaseziu Skrantono ligon- 
buteje, nuo trucizno* kuri likos 
indeta in silke kuria buvo su
valgius.

Pagal palicijos a'psakyma tai 
Pales'kiene, 28 metu, 
savo v v ra ir szeszis ♦
ta vakaru vyras mirtinai apsir- 
g°’r

Vaikai pranesze kaimynams, 
buk juju tėvas ubai serga, pa- 
szaukta da'ktara kuris tuojaus 
Paleski nuvežė iii ligonbutia.

i 'Tuom kart | 
jcs'Jkoti jojo moterių 
kiam tai laikui pasisekė jaja 
surasti. Ant užklausvmu mote- *
re nenorėjo nieko kalbėti ir li
kos uždarvta 
vyro padėjimas 
ar mirs.
MOTERE

PO 7 CIGARUS ANT 
DIENOS.

Boyertown, Pa.
Shaner, 91 metu 
ezionais ana diena. Senuke dir
bo cigaru dirbtuvėje lyg 81 me
tu, o ant dienos surūkydavo 
septynis cigarus. Meta adgal 
pradėjo rūkyti pypkių, bet prie 
rūkymo puperosn negulėjo pri
prast. Buvo naszle per 50 me
tu ir uždirbinėjo ant užlaikymo 
savo szeimvnos. Motore buvo 
sveika ir niekad nesirgo.
SUBANKRUTINES GROFAS 
PRIŽIŪRI VAIKUS NAMIE 

0 MOTERE DIRBA.
Louisville, Ky. 

( .*) SteponieiK* 
po t e \ a i s . u 11 
kuri kitados buvo gerai žinoma 
terp turtingesnių žmonių ezio
nais, sziadien dirba kaipo pras
ta darbininke dideliam depar- 
taniiniam sztore ezionais. 
sios ponulis 
liauna namie, prižiūri ketver
tą vaiku ir daro viską ka priva
lo darvt i mot ere.

Gfofiene vra duktė nesenei 
Charleso Grainger, kuris teip- 
mirusip turtingo politikieriaus 
gi buvo majoru miesto Louis
ville. Apsivedė su grofu Kle- 
pinskiu penkiolika metu adgal. 
Neteko viso turto laike sideli
nes kares’ ir dabar poni gro- 
fiene turi dirbti ant jojo ir szei- 
mynos iszinaitinimo,
VEDIAS TIK MENESI, ATĖ

MĖ SAU GYVASTĮ.
Wilkes Barre, 

rence Jackson, 35 metu, nusi- 
szove Courtdale isz sarmatos,’ 
jog palieije isztyrinejo, buk jo
jo pirma pati gyvena Norris
town, Pa., kuria nesenei pamė
tė apsivesdamas ezionais su ki
ta, nebūdamas perskirtu nuo 
pirmos. Antroji pati turi tris 
vaikus po pirmam vyrui ir nie
ko nežinojo buk jiisios vyras 
buvo vedias turėdamas paezia 
ir kelis l aikus. Palieije mane ji 
aresztavoti ir siuii'sti pas pir
ma paezia, diena priesz atėmi
mą sau gyvasties.
AMERIKOJ KAS 6.6 ŽMO

GUS TURI AUTOMOBILI.
Washington, D. U. — Agri

kultūros departamento keliu ir 
vioszkeliu biuro surinktomis 
statistikos žiniomis, Jungtinė
se Valstijose, imant apskritai, 

automobilis iszpuolę 
kiekvienam 6.6 akmeniui.. Ta 
proporcija aukszcziausio punk
to siekia Ramiojo vandenyno 
pajūriu, kaine vienas automo
bilis iszpuola kiekvienaih 3.4 
asmeniui.

Sziu met u liepos 1. diena viso 
inrogistruotu automobiliu bu
vo 15,552,077. Viename tik New ** * * • • i i

palieije pradėjo
i ir po ko-

kalėjime pakol
nepasigerins

SURŪKYDAVO

— Ilenriet ta 
senumo mire

— Grofiene 
K lepinsi; iene 

Marijona Grainger

grafas <_r

Jo- 
aspado-

Pa. — Cla-

vienas

Isz VisuSzaliu
BUVUSIO GARO MOTINA 
NETIKI KAD JOSIOS SŪ

NŪS YR^ MIRES.
pasku- 

Mikalo-
Berlinas. — Motina 

tinio rusiszko caro 
jaus 1 i. netiki, idant josios su
nn bolszevikni nužudė Kkate- 
rynburge kaip tai jau daugeli 
kartu apie tai buvo daiįeszta ir 
raszoma. Caro motina turi jau

Jiji’ užprotestavojo 
gaikszti ('y ryla 

apsiszauke Rosi jos 
nes sako, buk josios sū

nūs randasi savo palociiije Ba
varijon Gal senuti* motina turi 
klaidinga nuomonių 
vasti savo sūnaus.

77 metu.
prieszais kimi 
kad jisai
caru,

apie gy~

NURIJO GYVA KIRMĖLĖ 
— MIRĖ.

Cliur, Szveicarija. —
mirt*

‘ nurse. ’

Dide-
czia

' atidaryti 
rado

liuose skausmuose 
viena jauna merga i ti 
Kaimirusiai buvo 
viduriai, juose daktarai
gyva kirmelia. Daktarai nesu
galvoja, kuo badu galėjo 
mėliu patekti iii mergaites vi- 

grei- 
kal- 
kur

isz kalnu upelio vandens 
ir gerdama prarijo arba'kirmė
lė kiauszineli, arba jau 
mažvti kirmelia.
GERAS GYVENIMAS UŽ- 

MUSZE JUOS.
Vancouver, B. C. 

liai Will imas ii

durias. Jie spėjo, kad 
cziausia vaikszcziodania 
nuošė mergaite 
nors

atsigėrė

k i r*

ir v va

Du bro- 
Weiss,Jonas

45 ir 54 metu, netikėtai aplai- 
ko keliolika szimtu doleriu po 
mirtei juju dedes. Brolei nuta
rė už tuosius pinigus nors kar
ta savo gyvenime palebaut ir 
turėti gerus laikus, nes per sa
vo gyvenimą gyveno vargi* ir 
skurde. Na ir pradėjo siausti 
bet iii dvid(*szimts ketures va
landas abudu gavosi iii ligon- 

abudii 
Taigi

geras gyvenimas užmusze abu- 
idu, nes ne buvo papratę 
to, nes daugeli kartu neturėjo 
ko pavalgyti.

būti kur mirė ir likos 
palaidoti vienam kapt*.

prie

KUNIGAS ADOMAS VILI
MAS PASMERKTAS 2 PA

ROM ARESZTO.
Kaunas. — Rugsėjo 26, Kė

dainių Nuov. Taikoj Teisėjas 
^nagrinėjo Naujosios Karūna
vos pradedam, mokyklos mo
kytojo Cibulskio byla su Sei
mo nariu kunigu Vilimu, ku
ris buvo kaltinamas del szniei- 
žtu isz Josvainiu 
sakyklos, pasakyt u 
Gruodžio 9 d.

Kunigas Vilimas iszvajdines 
pamokslu, mok. Cibulski 

Imntau- 
apie

krikszczionybe ir socializmu.
Kunigas Vilimas 

pats nestojo, bet teismas 
liudininkus

bažnyczios
1923 m.

per 
bedieviu, beždžione, 
cziktt, o pamokslą sakes

teisman 
i sz- 

klausinejes liudininkus už 
akiu pasmerkė kun. Vilimą už 
szmeižiina 2 parom aresztp ir 
sprendimą, iszspausdinti kun. 
Vilimo leszomis 
dienraszty.

DINGUSIS ŽIEDAS SURAS
TAS BUROKE.

4 4 Lietuvos !?

žiedą 
po

1920 
vestuvių

Pilkalnis. — Kalvio Grieble- 
rio žmona isz Pilkalnio pamo
te savo vestuvių 
metais, tuojaus 
plaudama baltinius. Spėjo, kad
žiedas bus in szulini inkrites. 
Moteris ilgai jeszkojo savo žie
do, bet veltui. Sziomis 
mis Grieblerienes motina pjau
stė burokus ir
daiktu. Ji perlaužo-buroku ir

užbrėžė

dieno-

kieta

isz jo 
žiedas.

iszkrito 
M anoma,

jeszkomasis 
kad žiedas 

daržovių 
po metu

bus su traszomis in 
dirva isznesztas ir 
burokas ji inatiges.

