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ft 34 METAS

ISZ AMERIKOS

5922 aresztavoti už peržengi
mą prohibicijos.

* New York. — Praejta meta 
ezionais likos aresztavota 5922* 
ypatos už peržengimą prohibi
cijos tiesu. Isz t uju 454 likos 
apkaltinti in kalėjimą, o liku
sioje užmokėjo bausmes. Gir
tuokliu tame mete aresztavota 
apie deszimts tukstanezei.

Puikios pasekmes prohibici
jos, nor ka kalbėt!
Nuszove paezia, aplaistė benzi

nu ir sudegino deganeziam
name.

Salt lunke City, Utah. — No
rėdamas at s i k ra t y t i
paezios O. H. Woods, 
užasokuravojo josios 
gerai, po tam nužudė, aplaistė 
benzinu, suriszo, padege narna, 
kuriame lavonas sudegė,
nagesiai po ugniai surado ap
degusi lavona ir bleszine ben
zino kuris radosi 
Ant tu j u 
vyra ir uždare kalėjimo.
Mergaite sudege deganeziam

namf.
Mount Carmel, 

Miller, 13 metu mergaite kuri
atvažiavo in sveczius pas savo 

• dede Oskaru Milleri gyvenanti 
Dontyville, arti ezionais, sude
ge ant smert

Ižgere munszaines nuszove sa
vo vyra, nežinodama ka daro.

Milwaukee, 
puskvatierka munszaines buvo 
liriež^ste mirties 4dolp° ^rop- 
ke, gerai žinomo biznieriaus ir 
guodoto žmogaus visam mies
te, kuri nuszove jojo pati. Mo
tore prisipažino prie žudinstos, 
kalbėdama, jog nežinojo ka 
dari*, nes priesz szovima ižgere 
puskvatierki munszaines nuo 
kurios neteko proto ir tik po 
24 valandų dasiprato ka pada
re. Trepkdi gyvęno sutikime ir 
niekados ne turejp terp saves

Wis. — Viena

jokio nesupratimo. Del ko szo- 
ve in savo vyra kuri labai inv-

nuo savo 
pirma 

gyvastį

Ug-

prie lovos, 
d a v a d u a resz t a vo jo

Pa. — Ona

deganeziam na
me, kuri kas tokis padege nak
ties laike.

Mergaite 
per durnus

Įėjo, motore negali suprasti ir 
sziadien pavojingai 
dydelio gailesezio. 

t

Tai tau sargai prohibicijos! 
t

Wren t ha m, Mass. — Jurgis 
Mayshaw, virszininkas miesto 
policijos ir ugninis mnrszalka, 
turėjo nepaprastus sveczius 
ana 
sznipai užklupo ant jojo gyve
nimo surasdami pas ji kelioli
ka baksu gero alaus ir geros 
guzutes su kuria vieszino savo 
draugus ir pažinstamus. 
kokio tai laiko virszininkas 
policijos užsiymdavo kontra
banda- gėrimo, bet agentai ne- 

u galo ap- 
žinia buk virszi- 

palieijos parsigabeno 
gėrimo

serga isz

nepaprastus 
diena, kada prohibicijos

Nuo

ižbegti

Negaleda 
savo paezios 

isz priežasties už 
rubežiaus, Antanas

gy-

netoli

guosdami
Va rgsziis

negalojo 
ir užduso, o kiti 

sanarei szeimynos iszszoko per 
langus.
Isz gailesezio norėjo nusižudyt.

Philadelphia. — 
mas pargabent 
isz Rosijos 
daryto
Szaukus, 32 metu senumo, 
venantis ant Asztuntos uliezios 

Fairmont avė., bandė 
nusižudyti isz nusiminimo per 
gaza. Szauku surado kaimynai 

gaza jojo kainbarije. 
czedino pinigus nuo

kada pribuvo isz Rosijos, idant 
Įnirsi t raukt paezia 
žinojo buk ne g! 
traukt, nutarė užbaigt gyvasti. 
New York ir New Jersey spy

rėsi geresnio alaus.
Albany, 

lėgi slatura mano investi tiesas 
kurios Įjavelintu salimams ir 
koteliams pardavinėti 
rinti 8 procentą alkoholimis. 
Valscziui New York nusibodo 
prohibieije ir geidže nuo josios 
atsikratyt.

New Jersov valstis ketina vi- 
£ai atszaukti prohibieije ir pa
daryti visa valsti vela szlapiu. 
Pats gubernatorius paremia ta
ji už man ima.

Wisconsinas teipgi mano 
praszalinti kvaila prohibieije, 

irtuoklySte labai prasi-

o kada dit- 
ili josios parsi-.7.

N. Y. — Najorkine

alų tu-

teipgi

(lentas Hard i ngas

nijosia, 
szum

nes g 
platino.

Valdže mano nupirkti visa 
arielka.

Washington, D. C. — Prezi- 
perstatys

kongresui savo užmanima ant 
nupirkimo visos arielkos ko
kia sziadien randasi magazi- 

kurios randasi suvir- 
35 milijonai galonu, o

kuria grtletū pirkti už 50 mili- 
Taja arielka 

parduotu po kokia $12 už galo
nu del ligonbuczįu, ir kitokiu 
institutu kurie

, holiszkus gėrimus del ligoniu.
Dabar valdže turi apsaugo

ti 140 valdiszkus .magazinus 
kur toji arielka yra sukrauta, 
mokėti dydeles algas del sargu 
ir kitu virszininku 
isz to jokios naudos.

jonus doleriu.

naudoje alko-

ir ne turi

galejo jojo suseki, ant
laiko slapta
ninkas
daug gėrimo, užkvietė 
draugus ir turėjo puiku baliu
ką, kad sztai kaip vanagai už-

A « A * A M

rS

savo

klupo ant visu .prohibicijos 
sznipai.
Tėvas nukirto dukterei galva 
idant nebaszninke nekenktu 

gyviems.
Minu.Winona, Minn. — Palicije 

ana diena atidarė kapa Eran- 
ciszkos Bloch, kuri mirė penki 
metai adgal, idant persitikryt 
ar teisybe kad josips kūnas li
kos' snbjaurytas 
szeimyna idant nekenktu gy
viems.

Badai tėvas merginos nuėjo 
ant kapiniu atkasė grabo, nu
kirto dukteriai galva ir pagul
do prie kojų.

Mat nekuriosia dalysiu Rusi
jos, žydai tyki, jog priežastis 
nelaimiu ir mjrciiiu'szeimynoje 
yra atsilankimas mirusios ypa
tus o idant užbėgti tiems atsi- 
lankimams nebaszninku, reike 
nukirst galva 
kojų, tada nebaszninkas dau
giau ne kenks gyviems.

Szeiniynoje Blochu po mir- 
merginos

per likusia

ir padėti prie

ežiai
kios
idant užbėgti tolimesniai ne-

. 1 1 •• V. 1, 1

mirė net pen- 
ypatos greitu laiku, o
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Nužudė milema; nėnorejo jojb* Už gera*valgi aplaike $60,000 
pabueziuot.

Cleveland, Ohio. — Mariute 
Hcdecz nenorėjo duoti bnczki 
savo milemui Alfredui Barbe 
rio, kadiij tasai ejo namon ir 
teip tuoni užpyko, jog isztrau- 
kes revolveri užmusze jaja ant 
vietos, po tam pats save pasi- 
žoido mirtinai ir sziadien stena 
ligonbutije.

Badai Mariute iszejo aritfyi- 
vėikslu su kitu jaunikiu, o ka
da Alfredas apie tai dažinojo, 
atėjo pas jaja ir pradėjo bartis. 
Iszej<lamas namo paprasze 
buczkio ant labanakt ir neap- 
laikes jojo pradęjo szaudima.

” Kiauszinei atpigo.
Chicago. — Czionais szvieži 

kiauszinci atpigo ant 5% centu

dovanu.
Albany, N. Y. — Už tai, kad

kada tasai
/ *

arba dabar parsiduoda po 29!/į 
centu.

New York. — Kiauszinci 
szvieži atpigo ant 35c., o švies
as ant 35% ’svaras.

4

Darbininkiszkas padėjimas 
anglių kasiklosia.

Indianapolis, Ind. 
n inkai kasikiu 
jaigu numažins darbininkams 
mokesti, tai kasikius dirbs ge
riau ir turės daugiau užkalbi
nimu ant augliu. Tokis numa
žinimas mokeseziu visai nepri
sidėtu prie pagerinimo .darbu 
norints daugeliosia 
niimusze mokesti anglckasiams 
su prižadėjimu geresniu darbu, 
bet tas nepagerino darbinin- 
kiszko padėjimo kaip isz SO4

t

— Loop i- 
tvirtina, buk

vietosią

kaneziu rapartu suprasime:
Colorado. — Kasiklos dirba 

kanuoblogiausia, • mokoseziai 
numuszli ant 38 procento pri
verstinai, ezionais yra open 
shop.

Pittsburg. — Visos kasiklos 
dirba puse laiko arba visai ne
dirba, anglių nereikąlauje. -

Columbus, Cleveland, ir Cin
cinnati, OJiajui. Užkalbinimai 
ant augliu likos atszaukti. Visi 
lauke dydesniu szaloziu idant 
kasiklos dirbtu geriau. Ktisi-

ezionais

mokėjo gerai iszvjrt valgi;/Mrs. 
Ona Souder likos apdovanota
su 60 tukstanezei^ doleriu, ku
riuos paliko Sziinas W. Ihling 
pas kuri Ona radosi .už gaspa- 
dinia. Norints likusia szeimy
na užprotestavo priesz toki 
testamentu, bet nieko nepadaro 
ir sudus pripažino jiai pini
gus.

Matote moterėlės, 
kukorysta kaip kada užsimo
ka.
Tris žmonis mirė bažnyczio^ia.

Philadelphia. — Laike pa
maldų kataliku bažnycziosia 
mirė dvi iribtęros ir vyra^ po 
spaviednei. Dvi moteres mirė 
St. Charles bdžnyczioje o vy
ras mirė Szv. Monikos bažny- 

• ežioje.
Politūra vietoje vyno.

Grand Rapids, Mich
Sz.iiiiin z.uiviiiu jmvujju^iii ap- 

sirgo iszgordaini komunijos 
vynu laike papialdn reformato
rių bažnyczioje ezionais.' Kas 
tokis iszgere vynu isz kieliko, 
o in jojo vieta iri pyle politūros 
(varniszo) ižgere. Badai 
du isz serganeziu mirs.___  J____ .

MOTINOS SZIRDIS.

jog gera

dvi mbtdres ir vyraš po

szimts žmonių juivojinV

riii bažnyczioje ezionais.'

- De
li ap-

Tūlas jaunikaitis pamylėjo 
jauna mergele, Jiji buvo bega
lo graži, l)et nemielaszirdinga. 
Ir sztai viena karta jiji susap
navo: ji butu graži ir laiminga 
jei nuolatos galėtu prię saves 
turėti szirdi tos moti nok, leuri 
pagimdė jos numylėtini.

— Eik, užmuszk savo mo
tina, iszyrnk jai isz krutipes 
szirdi ir man ja atiduok.

Neapsakomai 
jaunikaitis, 
mergaite ir 
toli. toli.

Sekama diena jis vela sugri-. 
žo. Jo numylėtinė yel jam sa
le •

persigando/

Jis pažvelgė in 
nubėgo nuor jos

<

kasiklos dirbtu
klos kurios iszleidinejo po 240 
karukus augliu, tai dabar iž- 
dirba tiktai po 101. Jaigu lai

tai hikstan- 
kentes bndn su 

vasaros. Kentucky 
30,000 anglekasiu nedirba. Ne- 
kurios kasiklos dirba tiktai po 
dvi dienas ant sanvaites.

Indianapolis. — Anglių ezio
nais visai mažai surcikalauna 
ir niekas neperka.

West Virginia. — Kasiklos 
konia visur sustojo o kad. ir 
kur dirba, tai tiktai puse laiko 
už numažy ta preke. Loen in in
kai moka kiek jiems patinka,

kai nppasigerins,- 
czei szemynu 
užstojimu

ir užmuszk savo 
ifjzhipk jai szirdi 

isz Krutinės ir, alneszes, ja 
man atiduok. Tai noriu dėlto, 
kad asz tave amžinai mylet^u 
ir kad visados bueziau jauna 
ir eraži.

Mergina pradėjo jaunikaiti 
bueziuot, jain po ausia kuzdet:

— Padaryk tai, brangusai! 
Padaryk! Parodyk, jog tu ma
ne myli!..

Ir vel\ jisai,

— Eik 
motina,

krutinės ir, ja

laimei, panaudojo taji būda.
Nužudė mergina ir pats save,|ne8 tonais

•niekas negali suorganizuot te-j 
naitiiiiu darbininku.

Todėl, kas isz to kad kompa- 
mokesti an-

—^mergina nenorėjo jojo.
Wilkes-Barre, Pa. — Morta 

Leszczinskiute, 
gi mergaite,

isztrukes isz 
mergaites glėbio, nubėgo kur 
jr kojos nesze, kur akys vede.

Sekama diena mergaites vis 
jam ramybes neduoda. Ji vėl 

.p 
nesiranda unijos ir|,

tina, iszlupk jai isz krutinės 
szirdi ir, ja man atiduok.. O 
tuomet tai asz

sako: -
— Eik, užmuszk savo mo-

18 metu pato-
likos nužudyta | nijos ir numažins 

per Joną Lesevecki, kuris ra- glekaVnains jaigu tas nepasė
dos! ant burdo pas juosius te- rins.būvio darbininkams.

- *• * - * - I ’ •

Persiszove isz gailesezio kad Į lesių, kita jaunikaiti. Jisai del 
jojo szuo pastipo.

Chicago. — Doviniu metu

vus. Zudintojas, kuris turėjo 
apie 40 metu, po tam pats sau

1 .

Jonas insimilejo in Morta ir ,.r Į

ta diena melde josios dant pa
siliktu jojo paezia, bet mergi
na atmetė jojo praszima ir tai 
kelis kartus. Jonas isz dydelio

pasidarė mirti.
Jojo szuo pastipo

ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos 4---
Brangumas provincijoje.

Panevėžyje produktu kainos 
20% auksztesnes kaip Kaune, 
o Sziauliuose 10%.
Ruosziama sumažinti smukliu 

ir traktierių skaiezius.
Paskutiniame Kauno m. Ta

rybos posėdy priiĮita sumažin
ti lyg .100 smukliu ir traktie
rių.
P. Galvanausko pavaduotojas.

