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Mažiauses szunytis ant svieto.
r< &

Proteatone padovanojo sese
rims puiku narna.

New York. — Garsinga ak- 
lorka Maude Adams, protes- 
tonka, ana diena padovanojo 
katalikisz.koms* seserims puiku 
narna verties 130 tukslailczius 
doleriu, artimoje Ronkonkoma, 
L. I.

Pana Adams lankei atsilan
kydavo pas katalikiszkas sese
ris ant atsilsio. Miniszku pasi- 
sZventimas jai labai patiko su 
tuja pasekmių, jog padovanojo 
joms savo puiku vasarini narna 
kuris bus naudojamas del ino- 
teriu, kurioms nubodo svietisz- 
kas gyvenimas.

Prisipažino prie vagyseziu.
Wilkes-Barre,

nardas Vi t kazlėkas, 
senumo prisipažino priesz sli
džia Fuller prie keturiolika va
gyseziu po visas dalis pavieto. 
Sudžv ji nubaudė šuo septiniu 
Jyjr 
jima ir užmokėjimą 200 dole
riu bausmes ir kasztus teismo.

Kardinolas Gibbons paliko 
$126.266.

Baltimora, Md. — Nesenei 
mires czion kardinolas Gibbons 
paliko žemiszko turto ir .pini
gais 135,266 doleriu. Badai pu
se tojo turto ejs d<*l likusios gi
mines o puse del diecezijos.
Karvelei priežaste persiskyri

mo.
Mielu

Pa. — Leo-
22 metu

dvideszimts metu in kale-
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mažiau- 

ant-svieto yra 
Toy-Sen, paejnantis isz Kinu

Chicago. — Badai 
siu szunycziu

kuris svėrė tiktai-viena švara. 
Turi jisai tris menesius ir jau 
visiszkai paaugės.
ninkas
užmokėjo
ežius doleriu.

Jojo locni- 
yra Sig Hart už kuri 

deszimts tūkstan

Vaikai nori pasilikt ukesiais
* Suv. Valstijų.
Milwaukee, Wis 

neneši iszkeliavo

Detroit, Mich* — Natalia 
Kalėta inncsze praszyma in sū
dą ant iM’rsiskyrimo nuo savo 
vyro Franciszkaus, 
ma priežaste, buk josios vyras 
angino karvelius stuboje nuo 
ko subjauriso visus kambarius. 
Porele apsivedė asztuoni metai ? ' ’ .... .. to <r

paduoda-

— Praejta 
in tevynia 

Jokūbas Nikoda su paezia ir 
ketureįs vaikais, jpirie ezionais 
yra gymia. Tėvas nutarė pasi- 
ikli tevyneje ir iszsižadejo pi- 
ietiszkumo Suv. Valstijų ir 

apie tai pranesze valdžiai. Vai
kai buvo kitokios nuomones, 

Suv. Valstijei

fr

nuomones 
nes rsuv. \ aisiijei buvo juju 
ievyne ir apie kitokia ne norė
jo girdėt. Padavė praszima pas 
xonsuli idant 
ir ant tolinus 
nes

adgal ir turi viena vaika.
Navatna, juk. karvelei ženk

lina meilingumą terp poros, o 
cze ant galo pasirodo, jog yra 
priežastis persiskyrimo.
Ka padare prohibicije in laika 

trijų metu.
\\ ashingtos, 1). C.

ka trijų metu kvailos prohibi
cijos, agentai ir visoki sznipai siskirdami vieni nuo kilu, 
konfiskavo suvirszum milijoną 
galonu visokiu gėrimu, 39 tuk
stanezei žmonių aresztavota 
už visokius prasižengimus, 24

- Ts lai

galėtu pasilikti 
amerikiepziais, 

mano sugryžti in savo te- 
viszkia. Valdže ant to sutiko.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
galima tikėtis atejtejet Vaikai 

gymia lite uores keliauti 
iii teviszkes, o tevip lindės pas- 

gimtine szalele, pęr-

g 
ežio n

kui savo

Banditas iszgialbejo jam gy- 
vaste.