ŠMUGELIS SPIRITU.
Klaipeda. — Spirito szmu- 

gelis. Nakti in sekmadieni kri
minalinis komisaras Pelz ben
drai su policijos vyr. vald. Ki
kiliu ties Peipiu kaimu pagavo 
2 vežimu su maždaug 700 lite
rų spirito, kuris ta nakti buvo 
iszmugeliuotas.
k u 5 vyrai suimt i.

Szmngelnin-

It

♦

a

fe

f > .?■
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ISZ KO SUSIDEDA VUL
KANO SMALA?

Dr. Henry S. Washington isz 
Karnegio Instituto Washingto
ne, daro bandymus ir tyrinėja 
isz ko susideda smala ka iszte- 
ka isz vulkanu ant Havajos sa
lų, tiksle dažinojimo kas ran
dasi ant dugno Pacifiko mariu.

NORĖJO SUDEGYJT 
LENTPJŪVE.

Svetožinas,
Szakiu a p. —

Bolszeviku Rojus.
Ka raszo sugryžes isz tonais 
komunistas apie prižadėta 

rojų ir darbininku padėti.

“Kii- 
l’nskutinianic

Sztai isztrauka isz Straips
nio vieno rusu komunisto, isz- 
gyvenusio ilgoka laika bol- 
szevikijoje ir dabar vėl sugry- 
žusio in Amerika.

Savo inspudžius isz bolszc- 
viku “rojaus” tas komunistas 
aprasze 10-yje straipsniu Clii- 
cagos rusu dienrasztyje, 
skije, Viostni.”
straipsnyje, kuris tilpo randa
me labai indomiu faktu apie 
Maskvos fabriku darbininku 
padėti. Autorius, aplankęs vie
na fabriką kartu su savp senu 
pažinstamu sztai ka pasakoja:

“Czia jau nematyt iszsipuo- 
szusiu sportu ir cigaretus 'du- 
mianeziu darnu. Aplink manės 
žmones purvinais rubais, ant 
ju veidu dulkes ir suodžiai. Tai 
fabriko darbininkai.

Dirba jie daug ir sunkiai, 
“pede,”

I
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VISZNIUKES RENKA VYSZNES.

Paiževeliu 
Rugsėjo 

pabaigoj viena sekmadieni 
vai. diena pasirodė Svetožino 
lentpjūvėje gaisras. Lentpjū
ve priklauso akcinei bendrovei 
“Viltis.” 
buvo pasilikt 
mininkas. Jis pastebėjo gaisra 
dar ne per vėlai; 
lentpjuv rado vįdury 
dvi ugnis, greitai sugriebęs po 
ranka vandens, gaisra užliejo. 
Szalia vienos ugniavietes ras
ta nuo žibalo bonka. Matvti 
piktadarys buvo kėsinęsis ty- 
czia lentpjūve sunaikinti, 
sziaip buvo uždaryta ir niekas 
in ja szventadieniais nevaiksz- 

Tno metu buvo daro
mas remontas, 
gale fundamente 
kur gi 
gus. Padegime intariamas sen
tikis Grigori j i Jafremovas; ji
sai dabar pasodintas Szakiu 
apskr. kalėjimai!.
NUSZAUTAS 

KONTRABANDAS.
Palangos pa

linkti 
szautas vienas žmogus.
ma, kad tai bus spirito szmu- 
ge h i i 11 k u k e r szt a s, 111 * s 
tiza i n rodo, kad

j I staeziai prieszais isz arti. Nu
žudytasis esąs' suteikęs polici
jai žinių apie spirito lontra- 

| banda. Reikia tikėti kad žmog-
, nes 

szmugel-

czioja.

v., 
men.

12

Laime, kad namie 
?s bendroves pir-

puoles in
degant

neš

todėl sziopos 
buvo skyle 

dėjo liuosai inlinsti žino

4 4 

o gauna tokia “pede,” kad 
Amerikiecziams, butu juokin
ga.

4 4

darbininkas uždirba per 
dieni daugiau, negu Maskvoje 
uždirba per menesi. Be to esti 
ir taip kad jie iszdirba savai
te arba dauginus, o kai reikia 
gauti atlyginimu, — reikia pa
laukti: — pinigu nėra.

“Tuomet pinigai buvo dur . 
tokie, kail juos skaitydavo mi- 
lionais. Kiekvienas darbinin
kas buvo niilionierius, o vay- 
gyt nėr už ka. Paskui jau pe
rėjo prie czervoncn ir dalykai 
ome taisvtis.

“Su kai kuriais- darbinin
kais asz iszsisznekau. Beveik 
visi jie skundėsi man, kad 
“laisve ir rojų darbininkams” 
kas žiu kas nukniaukė; czia jie 
man rode in tuos 4komunistus* 
kuriuos asz pirma maeziau 
kavinėse gatvėse ir t. t., kurie 
buvo sotus, pasipuosze ir gy
veno, kaip suris Smetonoje.

Bedarbes Maskvoje esti

Amerikoje kai kada geras 
dvi

i'

t!
I

•I

ii

Klaipeda. — 
jury pereita ta st a nu-

Speja-

eksper- 
szauta in ji

žudžiai bus greit susekti 
kenksmingai spirito 
ninku organizacijai jau yra ant 
kulnu užminta.
TURTINGAS PAVARGĖLIS.

Pilkalnio policija 
sziomis dienomis vienas 
szas ir perkrato jo
Atrasta pas ji ,425 aukso mar
kiu. Vargszas sakes, tuos pini
gus ....”

suėmė
varg- 

kiszenius.

Sztai buris merginu isz skaitliaus 8000 darbininku kurie 
renka vyszues ant dideles farmos Wiskonsine artimoje Lake 
Michigan. Szimet tenais buvo didžiause rugepiute ant skaniu

surankiojęs.

vvszniu. Kada Europoje
GERAI ATSAKE.

Kokis tai žmogelis užvyde
damas poniai josios gyvenimo 
užklausė josios:— Del ko Die
vas sutveriąs isz Adomo szon- 
kaulio Jeva, ii(*sutvere del jo
sios ir tarnaite?

Ant tokio klausymo pone ne- 
užmirszo jog turi burnoję lie
žuvi ir atkirto:

— Už tai, kad Adomas ne
ateidavo namo su ainlraskytom 
drapanom, neroi'kejo jam pro
sy t marszkiniu no prisiūti gu-

♦ 1 IT .... _________ i. - X- — A-

I losze kortoms, 
tranko 
pliauszke ant savo 
idant jaja surupyt irsugrau- 
dyt, teip kaip tu darai. 

------ -—
ARSZESNE UŽ VELNE,

kur 
ant

nerūko, 
ne reik e

nesi- 
ir ne- 

moteres

žmonis 
Kinuosia

*

j jnosziojo kailius tai 
žmonys buvo augsztai mokyti, 
o.kada. Europiecziai pradėjo 
naudėti r visokius inagius tai 
Kiniecziai naudojo puikiau
sius instrumentus 
dirbo puikiausius iszdirbimus.

— Myliu tave Mariuk teip, 
jog del tavęs dirstolflttyjV% pa-
ežiam velniui in akis!

— Ar teip? Tai pakalbėk 
apie tai sii motina. '

— Su motina ?! Va jei! 
prisipažysiu tau atyil'al,’ 
„..L.-

.1°K

su koreis

BUTU UŽDAUG.

— Paimkime, jog turi pen
kip obuolius ir aplaikei da tris..

— Kas isz to pasidarytu!
— Koletą, ponas profeso-

t»l hit
*

“Bedarbes Maskvoje esti V '
dažnai. Žmonių be darbo daug. 
Tiesa, vyriausybe stengiasi 
padėt jiems, bet nepakanka
mai.

“Tuomet badas dar ne visai 
buvo parėjės, ir 
pintis Pavolges sritimis; be to 

“komunistai” — 
spekuliantai kurie (langiaus 
galvojo apie save, negu 
darbininkus.

“Jus matote, 
kad asz dažnai atskiriu: vi 
riausybe ir “komunistus, 
kalbu apie juos, kaipo apie vi
sai skirtingus daiktus.

“Taip isz tiesu ir yra.

reikėjo ru-
| +

— vėl tie

apie
I
'ii

I

ir

skaity tojai,

♦ ♦

Vy- 
riausybe isz tikro norėtu pa
daryti daug gero; bet • komisą - 

“ko-
asz

rai isz tu prisisegusiu 
munistu,” apie kuriuos 
kalbėjau ankszcziau kad jie 
dabar prisirasze prie partijos, 
idant patekus in valdžia ir at- 
kerszijus žmonoms už revoliu
cija — tokie komisarai žudo 
Rusija ir tycziojasi isz liau
dies. Be ju, tarpe komisaru 
randasi daugybe avantiūristu, 
net žuliku, kurie dirba savo 
darbelius. O Maskva — arba 
ju nemato, arba nenori mah’ti.