Kaip manoma Valdžios sfe
rose, p. Galvanauskui sergant, 
jo pareigas eisiąs p. ministeris 
pirmininkas Dr. Grinius.
Vilniaus klausimo sprendimo 

laukiant.
ir politikos sferose 
jog Vilniaus klausi

mas bus greitai iszrisztas.
Inspejimas visuomenei.

Patiria, kad invairiuose Lie
tuvos krasztuose blogos valios 
asmenys skleidžia nepamatuo
tu gandu, kad netrukus busią 
iszleisti Lietuvos pinigai, o da
bartiniai pinigai (ostmarkes 

Peilis nenukirto galvos razbai-|ir ostnlbliai) visai nustosią 
ninkui — gyvastis jam dova

nota.
Kiliui. — Tūlas I Randams, 
vardu

ui nlandije. — 
karaelipcziu būdamas

1 Bolszevikai užėmė finiszka . 
miestą Nagriavari.

Helsingfors,
Pulkas
vejamas per bolszevikus inejo 
in finiszka miestą Nagriavara. 
Tame bolszevikai apsiaubė vi
sa miesteli, paeme in nelaisvia
pabėgėlius ir prisisavino Na- 
grjavara. Dabar finiszka val
džia užproteštavojo priesz toki 
pasielgimą bolszeviku.

Ledai užmusze keturis vaikus.
Buenos Aires, Argentina. — 

Aplinkinėje Kiverija Urukvoje 
nupuolė teip dydeli ledai laike 
szturino, jog užmusze keturis 
vaikus. Namas kurioje szeimy- 
ha gyveno, sugriuvo nuo smar-

' lt

kūmo tujų ledu. Szeimyna isz 
baimes ižbego 
kurie tame laike 1 
suskaldė vaiku pakausžius, jo 
nuo sužeidimu mirė, 
motina vaiku
Daug gyvuliu aplinkinėje likos 
užmuszta.

laukan, o ledai 
nupuolinejo, 

. jg 
Tėvas ir 

likos sužeisti.

r<

Seimo 
manoma

I

— Gudu spaudos persekioju 
mas. Gudu spaudos krikszcz.* 
demokr. laikrasztis “Krynica” 
uždarytas neaprėžtam laikui'ir 
nubaustas 10.000 lenku mar
komis.

— Lenkijoje laukiama bado* 
^Danzigcr Zeitung” prancsza, 
kad derlius Lenkijoje tiek blo
gas, kad jai gresia toks pat ba
das, kaip Rusijai/

— Garvežiai ir vagonai isz 
Rusijos. Lyg sziol isz Rusijos 
priimta 29 garvežiai. Isz ju 27( 
pasimisti in Ryga. Isz viso 
kol kas gauta 17 garvežiu. Va
gonu priėmimas manoma grei
tu Ihiku prasidės.

— Naujas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atstovas. Ih 
Kauna atvyko su dviem A. R* 
K. gydytojais ir Vyriausiuoju 
Raudonojo Kryžiaus atstovi! 
Pabaltjurio Valstybėms, nau
jasis Amerikos Raudonojo kry
žiaus atstovas Lietuvai.

— Ar dalyvaus Vilniaus 
seime žydai ir gudai? “Gazetri 

straipsny apie Vil-
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4VKrajowa” 
niaus seimą raszo, kad dabar
tinio momento rimtumas pri
vers žydus ir gudus dalyvauti 
rinkimuiose, nes dabartino 
tarptautine padėtis esant to* 
kia, kad ar jie dalyvaus ar ne 
Vilniaus seimas nuo to nenu- 
kentesias.

Žvėris dvarininkas.
Užventis. Kuržiu dvaro už- 

veizda Varis Brastauskis buvo

>i ■f

Ostnlbliai) 
savo vertes.

Piliecziai, patikėdami tiems
, stengiasi į *

Wong iszleisti, brangiai supirkrnoda-

nos
■i4pinigusSi augian 

razbaininkas
Almyi, nesenei nusprenstas ant | mitokas nors prekes ir tuo da-

Sziam klausimui iszaiszkin-

(T
«

ih

•i

nukirtimo, sziadiėii ' naudojosi rydami sau žalos.
liuo’svbia ir yra guodojamas u----- -------- -----  ---- ~------
nuo visu isz priežąsties nepap-1 ti, Finansų Prekybos ir Pramo- 
rasto atsitikimo.

Wong, drauge

guodojamas *

’I

nes Ministerija pranesza, kad 
su sato sze-Į ruosziama iszleisti savo pini- 

szeis draugais Tikos suymtas už gai, bet ostmarkes ir ostrubliai 
papildytus apipleszimus ir žu- p

jau perdaug insivyraves ii rte*
syki darbininkams grūmojęs 

iszszaudyshi kaip sztmis, jei- 
‘M *

nepabūgo jo 
bet viena gražia

vilke vėl atgijo. Nesepai I “kriksztyti.” Tai sužinojęs už- 
nupuolė ant||)UV0 sujmti au stambus ūki- veizda suszvelnejo ir daugiau 

įlinkai slaptai gabenant linus jau nedrįso grūmoti — “‘isz-

i ui
bus iždinėse keieziami. in nau- gU tik pasiprieszinsit.

dinstas. Kinų tiesos yra. greitos jus pinigus be jokios žalos ost- Darbininkai 
todėl visi likos nusprensti lint I markiu savininkams. grasinimu, bet viena gražia
nukirtimo. Szeszios draugu '_  Linu kontrabanda Erž- diena jau buvo susitarė ji
galvos.likos, greitai nukirstos,|vijke vel atgijo. Nesepai|“’ " • -
bet kada peilis 
galvoj Wong, galva nenukryto 
nuo stuobrio, bet peilis tiktai 
sužeido kakla..

Slidžios ir budelis matydami 
tai, suprato tame koki nepap
rasta apsiieiszkima, jau dau
giau nekirto galvos Wongui, 
kuri nuveže in ligonbuti ant 
gydimo ir dovanota jam kalte- 

7____ , --o-^o savo pilietiiszkas tiesas ir I gruodžio 1 d. pakelta. Bilietai

atgijo. Nesenai

18Z-

per siena. Du vežimai su linais szaudysiu kaip szunis. 
ir keturi geri arkliai konfis-| • - 
kuoti.

Tas pat pastebima ir Tilžėje Į į'it sprando skerdžiuyienci J.

in Užventi vežti pieną, vežioti 
in abares sziaudu, szieno, szer- 
ti ir kloti gyvuliams, kp jai 
stojant in dvara nebuvo sukal
bėta. Jei atsisakius visas tas no

y >

Darbininkams nusikracziuS 
to piktszaszio — jis užsisėdo

kontrabanda) kur linu Bęįnorienei: pradėjo ja varyti(linu
pudui mokama lyg 1500 auks.

— Kauno arkliu tramvajaus
Ujuimv h vivvauvici juui niuiv. i ,

Dabar Wong yra liuosas, alga- Į pravažiavimo bilietu karna nuo

guodojamu žmogų kureDievas | Stotis r- Rotusze kainuoja 3 Į j darbas dirbti — Brastai^- 
kis atsisakė , jai duoti malku 
kurui ir liepe eiti už 3 varstu 
in lauka ir isz ten parsineszti.

Svki Beinoriene

apsaugojo nuo baisios pabai
gos.

ISZ ROSI JOS
> 1

Badai alijentai pripažino so-

auks., Stotis — Soboras 1 auks.
50 sk. .

— Netikri pinigai. Fim
Prek. ir. Pram. Ministerija pra-Į Syki Beinoriene paprasze 
nesza, kad apyvartoje pasiro- urėdą pagalio prislėgti bulbiu

pinigai.

de netikru 1000 ostmarkių ruszi, bet negavusi, pati pasi-

’ viatine Rosije.
Moskva. — Soviatine valjže | 

apgarsino, buk allijentai pripa-*

banknotu. Atskirti , juos nuo ome, kokio jai reikėjo. Pajutęs 
. tikrųjų galima isz sziu žymiu: Brastauskis, puolė Beinorieno

1. Netikros 1000 ostmarkes ne- ir ome muszti (kumsztej turėjo 
i \ andenmiu m . sugniaužęs, ar peili ar kita 

Viduryje numery turi ne-Į koki innagi, negalima buvo 
žiūrėti) ir taip sumusze, kad

M .....

*

/ 
lU

Iii v
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n-I

• 1
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į

> 7-
‘ i

'Iii/' ,1

vandeniniu žymiu.
apgarsino, buk allijentai pupa-1 Viduryje numery
žino Bosiję ir jos soviatine vai-1 aiszkia, žvaigžde su^ žalia vi-

siunsti savo atstovus arba de-l1^0.^ tikrosios turi
legaUis dalybauti pakajiniam I

sugniaužęs, ar peili ar kita
>!

*

dže. Allijentai pakvietė Rosije | duryje kita žvaigždute, kuo-1 Beinoriene apalpo. Jai apal* 
*r ;

■ 1 - - - i. .■ J viduryje ka tik žalsva žvaigž-
amįiųai, tai asz"busiu visados Į pbsedije kuris atsibus Genevo- Į dut<\3,

| gražinimai stambus ir nerysz-h ________________ ___
— Brangus butai. Sovietu kus, kuomet , tikrųjų 1000 ost- Po to atsitikimo pakviesta isz 

■ I markiu visas
kils, ryszkus ir

x Isz Vilnie ežiu gyvenimo.
— Lenku kariuomenes ka-

tave mylėsiu
t ~k , I •jauna, graži ir laiminga. Jeigupc. 

tu tai nepadarysi — asz pamy-

manes tai padarys. • Rusu Vyriausybe feikalauja už
Beprotiniam sujudime per Estu pasiuntinybęs Maskvoje

4 11 * a « a . • a ■, 1 A ••• Ii i ... -4 /A /A 1 1 1 • V

manes tai padarys. ‘

aiszkia su | pus kanezum eme muszti 9 me* 
tu jos sunu.

Atlikęs žveriszka darba, nu- 
I kės visas marginys ir visi pa-1 ejo ir užgriovė Beinorienes ru- I __ •_____• __i__  • _____ I t. . vsi, — bulbes suma i sze su žeme.

, uz 
hjžiojo po laukus ir tik kada rit>. |Estu Optavimo Komisijos butą 

t J
ir I mokesnio, tuo tarpu tie Ubu na- r^iviai. Galcziunu sod. Gerve-

Ruseli Mueller, pasižoido mir- Visa diena 'jaunikaitis"' klaid-i butą 100 000 aukso rubliu, 
tinai paleisdaihaS sztivi

- - -? kratiniu, už tai kad"Jo jo mile pi° naktis, kgda pasidaro thm-165000 auksb rubliu nuomos 
- . _ _ 1 mas szunytis Peggy” phsti- SU/ V“ parbėgo namo ir mokesnio, tuo tarpu tie abu na-

nusiminimo pradėjo loszti isz U 
kaziru ir badai pralosze gana |

po, todėl ir jisai*nrirojo su juom 
drauge mirti. ‘4

. 4

marginys smul- Užvenczio milicininkas isztirti 
gražus. \ jdalyka.

Brastauskis milicininkui it 
Visiems kitiems ten buvusiems 

zv. <<tz.a jgirdint' pasakė:
r ’ I * ’ ■ n

padare visa tai, ko jo numyle- mai priesz kara tekainavo 200.- ežiu par. gyventoja naszle La v-
7> ‘ I /XZXZ-V » ' t t S I • • • A . *1 TY*1 •

daug* pinigu. Ta vakara buvo Kirto paezia su plaktuku, bedamas, nakties tamsoje* be-
szove ji ant smert.

Pittsburg, Pa.
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(sumusziau), ta ir ncsziosis; a-u_ ■ 'r. i
jeigu teismo pralosziu, tai 
Smilgeviczius (dvaro savinhu 
kas) už mane 
dar pridėsiu.”

Darbininkams iszejus iri 
bažnyczia, Brastauskis puolė 
muszti Beinorienes vaikus —< 
Prana 9 metu ir Aleksi 14 me* • 
tu. ' • ’ }

Beinoriene Brastauski padan 
ve iiv teismą. JIet ■

1000 aukso rubliu. . ■ I rinaviczienO padąve Vilniaus
- Totorių respublikoj W skundu’ • kad’p"'

■ f J I imtas kanuomenen /jos sūnūs, 
kuris esąs kurezias ir nebylys, 
praszydama kuo greieziausiai 
ji paleisti, nes ūkio darbus jis

tinę reikaląVo. , r
Ir kad jisai, visu kurni dre-

ku, reikalatijancziu pasžialpos 
’ I esą 1,304,425.' Maitinama lygi 
~ į sziol tik buvo apie 100,000 vai-
^Uv ' ■ ' | galės s^iaip taip atlikti ir na-

inie jai bus naudingas., Prie 
skundo pridėta sodžiaus nuta
rimas su 45 paraszais ir vietos 
klebono liudymas, kad paimta
sis įn kariuomene negali eiti 
iszpažinties, nes su juo negali
ma suMkalbeti.

go pas savo numylėtinėda dangau nu s i mynios, atėjo
namo vėlybu laiku, pasiėmė re-Į Pittsburg, Pa. — Apsigiuda-1sze jai savo motinos szirdį 
volveri, inejo in kambarį Ma- ma nuo užpuolimo i

toji paregėjus Jpna kuris jaja kirto, su plaktuku ir Libido. 
A 1 — " A V* A * -A A A A A I .1 lt

I

M

vyriausybei skunda, kad pa
imtas kariuomenėn /jos suims,

* užtars, o tada
I"1'

'l

i!- *

iszejus, . t ..v...... ne-
Apsigiuda- sze jai savo motinos .szirdi — 
savo vyro, |staigu suklupo, parpuolė ir pa-

> ■

lijo | Kaįa jiųpiikaitis,

;a

rintes, _
apsiginklavusi, pradėjo bėgt inl kersrino^užmusrimuj Eini

savo brolio Antano, Kokszfcieno, 32 metu senumo,|mas kel^i nup žemes, motinos[mijos. Trockio ragina darbi-
* t,. /' ;. ; ... ’z w ‘

jog 'pradėjo szauti in began- Priežastis nesupratinio kylo už paklausę:

o

kambarį i
bet Jonas teip buvo insiutesH nuszove savo

ežia, pataikindamas in jaja tris tai, kad motore s nepagamino
Į 1 * * • 1 “ “ - - ’ -

kuknia nuszove pats. [ras atėjo isz darbo.

| I «ama«AA ,

szuvius. Po tam hubegiaajn I vakarienes ant laiko kada vy- Imięl
A a *! A t . t ' I < A • «A « ‘ f ». *

> i i ■ Į

i I .
I 

4

dejuoda

vyra ant smėrt. | szirdis maloniu balsu pas ji 
s '

Ar „pasižeidai,
~ ^unėlį ? Ka .tau skauda,mmiiją gi 

balaną’0|i T
U ,r ■ . te

.-■rji' I

J /

mano

>’ i i ?'