Brooklyn, N. V. — Geležke-
tukstanczius pripažino kaltais, lio detektivas »J. Radlinskis bu- 

užlaikvmas įtikimas kuris jam ižgialbejo 
• j • T 4** 11*1* v j • _

* 1 1" <4 1 VI | r 1 I 1117 l\(4 I l K J

S turto užgriebta ant 13 ’« ,b,.lveti nulytu, K!!<l.n<‘ at‘vertie?
milijonu doleriu, 
agentu, kancelariju ir kitokiu 
iszlaiku buvo $6,274,523,37.

Nuo invedimo prohibicijos

Suaugusios seseris bus per
pjautos ir atskirtos.

Chicago. — Teip vadinamas i 
Siamiszkos Seseris

na ir Rože Biažekiutes, cze- 
kiszko gymirno, atvažiavo pas 
garsingiausias daktarus idant 
ant

atskirtu viena nuo kitos, nes 
josios yra suaugia in viena.

Seseris nutarė pasiduot 
operacije, 
isz juju mirs, tai ir kita turės 
mirti, todėl geriau 
dabar apkirtos.

Sesers Blažekiules turi po 34 
o Rože yra vy-
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NEREGĮS ir be ranku o bet užsidirba ant
• ’ M ISZ VISU SZALIU VISOKI PRANESZIMAI ISZ 

LIET. INF. BIURO.
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Blažekiules

Juzefi-

juju padarytu operacijų

po 
nes mano, jai viena

kad butu

metus senumo, 
mota ir turi 11 metu senumo 
sunu. — Žinomas dalykas, jog 
josios vyras guli vienoje lovoje 
su dviems motcrjmis.
Bedarbei nerimauje, keneze di

deli varga, ketina sukilti.
Indianapolis, Ind. — Ne tik

tai ezionais randasi tukstan
ezei žmonių be darbo, neturė
dami kuom iszmaityti savo 
szeimynas, bet panaszus padė
jimas vieszpatauje po visus di
desnius miestus visam Amvri- 
ke.

Bedarbei yra teip inirszia, 
jog kerszina pasikėlimu. Kas 
isz to kiltu tai Dievs žino, nes 
jaigu karta bedarbei pasikeltu 
prieszais kapitalu tai be pra
liejimo kraujo neapsiejtu. Dau
giaaše keneze buvusioji karei- 
vei, kurie apleido savo darbus 
instojo in kariuomene su pri
žadėjimu jog juju darbai bus 
sugrąžyti po karei, o sziadien 
ne turi kur pasidėti ir ne ka 

Jaigu greitai per
maina neužstos tai be maisza- 
cziu neapsiejs.
Automobile! užmusze arti 20 
tukstaseziu žmonių 1921 me

te.
Chicago. — Pagal valdžios 

suraszus, tai 1921 
niobilei užmusze 
szirnts tukstaneziu žmonių ar
ba konia vieni! ypatų likos už- 
muszta kas puse valandos.

O tai daugiausia per apsižio-

teip inirszia

pavalgyt.

DUONOS.

Karolius Bronncr, kuriam szrapnelis iszkirto akis ilYtllOllllK IJIIHIUUI, KIURIUI W//I (U)IICI LSZKIlK) JlKkS 1F11U* 
trauke abi rankas ant kariszko lauko Francijoi sziadien už$L 
.dirba ant duonos raszydamas ant drukuojamos maszinukes. 
Jojo darbui prisižiurineja pulkauninkas Forbes direktoris 
kariszkos mokslaines ir'majoras Arthuras Dean asistentas 
prie tojo bjuro. - I

Mergaite jiegales turėti vaiku
tevas skundže ant $110,000

Septynių mo
li kos su-' 

kurios

New - York;
tu Mariute Jgnizio, 
žeista isz' priežasties 
telegramas nepranesza per ap
sileidimą Mutual Gas kompa
nijos o daktarai nutarė, Imk 
jaigu mergaite kada pasiliktu 
motoro, tai vaiku negales gim
dyti tėvas apskundė kompani- 
jo ant 110 tukstaneziu doleriu. 
Kompanije susitaiko su mer
gaites tėvu, užmokėdamas jam 
17,500 dolerius ant ko tėvas 
sutiko.