“Žodžiu, Maskvoje asz ne
radau tos teisybes kurios jesz- 
kojau, ir neradau to 
žmonoms,” kuri 
vadai buvo prižadėjo.

apie

“rojaus 
revoliucijos 

” — N.

* Natanas Lapatrikas, 100 
metu senumo isz f "" , 
Anglijos, sako buk todėl pra
ilgino savo amži, kad per duu-

.i,11

Sheffieldo,

geli metu mazgodavo galva sp 
nntn.
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SESUO.
S.

(nejau in ponios namus. Ne- 
Žedideli, jau kiek pakrypę.

, pakraszeziais 
Ant sienos ky

bot
baisu pažiuret i
nepažinsi!: tavo veidą

inos seklyezios, 
sienų žolynai. 
b<> rodveidis,

iszkraipys.
Susitiko mus 

suaugusi pilnai:
priėmei

4

T1 / I ■ K%

toks, kad 
pats save 

visai])

jaupanaite,
ka, matule, 

užklausė.
— Žiūrėk, paskui

* *

manės ei
na. Priemau isz laukininkiu.

— Aje, įnamy t! jus viską da
rote be persiliudyjimo.
tokia lankininke? Ji nieko ne
moka: no rubli išplauti, 
patarnauti, kaip reikia, 
del jos viską padaryti.

Ta pasjikius ji iszejo, 
smarkiai (lauždama, net 
kėdes pasikėlė augsztyn.

Matau — 
gyvenimas, 
kur matyta,
su motina apsieitu ?

Bet motina nei žodžio neat
sako.

Kam

nei 
reiks

duris 
visos

kad bus bjaurus 
Kur tai girdėta, 
kad vaikas trip

man 
pasako. Apsakė ir parode man 

namu pudeli, pamokino.

Virk jau pietus

vvras. 
s, 

juodais plaukais ir blizgan- 
sn žilais rn-

pasveikino, tarv-

savo
kaip ir ka daryli, ir paliko ma
ne viena grinezioje.

Ant pietų parėjo jos
Jis buvo perknpczius, žaliuko 
su 
ežiomis akimis, 
bais. Mane 
damas: 
landvte 

*

Gaspadoriaus 
džiai mano nuliūdima 
tiek iszsklaid-'.

Sunkus buvo mano 
ak Dieve, kaip sunkus! Dirbau 

apstojimo, 
jog nežinau.

* • t

kada sukinės ant too
lidžio laikrodžio padarys 157 padas kožna 60 minutn.

padirbo toji dirbtuve delUolgates Fa lyriko, JerseyCity. Ta 
rodykle turi 37 pėdas ir 3 colius ilgio % • t - • « A * • A . -u-C  

noja!
ka tau pasakysiu, 
ponu. iH'paniekink 
tuves: ne vienas 
szikas. nei vagds

PaklaUMvk m>r szi svki. 
Nesivejok 
savo gini- 

žmonių ple- 
amata

Gyvenk, 
kokia- 

sa vo
I 
■)

Pnl<l!in-

galo dar

savo 
vargiai pamėtė, kaip matome 
ju gyvenimuose, jei bent per 
Dievo dide mylista.
duktė, tokiam*' luome,
me tave leido ir guodok 
motina. Pagelbėk ja simatvejt 
neatsitrauk nuo jos. 
svk manes dukrele.

Ji rauda irbucziuoja rankas.
J is ja laimina ir ant
meldžia: Kaip tu dabar misly- 
ji, dukrele? Ar gyvensi pagal 
mano pamokinimą ? *

— Teip, mylimiausias teve
li, gyvensiu, kaip sakai!

Pakasėme ji kapuose 
kalnelio. Kiek ten buvo

ant 
žmo

nių. kiek miesezioniu! Czia ne
girdėjau nei menkiausio žode- 

nabaszuin-lio, apkaltiuanezio 
ka. Visi jam velvjo 

r ripsieik tik gerai, ba- pnj|sj
mes sutiksime. .Į vertas nabaszninkas’

9.
Pradžioje tikrai iszrodo, jog

filiai in

ni(‘s sutiksimi*.
lipsznus žo- 

sz iok-

darbas.

8 A ULE

DIDŽIAUSIA MINUTOS RODYKLE, DIDŽIAUSIO 
LAIKRODŽIO ANT PASAULĖS.

Tos 12 merginos isz Seth Thomas dirbtuvės mieste Thomaston
Connect irute, sėdi ant minutines rodykles, laikrodžio kuri

1

M*A

be

1 ingi no, 
l’ž-

kiaura diena
Darbo tiek d Jin g
kuri pradėti, kuri baigti. Bei 
jos duktė trip buvo
tegul Dievas apsaugoja!
teka saulele — žiūrėk, jau Ji 
ateina, ir kolioja T>e paliovos; 
nueis — ir dar negali užtylėti. 
Czia tas negerai, ten tas: nei tu 
moki pagal jos protą szneketi, 
nei vaikszczioti.
su manimi viena, bet 
motinai visaip
“kodėl pas mus nėra teip, kaip 
pas kaimynus ponus?
sakant. “
kai, tikras džiaugsmas 
ret, bet czia teip 
prie
Asz teip negaliu gyvent.”

<

Ir kad tiktai 
ir savo 

iszmet ineja:

girdžiu 
Tenai viskas ponisz- 

s pažiu- 
prastai kai]) 

sodiecziu (kaimioeziu);
Ta

la atsisėda kampe ir rauda.
Motina bando ramint: “Ne

verk, dukrele, neverk! Dievas 
duos ir mos gyvensime ponisz- 
kai.”

Bet kiek jau sykiu tėvas bu-
“Ai, duktė, ka tu 

sau iszmislineji ? poniszkumai 
tik tavo galvojo vaišinasi. Ap
sižiūrėk, kad iszmintingi žmo
nes tavo neiszjuoktu.

Isz to ji užpyksta 
mia laukan. — Pažiūrėk dabar 
— gaspadorius sako savo pa
ežiai: Dievas mus nukorojo su 
iszdykusia dukteria. Jei musu 
duktė bus visados 
szininke, kaip iki sziol, 
mo ji nesulauks pašau loję. įro
dei nelepink ja, drauge: paskui 
gailistausi. — Kodėl tu ja ne
mokini? Tu jos motina, jos pir
ma auklėtoja. Ji prie tavos ar- 
tymiausioji per kiaura 
maja diena. Ji vejojasi paskui 
turtingu, bet tas mus gaiszina. 
Pas mus dabar teip: kad Į)ir- 
miejie ratai sukasi, tad užpa
kaliniai buvę, nebuvo.
tu tikrai nąyli savo dukterį, 
tai pamokink ja iszmintingai, 
ir nieko pikto neužtylek.

Bet duktė jau menkai paiso 
ant žodžiu motinos: ji nuduria 
galva ir, truputi pasiklausiusi, 
iszeidavo isz seklyezios.

Dievas jiems prisiuntė var
gu dienas: vyras labai susirū
pino ir veik pasimirė, 
smerti* jis paszaukc dūktoji 
ir tarė: d Mano mylimoji, 
no brangiausioji duktė!

vo pasakęs:

ir iszdu

tokia prie- 
geru-

mvli-

Jeigu

Pricsz

ma
lta

*•* ' *’’■ *' » 

daug sykiu mane užrūstinai, 
tegul Dievas ta viską tau dora-
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Niekuomet nereikia užkurti 
pecziaus, kol dūmtraukiai ir 
kaminai nėra gerai iszvalyti. 
Nors szis patarimas 
reikalingas tiems, kuriu pe- 

traukia, 
dūmtraukiai greitai pritrau
kia suodžių ir užsikemsza žie- 

Taigi, patartina

ir nėra

ežiai gerai vienok

" 11 'L I y

New Jersey Valstijos 
Lietuviai ir Politika.