— Trockis norį stiprios ar
A A 1 ' M. A k. ’mi. __ aš*

n inkus padauginti szaųtuv(i ir
amunicijos produkcija, nes ga;- 
lima laukti kuržuazijos puoli

veikiausia
ir teisme nieko nelaimes', nes

*

mo, del ko pavafearud reikia 
sudaryti stipri armija.

K .1/

taikos teisėjas dvarininkas, Pa
Leseckis be abejones palaikys 

. a. A »
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KAS GIRDĖT
Nuo pribuvusiu atejviu isz 

Lietuvos girdime visokius ap- 
sakimus kas Lietuvoje szia
dien darosi. Isz tujų apsukimu 
galima dasiprast, jog tonais 
tikra velniava: žmonis apgau
dinėja visokeis budais, pared- 
ko jokio nėra, valdže apsnūdus 
ir nežino ka daryti, agitatoriai 
važiuoja in Amerika rinkti do- 
Terius nuo “kainu” nes žino, 
jog tik Amerike jiems geriau-, 
se rugepjute, gromatos siun- 
cziamos pas gymines in Ame
rika yra atplesztos o jaigu kas 
raszo tikra padėjimą Lietuvo
je, tai gromatas degina idant 
Amerikiecziai nedažinotu tik
ros teisybes. Žmonis buna ap
gaudinėti ant kožno žingsnio, 

“ virszi-

kainu

pažino ta, kurines se nu kijo
teip nemandagei iszvadino va
gono, jau norėjo bėgt isz ofiso, 
byt ji senukas sulaiko ir liopo 
atsisėst. Vyrukas pradėjo vi
saip iszsikalbinet, jog taja 
diena buvo labai užpilsiąs isz 
savo nepasisekimo. Ant ko se
nukas jam atsake, jog ant sa
vo piktumo turi turėti kan
trybių, po tam atsisveikino ir 
paliepė jam sugryžti už keliu 
dienu, du pridūrė gera pamo
kinimu ir prižadėjo jam dar
bą. 1

Nėra abejones, jog tasai jau- 
inandii-

nes
aplaike, pasi

jam mintiję ant visados. 
Persitikrino apie verte manda
gumo ir paguodones ir1 supra
to, jog su mandagumu tolinus 
nuejs no kaip su paniekinimu. 
— Teip, mandagumas nieko 
nekasztuoje, o per 
dagu pasielgimu,
kreipė ant saves pagųodono ki
tu ir lankei aplaiko už tai ge
ra ai liginimą.

nas žmogus pasiliko 
ginusiu žmogum atojteje, 
pamokslą koki 
liks

SAULE
•< ‘

MOTINA.

r

MOTERIS
' K

/ a f L*j .1V”

v Kas tai yra motina? Mojinu
i jr prakili

J 
v •

■

Į.J:į!
Ire

nes visoki praaimyuia 
ninkai” renka padotkus po ke
lis kartus. Girtuoklyste baisei Ir 
prasiplatinus, o moraliszkumas 
konia visai dingo. Žmonelėms 
teip pabjuro gyvenimas Lietu- 

rengėsi va- 
ir kaip ro-

vieni žydai pa
siliks Lietuvoje isz kurios ke
tina sau sutverti Palestina.

Visko negalima apraszyti

savo man- 
žmogns at-
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kožnasyoje, jog 
žinoti in Amerika 
dos neužilgio
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davorinio trūkio, pribūdamas 
in Samara. Tonais sutiko kelis 
Amorikopus isz paszolpiųes 
draugavęs,' kur nplaikė darbu 
už 75 centus' ant sanvJtites ir 
maista, po tam gavosi in Mosk-| Motoris yra yisu gerbiama .pir- t v • v j • r ' u. ■ . • ' y ' - *' . * * L • _ .
gavosi in Byga. A įsinorėjo jum 
ant visados laimingos Bosijęs 
kur viskas ir kožnas kvėpuoja 
“dydolia laisvia.” — Saugok 
Dieve nuo tokios laisves kaip 
Solovievas aprašzjneja!

Jaigu kas žino kolei darbu 
kasi klosią, tegul jirigialbsti'sa- 
yp artimui, km is gyveua’Oklų- 
hojnoje kasikiu kompeje sji 
szeimyna. ir jau metas laiko 
kaip raudasi be darbo, nes ttt-

va, kur aplaiko praszpartu ir

f
|T

nais kasikius nedirba. Susimi- 
lekite ant szito žmogaus kuris 
vargsta per visus metus be dar
bo.
darbai prie
kite pas
M out ris, Box 238, 
Oklahoma.

Jaigu kur randasi kokio 
kasikiu paraszy- 

ji ant adreso: John 
Adamson,

Isz Lietuviszku Kaimeliu

Sttuli—r

yrą tai gražiausias
L f ’ . r I. 1 'L \

niausiąs dalybas pasaulyje

miįijisia kaipo motina. Motinos 
vieta pgsaujyje yra^užvįfl svar
biausia. Rijųku kuri pakeliu 
sunkia tik giinusio kūdikėlio
' V A ■ ' ’(fa'1*' '.‘V’1’

keliA ir palaiko 
civilizacija. ’* 
pagal Zola, ‘‘
kuria civilizacija sukusį.

t^*******^^ .... . ,.,r T-,., ... ..  ..  t t ...       t

REIKALINGA AGENTUREIKALINGA.
I

gimemb. Prie jos kru 
titles musu 
lapo mimalszintas. Tcmydarni 
jos lupas.mos iszn,iokoni(/ kal
bėti. Is# jos akiu iszskaitenie 
paslaptis tikėjimo,' vilties ir 
meiles. Pagnliuus gi jos raukos 
užvers mjjflii akis kuomet pas
kutini atsidusima iszlcisime 
mirsinię. ”

•Mylėki nie 
jnptinii 
miniu

beviltis verksmas.
Automobile Bajikiug Korpo 

reikalaują 
<

MAHSZKINIJ . DIRBTUVE 
marHit- 
4 Pigiosracija

gaus, turintis
imi ir galintis juisitikti $i| žino 
n imis.
turime giuru
szykite arba utsjszaukite pas 

IL M. Moses
238 S. West'St., 

She na nfloab, Pa.

žino-
laug pnžinsta-

!)<•! atsnkaiiczio^ vvro 
užsiėmimą. Ra-

■i

POTTSVILLE PA.

r,

A

OJDEUC 
reikalaujo agcnlii parduJll Ju 

klniiH llesog ncBztotxjjams. 
prekes. Sonipcicl dykai. Madison Mills 
603 Broad why. New York. ad.

DAKTARAS I. W. H0DGEN8 
l’hi ludelipliiu Sikulnllht a~s

savogerbk i tuoranka pa- 
ipso pasaulio 

M o tori s-mo t in os, 
yra. tai aszis apie 

” To
dėl moterų vieta ne tik žmoni
joje, bgt ir ubęlnai t žmonijos 
draugijoje, bei jos judėjimo, 
yra labai svarbi. Jaja kiekvie
nas privalėtų stengtis kuoge- 
riausia pagerbti ir padėti pil
dyti tas jos stmkias ir svarbias 
priedermes.

Moteris-motinos 
mais ir savo siela galėtu pada
ryti didžiausi pervei’Sma žmo
nijos gyvenime. Tvircziausias 
moteries ginklas — tai jos sie
la, jos jausmai, jos szvelnmnas. 
Tas ginklas sutrupina plienini 
karda ar durklą ir sutirpdina 
kiecziausia kulka. 

Pavyzdinga motina 
žvilgsniais.. — 
vaiku mokykla.
vaikams piimatinids ir svar
biausius paaišzkinip)iis ir ži? 
nes; ji atidžiai ir šuinaniai ren-

savo jaus-

motinas, nes jos yra geriausios 
muAl^raįjges ir patarėjos. Mo
tina niekados nevęliją blogo, 

atlaidžia * ir už- 
padarytas kh,ii-

tik gero; ji 
mirszta visas
dus, skriaudas. Tik viena ka ji 
blogo savo vaikams padaro, 
lai kuomet apleidžia 
sauli, ir niekas negali ir 
les užimti jos vielos. (

— J. M. Baltrukoniidi*.„e T „ n...........

KUR BUNA.

szita pa-
uega«

Paieszknn mano broli Juozą 
Jakidiaucka ir sesers Gražules, 
po vyru iTasaiickieiio,,pirmiau 
bifvo Waterbury, (kum. dabar 
nežinau 
szau k t.

kur. Meldžiu alsi - 
(i;>)
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U tas, 
ir 

fjcrtou/iiaa (htk- 
kny- 

gc.s piirduodrin 
uz $7.00. LY- 

( TIES MOKS- 
J LAJL tai •pir- 
į m utinė knyga, 

į Skini pasakyti 
' ir ųtvirai filiu- 

strucijoini.;) į- ; 
rodyti viską, ;J 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rci žinoti apie 
savo 1 y t j: — , 
lyties organu 
i :1 h i v ystytną, 
funkcijas, svei
kata ir ligas; , 
moterų reika-, 
lūs: ' \ 
mėnesines, Rut 
dikitl
fll <1 . J <JI I ***1» 
meilės ir šei 
m o s

DABAR i 
dbliiaitniitu

I

,V

<w

o:

<s

vWsJ
(a ri^kn a

fi

1 m" lemi drj«o
l/Ę

iibi
d

I

l

1 

I

Užhlscnejiibiu ir ChrouiNzku Ligų
Eikite ten kur esate tikri kad gau

kite tvirta rodą ir atsakanti medika- 
llivzka gydimu, per daklara kuris turi 
daug Dirt u j>axrkniingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikotc duo manės yra 
gvrtranluotas.

Jaigu CHiite silpni, ncrvlszkl ar H- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 

atejklto pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. ,

yidiirlii netvarkos, aptrauktas He- 
žuvis, (ižklmhutiK ir sunkumas po val- 
ginl, guzai, sniigiills, sllpntunus szir- 
dles, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, 
d<deryiijcK ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

>Si|ppl vyrai ąr pajėgos justi jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stok.ls jums ,drūtumo, mlt- 
riiino'ir pajėgos ka garota jums pa
ženklino, Jaigu teip tai matykite ma
ne.

Bumaiizituts visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne ir szlyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuot) ir Irote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz.ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gus, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailsint, pikti, iszbliszkuHis ir 
Iszberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pecv>oso, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, Štokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu -kalara, astma, 
dusuli, užimąs gaivoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre.) krau
jo, odos ir Speciales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri- 
t is.

Atelkitę gausite rodą dykai. Po tam 
iszalHzkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojoriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garringiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

Ofiso valandos 8 ryto iki 8 vakare: 
Nedeliomis 10 iki 2 popiet

Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St.. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.

esą padūrę,
Laukti

J.'Ja k u bausk as,
2 llqpe St., 

Brooklyn, N. Y.

* Visas svietas Tingi rd o apie 
iszkeikimo rusiszko kares mi- 
nisterio
diszko tikėjimo per augsz- 
cziausia rabinu Ekaterinoslave

i Trockio tėvo, 
Majžiesziaus Brenšteino. Troc
kio tėvas aprciszke,

SHENANDOAH, PA.
Loono Trockio isz žy
li kojinio per

kokis sziandieninis padėjimas ;|n| praSzimo
yra Lietuvoje. Turime daugeli 
gromatu isz kuriu tik trnpine-

Frockio levo 1

buk jojo
liūs isztraukcmo ir gaminamo, 8UJ1U8 pusilik.o zarnien žydisz-
o gal atejtejc placziau apie tai 

'paraižysime, ant sziadien bus 
užtektinai.

bolszevikiszkosPadėjimas 
valdžios labai susidrutino aky
sią rusiszku gyventoju kada 
atėjo paszialpa isz Ameriko. 
Bolszevikiszki laikraszczei isz 
tojo labai pasinaudojo ir pra
dėjo raszyt, jog puse meto ad- 
gal amerikoniszka valdže no 
norėjo ne girdėt apie pripažini
mą bolszeviku; o dabar dava- 
džioja, buk Amerikas atgabeno 
maista bolszevikams už ka mo
ka Amerikonai ir tai yra ge
riausias davadas, buk Ameri
ca pripažysta bolszevikiszka 
valdže už drūta ir užtikrinta.

Teip tai klaidina 
bolszevikiszka valdže.

ko tikėjimo (judeizmo), jog ji
sai likosi prakeikimu žmonių, 
ba buvo priežastim sutvėrimo 
bolszevizmo ant viso svieto. 
Ekaterinoslavas 
miešti! 'J’rockio,. ant 
jū iszkeikimo 
motina.

Žydai lyg sziai dienai užgin
tai jieje prasklydo 

po svietą, dangs-

ant viso
yra gymtiniu 

cerenloni- 
radosi tėvas ir

sakydami,, buk yra tik- 
o nė žvdais. Troc- 
Majžieszius Bron-

czino buk
bolszevizma l v
lydami prrtvnrdems ženklyvu 

zrusu,
ra i s niša i A,
kio tėvas,
šteinas ir rabinas isz Ekateri- 

parode visam svietuinoslavo

40Milinczukas, 
in ligon-

— Jonas
metu, likos nuvežtas 
butia su perskeltu pnkausziu, o 
kada atsigavo, pa.sake, buk tai 
jojo milema prisiegele jam teip 
“.... ai...:,...”papiksino 
alaus.

buteliui nuo

Yocessjn— Jokūbas Yocessin, apie 
48 metu senumo, randasi kalė
jimo už nužmliniina savo szvo-,

Prano Burray sužeisda
mas jin mirtinai su akmeniu 
nuo ko mire in trumpa

Szvogeriai susibarė už koki 
tai maža dalyku. Abudu yra 
graikui.