Isz Lietuvisįzku Kaimeliu
< % -------------- I ~ I

SHENANDOAH, PA.

.Jonas Paligurskis likos 
nusiunstas in k^|cjiinu už l<er- 

- . — — ir sumuszi-.
savo motinoj, ,bobutes ir 

patėvi, 
brolis.

szinima nužudyti 
ma

Skundh inncsze jojo

Jokūbas 
vis ieans

Sinkeviczius 
žinomas, įnirogerai

Sukatos vakara.'. Laidotuves
Paliko pa-

■
H

Kazokai užklupo 
ant Nikolajevsko.

Apiplesze visa miestą, suszau- 
de 50 Bolszeviku, bet ne 

judino Amerikoniszko 
maisto.

Nikolajevsk, Samaro Guber- 
nije, Rosije.
liucijoneriai užklupo .ant 
czionaitino miesto kuri apiple
sze nuo visko, suszaude 50 ko
munistu, isznesze in padanges 
valdžios namus, bet nejudino 
Amerikoniszko maisto kuris li
kos prisiųstas del ižbadejusiu 
gyventoju.

Daugiau kaip 800 kazoku 
drauge su savo moterius atjojo 
in miestą gerai apsiginklavę ir 

pradėjo užklupima. 
atgabeno 200

Kazokiszki revo- 
užklupo

tuo jaus
Drauge atgabeno 200 vežimu 
idant pasiymti su savim 
griebta laimiki.
jais apsiėjo mandagei, tiktai 
visus komunistus suszaude.

uz-
Su gyvento

5,000 pasiliko be pastoge.
Manilla, 

ugnis kuri perėjo per vargin
gesne dali miesto sudegino 
daugiau kaip tūkstanti sziau- 
diniu bakūžėlių per ka pasili
ko be pastoges apie penki tuks- 
taneziai žmonių.

Filipinai. —

ti a Ii miesto

Baisi

Kunigas nužudė pusbroli idant 
aplaikyt jojo ąsekurarujf*

Kariada. — Pali-Montreal, 
cije aresztavojo katalikiszka 
kunigą --------- ---------

Vaszingtonas. Tautu Sa-
jungos Taryba svarsto Lietu
vos ir Lenkijos gineza del Vii 
niaus. Sąjungos Tarybos narys, 
p. Hymans’as referavo susi
dariusia padėti sziainc klausi
me nurodydamas, kad Lietuva 
ir Lenkija atmetusio Tautu 
Sajungo pasiulyina, todėl Tau
tu Sąjungos role pabaigta ir 
Sąjungą neturi galimybes to
liau įi svarstyti ginezo. P. Hy- 
irinnsM pasiūlo Tautu Sąjun
gos Tarybai apsvarstyti seka
mus klausimus: *

1. Kaęia bus atszaukta Tautu 
Sąjungos Kįontroles Komisija;

2. Budus užkirsti kelia gin
kluotiems susidūrimams tarp 
Lietuviu ir,lenku kariuomenių.

3. Ncutralines zonos likvida
vimą ir naujos demarkacijos 
linijos pravedima;

4. Tautu mažumu teisiu ap
saugojimu dabartinėse sąly
gose.

svarsto
Tautu Sąjungos Taryba 

Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautu mažumu teisiu 
apsaugoj ima. Sąjungos Tary
bos pirmininkas, p.^Cunha, re
feruos klausi/na. Buvo Tary
bos nutarta, kad pabalti jos 
valstybes turi susiekti su Tau
tu Sąjungos sekretoriatu ir 
bendrai paruoszti deklaracija 
apsaugojimui mažumu teisiu, 

tuo klausimuPatvirtinimui 
atitinka IHV i

h

1I
if!

4
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į

atymo paskiri " ,
11all$. Satfsio ■

Kunigas pabėgo su kito kuni
go paezia.