L

Newark, N. J. — Keli mene
siai tam atgal, czionais susi
tvėrė Lietuviu Politikos Ifliu* 
bas isz keletą nariu pagclbeji- 

ne])iliecziams iszgauti 
Amerikos pilietybes popierius
nui

■ nl
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nžsi-

linksmus — ak fu Dievuliau!
—- Broleli mieliausias, 

asz jam sakau, tu mano vieniu- 
finis pa saulėje: mano 
mano motina, mano vaikai 
tu visa mano gimine, 
turėsiu iszgalo ir spėka,
siu del laves ir tavo vaiku ge
ro. Dabar asz nieko neturiu; 
dar du rubliai yra pas ponias, 
bot nežinau, ar tuos 
.los nori, kad asz 
likcziau. f
su iszlyga, kad man iszaugsz- 
(o už metus užmokės. Tuos tu 
galėsi paimt, trukumą praša
lint i ir kas reikia prisipirkti.

man at-

te i p

tevas'f

Pa kol 
dirb-

o vvriau- 
jupele. — 
paminos!

šito teip gori jam parvežti.
— Gerai, parengk iki rytui. 

Mes paimsime.
Penkis rublius buvau 

tarnavusi. Keturis rublius da
viau del brolio, už penktąjį nu
pirkau karolių ir skarycziu del 
mergaieziu. kryželius ir žiede
lius del vaikiszcziu, 
šia ja i mergiszcziai 
Tegul vaikai mane 
— teip dūmojau.

Pralydejau pažinstamus, o 
brolio ne

laime. Ai Dievo! Gali būti tei
singai mano aszaros broliui 
laime atome! Dovanok, Dieve, 
mano nuodėmės, jog broliui 
tokia nelaime esu iszprasiusi! 
Man visai neiszpuola raudoti. 
Juk yra. daug varguoliu ir be- 
duoliu., kurie už mano vargiu- 
ginus gyvena; asz, aeziu Die
vui, sveika ir galiu sau maistu 
užsidirbti ir apsirėdyti.

paežiai vis galvoje

Juk
laiminga . tas man nieko nepagelbes, kad

Kokios guodones bu\'o Į aszaras

merginai levo žodžiai
Isz

galima temvt
Nėra tokia

ginai m 
viso josszirdi insismeige. 

apsiejimas buvo 
kad metavojosi.
kaip pirmitius buvo. Žiuriu — 
jau motinai szian t va pageli) 
sti, su manimi žmoniszkiau pa- 
szneka. Ik‘t neilgai teip buvo. 
Pradėjo ja a plan kineli
pilnos drauges, kurios • mažu 
pamažu ja nukreipė nuo 
kelio. Beveik ja

laistysiu.

gyveni-

V(\|O

gero 
niekados ne

matysi namieje, prie i 
n e j >r i sza ūksi. V i eszes,

Jeigu jau 
verkti, tai verkti už broli; juk 
jam pati ir pulkas vaikeliu.

Teip permasezius tapau 
linksmesne ir diena nuo dienos 
apsipratau su nauju
mu. Nors panaite visaip mane 
kliudė, kėliojo, asz viską nu
kentėjau tyliai. Gal mano pasi- 

nnkentejimai ja 
teip dūmojau. 

Bet kur tau ? Matydama, kad 
jai pasiduodu, ji labinus nedo- 
resne tapo ir viena syki puolė 
mane muszti.

— Tegul bus Dievo valia, sa
kau: ilginus jiems nebetarnau
siu. Jei norite, pasiimkite kita 
in mano vieta, 
niekas ant manos

Dievas

davimai ir
apmalszins —

gražinasi. Iszgirs 
pinigus,

reikia;
nereikia nu- 
Senelc nori

laibo ir 
naujos 

ir geros drapanos — taijai gal
voje. Jeigu kada ir pasilieka 
kokia diena namiejt4, tai tik iki 
nepabaigia apsivilkti ir pasi- 
puoszti: vienus rubus nusivel
ka, kitais
motina skambinant 
tuojaus pas ja atsiranda nauji 
troszkimai; o motina jai nesi- 
prieszina, duoda kiek 
bet niekam tiek 
kentot, kaip man.
mane kartais nuo darbu pava
duoti; duktė neduoda man ir 
atsipusti: dirbk tik ir dirbk!

Atėjo pavasaris. Spindi szil- 
ta, maloni saulele;

gaivinas 
sniegas nyksta, nuo stogu krin- 

daižai

maloni 
minksztasis,

puczia 
vėjelis;

pradeda ža-

traukti in

ta laszai;
liuoti.

Pradėjo žmones
Vilnių del permeldimo Dievo.
Kiek ju czia susirenka kas pa
vasari, isz krasztu
susilaso! Antai ir isz mano kai
mo buvo keli pasirodo. Tie už- 
temyjo mane ant turgavietes ir 
pažino.

— Kaip tau einasi?

krasztel i u

— jie 
manos užklausė. — Brolis labai 

jeszkojo tavęs 
gavo žinoti,
wIinmMiwie Jeigu ji

jis sake

gailistauja, 
Kurkliuose, kur 
kad esi Vilniuje, 
tokia, kad brolio nesigaili, — 

— tai asz apie ja neno
riu žinoti!

— Bet kaip tai jie gyvena? 
— užklausiau. — Ar sveiki vai
kai ir visa szcim>rna?

— Vargas juos aplanke! Jie 
neturi kuomi ir apsidengti. 
Dievas vienas žino, kodėl teip 
su jais dėjosi. Gali,but jusu 
aszaros reikalauja atkerszini- 
mo isz dangaus. Jie teip pa
vargo, jog turi tankiai elge
tauti maisto nuo savo kaimy
nu.

tai su

dali but jusu

Mylimi žmoneliai! kaip 
jais galėjo ! atsitikti! 

ineikito truputi in grinezia* 
Asz duostil ka del brolio, bu*•K

atiduos. 
dar metus 

Veip padarysiu, bet

Hoi jus gaspadorini, reser
vist us prižiūrėkite,

Jeigu turite ant burdo tai 
pridabokite,

Ba ne vienas, ka in czion at
vyko, 

Paczia ir vaikus Lietuvoje 
paliko,

No visi isz juju žmonis gori 
Yra ir latrai pabaigti.

Ir Mahanojni ne senei teip at
sitiko, 

Geras gaspadoris toki užtiko, 
Kulka jam padovanojo

Per kolos sanvaitos ligonbu- 
teje bėdavojo.

Kad visi teip padarytu
Tai prie ga-spadinoliu ne 

kibtų.
* ♦

— Dokui, sesute! — 
sake.

Nuėjau pas ponias.

faves

Jau jeigu jaunikis pabėga, 
Tai del nuotakos buna goda, 

O jeigu dienoje szliubo dingsta, 
Kaip burbulas isznyksta.

Mergina nežino ka daryti, 
Pradeda szliubinias drąsos 

pleszyti, 
Teip visados buna,

Kur tikros meiles nebūna.
kalsi

Tik ka 
per slenksti peržengiau, jau se
noji klausia: Ar paliksi? Kam 
(langiaus minėti kas buvo? Ma
no duktė danginus ant
neužpnldines. Pirmiaus ji teip 
daro isz nesuprat imo.

— Ir jei tu koki syki prasi- 
I) ra szne k ėjo pa n a i t e 

— ir tai ant tavęs ranka nepa
kelsiu.

— Kam tu teip daug ginezy- 
jiesi ? senoji pertrauke. Lik ant 
metu. Kiek nori ?

— Noriu dviideszimts ruliliu. 
Duokite, tai pasiliksiu; jei no, 
eisiu kitur tarnauti. Visu pini
gu noriu isz augszto.

Juodvi pradėjo rokuotiesi: 
tas esąs perbrangu teip daug 
pinigu negalinczios ant sykio 
iszrnoketi. Bet asz ka pasakiau 
to ir laikausi, nei 
leisdama.

Ant galo jos sako: ka su ta
vimi darv.ti! Duosime tau dvi- 
deszimts rubliu, bet no isz sy
kio.

biski nonų-

pakeles, ir jei 
g

menesi, 
nedrvsk!

Dar iki sziol 
nėra ranka 

daleis 
y vent i, tolinus neprapulsiu.
— Bet mes tau pinigu neati-

duosime — iszbuk 
A n k szcz i a u s i sze i t i 
Mes pinigu neatiduosime.

— Kaip žinote. Isz mano pi
nigu nepralobsito ir asz nepa
vargsiu. Jus ncatduosite — 
man Dievas užmokės.

Senoji eme prikalbinėti: lik 
dar, lik pas mus. Jai buvo gai
lu mane atleisti, dirbau isz vi
sos spėkos, netinginiavau, 
klausiau: ka man 
padariau.

netinginiavau
paliepė, ta

10.
Kada teip ginezyjamosi, in- 

važiuoja kas kieman. Pažiurau 
ir netikiu savo akimis. Tas ma
no brolis mylimas, gerasis bro
lis!