Po Szenadorio aplinkine 
trankosi kokis tai numszaines 
agentėlis kuris pardavė nema
žai tojo sztopo už gorus pinin
gus. Bet kada pirki kai atidaro 
bleszines rado josią tiktai van
deni. Badai ir Girardville pri-

geno
mirtinai

laika.

Abudu

buk bolszevizmas invvko R o- ftuvo nemažai kvailiu.
ai joi ir kitur per Trockį, kaipo Už užklupima ant'Mar

žmonis

Millard F. West kamisoris

augszcziausiomacliaro- bolszcl garintos Szimkauckienes kada
vizmo.

—- visais 
yra geriausia 

Ji suteikia

Nuga-TO
________ ____ ________ __________________:_______________________________ ... • -

p

Ilf Ii

I

pavojinga.
tfimctyąuh • 

auklCji- 
j’J ;likV» 

visokius
. Gra-

* w. ,r ■ 1

gia juos prie Uteitjės gyvęni- • • i • 1 * * j I « isa
vo vaiku iszViPstzini ir vidujini
mo; ji, tnip s/ikant, pleczia

pasaulį. "Motinos szyelnumas, 
rimtumas, ir supratimas vaiku 
sielos yra vadovanjanežiu rei
kalavimu. (

Motina (ledu visas savo ži
nias, visus gabumus, visas pas
tangas idant tszsyk inskiepy- 
ti savo kūdikėliu prakilnias

Sugrąžina man sveikatą fr pajė
gas, saka Ponas Matusevicis 

Pakeli, Ilk 
"Ištariu savą 1 

ufc jąsu 
tvirtumą vilnim kunui , 

•Jatijf r 
geibioje. I

I sekretus.
apdaryta; labai daug pa- 

oiksių, kni,n 
SVEIKATA,

zjai

pa puczkos.
i*

į

Mveiksli
I

Viską* pasilko apie žmogaus ky- 
na. Jei norite

pažint ir geroj .sveikatoj uilai- 

apdnryla. Ucyeik ant 
pu: K.pio pavclkrlas.

knina (2)7.0 0. ^ 
tui knygj), kuri

^vo organizmą

> i

ncnprubc'Hoiit ą pnd<’kuvąjyvi, 
vamtuių Nuga-Fone^ kurnu <fii<>du 
visom kunui Jo« duoda i 

gyvybe. Buvau labai miFilpnMa4; ir i’.daviau 
jaug pinigu už ytiiokiuH vamlus bvt nirka 
; 11 jo. Kulp tik pradiejau indi Nuga-'l'ui 
atgavau savą sveikatą ir pajiigas. J

1 izda ir davi energija ir tvirtumą. G ilių 
atlikti trys sykius dangums darbi nepilt 

. jaučią pavargimo ir PQr tai galiu 
pasakyt^ jog Niiga-rlono yra geriau.u va.ua a n 
ir gerinusia utgaivitoin svrikatiu. Lankiu *..ivą 
galvą proa tuos, kurio sulakei tuos v.ustus ir 
Kožnatu patariu Nuga-'l'oiv’ ’

* Nuga-Tonc priduoda didCAid veiklumą ir 
tvirtumą vhiems gyvvnffl pajiegoms, yra 
Mebųklidga.t vaistąs <1^1 silpnu, rurvuotu, 
sunaikintu vyru jr moterių. Duoda tumią 
gy vyti^ Inknoins ir žarnoms, ai galviu 
mkllits, Išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gaziis ir išpūtimus, iicprlimną kvapa ir 
IšvuTa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolat Hilus 
nervus If tvirtą, pustiprhtantl piicgą*

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
viena mėnesi gydymą, o prvkC vra Sl.Ob. 
Gaukite bonkuti llandlch pa> sąva apGc- 
koriaUS, imkite per 29 Jicm| Ir jeigu nu

kunui Jos1 clunila liaują 
1

i no

Jk: i
man laz<la ir <lavi ener^iję ir tvirtumą, 
dabar atlikt 
pirmiau, ir jie

ti trys nykius i langui u/i darbi nrgut 
410 Jaučiu pavargunO ir pQr tai galiu 
J Nuga-Tonri yra geriau ai va.isi.ut 

ir gorifiu^in atgaivitoirt ąvi ikatow. Lenkiu sav,|. 
galvą pros UkmL kuru

PETKAS MATUSBVKT.k 1

• kyt, (ai jsigykit šitų ‘knygą. 
Gražiai 
kiekvieno 
Kaina $2.
Mntotc, kad Šilo*; knygos kai- 

nuoin .$9.00, bet mes dabar par-
M dpodam tik už $7.; 2.00 gau

ki tokios knygos 
pasirinkit bilc 
KAIP RAAYT

nat dovanu.
O jei norite 

dovanoms, tai 
vienų iš šitų.' 
LAIŠKUS LIETUVIŲ AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. I 
P R ATE VI Al MAŽOJOJ 
JOJ; 
Lti; . 
NAKTŲ;

Pirkit

Vi
k ud i kol i 11 p ra kilni lis 

mintis, patriiiikitniiš, norus. 
Ta viską ji atlieka su ypatin
gu inotinisžkii 
nxannmu, 1

Tokis motinos sekimas 
savo kūdiki, o taipgi 

aprūpinti ji 
visais reikmenimis, puikiai isz- 
reikszta sokanezioso patarle 
se: “Dievas negali Imti visur 
— todėl jis sutverė motinas 
(įydu patarle.) “ 

gamtos

sunaikintu vyru jr moterių*

meile.
paskui
jos sugebėjimas

gabnmu ir su
su ypatinga ir tyra

iipctitą, giern grtiomulav hnn. nuolat inkis 
nervus tvirtą, pustiprkianti

Kož.na bonl|utl Nuga-'fone talpiu pllnri 
vieną in(nesi gydyinų, o prvkC \ra $1.00. 
Gaukite bonkuti llainllch pa> sava aplic* 
kprinUS* imkite per 29 Jiciuj Ir jeigu nu 
husite viMii ii/ganvdintUaptiekorjiLHsuyrą/la 
jums Ju^u pinigu5« Jeigu ilcgalitc gauti pas 
ant iukoriaus, siuskite mums $1.00 o gausit u 
pihtą in^iivr* ivrir/iiituotu g^dymąi apmo^ 
kietą pnČ(ą.0NATIONAL tAIIORATORY,

LIETUVIŲ
?’? J A7d-‘ 

MEILE j r T) AI
TU K ST ANTĮ S 
$2.00.

a,,d., $2. 
apd., $2, 

iP'L
l’jrkit Kropas ir siuiJųt"jnK i 

| Lietuvą! Jei mylit dnug akai- Įl 
tvt, tai reikr.laukit nnrflii 1)1- į 
P21AVSIO KNYGŲ L KATA- Į 
LOGO. .Ici mvlit m/rtcvtifi AlU'f- j 
METIKO.^. l'JETUVTŲ ir AN- | 
GbŲ KALBŲ, tai reikdlaiikit J 
musų MOKYKLOS KATALO
GO. , j

Matote, kad mes visko turim; Į 
TIK I’JUSIŲSKJT. SAVO IR 
SAVO A'B'RESUS, ir
FASAKyi>IT, bO NORJT, O !
nes tuoj visus aprupinsini.- {

AL. MARGBRBS I
2023 St. Paul Ąvę, |

CHICAGO, ILL.

tai rcikr.lAukit nnrliti
j • n r zx t r 1 r t r / H r 1*

1018 S. Wnbash Av£.‘ Chicago. III.
Darbininko Draugas

PA1N-EXPELLER
Valzlmženklls užreg.h. V. Pat. Olhe.

Willi tunas Mc-
Ed wa rdas N orke vi-

toji grybavo,
Hale ir
ežius likos apsudlnti kožnas po 
keturis metus, in • kalėjimo o 
Albertas Rudzevicziųs ir Wil
liam G it IT ant vienometo ir 1.00 
dęleriu bausmes. 
Koley kuris kerszino 
su

Dievo teyisz- 
kumas, gąintos motiniszku- 
ma8, žmogaus broliszkunias, 

’— sziame iszslroiszkimo moti
na sulyginama su gamta kiiri 
rūpinasi žmogaus likimu ir 
dastato jam viską, kas reikalin
ga jo kimo ir dvasios palaiky
mui, bujojimui. 

r a. J.

Kas, bet senas Bmnl 
šteinas geriausia, žino. Bront 
šteinas priesz kare turėjo du 
dydelius k romus Bosijai ir ve-

> Kada užejd 
bplszc.yikiszka valdže visi kro- 
mablikos uždaryti ir Bronstob 
nas neteko visko. Dabar rati- 
dasi dydžiausjam varge ir už 
tgi ^užkeikė savo sugu kaipo 
priežaste visos nelaimes.

. Tašą! įszkeikimas 
padarys ncynlonais 
dus prięszais ji, kurie da tiki 
in žydiszka tikėjimą. Norints 
apszyiefttesni žydai mažai at
kreips atydps ant tojo iszkei
kimo, bet tikimiszkai iszkeiki- 
mas pasiliks teisingu. Iszkei- 
kimas žmogaus isz tikėjimo ga
li turėti dydesni inspudi jojo 
gyvenime ne kaip sau apie tai 
kas mislina. Yra tai baisus 
daigias o prakeikimas guli ant 
k e 1 i o Ii k os g e n t k a r c z i u.

valdiszku padotku perstate do gera giszefta.
kongresui, buk Su v. Valsti jo
sią sziadien randasi da <38 mi
lijonai galonu arielkos ameri- 
koniszkuosia magazinuosia, 
priek tam yra tukstaneziu ga* 
jonu rūmo, 785 tukstanezei ga
lonu džino, 2170 galonu vyno, 
640,946 galonu alkoholiaus i f 
360,000 galonu spirito, isz kę 
pasidaro viso 53,408,000 galo! 
nu, arba 11 milijonu galoni) 
daugiau ne kaip septini mener 
šiai adgąl.
V Ant sudrutinimo probibici- 
jo8 tiesu, virszininkai geidže 
idant valdže paskirtu apie 
deszimts milijonu doleriu arba 
750 tukstaneziu mažiau. Kanū- 
sorius Haynes sako, buk szia
dien randasi 1139 sznipu ir vir- 
szininku bet da reikalaūje apie 
tūkstanti daugiau.

magazinuos! a

galima

> 1

Garmus per danginu kaip 
, j, 50 JlietlĮ.

Temyli Ikaro (Anchor) Vaizba^epklĮ

■MĮ4MMP

Trockio 
visus žy-

Edwardas 
moterių 

revolveriu turėjo užmokėti 
kasztus teismo.

— Angliszkas
Herald” apgarsino lietiivisz-

la i k rasztis
< i

koje kalboje praneszima para- 
pijonams Szv. Jurgio bažny- 
ezios jog nuo 9 dienos Sausio 
1921 m. turės mokėti už sedin 
nes bažnyczioie 5 miliutas 
priesz prasidejima misziij. Kils 
ne yra užsimokejes, turės sto
vėti.

Viename Europos didmies
tyje, per neatsargu nu,i prižiū
rėtojo, isz zoologijos sodno isz- 
trpko liūtas ir pasileido bėgti
miesto, gatvėmis.

bažnyczio.įe 5

0" ’■■■■*

Chicago — Mrs. Helen G ar
da uski, 4535 So. Richmond gat* 
palikus namie savo du kūdikiu 
mergaite (>metu amžinus ir 
vaiku 3
ii) burzcjilv

Žmones paJ 
mato pleszru žveri bego ir slė
pėsi kur kinu papuolė. Ir sztai, 
gatvėje pasipainiojo mažas kū
dikis, kuris apie gresiantį nuo 
liūto pavoju neturėjo joĮdo 
supratimo. Pamaczius ta regi
nį motina vos neapalpo; ji

pagialį)os, bęt niekas

Konia kožna diena 
girdėti rugojimus, buk czionais 
Amerike randasi mažai man
dagumo terp žmoni u. Gal no 
visi supranta, jog ant manda
gumo ir paguodoucs da niekas 
nieko netrotino, o bet neman
dagumas tankai žmogų instu- 

in nemalonu padėjimą
kaip tai nesenei atsitiko Najor- 
ke.

Japnap vyrukas stovėjo prį- 
J *1 v * • •

l,

nevaziuoie ui 
savo giminiu

vas >
nesenei sugryžo 
netekias pinigu,

meth amqiaus, iszejo 
nusipirkt valgiu.. 

Jai isžrjus iwz nupili, ir/ :ų’.ma.s 
tuojųus užsidegė ir abu jos kū
dikiai ten sudegė, kol ji parėjo 
namo.

szauko pagialbos, b(įt niekais 
noi^ždriso stoti in kovu su lių- 
tu. Isz gailesezio v0s.pepl.y3zp 
fiilpąa piotorišzkės szirdip -r 
ji užsidegusi begalinę meile 
prie ąąvo kitdikįė užmirkę pa-

is.peplyszp

yoju savo gyvybei, — faejiego 
beginkle szoko gelbet isz liūto

inia

grūstam požeminiam vagonui
# žmonis atovejo susigrudia kaip

Tegul niekas 
Rosije atlankyti 
kaip raszo Sergi uszas Solo v i e- 

buvusis biznieris New 
Yorke, kuris
isz Besijos, 
drapanų ne sveikatos.

Po szesziolikos metu sun
kaus darbo ir dasidirbimo tur
telio, Solovievas nutarė atlan
kyti savo tevyszkiu ir gymi
nes. Keliavo per Japonija ir Su

manydamas atlankyti 
Ant ruliežiaus likos 

sulaikytas per bolszevikus, ku
rie atome nuo jojo visas popie- 
ras, drapanas ir pinigus, ap- 
reikszdami jam, jog tujii dali- 
ku jam nereikės, nes Bosijoi 
viskas yra dykai ir pinigai 
jam bus nereikalingi, o ko jam 
reikės, tai gaus už dyka..Kolis

berijo 
Moskva.

silkes baczkojo. Vyrukas pra
dėjo iszmetineti stovintiems 
aplinkui Jog stūmėsi kaip gy
vulei. Prie jojo stovėjo kokis 

' tai senukas ant kurio lankei
iszmetinejo savo piktumą, jog
ji stumdo. Senukas atsiliepė, kartus nuėjo pas virszininkus 
jog jisai tame nekaltas, nes ji 
stūmė kiti isz užpakalio.