Marion, Ohio. — Rev. W. W. 
Crabtree kuris pabėgo su pa- 
ezia Rev. 11. A. Rough isz epis- 
kopaliszkos parapijos, likos 

plinima ir girtu automobilistu. | isztremtas nuo kuningystes per 
Dovatkinas nužudė milema .sa

vo sesers ir sorejo sudegyt.
Madison,

inete auto- 
arti dvide-

Rev. Crab-bažuytini sinodą.
tree nuo senei mile josi' su pa-> 

— Hart well Į ežia Bev. Rough, bet niekas ne 
Farwell, turtingas farmeris ir inane idant abudu pabėgtu. , 

Kongregacijonalisz-

atsibuvo Seredoje. Paliko pa- 
czia ir penkis vaikus.

' *— Juozas Vasjney cjda- 
mas namo isz Minersyilles in 
Primrose likos užkluptas per 
Tamosziu Murphv ir Juozą

ojda- 
in

Tamosziu Murphy ir 
Karuli, kurie apiplesze. Vasma 
ant 50 doleriu.

Juozas Adamaviczius,

ns ta tymo 
sžosžt^fhenesfai 1____ _____
men. 12 d. žada būti Tarybos * 
svarstomas Vilniaus klausi
mas.kunigą Rev. Adelarda Dclor- 

ma kaipo nužiūrėta už nužudi- 
liiiria savo pusbrolio Raiila De- 
lorma studentą isz Ottawa uni
versiteto, kuri surado nųszau- 
ta užmiestije 6 diena sausio.

Sliectva parode, buk kuni- 
—i pirko revolveri diena 
priesz žudinsta. Badai žudins- 

papildyta tyksle ap- 
asekuracijos po mir- 

cziai kunigo pusbrolio.

Nevidonas Armėnu nužudytas.
London. —~ Mustafa

Basza, 
partijos, likos nužudytas An- 

a W • 1* i ‘Y

Kraszto Apsaugos Minis- 
teris atszauke karini Lietuvos 
Atstovą Klaipėdai, Kapit. 
Dimsza. Dabar paskirtas Klai- 
pedon Jonas 
Lietuvos
Amerikoje narvs.

'* — 11d.

Žilius, buvusiu
Finansų Misijos

gas

ta likos 
laikinio

j

Sausio i sz važiavo

rius
i

17 metu senumo, likos nusiuns
tas in pataisos 
barstima sodines iszeigoje 
Temple teatre Ashlande su la
jum, ant kurios atsisodd 
mergaite 
kuna.

narna už api- 
iszeigoje

Kemal
vadas nacijonaliszkos

*

I

Amerikon, lietuviu praszomas 
parengti koncertu kompozito-

Naujalis ir dailininkas 
Žmuidzinaviczius szauliu meno 
reikalais.

Vilniaus srityje Linkine*
nu valscziuje isz keturiu tūles-, 
taneziu rinkiku balsavo Vil
niaus Seimo rinkimuose tiktai . 
szimtas septyiMasdeszimts. Pa- 
naszia proporcija balsavo vi
sam Szvenczioniu Apskrityje. 
Marcinkonių valszcziaus Ly
dos apskrities nieks nebalsavo. 
Žmonių upas buvo labai ner
vingas. Daugelyje vietų lenku 
agentai bijoję pasirodyti mi
niose.

sąnaris Kongregacijonalisz-
Uos bažnyezios kuri visi laike Pribuvo in svecziuu, likos ap- 
už dydeli dovatkina, prisi|>aži-| vogti.
so buk tai jisai nužudė Filipa 
Houston, kurio k ima 
deganeziam sziene ant Farwel* 
lo farjnos.

Zudintojas prisipažino buk Į K0Z1ieckiu.s praleisti" kėlės die-
’ Inas ir užmirszti apie savo be-. 