Lszbegau ji patikti. — Brole
li mielasis! Girdėjau, kad tu 
ant manęs pyksti.

— Kaip tai, sesute, — jis 
prataro, — esu teip nusigyve
nęs, kad negaliu nei ant vieno 
pykti. Trukumas mano visai 
prispaude, nuvargino.

Jau tuojaus pamaeziau, kaip 
jis nusibaigęs ir nusivarginos. 
Bet kaip jis pirmiaus buvo 
dailus, linksmas, kalbus... Man 
riedėjo aszaros per skruostus.

— Su kokiu mieriu atvažia
vai, broleli?

— Teip sau 
iszvažiavau. 
t rūkymo, 
pasimhtyti ir 
dauti.

Atsisėdome prie vartų ir sau 
sznekuėziuojame; laikas prabė
go greitai. Jisųnah apsakinėja 
savo netikusias aplinkybes, ir 
kaip pati, kuria jis įnylii yra 
visados neužgapedintą, ir kaip 
vaikai auga ir apie mane me
na. Dagirde nuo žmonių, kur 

jie teip
<1

sesute,

pamislyjau ir 
Esu dideliame 

Norėjau su tavimi 
Dievo permal-

asz esu; kaip gyvenu,
■ ■ < : ■ / '

Duok savo paszparta ir 
szia tau penkiolika rubliu. Pa
ėmusi tuos penkiolika, 
dūmojau: broliui pinigai teip 
reikalingi.

Padaviau savo
gavau nuo sentėvio Karkliuosc 

padėka vo- 
jau ir ėjau laukan pas broli!

Szia tau, broleli, pinigai. Nu- 
ir gyvenk

te i p

popiora, ka

paėmiau pinigus, 
.i

si pirk, kas reikia 
sveikas!

Jis buvo pas mane dvi die
nas. Linksma buvau guldama, 
linksma keldama, atsimenant, 
jog jis pas mane, jog galiu ji 
regėti ir paszneketi. Jis mano 
brolis, mano vienintelis!

Nuo to laiko vis tarnauju 
prie tu paežiu poniu; dar du 
menesiu ir vėl bus metai. Bloga 
ai Dieve, kaip bloga gyventi 
pas negerus žmones! Bet asz 
pati ant to pristojau j r. apsi
ėmiau ir reikia iszpildy ti. Kaip 
sziuos metus pragj'vensiu, ta-
da, jei Dievas padės, geresne 
vieta pasijeszkosiu.

:: GALAS ::

/

ANT PARDAVIMO.
H

Didelis namas su saliimu ir 
koteliu, ant loto 121 pedu plo- 
czio per 167 .ilgio, medžiais ap-
sodytas. Namo randasi didelis
galiūnas .ir17 ruimu su vigado- 
mis, elektriko žibureis, szilu- 
rna, szaltas ir sziltas bėgantis 
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležine 4 * 1 * Jk’ . A . * *
vanduo ir t.t. Randasi Barnes
ville, Pa. tuojaus prie geležinę 
kelio stacijos prie Steito kelio 
einantis isz Mahanojaus in Ta
maqua, arti Lakeside. Goriau*
siu vietą apielihkdje, ir. gota
proga pirkti pigiai. Apricz na
mo randasi in kiti; budinkai 
kaip tai:į garadžiu«,» tvartas, 
visztinyczia ir t.t Kreipkitos 
in “ Saules ” ofisą. t.f.Saules ’’ ofisą

I.

4 J

T

* * «
\’iena Veselka kaip reikia 

buvo,
Amoniu di k tokai pribu vo. 

Gert ir valgyt turėjo, 
Rodos nieko ne reikėjo. 

Vieno vis džiūvo gerklute, 
Vis trauke munszaines 

pleczkute, 
Gere kiek tik norėjo, 

O ir bobos apie ji tupinėjo.
Jaunikis tai užtiko, 

Ir labai jam tas nepatiko, 
Liope už geryma užmokėti, 

Ir pleczkute del saves turėti.
Ka galėjo daryti ?

* Hfr ■ J

u rojo už pleczkute užmokėti.

* &

Vienas nuo baliaus sugryžo 
su bile,

Ir vaikinui pramusze galvo
je skyle,

Mat, mieganti lovoje užtiko 
Sulosi ir vos gyva paliko.
Bot paliemonai pribuvo, 

’Kai riestai su juom buvo, 
Pas vaita nugabeno, 

Kur gerai ji nusztriopavo.• •

* * $

2mogelis nuvyko in miestą 
kuinu kviesti, 

Kad pas save parsivesti,
Tn kolos dienas net namie at

sirado,
Visi mane, kad kur gala rado. 
Szoip teip baliukas atsibuvo, 

Ir kriksztas atsibuvo,
Nežino kas do priežastis bū

ti galėjo,
Kad gaspadoris isz galvos 

iszejo,
Pradėjo kelti vaidus, 

Ii* varyti laukan visus.
Dvi .moterėlės iszsmuko per 

duris,
Turėję, be^t namo, ne ką daris, 
Eidamos per girria paklydo,Eidamos per girria paklydo, 
Bludžiojo ir kelio neatrado. 

a a « a A a . a

Ant gilukio, viena tyrėjo do- 
gutes.

Parinko kėlės sausas szakutos,
Stik’ure ugnele, 

Atszildė kuna ir diiszolo 
Vyrai bobelių pasigiadp, < 

Ba pa r begia na ipon nerado, 
Padare medžiokle su įtaikių 

Ėjo joszlioti su tvarka* 
Užtiko bobeles nuvargusias, 

Vos gyvas, suniurusias,
Ntimoh parvedė,

• » 1 '* 1

In sziltas lovasypagulde; 
. Viry tos pagamino/1 
Prigirdė ii* pavalgydino,

I

f

Bet tu kriksztynu.ye greitai
I

Jll 1 'užmirsz, 
Kolei nenumirs.

H

mos laiku.
juos gerai iszvalyti, ko! dar di
deliu szalcziu nesama.

Atrodytu, kad szvarus dūm
traukiai neturi jokiu ryšiu su 
sveikata, bet galima primint Iii ikieriai 
kad pavojinga gazinis užsinuo- { 
dijimas yra pasekme szio pa
tarimo neklausymo, 
senai, New Yorko

Nelabai 
mieste, du

ir podraug tarti szi-ta ir politi
koj, ypacz rinkimuose. Kaip 
dalykai iki dabar stovėjo, Lie
tuviai, taip sakant, snaude, po
litika nenžsidomejo ir todėl po- 

su Lietuviais nesi
skaito kadangi visiems aiszku 
jog Lietuviai nėra organizuoti 
ir nors daug yra piliecziu, la
bai mažas skaitlius pasinando-

U

"3
S

žmogų vienas isifju gydytojas, ja teisėmis balsavimo, kaip vy-
neteko gyvasezih, 
darni anglini gaza, kuris iszsi-

inkvepuo- rai taip 
susi t vėres

ir moters. Sziandien, 
Newark e Lietuviu

f i' tf

1
!S'a 
i 
ha

verža isz pecziaus dūmtraukio. B'ditikos Klinbas skaitliuoja 
Paprasti, angliniai pecziai 

pavojingo 
labai 

gaza s 
gerus

daugiszdu oda 
‘4 carbon monoksido, 
nuodingo gazo, jei 
negali iszeiti oran per 
dumtraukius.
traukymas, 
kaip Kuosomis plytomis ir suo
dimis, arba tvirtai 
dūmtraukiai privers nuodams 
veržtis in gyvenamus kamba
rius. Jei jo mažai te ipeina, jis

tas

1)00 nariu, kuriu didesne puse 
piliecziu, ir jau sztai pradeda
ma atbusti — keliama invairns 
pa margi n ima i. prakalbos ir tJ. 
isz kuriu žymiausia tai buvusi

Neužtekti!).™ “Pakn ~H <1. Vtaniinke, kurioj 
užsikiinszimaH, kalbėjo žymus

uždarvt i

Republ ikonai 
reikale parėmimo ju rinkimui* 
se. Podraug jau ir ateinan- 
cziuose miesto rinkimuose Lie
tuviams bus proga pasiklausy
ti kalbėtoju, kuomet praeitais 

A

„■i 
fj 

''!4

i 11/iį
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,1
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U
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priduoda galvos skaudejima, laikais in Lietuvius nekreipia 
ir galvos 

žmogus 
ne

norą pa-

ma jokia dome.
Bet tai tik pradžia. Spaliu 

26 d. Nedelioj, buvo Lietuviu 
susirinkimas Robert Treat Ho-
telyj, Newarke, kur pribuvo žy
mus veikėjai isz didesniu Lie
tuviu kolonijų New Jersey 
valstijoj,

szirdies supyk ima, 
sukimą, jei daugiau, 
netenka žado, ir daugiau 
boatsigauna jei jam 
gelba tuojaus duodama.