Tasai jaunas žmogus nuo ko
kio laiko radosi be darbo, bet
taja diena aplaike žinia idant žieriu kurie su juom pribuvo . W . . • <■«.<« 1 1 •’Ii.* 1 T * • 1

melsdamas idant jam sugrąžy
tu užgriebtus daigius ir pini
gus. Būdamas-kajicelarijoi d a- 
girdo kad dydesne dalis pasą-

likos suszaiidytais pęr kltlida.atvažiuotu in paskirta kanccla-
rije nes lauko ant jojo darbas. Pažinė Solovievas savo klaida 
Atejas in ofisą, net nutirpo,

. 1 # M 1 j
ir vos iszsigavo isz niiesto ant

ties— Bridgeporte, lies uuų-1 
juoju- Xau.ikniu ofisu, tapo au
tomobiliu suyažįnetivs lietuvio 
3231 Bo. Emerald Ave. Nelaj- 
mingasis, baisiai sudaužyta 
galva, apie bertaini valandoj 
buvo be sampones. Pirmutines 4 i " 1 v
pagelbos davė daktarui Žilvitis 
ir Naikelis; po, to sužeistasis' 
policijos ambuliunsn parga
bentas namo.
~ Anele Lungeviczimie ii*

sudaužyta

policijos ambuliansit parga

Mikas Lungeviczią gavo pers
ki ras. Persk iru rusztu, arba di- 
vorsn iszdave teisėjus ErienJ.

ANT. PARDAVIMO.
-I I 1 '

Parsiduoda
(restauracijų) 
f ‘
eina. Užlaikau visokiu gOrįinu' 
katrie nesza gera pelną* Nore-,

i . 4 )

yalginyczįa

Biznis gerui iszdirbtas
geroj yietoj.

ir gerai
• * ... J

dumi, pirkta atsisząukite ant 
Saules” adrnn >

/

S.
■ (j.24)

SluliRiioy City, Pa. ■
\ 1 f '

v

nasru savo miela kūdikiai ku
ris .jai ir už jos gyvybe buvo
brangesnis. —- Jokią kalbu ne
gali iszreikszti spėkos iygru- 

nursumo ir prakilnumoZĮinio, 1 
.motipos meiles linkui sąyo yiii-
ku. Ąugszcziau privestas pa
yyzdik parodo, jog ipotiiia deda 
visus 1
idant iszgelbeti savo kūdikėli

savo, pastpųgas, jiogas

jpz nelaimiu.
suserga, 
rqms sergu daugiau negu jos 
kūdikis, ji alpinėtu vislia kad 
galėtu iszgelbęti ji nuo mirties.

Pagal J. L., Spaulding žo
džiu, kuris pilimi nupieSzia mp- 

jį. ■

Joi jos kūdikis 
tai j 1- nproins-nono-

terįog-moteru vieta. pasaulyje,
i . *1 ■ > ■ T «

nurodo kaip ji visu privalo bū
ti gerbiama. Jis sako 
vienas žmogus, 
supruntAntis motėm vieta, pa
saulyje, gerbs moterį no tik 
gyvenime, bet i^ lįtpruturoje*

‘‘Kiek-
io i s in gus ir

šaulyje,

Atiduos jai ne vien kįis ,teisė
tai priguli,i Imt, kįek jps gora- 
szirdingumas.. i^uqsza. In jos 
rankas nios atėjome ik szi pg
szirdingumas, dą^ięsiza

t

Trįs skirtingi augučiai padaryti ipainęnp autuvų
• * # • i • I* .1) f ' jL lik T

arba anglies negali nei jpjaut nei jpičst.

$2 DOVANŲ $2" 
owiaaMawKVMumMaKa'

- . i ' ,j» t .< i1 . * 1

—- Batas,
V.isi galinga' gaut balti, raudoni arbaHiminer ir Lopac.> 

juodį.
Paplatinti padai “BalLBand”

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas 

yj " . "< • \
Kada Tamstą perki guminį autuvą, temyk kad būtų

Raudona Koulys dirbtuves ženklas. 
. J I' f1' » . . • •Jis stovi ant augščiausio laipsnio, kurį Tamsta gali 

nusipirkti.

b* i -GiASe • • £__ ■■BAL L BAND
autuvo yra padaryti, ypa

tingai nešiojimui niaineriams. Jie apsaugoja viršą bato,, ir 
padaryti, taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 

t 
) r

. .o t s w Į j j
Tamsta sutaupini pinigus kada nešioji ‘‘Ball-Band” nes 

Tamsta nereikalauji naujų batų taip dažnai ir mažus kaštus 
dėti ant pataisymo, m

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
4b0 \Vuter St., Mibhawaka, Ind.

■ * \ i * * .
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. r.«my bes,' a t ga i y i no. m Ui ti. i r. ji ą

f
i

j Virpąs isz 

į Daugelio

Paskyrimas vertąju, Jiių’ič 
pasijuto kaip kitam pasauly, j kalbų kelias kalbus, ir iąsilavi
Ramus, vėsus orus, padėjo Jo- ne socialiszkamo darbą,

t

1 1
R"1

/

Hh

f

Senio veidais asžaros riedė
jo. Žila galva dar žemiau nu
sviro.

— Likau vienas, senis be 
jegu ir be duonos. Priedųn vi
siems .geda, kurios niekas isz 
mano gįmines nepatyrė.

Jonas sustingęs stovėjo, žiū
rėdamas in žila sehelio galva. 
Szirdi kas kart labiau skau
dėjo. Dvasios 
stigo* ‘

— Ar tai gali būti.ė Blo- 
mire. — Mane .Jo

jos

krutinėjo jam

3
'Ii
1'

giau negu
nas... — Kur jos žodžiai, tie 
gražus kilnus žodžiai

vadovavo... Mano idea-
O dabar kas?

Kur mano kelio 
asz sekinu? 

net pasidarė.

kurie

szalta ir
»Aį

R®
BIH
iifriayW
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man
las — Elena...
Nusivilimas. 
žvaigžde, kuria 
— Jonui baugu
Krutinę, tuszczia 
skaudu... — Bėgti isz ežia, bėg
ti — pamanė Jonas; pažvelgė 
j n seni, kuris 
damas, galva nuleidęs, 
prisiartino prie 
jaus paėmė už abieju ranku ir 
tarė kureziu balsu.

— Tamista nurimk; 
nimas buvo kartus 
Taųiistai geda, 
mano szveneziausioje svajonė
je. Tamista nustojai dukters, o 
asz gal ir daugiau.—- Bai
gė .Jonas, suspaudė rankas se
niui ir iszbego 
szoko in balna,

suspaudė,

stovėjo ntjude-
♦ jonas 

seno Bistra-

gyve- 
ir bus,., 

man uzvilimas

i

i

in kiemą. In- 
pentinais ar- 

kli suspaudė, taip smarkiai 
su inirtumu, kad arklys pies
tu paszokes, 
isznesze Joną isz Kazliszkiu 
dvarelio ir nudundėjo in Szir- 
vintas.

Arklys skrido, kaip viesu
las. Debesis dulkiu kilo in 
padanges, vejas pro ji uže, 
szvilpe. Kareivis pasiuntinys 
toli paliko; jo arklys nespėjo 
su Jonu lėkti!

Jono mintys blaszkesi

kaip vięsulas

I tai aszarojo; bet 
Žūti

7

į

ii 
ši • 
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, jis 
nieko negalvojo. Jo akys tai 
žaibus mete, 
Jonas verkti nemokėjo.
szia valanda Jonas sutiktu
kad nematyti juodo pasaulio.

Arklys kriokė, kelias dun
dėjo, dulkiu debesys in pa
danges kilo, Jonas skrido... Jis 
sielos ramybe pavyti norėjo...

Arklys, bėgimu nukankin
tas, ilsti pradėjo. Jonas neina
te kur jojo arklys, in sena 
vieta pats keliu 
žingsniu visas putotas per Ve
šu kaimo žingsniavo.

— Jonai, pas mus!... Szve- 
n u galėjimą, o j u 

didvvriu *
kalbėjo

jojo arklys, in 
rado ir jau

sim musu
prie Szirvintiszkiu
priskaitytas.. Užeik,

t pamatęs Joną jo draugas Zvai- 
nys.

Jonas .pabudo, kaip isz mie
go. Nieko negalvodamas, ark Ii

r
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r
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iszsipnginpti, nors.<i«ui>o tarp ate.jviu, kurio luti- 

galva ir sunki uuw, uviimu 
jau viską galėjo suvokti1. I laika,

Jonas sustojo ejes.
Ilgiu stovėjo vietoj. Galva 

sviro žemyn. Rodos, kad jis 
užmigti norėjo. Smaigų pakele 
galva. — Bailys tas, kas mirti 
bijo, — isztare per suspaustus 
dantis Jonas — bet dar dides
nis bailys, kas bijo gyventi, at
siliepė isz sielos gilumos, Jo^

nai greit
dąr buvo, betjkia peržiurejimo, ir per būrį 

del matomu priozaseziu 
susineszti su savo drau-' I negali 

gaili,
In vedimas plianq del snsįne- 

szimo tarp \ *
ir ju laukianeziu 1 draugu, ir 
pranesztl szehnynoms apie tos 
narius, kurie randgsį ligonbu-

fįulųikyĮd, atejviu 
iti/irsiii * slluitimi lt*

BAULK

/

Į

8.

SVEIKATA IR 
VENTILACIJA.

ATSAKYMAI. Nauji Volelei del Player 
Piano.

*
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kurie randasi ligonbu-

nu i, nežinom?,is balsas.
L- Gyvenkime!Gyvenkime! — Suspau

dęs kumsztTisztarc Jomis, stin
ga apsisuko įr spareziu žings
niu nužingsniavo 
t a. ,

Gaidžipį- jjni 
tuos dangumi * raudonavo, kada 
Jomis gule ^patalan pasiryžęs 
“gyventi.”

in savo bu-

pragydo, ry-

1 ♦

dųugiau
Jei ir ėjo in

Jonas 
idėjos gyvenimu, 
kova drąsiau - negu pirma, tai

negyveno

ne pųsiszventimo vedamas, bet 
sau galo ieszkodamas. Po ko
vos su draugaisvos hu draugais uze, gere no
rėdamas uXsimirszti ir gyven
ti, kaip dųpg kitu gyveno, o 
ne 
davatka prie 
saros kaitroj.

Dabar Jonas ir atsargoj nc- 
Pramogu buvo 

tik reikėjo noro.

snausti apsiblausęs, kaip 
bažnyczios, va-

greit atsirasdavo.

nuobodžiavo.
pakankamai
O prie geru draugu, jei noro ir 
nebūdavo,
Uže Jonas ne blogiau už kitus,
bet linksmas nebuvo.

Draugai Jono nesuprato. Pa- 
žinstami sakydavo.

— Tai jau karys ligi gyvo 
kaulo isz Jono pasidarė. Juk 
kitaip ir negalėjo *buti; kariu 
visu, tokia ypatybe.

pa žiu s taniu
klausės, bet nieko ncatsąky-

jo lupas skaudžia

Jonas kalbų

narius 
ežiuose. . , ,(

Jog atskiros ir pagerintos
gyvenimą vietos turį būti ap-
'f • • ' i l* i

rūpintos del motinu su jaunais 
vaikais.

Insteigt i pageri n tus 
nyezios parari k u mas del sulai
kytu atejviu.

Jog atstovui privatiszku ge
roves organizacijų, kurie auto
rizuoti dirbti ant Salos, po di
rekcija j r prįežiunv 
ko informacijos , 
gali pagelbėti generaliszkame 
geroves darbe tarp atejviu 
kuomet jie peržiureti.

nedeliomis, 
žydai įr protestonai laikys sa- 

rcltgiszkas maldystes, ir 
kartais kitos grupes, jei reika
las pakiltų,

Jog kuomet ateiviai neinleis- 
ti iy paskirti deĮ deportųvimo, 
ririežastis bus jiems pasakytas, 
ir kuomet galima, 
arba draugaips,

Jpg kai kurie 
turės dirbti naktimis 
dienomis kaip dabar.

Dabartiniu laiku nėra orga- 
informacijinio

ko informacijos

Jog

vo

skalbi*

, aficialisz- 
,d i rektoriaus,

katalikai
™ t

maldys tos,

7

ti ir paskirti deĮ deportųvimo,

giminėms

darbininkai
netik

sky- 
atei-

njzuoto
riaus atvažiuojaneziams 
viams pakol peržiūrėjimas ne
užbaigtas ir jeigu jie specialio 

komisijos su-

taradAika.
mi i į

nayatmus szliu-Niudzeržeje
V has atsibuvo 

Badai praejta su bala atsibuvo, 
Kokia tai naszle vaikina sau, 

nusitvėrė,
Pas vaita pauevali mivede, ' 

Na 1 ir susivineziavojo, 
Be Vaikino gero noro.

O ka gali daryti, 
Jaigu teip turėjo boti, 

Ar gyvas? to jau nežinauiii JĄj V CIO I tv JMVrJl IICA 1.1 y

Bet staezei visiems pasakau: 
Isz tu miltu duonos ne bus, 
Vaikymus nuo jios in svietą

iszpus.
♦

Dievaž tame Najoricc,
. a 2

*

■
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Tai nekyrios merginos netiko,
Per naktįs vajkiojesi 

Po visas pabalkės tjrųnkosi
7

J 
Viena kartą pamacziati, 
Kaip strytkario laukiau.

O jau po pusiaunakt buvo, 
Kaip vienąs tėvus jeszkojos, 
Dukreles 17; metu jaunos. 
Mat jau valkiotis paprato, 
Ir surądo kadą praszvito,, 

Isz pat rvto.
,, iNamon mergica parvarė 

Ir nežine ar už tai pabare, 
O ka gali padaryti;

davo, tik 
szypsena denge. Jis nekalbėjo. 
Skausmą, kurio ir pats gerai 
nesuprato, savyje slope.

Skruzde.
—:GALAS:—

SENOVĖS DARBAS ANT 
ELLIS SALOS.

Imigracijos

sulaiko, nusėdo. Sviruodamas Departamento
nuėjo paskui Žvaini in triob.i 
kur puotos balsai girdėjos.

— Jonas] Jomis! Valio Jo
nus! — suriko visi esantieji 
trioboj. — Su mumis gerk ir 
szvesk szios dienos d?irbus.