!a das. Kada Veronikai, praėję 
j piktumas ir nuėjo namo, pųii-

maža
ir baisei apsidegino

goroje per nežinoma y pa ta. Ke- Mli I

iriai Basza buvo vienas isz ar- 
sziausiu budeliu krikszczioniu 
Armėnu, nes ;
ma
hi u Armenijoi.

vogti.z
Mount Carmel, Pa. 

nika Savickiene 
t 

savo pažinstamus

k

Vero- 
susi barus su 

420 dolerius ir

■ >per jojo paliepi- 
atsibuvo daugeli skerdy-

surado f
vyru, pasiėmė

• nuėjo pas

Panedelije atsibuvo lai- 
_ ____ 13Zdotuves Maros Navickienės isz 

,Frackvilles, isz namo savo sū
naus Teofiliaus pas kuri vejio- 
iicagyveno. Kum Bukimas lai
ke pamaldas ajrisziu liažhy- 

;ežioje o kūnas palaidotas aut 
l i et u viszk u kapini u.

vvasti. Radliuskas užtėmi no 
naktije kaip asztuoni banditai 
pradėjo atpleszinet duris nuo

g;

keturi tukstanczei žmonių, mi- tavorinio vagono tyksle apiple-
7 • < t • < • Ii

t rucinanczio sztopo,re nuo “ 
arti du tukstanezei žmonįu ne
teko proto, szimtai merginu ir 
moterių rado tikra kelia 
pragaru, keli szimtai 
virdami samagonka, tukstan- s 
czei namu apleisti ir neapžiure- 
ti, apgavikai isznaudoji* mili
jonus doleriu nuo pusgalviu 
kaip darytį munszaine ir mai- 
szvti visokes truciznas ir t. t. * f

O teip dydele geradeyste pa
dare prohibicije laisvam skly
pe Suvienytuosia Valstijosia!
16 menesiu kalėjime už bonku- 

te pieno.
Marysville, Ind. —'Henry 

Thomas, likos, nubauxtas ant; 
szesziolika menesiu in kalėji
mą už pavogimą bonkute pieno 
kuri stovėjo prie namo. Tho
mas turėjo serganti kudyki na
mie, kuriam neatbūtinai reike-

- jo pieno, o neturėdamas už ka 
nusipirkti, prisisavino nuo ki
to. Sudže i 
apie joki iszsikalbejirna ir nu
siuntė vargsza in kalėjimą — 
Kasžin kad tasai sudže para
gautu panaszios teisingystes. į inpyle su anglimis.

in 
sudeg<‘

szimo. Pradėjo in juos szaudyt 
ant ko banditai atsake. Ant ga
lo Radliuskui neužteko szuviu.
Banditai užklupo ant jo, perinu susibaręs su juom 
sze ir pra<h‘jo spardyt ir kum- 
ezcziuot. Vienas isz 
prikiszes elektrikinia 

gulinczio, 
guzikeli nuo kariszkos tar

nystes.
riau, pažino jame savo dranga 
su kuriuom radosi apkasuosia 
Francijoi. Suszauke visus savo 
<1 raugus,

prie 
t u r i

■rir

Iii
H

' INepaprasta viesulą su perku- 
? * ~ __- — a * •perejta Ketverga apie 8 valan

da vakare sutiko Jloustena i(|as Kada Veronikai praėjo 
spandžent ir biieziuojant jojo |lik(ulnus į,. nUe.i<> namo, 
seseria Ahci.jo. 11oustenn,s hu-|gu uerado kiszeniuje ir npkal- 

tino Kozneckius, buk prisisavi
no josios pinigus ir apskundė 
abudu. 1 ,

vo už berną pas Farwell, bet 
už pinigus 

praszalino nuo darbo ir už
draudė atlankyti jojo seseria 
kuria mylėjo. Kada meilinga 
pora radosi glebije, farmeris 
szove in jiftris kartus užmusz- 

Prisižiurejas jam ge- darnai ant vietos. Kuna jntraų-

ir lenciugeli

banditu 
žibutia 

patemino, jog

ajrisziu bažhy- nija Lenkijoi.
Krokavas, 

paprasti apireiszkimai

iLonkije. — Ne- 
gam- 

tos davėsi jaust ir matyti gnio- 
džiaus

■W

.m

't

A

4
4.menesije aplinkinėje

Krokavo. kokio da niekas ne
—-. Atejnanczia 

bus rinkimai atiku ant užbai
gimo vietines ligonbutes. Jau 
dydelis laikas užbaigti ta ja li- 
gonbutia kuri yra labai reika
linga czionaitinejo aplinkinė
je. ■

sau vairia Skaitlis Katalikiszku 
Szvenczig. t

pamena, nes tai buvo tikrai 
sudna diena, perkūnai musze 
be paliovos,
smarki jog užgesino namuo- 
sia žiburius, o aut upiivųiet su
daužė ledus.