Žibinantis gazas taip gi tu
ri daug “carbon monoksido.” 
Jei užuodi gazo kvapa kamba
riuose, turi tuojaus prąncszti Perth Amboy, Harrison, Kear- 
vietiniai gazo kompanijai. Gu
mines triubeles greit sutrūks
ta. Daug saugiau, kuomet visi 
gaziniai sujungimai yra daro
mi 
Nereikia kabinti drabužiu ant 
gaziniu szviesu. Jei to papro- 
czio bus prisilaikoma, kuomet 
nors isz netycziu 
žiais atsisuks guzas, ir pasek
mes gali būti neląimingos. Ne
reikia palikti deganeziu gazi
niu szviesu miegamuose kam
bariuose.

Turint užtektinai ventilaci- 
jos gyvenamuose ir miegamuo
se kambariuose 
nuo gaziniu iszsiveržiinu pa
vojaus. Taip-pat visais atžvil
giais ventiliacija labai geras 
dalvkas abelnai sveikatai.

— F.L.I.S.

metalinėmis įdubėlėmis.

su drabn-

apsisaugosi

;iais ventiliacija labai

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
N c su ujgiM n ų staigaus peršalimo.

/ kokiui Ai tJ, traukančių, j padūkimą 
varančių akauamų, kuomet nkauda 

' dantį, diegia auuį ar skauda galvą, jei
nepainialinl apie

v
IrefL S. V/raL Ofise, 

tuojaus ir ištaria
ma* laiko juomi pati
nančioji. Jisai nuteikia 
malonų ir greita pa- 
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
»Šeimyna negali būti be 

bonkoa šių gyduolių^ 
Nčra tlkrwda, jei netu
ri INKARO valebažen- 
kilo.
F.AD.RICHTERaCa 
104-114 So. 4tk Str««t 

BraoUn. N. Y.
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CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Soreda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA;
MAURETANIA

Per Cherbourpa ar Southamptona.
Lietuviai kurio važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grįžti in Amerika ne-

AQU1TAN1A

atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jot numoto parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
Musu, ofisas Lietuvoje 

suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie 
daugluas informacijos klauskite

dabar.

pas vietinius agentus arba nuo: 
CUNARD LINE 
, 2S Broadway 
Naw York 
ii

«! lt

,, A" !• i

mrS

U

kaip: Elizabeth,

ney, ir t.t. su tikslu suorgani
zuoti visus valstijos Lietuvius 
in viena politine grupe kad su
darius, taip sakant, politine 
spėka kuria butu galima pa
naudot prisiėjus reikalui. Isz- 
rinkta laikine Cent rale valdy
ba po direkcija Lietuviu advo
kato Nowakoski; Pirmininkas 
Juozas Kralikanskas isz Ne- 
warko; Vice-Pinnininke Miss 
Al. Van Savage isz Elizabeth; 
antras Vive-Pirmininkas Anta
nas French isz Perth Amboy; 
Sekretorius isz East Orange; 
antras sekretorius isz Vaux 
Hali; Spaudos komisija, Dr< V. 
Lazdynas, W. Vaszkas ir Oną 
Ajauskiute isz Newark, N. Ji

Sumanymas puikus, tikslas 
auksinis,
nėra, aukn nepraszoma! Ir ko* 
del neprisidėti? Bent gal, kad 
pavydėti Lietuviams to ko ki
tos tautos jau senei turi. Ar 
gal, siaurai žiūrint, kad viens, 
kits Lietuvis neturėtu augsz- 
tesne vieta už ana dranga. Bro
liai Lietuviai! Meskime senus 
paproezius, pamirszkime senus 
ypatiszkus nesutikimus;

mokescziu-iszlaidu

ypatiszkus nesutikimus; ar 
esate katalikas, protostonas, 
netikintis ar socialistas, darbi
ninkas ar kapitalistas, viską 
tai užmirszkit szitam reikalo, 
bet dirbkit del visu Lietuviu 
politines geroves. Kuomet dar* 
ba at liksit, galėsite jau tada ir 
sn prieszais savotiszkai atsi
skaityti. Dėlto kviecziama vi
sus New Jersey Lietuvius pri
sidėti prie szio sumanymo, isz 
visu kolonijų — Camden, Tren
ton, Gloucester, Paterson, At
lantic City, Cape May, ir t.t. — 
atsiunškit kuodaugiausiai dę? 
legatu ateinaneziam susirinki
me Gruodžio mėnesyj. Priduo- 
kit Sekretoriui savo pavardes 
ir adresus dabar, kad butu ga
lima susiraszineti ir podraug 
jeigu reikalaujama, ir daugiau 
informacijų bus galima ; su
teikt, adresuojant sekaneziai: 
Miss M. Savage, Box 14, Vaux 
Hall, N. J.
, Patartina ir 'kitoms valsti 
joms organizuot ies, spiestis po 
litinen grnpen, nežiūrint tiky- 

'bos ar politiszku pažvalgn, nes 
tik sudarius visur drūtas jė
gas ir gelbėjant viens kitiems, 
bus galima atsiekt daugiau ne
gu dabag numatoma.

(Yra tai puikus užmanymas 
kuri nuoszirdžei paremem. Szei 
nadorijo buvo manyta sutverti 
tokia organizaoije, bet užma* 
nymo neparome ir dingo. —- 
Redąktoris.) III «—»l J
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.

mojo.

Po rinkimu.
Ropublikonai visur lai-

Visi Repnblikonini kan
didatai paviete likos aprinkti, 

likos aprinktas ant 
I lentomis ant 

Watson, 
While-

i-

Brummas
Kongresmeno.
Steito Senatoriaus.
Staudenmeier, Ssot t,
bouse ir Leidich, visi likos a| 
rinkti ant Logislatorin.

kasiklos
larbininkunedirbo, bet isz

szimto

nesu-

Smulikas 
ne

kasvklosia

vai ko

Per rinkimus 
i 

visai maža dalis balsavo.
— .Janaviczo dirbt uveje pra 

dėjo įdirbti Onyx Blouse <’o. 
kur dirbs visokes moteriszkas 
jekutes. Darbo bus del 
merginu ir vyru.

— Smulikai, kurie gyvena 
pas savo žentą Juozą Povilaiti, 
1123 E. (‘eiitn* uly., turėjo ne
supratimą kuri turėjo a pinai- 
szyt palicije. Jau nuo senei terp 
žento ir noszviu ugnele
pratimo doge ir ant galo pasi
daro didele liepsna, 
apleido miestą su vaikais 
žino kur.

— Bukma ui o
likos skaudžei sužeistas Marti 
nas Nanartaviržius, G05 E. Ma 
hanov Avė. Gvdosi namie. • •

— Jeigu kas surado
svederi ant kokios penkių me
tu senumo, kuris likos pames
tas ant W. Mahanoy Avė. 
lonekito sugrąžyti nes tai buv 
dovana kuri yra labai brangi
nama per y pa ta kuri ji aplaike 
del kūdikio. 
“Saules” 
vana.

•S-

ma-
o

Kas sugrąžys in 
redyste aplaikys do-

Painnlelio vakara Kluk
šni ant artymo kalno 
krvžin ir szaudami 
Panaszei atsibuvo konia visoje 
aplnikiin'je. Mat Kliuksai to 
kiu budo siiszanke savo sąna
rius ant susirinkimo ant pas
kirtos vietos ir tokiu 
duoda žine visiem

uždegė 
dinamitą.

ženkln 
K liuksams.

Sekanczios ypatos au 
kavo isz miesto ant Sz\. Pran- 
ciszkau Lietnvaicziii 
Vionuolvno Pittsburge: N 
$100. 
$L5,

\ palo

Gertruda Pet keviezienr 
Adomas Biulginas $'», 

Prof. Žalnierailis $*2. Man* Lu- 
biniene $1. Viso $1 LI 
nž suteiktas aukas
dingai acziii. Aukas priėmė 
nusiuntė kun. 1 ’. t ’z.i'siia.

Seserys 
taria s/.ir- 

ir

i

— Citizens Water kompa
nija pakele mokesti ant 
dens nuo G lyg

vau
lt) doleriu už 

pirmutini kran/i, už mandyk- 
doleriu

Naujos mo- 
prasides nuo 1 -jmo I )e-

le nuo $2.50 lyg $5.00 
ant meto ir t. I. 
kęst is 
cemberio.