Klegesys nurimo, nes visi 
panaite Jone nepaprastas akis 
ir liūdna, ligi sziol niekam ne
matoma, veido iszraiszka.

Geriu, — tvirtu įnirszusiu 
balsu kalbėjo Jonas, geriu už 
szios dienos 
už jusu sveikata 
gimtines atvaduotus laukus. 
Geriu už ateinaneziu kautynių 
laime.

Jonas iszgere savo taure ir 
vėl jų pripylė. Visi žiurėjo nu- 

<7 « 4N «w> > • -I k k

nurimo

i

jusu pasisekimą, 
Geriu ųž

E. 
ge-

Suv. Valstijų 
Biuro patariamas komitetas 
del ateiviu geroves su pagelba 
Todd, jau beveik užbaigė pilna 
komisionieriaus Robert 
Ellis Salos isztyrinejima,
ros pasekmes to isztyrinejimo 
matytos, nes <Įabar atejviu isz- 
ejimas ir sulaikymas toje sto
tyje bus visiszkai perkeista.

Imigracijos generųlis komi- 
sijonierįus W. W. Husband, 
Birželio men. pas.kyre ta ko
mitetą, j u užduotis buvo pilnai 
isztyrineti geroves klausimą 
tarp atejviu. Komitetas susieje- 
da isz Fred C. Groxton, Visuo- 
meniszku Dpiugyscziu Direkn 
torius isz.ColumbųsjOhio, kai
po pirmininkas Nathaniel Tha- 
yor, Massachusetts Apszyiotosi 

i Imigracijos iii 
Lathrop, buvusį'Jtiliu C.

pirmininke Vaiku Biuro Wa-, 
shingtone, bet dabar isz Cliįca-; 
gos; V. W. Sebray prižiūrėto
jas Suv. Valstijų ' Imigracijos 
Skyriaus I’ittsburge; Dr. Char
les I*. Neill, Direktorius, Tau- 
tiszkos Katalikiszkos Geroves 
Tarybos VisuomeniszkoH Tar
nystes Mokyklos VVashihgtone, 
ir p-le Loula N. Lasker, 
New Yorkp.

Poni Thayer praleido kelįas 
sanvnit(‘s perejta vasara studp

Europoje, ir pradinis darljak 
pradėtas Bostono ųos^e, bet ko
mitetas kreipe visa gty<|a apt 
Ellis Salos. ‘ ‘
ten praleido daug laiko.

iszklausinejimo 
laikyti del tolesnio peržiūrėji
mo, paprastai reikalinga juos 
laikyti per kelius sanyaites 
publikai neprieinant, Po nauju 
plianu, aficialiszld vertėjai su
sitiks atvažiuojaųczius atei
vius kuomet jie isžlips isz laivo 
ant laiveliu kurie veža juos in 
Sala, ir jie gales gauti visokiu 
informacijų per visa laika.

Praeityje, ateiviai buvo lai
kyti ant tu laiveliu 
medikgliszko

bet pd nauja tvarka jie ymti 
nuo tu laiveliu ir laikyti dide
liuose ir gražesniuose kamba
riuose pakol medikaliszkai 
peržiureti. Vertėjai ir czion pa
gelbės kur tik reikalinga. Fir
mians tik vaikams duota pieno 
ir džiovinti blyneliai, bet da
bar duoti motinoms ir visiems 
vaikams valgio laiku valgama- 
jam kambaryje, ir sulaikymo 
kambaryje tarp Valgio ir ej- 
nant gult. Naktinis tarnas bus 
samdytas prižiūrėt i szi darbų.

Didelis kambarin dideliame 
name, kuris dabar vartojamas 
kaipo gelžkeliu bilietu ofisas 
ir pinigu permainymo skyrius, 
bus perdarytas in dienini kiuų- 
bari del moteriszkių ^u vaikais 
Kambario turės visus parankų- 
mus del vaiku prižiųrejimo įr 
motinos ir vaikai lengvai gales 
frrlejti, nes 
vieta bus aprūpinta kaipo bo- 
.vinimo vietų. Visi kiti kamba- 
riai bus gražiai, ;* . . . .... .. • ’ .■ 

1
Iszlaukinis katnbaris btis tin-

pakol

laukiant 
peržiurejiifio,

isz

Ar gal dukrelia iszvaryti ? 
Negali ne kaili iždirbti, 

Mat kad d?i jauna, bet aug- 
sžta kuodą turi, 

Tai ir mat dydeles i^zžiuri, 
Tėvuk kuodą nųppszk, 

In ugnį ijmiesk
Diržą payink, 
Kaili iždirbk, 

Tegul sėdi grinezioje,
N ak t i m i 11 esi va 1 kloję.

M

Vienam
X

• 1
I

miestelije
'i

Vyrai j uju

t

Masa- 
cziuze,

* »

Ten ne viena yra mamuže, 
Isz Vilenskos gubernijos, 

Tai szirdele labai lustaunos,
Lietuvoje uba- 

gauje,
O josios Czionais labauje.
M-unszaine gere, per, naktis 

trankosi, 
Su kitais laikosi.

Sziadien daug apie jiųis
* kalbesiu,

Da biski susilaikysiu, 
Gal tosios gyvanaszles,

Savo pasiutimus pames,

ne-

O jaigu nepasitaikys, 
Tai koeziosiu, pet pastųrga- 

. Ii kraipys.
; Nę susimylėsiu,

Kaili gerai lupsiu,
i

Blogi laikai brolyczjai užstoję,
Jaigu vyrai nuo jmergucziu 

nepasikavoję, ,
pasilinksminimų Nusitarusios po kėlės valkioje

1, iszre'ngti įr 
ateiviai linksmiau praleis laika 

kamųi puruosztas kaipo miega
mas kambariu del moteriszkių 
ir vaiku,1 kurie dabar turi už- 
ymti generalius miegamus 
kambarius kur visi ateiviai 
miega., Kuoipet pagerinimai 
bus pildomi, padetįs sulaikytu

. -Ki.-

Po pakampes dairosi
Ypatingai pėr nakti subato- 

ųiiV

; 1 -—
Kad gyventi mažai venti

liuojamose kambariuose yra 
nesveiku visa gerui supranta- 
ipa,< ypatingai ežia Amerikoje. 
Isz kitos puses hygienistai tik 
dabar tepradeda suprasti del- 
ko bloga ventilaėija yra pes- 
vėika.

Nuo senovės mokslininkai ir 
sziaip jau žmones manydavo, 
kad kambariuose blogas oras, 
buvo dėlto, kad jame radosi 
daug iszalsuotu dalyku. Tok
sai inanynuLs buvo pat virti n- 
Jas, kada tūlas tyrinėtojas pra

buvo dėlto, kad jame

uesze atradęs kaip vėlinamuo
sius *4 būrio jiųodus,” 
kiti tyrinėtojai prirodę, 
blogos pasekmes yra ne del pa
sidauginimo 
oro.

Dabar yra gana gerai nustų-( 
tytų, kųd iszalsuotame ore nėra 
nuodingu organiszku dalyku 
kurie galėtu suteikti sveikatai 
blogas pasekmes. Beto, pei> 
žiurėjus paskutini uju metu ty
rinėjimus, pasirodė, kad venti- 
lacijos sąnlygos, paeina la
biausiai isz kontrioliavimo 
drėgnumo, szihimos ir judėji
mo apsupanezio oro. Kuomet 
drėgnumas ir sziluma pakyla 
nors ’ ir .nedaugei, 
pasilieka nejudimas, sumažėja 
jo fiziologinia veiklumas del. 
... ..r _ szilumai
iszejti isz kūno.

Taigi svarbiausios ypųtyjies 
geros ventilacijos yra, oro ju
dėjimas, jo sziluma 
mas laipsnis drėgnumo 

insigyvenus 
neprotingu baimex judaneziojo 

“Malonus vėjelis,” 
atsižymejes hygienistas

J. B. Indiana Harbor, Ind. — 
Kasyklų darbui musų aplinki
nėje e j nagerai, bet isz priežas
ties datig privažiavusiu žmo- 
ųiu isz kitu aplinkiniu darbu 
sunku aplaikyti, o priek tam 
nežino'kaip darbai guli ejti po 
pirmam Apriliuus kada užstos 
naujas kontraktus su komnuni- 
joms. Goriau sėdėti ant vietos, 
gal darbai pasigerins nes gir
dot kad fabrikai neužilgio pra
dės gerai dirbti. Važinėt neuž- 
simoku, nes ka žmogus 
žinės, tai gulės už tai 
vent i Keliolika menesiu 
mas ant vietos.

perva-
pragy-
buda-

*»
■
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Ant visu voleliu randasi dainą 
žodžiai, teip kad kada g ra ji na 
tai ir galima sykiu ir dainuoti.

Vai kalba žada — $1.00 (
O Lietuva Numylėta —$L$5 1j
Pas darželi trys mergeles > ly

$1.00 (

Gapa broliai mums miegoti - 
$1.00 *

•Nuskintas Kvietkelis“
Ijaiszkaų pas Teveli’’
Jeigu orderuosite per pMcz- 

ta tai pridekite 5c. prie kožno 
volelio del nusiuntimo kasztu.

315 S’. West SU
Shenandoah, Pa.

Ka tik iszleisti nauji Lietu-- 
viszki volelei del Plaver-Piano.

$1.00
$1.00

ir kada
kad

karbon-dioxido

sąnlygos, 
isz

ir jei oras

sumažinijną progos

szviežumo. Yra

oro.

szilumai

ir tinka-
ir

traukimas yra labai

sako 
“yra 

vienas geriausiu prieteliu tam 
kuris jeszko sveikatos. Didelis 
oro traukimas (draught) einan 
ti$ tiesiai ant kurios nors neuž
dengtos kūno dalies ir per ilga 
laika ta'dali nuszaldydamas 
yra nepageidaujamas, bet ma
žas oro 
sveika.”

Daugumas isz mus laiko sa
vo namus ir kambarius per- 
karsztus. Sziluina neturi būti 
didesne kai 70 F., o gal butu 
geriau, jai ji butu mažesne. 
Szioje szalyje teip placziai var
tojant karsztojo oro iy garo 
szildimo systemas, oras musu 
namuose ir ofisuose žiema yrO. 
dažnai porsausas. Tai yra dide
lis trukumas'* ir reikia prie to 
neprileisti.

Po to viso kas jau yra saky
ta ir padaryta, faktas pasilie
ka, kad gausus szviežaus oro 

atidarąs langus 
lengviausiu ir

pasekmingiausiu 
užtikrinti gera ventilacija.

Atidaryk langus!

leidimas per 
yra vienas isz

priemonių

KVITO . Knygele Draug’^tcniH del 
Inzmokcjlmo pinigu llgonlg- 

, jna - 60c.
KVITU Knygele DraugyatemB, del 

Kantoriau* uog nudėtu pinigu ant 
nušlrlnkimu - - - - - -

W. D. BOCZKAŲSKAS-CO., 
’ MAHANOY CITY. PA.

J. A. Žemaitis

■>

50c.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c, ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztusK Prisiuskit 
75c. o tuojau s gausite knyga 
per paczta. Adresą vokite:

W. D. BOCZKQWSKI-CO.

M

Drticziai apdaryta kietais juo- ' 
dais apdarais, vienoje knygoje.
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

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

.1

MAHANOY CITY. PA.
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NAUDOKITE 
•• ’•— 1

NAUDOKITE Ruffles j
Rufilco galima gauti visose a p tiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog

a

^rz Ar Jus Kaulur W M jus iXAAJuna 
(NAUDOKITE 
Ar Jums Galvos 
NAUDOKITE _w 
At Ju4U PLukaiTSlsnka? 
NAUDOKITE 

Ar Jų# Norit© Apsalai 
NAUDOKITE

«— —J • >
Ull^lę'inui ..vo plaukų graliai, ir tankiau

Užlaikymai galvos odos rveikai ir tvariai

7

*

iA i&lirbčja per pa&tp už 73a. bonkp.
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Ave.' & 3 C th St. Brooklyn, hi. Y«

BALTIC STATES BANK 
f 

Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

«

KUR BUNA?
I lu ’1,11 “l"

Mano giminaitis Jpnas Kra- 
naviezius paeina1 isz Suvalkų 
Rp4‘, Garliavos Gmino, Jesa- 
vos kaimo,
Brooklyn, N. Y. dabar nežinau 
kur. Praszau atsiszaukt.

Peter Vasiliauskus, 
Box 153, Keyport, N. J.

1

pirmiau gyveno

Baltįę States Bankas moka 4 nuoszimczius už depozitus. 
Nuoszimcziai priskaitomi prie sumos kas menuo.

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic Statei 
Banke. Galite perkelti juos isz kitur. Atsiųskite!

• mums savo depozito knygute o mes i&zkolektuosime 
ir savo knygute prisiusime.

1 | ’ 1 / ' i ' X

Siuncziame pinigus perlaidomis ir kablegraniais greitai] 
pigiai ir su pilniausia garantija. <.

Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos, g, > ,
Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi in

V

Paskui per diena, miegti Nėj- 
delioiąis,

Ir da mamules valgi pagami-
' //■' . na,

Kad valgytu dukreles ragi
na,

Varpai po szonu. in bažny
čia szaųkę,

deliomis,
*

PaįeszkUu kaimyną .Antanu 
Rusima, paeina isz Krokelau- 
kio Valscz., Masztai'eliu kaimo. 
Yra laiszkas nuo jo tėvo isz 
Lietuvos^ 
ant adreso.

I

BALTIC STATES BANK
J * r 4 * > •'

294 Eighth Ave. New York,
Kampas 25-tos Gatves.

.ii

Tegul atsisząukia
f

ant. Kilis Salos pagerės. Komi
tetas tyrinės ir kitus uostus ir

O dukreles lovoje kauke,
, .. t. , w >»
jaigu per nakti męg^ta val

kiotis.
juodumą iszeiyvstes padėjimą net isztyrines . kokiais gudais

d • • i • V • • ' i' i / ' '

ypatingai didesniuose
ąteivįai dųsiekia savo galutinu
yieta,

4

71

Ką isz tokiu gąlįiną tikėtis Joe. Kazlauskas 
Box 18,

Ellis Salos.