.Juozas Silkeviczius, 107 
i užpuolė isz 

isznervi lamas
N. Emeri k St r 
automobiliaus 
raukti. Likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbulo.

M

Jonas I .list ikis, 40 mol u, 
gyvenantis po !) E. Laurel str., 
paleido sau kulka in galva apie 
4 valanda po piet Ularninki*, 
mirdamas Aslilando ligonbute- 
je po piisiannakl Soredos ryta. 
Badai žmogelis baisei buvo už- 
vydus savo motorėliai ir josios 
pasielginejimo ir.už tai atsibū
davo lankus szeimvuiszki nesu- 
pratimai. Ta diena susibarė ir 
motore nuėjo pas savo'kaimin- 
ka ant Bridge ulyezios. \’yras 
ja ja siijeszkojas paleido du szu- 
\ ins in jaja, bet nepalaiko, po 
tam pats sau paleido kulka.

Imk asz. že- 
suplesziau mi-

Nese i h * i I a i k ra szezi 11 os i a 
buvo apgarsyla, 
miau pasira>zes 
terio inspektoriaus knygute ir
buvau nž tai paszauktas ant at
sakomybes. Asz minėta, diena 
nuėjau in sahma J. Joneliuiio 
ant baro g 
glite kuria asz voreziau laiky- 

Tarne atbėgo 
iszt rauke

'LT-

Asz minėta
J

įliejo kokia lai kny-

darnas in skiepą, 
tok i s iszmusze durin 

panaudojo

josios 
apsigint i 

melde 
kad ji iszgelbe-

apsknnde

damas rankoje, 
kokis tai žmogus 
knygute man isz ranku nubi 

\’clians kas
salimo

Įauga. Sahmikas 
szantuva, o kad nebuvo eitize- 
nu, todėl neturėjo tiesa 
naudot i. Norėdamas
nuo kaltes ir bausmes, 
tojo žmogaus 
tu nuo to. Tasai ir 
mane už neteisinga nžmotinoji-
ma. bet lyg sziai dienai pats bi
jo stoti pas skvajera, kas pa
rodo jog užmetinejimas 
manes yra neteisingas, 
jokios bli'des

ant
nes asz 

niekam ne
miu padaręs laja diena. —

A. Stepankeviezins.

Rockford, UI. — Szapos uc 
visos Urba, bet, farnosai gerai 
dirba, bot nežino ant kaip il
giai, maszinsza])(*i ir 
vos szluboja. Isz kitur 
vusioms lengva, gauti 
norints ir nežino darbo, 
jeigu isz to patios 
darbo negauna, (odei kad kaip 
dirbs goriau lai 
sugryžsz prie savo senoviszko 
darbo.

K

fa miros 
pribu- 

darbtis 
bet.

miesto, tai

darbininkai

kiu kurie
Pas iims yra tokiu szpic- 

savo vadina, “ap-
(I

Yra ir

vadina “ 
kitas vadina ta

pusi*! i ii:ih
kurie ana

]30(i S.
35

iii ligonbuli.

szvieniais 
nat ikais. 
skail lis kazirn vku 
diena siisipesze loszdami poke
ri pas Stasi Armona, 
Main ulv. Petras Gmnbinas, 
motu likos paszautas in blauz
da ir nuvežtas
Szoviku buvo Kazimieras Ko
vai kuris badai pralosze szim- 
ta doleriu. Kovalis likos aresz- 
tuvotas, nes palicijt* att'jus in 
jo minia rado po paduszka ro

kui ka
Palicije teipgi 

Armona,Stasi 
ir Stasi Misc-

Armo 
kasz-

S A. U L E I

i

M. Richard mekaiiikas ant areopbmo

COLUMBIA*

NARSUS DARBAS LEKIOTOJO.
G<

1
I

ža pasažierins terp Londono ir Paryžiaus, 
alsil i k ima.
jps, paipuke gazolino truko. N

>o

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai

Knip vanduo nuolato* laAAdamu ant akmens 
Urnu&j duobę, taip ir pleUkaiiori, nota 
bet tikrai, anruaikina plaukų fcaknh ir yra 
priežaMiml plaukų kuplonojIrno, kurie mu lab 
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriailehkitc Aitokio atritlklmo prie ’ 
Naudokite

Ruffles
tuojaua, kai tik i»a4<4>M(e ple! Ratili-  vų-

lit trumpa laika kada areoplanas iszleke isz Anglį- 
egaledamas kitaip siilnikvV i*z- 

aui i tiži no ir su delnu iižchmge sky-tekaiiczio gazolino, iszlij
le pakol neat loke gilukningai ant tirtos ir lokiu bildu iszgial- 
bejo visu gyvascziiis. nes kitaip areoplanas biiin 
m vn.

nukrito^ ž»*-

ANT PARDAVIMO.

Daugelis isz jusu kaimynių gali jumis 
. pasakyt apie geruma

EMBLEM
JASPER -

NEW CAPELLO
HOME COMFORT 

Kukninei Peczei.
-M

Namas kuriamo randasi sa -

I REIKA-

svaiginancziu

ga na
C 4 Gazolio”

Apio lai 
apraszineja 

kuri 
kores-

volveri isz kurio viena 
buvo iszszauta.
aresztavoj’o 
Juozą. Valentu,
vieži u už kaži ria vima. 
na. nubaudė ant $100 ir 
Ills už laikvma kažirnvežios ir • •
parda vinejima.
gervinu. Kitas kazirninkus nu
baudė po 25 dolerukiis ir kasz- 
tus už kažiriavima.

placziai
Rockford

mums yirisiunte musu 
pondentas.

Keliolika sanvairziu ad- 
gal Juozas Balcilis turėjo per- 
praszyt savo pacziule ant poli
cijos kad jam jd()vaiiotu už 
pjausi ima. naujos stubos 
kius ir stulpus, 
kad mirl is lenda
lodei norėjo priesz mirimą vis
ką sunaikyt ir iszžudinti szei- 

pasielgimai

SU- 
ba I- 

manvdamas 
jam už akiu

mvna.
eziona i i i ui u Liet u viu ar ne ’

I ’ni kns

Spalio 
laidot lives 

kuris likos 
automo-

Innas, teipgi privaliszkas nu
ari i 
ant I

• I

W . Mab.anov Si. Sena bizna va i
♦ ‘ I

viskas geram padėjimo.!

mas prie kito galo loto, 
lietiiviszkos

EMIGRACIJOS
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų.

— teipgi
Heatrolas

"w II
4

bažnvezios

vietų, 
Galima, pirkti visa puse 
arba tik czverti loto.

A. Tamulonis
530 W\ M a hanov SI.

Mahanov (’it v, l’a.

Parlorinei Szilumos Hiterei kuriems 
nereike jokiu paipu. Parduodame ir 
COLUMBIA OAK H1TERIUS

Gerbiamieji, kurio manot keliauti 
[Jin Lietuva szin vasara, tai nepra
tę leiskite teip puikios progos bet 

tuoj naudokitės ja.
Amerikos Valdžia užgyto nauja

lot o Į
I 
I _
Sinstatyma kuriuomi rementis kiek 

i/vienam svetimszaliui gyvenan- 
yra leidžiama 

i aplankyti savo szoli, gimines ir 
ciniko melu sugryžti in Amerika 

■ $ be kliueziu. Iszvnžiuojantiems in 
Amerikos Valdžia 

iszduoda tam tikrus
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, |^kad jis ar ji gales gryžti adgal ir 

važiuoti.
nereikalaus j u paskaityti prie nu
statytos kvotos, skaitliaus atva- 
žiuojanezi in szia szali.

pinigus

(t .90.)

s I
Į

SERGANTI ŽMONES.

G E R AI ZIN O M A S S P E CIA LI ST A S. 
ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMĄ S PE R N AUJ AUSI 
ISZRAD1MA IR SPASABA.

svetimszaliui 
ežiam Amerikoje

I z savo tėvyne
i liudijimus,

į

I

Galima matyti pas pardavėjus
t.

■f.

I H. J. HEISER &’|Co.
Sztoras kuris suteikia jumis užganėdinima.

25-27 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY> Pasiuncziu pinigus in visas > 
Csr.nlis pigiausiai, parūpinu paspor- < 
Stus, padarom Afidavitus ir atsa- S 
rkanc/Jai priruosziam kelionėn, r 
C Keliauninkus pasitinkant stotyse \ 
J New Yorke; suteikiam nakvyne, > 
r nes užlnikom savo vieszbuti. c
> Reikalauk Laivakorcziu kainos, \ 
c pažymėdamas isz kur ir kur nori 2

> George J. Bartaszius s
> 498 WASHINGTON, ST. S
S NEW YORK, N. Y. < 
(Telephone: CANAL 771G >

priruosziam

Merchants Banking Trust Co. Banka
• Mahanoy City, Pa.I

I
I

MAHANOY CITY bu* kožnn Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo- 

ro. Ofi«o valandom 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.

e3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jušu ■ 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. «

Merchants Bahking Trust Co. Banka moka.8-czi&. pro- į 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta surųa kas.-kart j 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus Kūris i 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o ; 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- < 
dauginimu procento. <

Puidokas, 
(lukterės.

SKAITYKITE SAULEir likos 
masziua, ki- 

neatsit iko, 
vedusiai dukteriai isz-

iszk i įmes 
vi n nau ios 
kykl

Tik l’etnvczim ir Snba- ,n‘‘lls paszvenl minia
loi sekanczios prcke>: Bukinta 
haine 24c. Szvieže hame 25e. 
Bukintas sZoldorL 17c. Pork 
czaps 24c. S

lianų
11 e.

ieži szolderei Itic. 
Versziena 12c. ir aukszcziau. 
Gajviena del zupes 4 svarai už 

Del kepimo IGc. iki 20c. 
t'zuk lost Hie. Dau 
ku didžiausiam i 
Moterėlės

< I

Dideles
I net il

(>s atsibus ak-

ir

ig kilu dalv 
pasirinkime.

nepraleiskite proga.
P. J. K abortas, GOO W. Pine St.

— Jeigu kas mano užvesti 
cloktrikinia szviosa in st ubą 
arba pirkti puikius liktorius, 
tegul pirma ateina pas elekfri- 
kieri Floriona Boczkauska
312 W. Pino uly., o darbas Ims 
padarytas gerai ir 
naneziai.

užganadi-
— t. f.

TUSZOZES NAMAS ANT 
PARDAVIMO.

Turiu tuszczia narna in kuri 
galite tuojaus insikrausyt. Na
mas randasi ant 420 E. Rail
road ulyczios. Kas greitai atsi- 
szauks, galės p.-iiniti už $4,700. 
Atfliszaukite tuojaus as EI. S. 
(lately, 1220 East (’entro Str., 
Mahanoy City, Pa. (t. n. 14)

Girardville, Pa.
szv. Vincent 

bažnyezios ir mo- 
kampinio

s !> diena 
Lapkriczio, 3 valanda po piet. 
Szvent inimo

(J

Monsignoris
kum K. Klevinskas, 

sub-dijakonu kum K. Otterbas, 
pamokslą sakys 
tėvas Andziulis.

Girardvill’iecziai laukti, lau
kia tos iszkilmingos dienos su 
dideliu troszkumm Net svetim- 
I a nežili draugygsli's rengėsi 
su kapelijoms dalyvauti isz- 
kilmingai. Girdot kad ir isz to
liams ketina daug žmonių pri
imt i.

kys J 
ralis 
dijakonu

pamaldas 
M i lesi a Vikaras Gen<‘- 

I’. Masson,

ai lai

misi joiuerius

draugygstos

Girardvilles Lietuviu tai di- 
< lelis milžiniszkas 
istorisZkas faktas

darbas, 
pasiliks at- 

mineziai vaiku vaikams.
žmonis iszmirti, bet ju darbas 
pasiliks ir liudys, kaip ilgai tie 
murai stovės, kad Lietuviai bu
vo darbszus, drūti tikėjime ir 
galingi isztvermeje; liudys tie 
bažnyezios murai per amžius 
ateitoje apie juos. — Visus už- 
kvieczia pribūti Nedėliojo ant 
tuja iszkilmingn ceremonijų.

— Kurkutis.

Gali

Philadelphia, Pa. 
menesi atsibuvo 
Laurino I’uidoko, 
užmusztas 2b Spalio, 
biliaiis nelaimėje terp Mmitelo,
N. J. ir Brownsville, N. J. Ta 
me laike važiavo automobiliu- 
je penkios ypatos: 
jojo žentas ir trys 
Velionis norėjo pralenkti kita 
masziua, bet apvirto 
prispaustas per 
tiems nieko blogo 
t iktai
lauže ranka. Laidotuvesia da- 
lybavo api<‘ 50 automobiliu, 
penki kunigai laike miszes bid 
klebonas nepavolino grayt var
gonus isz ko žmonis labai pasi
piktino. \’(dionis pergyveno 
miesto 30 motu laiko salima ir 
priglaudi* daugeli grinoriu ku
rie atvažiuodavo in Amerika, 
turėjo apie 52 metu, buvo svei- 

sverda- 
Prigulejo

kas, ir drūtas vyras, 
mas apie 300 svaru.

. Kazimierio ir Paszel- 
pinio Kliubo draugin iu. Nese
no! sugryžo
lankėsi pas savo motynelia. - 
Draugystes Naris.

prie S

isz Lietuvos kur

*
DAKTARAS HODGENS
Philadelphia Specialistas.

Užsiscncjusiu ir Chroniszku Ligų.
Eikite ten kur esate tilpd kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti nwdika- 
liszka gydymą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikotc nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkito pas mano ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dios, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo* ligoi, iszberlmai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos vka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizma* visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodo- 
ju, silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, 
bo ambicijos, bo gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberlmai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerkloje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau kataru, astma, 
dusuli, užima galvojo, trumpa girdė
jimu, isztynima gerkles (goitre), 
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis. ,

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padokavonos nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tio gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus: •'

X

I,

/j r Padirbti del Angliakasiu ’
4

v
Prailginti puspadžiai ant ' Ball-Band*' (Raudonos , 
Bolt’s) kasyklų darbininkų čcverykų yra didelis 
apsaugojimas nuo astru briauna akmens ir anglies.

Paklaus pamatyt “ 
čionai parodant Lopac ir Himiner paŽifirflkit kaip 
jie padirbti.

Ball-Band’ ’ guminius čeverykus

BAL
‘Ball-Band 
kailį; darbo.

BANDKoulys

gaminai čeverykai padirbti del sun

i

Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

Apsiauk pora, 
jie.

i I
' .s

A merican 
Beauties 

, Cigarai
Į Padirbti iš ge- 

I 
I 
i

I

/

riausio Ameri
koniško tabako, 
ir Importavoti 
raperei.

r
■i i \r

h
*

“ Ball-Band 
laitus, raudonus ir juodus 

Žiūrėkit del Raudonos Bolt's.

Galite gaut
Himiner

>
Cebalus, Lopac ir •

Parsiduoda pas didžiuma krautuminku.

Mishawaka Rubber O. Woolen Mfg. Co.
h>0 Water Street Mishawaka. !nd.

• »Namai kurie užmoku milijonai už niiį

l 
I

i*r

I

I<s>0 **

to

<J. M. THOMAS
Kontraktorius ir Budavotoja*

336 W. Mahanoy Ave., Mahanoy City
Duodu preke ant visokiu darbu 

kas-link pastatimo nauju namu ir pa- 
taisinimu. Atsakantis darbas.
/- ... ................... ........ ■...... ' ■ ‘i

Motio-

au-
kada sugryžinejo

Parsiduoda po 
10c ir 15c.

ir

Į 
4
> i

f ’ <•> n

Saluninkai 
sztominkai gali 
pirkti tiesog no 
iszdirbėjo bok
sais wholesale.

A
g V5

Thompson, Iowa. — 
jus Žukas su Vincu Kingu isz- 
važiavo in Mason Citv su 
tomobiliu, o 
namon, buvo jau tamsu ir ne
mato gerai kelio, pataikinda
mi in medi. Abudu likos gana 
skaudžei sužeisti, Žiūkas 
dasi Mason City 
su iszlaužta koja ir supjausty- 
. *' • ■* « 1 •W'V 9 *9 •

*
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f
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DR. T. J. TACIELAUCKAS

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojui.

2-ra* Flora* Klino Name
W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

LOPAC
ran- 

ligonbutcjo
&

tu veidu, bet Kingas gydomi na
mie. Automobilius sutoAzkejo 
n *>4* r»r>»*x ■ it

J. Penkunas
ST. CLAIR, PA
HaII n a

TAMAQUA Daktaras Ilodgcns bu
na kožna Sercda ir jo ofisas tonais 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va- 

__ ~ * J > t • . i
1.0 P AC

HIMINER
* ifdX'X * > « •*»