Connerton, Pa. 
'b

' ■ . * \

%

lt
t—

RALTIJOSAMERIKOe
L# LINIJA 9Broaclvay, 1 Nev’Y^rk NY 1^

Sons l LIETUVA

tf

! V

1 Mane broliai Antanas irmiestuose kaip tai Titteburga 
L. I. B.

4 ii .xn*1'* <■ ' ‘ > '

*
i* > v r •" * (

Stakius Diinielįgi, paeina isz 
kaimov Voveriu 

valscz. Turiu svarbu reikalų, 
praszau, ątsisząukt ant adreso.

*

Viena bobejka gįi’dęjo kad 
svietas pasibaigs, 

Visu gyvastis ant svieto užsi-

ir Chicago.
< ■ T' Km. * -i *|.

GirnikųKomiteto nariai I

WUETUW I
PER HAMBUUGĄ,WL1A\ą!

ARBA LIEPOJĄ I
f Lietuviai važuojant in Piliųvų I 
■aplenkia lenku juosta (karidora) ■ 
Visa treczia klassa padalinta in I 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų. I 

LITUANIA” iszplauks 1 Vasario | 
ESTONIA

svietas pasibaigs,in Jpna nes pirma kartų
’gere-. . i M 

^Pokylis baigėsi. Jonas iszejų
S®.Vaip” . . <. m

JPolcylis baigėsi. Jonas iszeją 
sį triobos ir vietoi eiti gultį 

nužingsniavo 
Širvintos link.

lėtu žingsniu 1
Jonui nuo svaiginaneziu gų-t 

ralu, galva buvo sunki kaip 
szvino ir sukosi. Jis nieko da
bar nemano. Viskas užmiraz^ 
ta. Jain rodėsi, kad jis tik vie
nui vienas pasauly gyvena.

Neapsakoma Šzirvlntos pa- 
kraneziu ramybe suteikė Jonui

Darbo sekretorius, p. James 
h'* * _ ■ !* m > * < ai

J. Davis, ypaitszkųi peržiurėjo 
pm$įjilytus pataisymui ir puV 
virtino. Komiteto. vienbųlsisz- 
kos Tekomendaąįjos, kurias J<o- f < ’< • • rrt i’’ i ’ • 1 Vmįjsjjonierius Todd 'invykiM
seka: ,. f 1

Paskyrimas aficiajiszką in
formacijos direktoriaus po ko-»
mini jonieriaus direkcija, kuris 
prižiuręs visa Kilis Salos gerp- 
vąs darba. Paskinta užtektinai 
pinigu užlaikyti toki skyrių. (

/

HAMBURG
ANT NAUJU, LAIVU. ,, . . -1 v

OKlipNA Jhh, 21, March 3, Apr. 
OHBITA Feb. 17. March 31, Apr. 23, 
OROl’EHA . March 17, M^y 12.

I 
L 
t 
f * 
i 
H i 
rl

* I

(MIKITA. Feb. 17. March 31, Apr. 23. 
0 KOP EHA . March 17, M^y 12. 
Jždaroml kambaral del moterų ir į

, , < jr azeimynu.
THE ROYAL MAIL

\ v. ■« •

STEAM PACKET CO.
M BHOApWAT

117 W. WiiKhlnidon St. ( go
NB)V YOJiK 

u.
Arba* paa^Victlnl agenta

<■

T

, . . . , baigs,
♦If teip tos dienos pUbįjojo, 
Jog in karezemu nųvežliojo,

Ir tpip baidei nusilakė,

‘If teip tos dienos pUbjjojo,

Ir tpip balsei nusilakė
Jog ejdama namon in grabe

. insiyerte,
Ir gal butu pridėtus, . i i r te ' M'1: •

'i
Kad ne butu pagialba atsii'ą-

L» te ' <4 ’ ' >' l ’ X. 't’

‘rr it. dus,;
A Nų ir gįdas syleto. praėjo, 

i l i1 u
plaukė kabojo^ 

' /.J į ' I

r I ' ; '

Norints .. gyvatų 
♦ 4 ' '! ‘ rvlnnlfA

1

dus? 1♦ jr

kaip ant

I .

Mot. Danielius,
*• .< >• . . Au , ui. - * i t

t

1020 Washington St., 
Spokane1, Wash.

Paįeszkau Viktorą Simną, 
paeina isz Kauno Red., Rasei-

*

I*
’♦/I

B

M 1 *'

/?
<

* I

nų Apskr., Simkocu Vai., Apo
lono Kaimo, 11 metu kaip
Amerika.' 
ant adreso.

Tegul ntsiszankia

St. įjadrinavio^ius, 
Baldwinsville; Mass.

Box 188,
i

I

V

I

C <

VESTONIA”
Treczia klassa in Hamburgą $103.50
In Pįliava $106.50. In Liepoju $110.

KreipKUes prie musu ugentu jusu luieath-

iszplauks 22 Vasario
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Žinios Vietines
— Panedelije puikus poky

lius Szv. Jono draugystes Nor- 
kevieziaus saleje.

■f Vincukas, milemas sūne
lis Vinco Žilinsko, 
Spruce uli. .likos

501 West 
palaidotas 

UtarninW;. Kudykis gyme Ka-
ledi^jiienoje.

,— Ęottsvijles sūdąs pradė
jo perklausinet naujus aplikan-

) SAULE

Kun. JUOZAS ZABLECKAS

Jaunas kunigas po trumpai li
gai mirė Nedėlios vakara 

Newark, N. J.

niter B

r-

B*1

w! Nk

*<1 iv 11

tus ant salimu ir kaip rodos lai 
visiems duos. Sbriu aplikantu 
yra 950 ir visi aplaikys ]>o se- 
noviszkai.

— Szerifas Jenkins iszke- 
liavo in Syraęuse, N. Y. atsi
vežti in Skulkino pavietą Adol
fą Frank, kuris pardavinėjo 
dirbamas maszinukes del pini
gu ateiviams už dydelius pini
gus.

pasi-

I 
J 

r., 

-k.
k,

■

K
HC 01

IL
Juozo Žalio už 

spynos ant Szvj

■it

GALVOS DARBAS 
GALINGESNIS, 

a

....... .

Pietiniojo Indijoi dirbosi ge-
ložkelis per kalnus/ Buvo ten 
sunkus darbas, ypatingai kur 
reikėjo perkirst kelia per kie
ta uola. J

Prie tosios vietos dirbo du 
suimtai Indusu, drutu ir svei
ku žmoniu,z apsiginklavo in 
geriausius kujbs ir geležines 
sztangas. Bet akmuo buvo teip 
kietas, jog po keliu jianvaicziu* 
bepasekmingo darbo, ynagei 
iždilo arba sulužo be jokios 
pasekmes, 
murmėt ir, buvo neužganadyti. 
Kompanije

sis durnu.. 
griausmas, 
perkūnu sutrenkė ant kart.

Kuopa* darbininku su riks
mu ir dejavimu puolė ant že
mes. . O. kada viskas aptylo ir 
neramiai pradėjo vienas po ki
tam keltis, paregėjo jog kalno 
jau he buvo..

—- Stebuklas!—r paszauko

pasklydo baisus 
rodos tūkstantis

visi ^ionbalsdl*.
— Garbe galingam 

niuil atsiliepe visi. ,
Tada*inžinierius atsiliepe in. 

juos. ,

! 
i *

/*-ww**-*«*^*X>az»*

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110,00
InPiliava-Karaliaucziu $100.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas Kalėdoms 

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike 

' 25-30 dienu.,
P. MIKOLAINIS

«»

raga-

Indusai pradėjo '

r
II
I

*

>

b r M

Si
I

— Utarninko ryta nupuolė 
dydelis sniegas kuris užpust i- 
no kelius ant keliu pėdu. Iszro- 
do kaip tikra žiema.

Provn 
nuihuszima
Juozapo parapijos kapiniu, bu
vo atnaujinta PotUvilles sude, 
Seredoj 4 diena 
po piet. Sudžia 
korte iszklauses kame yra da
lykas, prova isz vert e isz sūdo 
ir insake atrakyti kapines var
tus kiekvienam parapijonui.
— Subatoj pas Kubei tavieziu 

galesite pirkti szviežiaus szol- 
derio po 14c. švara. Szviežios 
deszros 23c. Szvieži bume 23c. 
^Verdama galviena 4 svarai už 
25c. Versziena 15e. Trys bon- 

35c’
svaras.

szio menesio, 
Berger No. •) •S

■
b I' įlhl

j 
.'■Ir

Ir ME1

w
!

i
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Pirkite Kuknini
Peęziu Dabarr

■a z

dabar pirkti negu vėliaus in

. Hamburg
600 W.

nirkti ge-

ra,

T, nes 
isZ-

keczūpo 
steikas 16c. 
Pine St.

— Jeigu norite
rus pzeverikus pigei, tai pasi- 
nandokite isz szios progos 
ziegom i kas Stauki* v i cz i u s 
parduoda visa czeveriku tavo- 

kuriu daugiau nelaikys.
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
doleriu. — Juozas Stankevi- 
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

— Isz priežasties sužeidi
mo graboriaus Sakalaucko, kū
jis da randasi ligonbutije, gra- 
.borysta užsiyma ir tolinus, nes 
p. Sakalauckas pasirūpino įjo
ta žmogų kuris supranta taji' 

.bizni gerai ir yra pasirengiąs 
. .tarnauti del savo tautiecziu r

Jcurie pareikalautu jojo patar

1 ' -

„Ravimo. Lai tautiecziai apie 
,tai neužmirszta. (ad.)I •tai neužmirszta.

h vH

Oi tijjiiĮ-, ■'
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ANT PARDAVIMO.

Namai po No. 11 E. South St 
kambariai.

r ti
t

Atsiszaukite
(t.6)

F R

Ji

i L Oi—■ ii ^I|ai ■' .......... I ■ .. ...... .
Moteres ir merginos 

prižiūrėkite savo plaukus.

12 E. Mahanov St.
Mahanoy City. Pa.

• J <

l

Duokite juos padabinti per 
'IRžlavinta plauku dabintoja, 
Ashman szape First Union Na- 

^-^“tional Banko name. Atliekame 
darba pagal paskirta laika. 
Teip-gi turime Visokiu padaili
nimu daigtu del moterių ir 
merginu. Bell, telefonas 191 J.

<

*

(j-20)

ANT PARDAVIMO.

I
ii'**'

Du namai ant puses loto. Ge
ram padėjimo ir geroj vietoj.

Chas S. Parmley Agt.
7 arba 17 S. Catawissa St.

Mahanoy City, Pa.

ĄNT , PARDAVIMO.
, f ! <»1 p i 

ir grosęriu sztoras,

t (j-12) f

i
•»’ p i

mieste Kulpmont, Pa. Biznis 
apgyventa Lietuviais, 

j Lentalis, Slavokais ir t. t. Qi-

ItiW

r

li>

<t 1 ''

>
: i

*

r.»f 
įt 
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Įima pirkti bizni ir namus, ar
ba kaip kas panorės. Priežas
tis pardavimo 
senatve.
gausite “Saules’* ofise, (j.17)

CHAS. S. PARMLEY
e ' Estate A<ent. — Notary Public.

yra locnininko
Adresą pardavėjo

Jeigu norite pirkt! ar parduoti stubtHfį 
mee galime Jumis tarne patarnauti. 
Kandavojame namus, kolektavi Te 
randas ir teip, toliau*.
238 W.Centre St. MahanoyCity

nesenei

me
o mete 1883

Su dydeliu gaileseziu Maha* 
nojiecziai dažihojo apie mirti 
kunigo Juozo Zablecko Utar- 
ninko diena, kuris mirė po 
trumpai ligai Szv. Mikolb Li- 
gonbutije Newark, N. J. Tėvai 
aplaike žinia buk juju milemas 
sūnūs pavojingai serga,
renge in keliope atlankyti li
goni bot ant nelaimes atvažia
vo per vėlai, nes milemas sūne
lis jau buvo atydaves Dievui 
duszia. Nulindo neiszpasakyti- 
nai motinėlė ir tėvelis, nes ma
ne, jog da pamatys gyva savo 
sunu, bet sugryžo namon su la<- 
vonu savo milemo sūnaus ku
nigo.

Keli inetai adgal a. a. kuni
gas Juozas apsirgo plaucziu li
ga ir nuo tojo laiko ant sveika
tos nupuolinejo.

Kunigas Zableckas
aplaike Lietuviszka Parapije 
Newarke, N. J., bet jau tada 
jautėsi silpnu ir negalėjo laiky
ti inisziu ir turėjo nusiduot in 
ligonbutia, kur po keliu san- 
vaieziu mirė.

A. a. kunigas Zableckas gy- 
Erackville 43 metai adgal, 

, tėvai atsikraustė
in Mahanoy City, kur velionis 
užaugo ir užbaigė pradinius 

instojd iii dva- 
siszka Seminarije {■ 
Ju n iaus 6, 1906 mete likos isz- 
szventytas ant Kunigo Szv. Pa
triko Katedroje, Newark, N. J. 
Juniaus 10 laike ,pirmutinei 
iniszes Mahanojui Szv. Juoza
po Bažnyczioje. Pirmutine vie
ta apturėjo Szv. Mikolo Ligon- 
butije NeWarke, kaipo kapelo- 
nas kur ir mirė.

Velionis paliko dydžiausiam 
nuliūdime tėvus Maro ir Juozą 
Zableckus, broli Joną ir seseria 
Elžbieta (Kizienia) 
ežius Eiladelfijoi..

Utarninko vakara, graborius 
rPraskauskas ir daugeli žmonių1 
pasitiko kuna ant Lehigh Val-j 
les stoties ir likos atvežtas pas, 
tėvus ant paszarvojirno po No. 
319 W. Mahanov Avė.

Persiskyres su szia

užbaigė
mokslus vėliaus

21 ‘ton Hill, o

gyvenan-

būdamas 
savo dva- 

pasza ūkime, m i le t a s 
kurie ji pažinojo,

aszaru 
pakalniu kdnigas Zableckas no 
16 metu kunigystes, 
energiszl^u kunigu 
siszkam 
per visus
meilus del visu ir gero budo.

Ex'portacije kūno isz namu 
iii bažnyezia prasidės 5 valan
da Petnyczios vakara, kur sil
sėsią per visa nakti. Subatos 
ryta 9 valanda, prasidės gailios
pamaldos su trimis misziomis 
kūrinsią dali baits daugeli kuni
gu. Laidotuves atsibus po va- 
dovysta graboriaus Traskauc- 
ko ant Ajrisziu Kapiniu.

/

Nubudus szeimyna užpraszo 
visas gymines pažinstamus ir 
prietelius dalibauti laidotuve- 
sia ir visus tuos, kuriu 
užkyiest in laika.

negali

* * #

Su Diev milemas drauge mu
su jaunystes, užmigom drauge 
Mahanojui, tarnavom drauge 
prie mlsziu kada lietuviszka 
parapije pradėjo ant Gormano 
sales. Tu paszventei savo gyve
nimą del Dievo, o asz del žmo
nių.'Szirdis man nuliūdo kada

mirti ir 
buvo apraszi net i

prižadėjo jiems 
prisiųsti, pagialba.

Po keliu dienu pribuvo pa-- 
gialba. Buvo tai jaunas ang- 
liszkas inžinierius, kuriam 
draugavo keli tarnai ir kelioli
ka asilu prikrautais dideleis 
pundais. Pundus sudėjo prie 
budikiu ir po bausme uždraudė 
inžinierius Indusams idant ne
prisiartintu prie tuju paku.

— Ar ęsmiu vertas dvido- 
szimts rypii ant* dienos.■»

—- Szimta ir daugiau! — 
suszuko visi darbininkai.

— ‘ Matote mano mieli! Vie
na mano galva padare tiek, 
kiek jusu szimthi ranku.

Indusai iszsisklaidė susisar- 
matlnia ir persigandia, 
niausiąs isz ju tare in savo 
draugus: z.

— Kada mum nudavė, kad 
jisai, guli ant kalno, tai jisai

o se-

dirbo galva, muszdarims su ja-
Indusai vela ėmėsi prie kuju ja in kieta uola.. '

— Na ii’ iszmuszc! — pra
tarė kitas. Kad ji nežino tau..

— Kas ir manytu, kad tasai 
silpnas Aiiglikas turi teip kie-

pradėjo daužyti uola pėr kė
lės saiivr’tes, be jokios pasek
mes. O tnom kart inžinierių^ 
sėdėjo saVo budikeje dirbo ka 
toki su stiklinioms bonkoms ir 
maisze koki tai skystimą, ej- 
davo ąnt kalno su tarnais ku
rie nesze kokius tai pundus, 
bėt su kujeiš inžinierius ne jo
jo tarnai nieko nedirbdavo, tik 
kaip kada mate juos klups- 
ežius arba gulinezius ant že
mes. Ar tai tokia buvo pagial
ba kokios tikėjosi?

Tula diena Indusai 
ir pamote darba, 
Žinieri, kuriam 
ienas Induhas kalbėjo:

— Turi Būti labai iszmin- 
tingas kaip ir visi Anglikaj ir 
vadiniesi teisingu, žmogdm. 
Bet kokis (avo darbas už tai 
kompanije moka p:> deszimts 
tupi i ant dienos.

I

Na ir iszmusze! —

kokius tai pundus,

.sukylo 
paszaifke in- 
dažiuretojas,

• •Dvideszimts rupii, o ne 
leszimts, — atsake i. alszei in
žinierius.

— Žiūrėkite d ra ura i! O f F
mulns moka už teip sun|<u dar
bą tiktai asztuonis aunanti ant 
I ienas.. Todėl tu privalai dir- 
)ti už dvideszimts darbiniinku 

b'et nieko per dienas nėdįr-
1
į

)

bi..
Ne už dvideszimts, |>et

•• 
jt* T

* Jr. JYL1 ikULAlJNlo,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

dr7jTHew7cz
Gydytojas ir Chirurgas.

, ► . *“■-———4

Gydė invairias ligas vyru ir
_  —1 - A. '

moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose peę 
laiszkus. Adresąs:,

2020 137th Street, 
Indiana Harbor, Ind.

<li «<. n i ohooiiaiio
, >   -A-. ■ . . - . . , .. ,   -----------------------------t 

ta pakauszi, drutesni už musu c 
kujus. / ”, \ >;

Nuo tojo laiko torp Indąsti Ji* 
kylo patarle, jog viena galva 
ženklina daugiau ,,jie kaip 
szimta ranku. Bet mos kitaip 
taji dalyku apsvarstytumem 
nes Anglikas ne suskaldė kieta 
uola su galva, tiktai su moks
lu ir galybių žinystos. — F.

tiktai su moks-

Ka raszo apie knyga ‘‘Tuksiantis 
Kakta ir Viena”

Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz cslu aptei
kęs puikia knygavpo vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena”

Genaus
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu specialiszkas PERT 
GLOBE peczius, viduris 18 

coliu didumo, puikei enamelavotas 
Galima matyt musu sztoro lange.

$77:s?
didumo,

O 'i'

'M-J'

Musu Real Apollo ir Canopy 
Faif peczei yra geriausi.

Musu didelis Modelis su 
22 coliu didumo viduriu 
yra tai didžiausis ename
lavotas kukninis peczius 
ka galima gaut, didele 
ugnine vieta. Labai tin
kamas peczius del dide- 
lios sžiminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 

* dabar.

I

f

capital STOCK $125,000.00 
Surplus Ir Profits $536,346.50

Mokamo antra procentą ant atidėtu 
pihlgtt. Procentą pridedam prie juo 
pinigu 1 Sausio iy 1 Liepos, nepal- 
iittht ar atncszat parodyt knygute 
4i* ne. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalu su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

įlankas adaras nuo, I) ryte iki 3 
popiet. Subatomls 9 ryte iki 12 vai.

H. BALI., Prezidentas
F. J. NOONAN, Vicc-Prczidcnt.
J. E. FERGUSON, Kasierius

OUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAfi.

VYRU 
LIGOS 

i

'r

° ~ m, o o » o
* \

Daktiras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras 
Plttsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo bcglje 
>2 motus Invalrtes ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodu<- 
nlal pažlnsta. Gydo nžslnuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, nložejlmus, ligas tinimo, invalrtes ligas 
paoinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslszauklte ypa- 

> tiszkai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustei
ka! ir Lcnkiszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakare 

''Nedeliomis 9 iki 2 popiet.
Dr. KOLER, 638 Penn Ave. Pittsburgh, Pi.

a s* o n i • < ei 0 a oi e n «— o n > 1 n k <<

ki *

W. TRASKAUSKAS 
PIRM UTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, 1*A,

Laidoja hunus nutniryaiu.

P &
kurte man pri

siuntė!., norint asz prlslunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai i 
asz prisluncziu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinąs) 
puikus apraszltnus, turi neapsakytai 
vertumą, Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti liotuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valksz^zlotl po herei-

• * ♦1‘ ■* - •' * j 1 j

kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko aut visokiu nereikalingu zobovu, 
Žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą Ir užmirszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllcma szeimina. 
Dekavoju tamfitdms už suredlma tos 
puikias knygos kuri gali suraminti 
kiekviena Žmotfu katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgi doka- 
voju Už puiku kalendorių- ką man’ 
prisiuntet kaipo dovanu, Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir Jaimo szlame 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi
lieku “Saules” skaitytojąs, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-minetos knygos tai prlsiuskitė $2 
in “Saules” iszleistuves o gausite tuk
laus per paczta.

• l *
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Laidoja hunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidAtuviu, krikszlir

* ji , ■ ■ . i •hlu, ;vcsclijti, pasivažinėjimo ‘ir 1.1. '
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa..

/■

> Sztai Koki Prieteli Turite—3 J 
Merchants Banking Trust Co. Banke

> Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokei
| procentą ant sudėtu piningu.
| Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pageltai
> kada perkate namus.
I Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 
| lengvas mėnesines mokestes arba teip tanke! kaip 
r jumis geriausia iszpuola mokėti.
{ Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso taatieosiai Ir 
c pažinstami, -
{ Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa-
> ei jos, kada norite kur investyti piningus arba pirkt!
I namus. y ( >
J Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
> Yra tai juso Banka.
C Pasakykite savo draugams Ir pažinstams kad dėtu savo
J piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Sxita

i

J ■

Tvirčiausia Lietuviszka
BANKA

♦ > ,
Didele kaucija sudėta Valatljos 
Banko Departamente. Eslu po 
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti giano bandoje negali 
pražūti Priimu piningus saugiam 
pateikimui. Slunczlu piningus 
tn visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Tarduodu laivakortes 
kompanijų nustatytams kainoms. 
Parūpinu paszportus keliaujan
tiems in.Uetuvk. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra
ižykite apie kainas o gausite 
teisinga atsaklma. Adresą vokite:

V. Lapinskas 
601W. Mahanoy Are.

Mahanoy City, Pa.

Ml l$

už du szimtu darbininką, <|ir- 
— atsiliepe inžinierius.

Darbininkai garsei nusijuo-

Szandije isz mus tasai 
tinginis!. .

— Isz va ryt ji..
— Miegojo per dienai ant 

kalno!..
— Neszkis pakol sveikas!... 

Jau netekom kantrybes, ba isz 
tavęs ir tavo parodu nieko ne
pasiliks.

Teip kerszino ininrszia dar- 
bininkkai. Inžinierius palin
gavo su galva, melde supyku
siu darbininku idant jam duo
tu da dvi sanvaites laiko ir ne- 
sikisztu in jojo reikalus. * •

Darbininkai turėjo ant pra- 
szimo inžinieriaus sutikti nes 
ne buvo kitokio iszejimo, ma
nydami, kaip cze Anglikas isz- 
ejs isz tosios užduotos. Bet in
žinierius po senovei ka Joki 
niaisze stikliniuose bluduosia 
ir neszdaio ant kalno su savo 
tarnais kuy klūpojo ant žemes. 
Visi ji gerai mate, norints isz 
tolo..

Paskirtam laike inžinierius 
suszauke visus darbininkus in 
viena vieta ir paszauko:

— Ar matote "ta kaina?..
— Matome. Juk turime ji 

sudaužyt. Bet isz to njeko ne 
bus, — atsiliepe dažiuretojas...

t- Kaip'manai, kiek laiko 
.jums užyrtitu sudaužyt taji 
kaina? — užklausė inžinierius.

— Gal metus, arba du. Aj* 
asz žinau! Bet mes jojo nedau- 
žvsime..

— Tai asz jaja sudaužysiu,

iDU,

ke.

dagirdau apie tavo 
sunku man
apie tai, nes kaip žaibas trenke 
iii mano szirdi toji liudna.žine, 
kurios nesitikėjau, nes da nęse- 
nei kalbėjomės apie praejta 
musu jauna gyvenimą, kada 
atlankei tėvelius priesz ; Kalė
das. Keliauk milemas • draugo 
in amžina karalysta kuria tAu 
Dievas parengė už-tarę pasi- Įkite. 
szventima ant szio pasaulio, o 
lai Dievas suramina likusius 
tavo tėvelius, brolį įr seseria,

Su dydeliu gailescžiu,- • 
F. W. Boczkabckas.

z

— atsiliepė inžinieriai. Žiure-

J
—7 Juokesi i»z mus vargszu 
atsiliepe keli.

— Pasiutėlis.. dadave ki-
ti. ■

Tame inžinierius paėmė in 
ranka du dratus, sudėjo in kru- 

isz kalno pakylo debe-va ir • •

laiko ant visokiu nereikalingu zobovu,

in “Sa^uleg” iszlelstuves o gausite tuo-

X T

.1,
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GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos 
' f RĖKĘ TIKTAI 25 c. 
W. D. Boėzkow«ki-Co.

Mahanoy City. Pa.

' f
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Ar norite darbo?

Agentu reikalinga' nereikiav-/ f

mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo gali savo laike vaka-
rais užsidirbt o gera uždarl>e» 
galima padarito po doszimtį ir 
(ivideszimti doleriu iii savaitę,
galima padarito po doszimtį ir

ir daugiaus ♦neleiskite vakaru 
už dykai bet pradekit iszveiteti 
savo, dyka laika ant pinigu.' 
Jeigu esate senesni kaip 20 me-
tu tai raszyRite del jums nau-
dingu ipforpiaciju
savo prigimtoj kalboj.

Kateiva Sales Co.
Collegeville, Pa.

1
»

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbėt!
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

MAHANOY CITY, PA. r'4
—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pree.

J. H. Garrahan, Attorney W .F. Ryokewicc 
P. C. Fenton

v.

t

Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke,
gauti teisinga patarima viso
kiuose reikaluose, tai kreip
kitės prie gerai žinomo lie
tuve, bankieriaus ir taikos

t

teisėjo, reikalaudami atšaki- 
mo nusiųskite 2c marke ant 
saito adrpso:

JOSEPH G. BOGDEN,
Aiderman & Banker a

4 S. Main St. DuBois, Pa. j 
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Kazis Rėklaitis^

Daktaras Juozes Austrą 
/ lietuvis

Buvusia Daktaraa Kariunienejo. 
Gydo visokias ligas. PjiJiną ligo
nius lig 10 valanda ryte., 12 lig 2 
popiet.* 6 lig 9 vakare.-

Telefonas Bell—359 R.
113 E. Coal St. Shenandoah

«

(

.1

I

Lietuviszkas Graborius 
..... . ■*'-« I

Laidoja numirėlius pagal naujausia 
mada ir mokslą. Turi pafelblninko 
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
Mahanoy City, Pa. 

Bell Tėletonu No. 149. H J ■ ' I

D. F. Guinan, Trwaa.
A. Danisewica M. Gavula1** 

T. G. Hornsby 
------ --------------------------- ---------------------------------------k mm

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS 

. I* * ’ * A 4 4 I j1 I , .

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Ii
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PUIKI DIDELE KNYGA.

704 Dideliu Puslapiu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

< „ , e m ■—i

, .cif*

Tuksiantis Ndldari
III

Cft
u

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gorbemasis Tankistai:—
Sulaukiab nuo jusu siuneziamos 

mano vardu knyga “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” 
szirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad > tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ŽlAgeldū’ skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas sSvetital ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
._2 nusipirktu tokld knyga C kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena** jįcs ja

vardu knyga 
už kuria tariu

nusipirktu tokia knyga C kaip 
blontlū NJnlrin Ir* mao 4a

skaitydamas žmogus apie viski, tada

kad -

pamlrszti ir visokį rupesenai nors 
ant valandėlės atsitraukia. .

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
3 8 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 
Kauno apsk. 

. LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
■' parodo kad žmonėms labai patinka.

, ja nusiusti'in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

W. D. Bocžkowski-Co., Mahanoy City, Pa.

Teipgi galimą 
Preke knygos Amerike $2.00

I
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