Persiimu nupuolinejo ant

■■'5y 'W

Pagal Rymo Vatikano suro
tai katalikiszka bažąiy- 

czia priskaito szventuju, kuriu

10,000 automobiliu pavogta 
1921 mete Pennsfylvanijoi.

Pa. —‘Suvirk 
szum deszimts tukstaneziu au
tomobiliu likos pavogta praej- 

nuo lavono, po tam norėdamas P? ’sz
inkiszo iri r,u t1’**111 bkos surasta 
Pravažiuo-

ke in t varta, paėmė 50 doleriu 
auksini ziegoreli

Harrisburg,

— Metinis pokylius atsi-

vėtra buvo teip szus,

apvaikszczioje 
gerbimui yra d

A |Į

*' f
M'

dį ertas j u pa- 
(giau kaip 7,- 

592 per meta (bet tiktafi tu, ku
rie yra tikrai szv.

ku. Namuosia prasidėjo verks-1 bažnyczia pripažintais szven- 
mpi žmonių, kožnas 
karsztai nes mane jo

Jmšr Maliorio ,saloje 20 diena katalikužemes' pavidale liepsnotu kul- 1 $

■m

i
•Ml.l

surasta* tiktai 2004 likos
per palicije. Viso pavogta 10,- 
4.37 įutomobilei, daugiausia pi
giu. Kur jieje dingo tai sun-

mobiliaus.ir paregėjo suangli- <u nisPel1, 
jusi lavonu. Apie tai pranesze ’ 
palicijai kuri pradėjo diiryti 
sliectva ir viskas iszsidave.

Niekas nesitikėjo idaiit tas 
dievobaimingas žmogus galėtu 
pa pildyt teip baisia žudinsta.

užslėpti žudinsta, 
sziena ir ūžt lege.

apsakydamas, idant 
jam nieko nedarytu, nes detek
tivas buvo jojo geriausiu drau-, jentis farmeris užtemino de- 
gp ant kariszku lauku ir ne
karto jom ižgialbejo gyvastį, 
Banditai perpranze Rudlinski, 
atsisveikino szirdingai ir din
go tamsumoje nakties.

Dinamitas tarp anglių.
Minersville, Pa.— Kada Mi- 

Marczuczio pati 
pyle anglių ant'pecziaus, kylo v • « i Gi • • v w

ganti sziena, iszlipo isz auto-

T
f“

'I

kolo uz- Farwell turi apie 50 metu, bu- 
Vp naszlis ir gyveno su savo še-

ANT PARDAVIMO.
‘"■"'""'Y ,. ■ ,. I ’

valginyczja 
geroj vietoj, 

•ai iszdirbtas ir gerai

nenorėjo klausyti baisi -eksplozijo kuri sužeido šeria kuria labai mylėjo ir ser-
deszimts metu sūneli ir moti
na. Mote re neužtomino szmo- 
teli dinamito torp augliu, kuri

gojo kaip savo akis ir nekarta’ 
> persergi nėjo jaja idant szaliri-

tusi nuo IloiLsten. Sesuo turėjo
apie 50 metu. •

Februariaus, kuris bus vienas 
isz puikiausiu kada lyg sziol 
atsibuvo. Jau užpraszimai isz-atsibuvo. Jau užpraszimai i
siiinsti.

Chicago. John I,\ Showis, 
. _, rengėsi 

vakarieniauti, kuomet suskam-

Ihtrsiduodu
(restauracija) 
Biz^s £01 
eina, ’Y“1" 
kai rįe jiiesza gera pe I na. N ore-
eina. Ųzjaikau visokiu gorimu

darni pjrkt atsiszaukite ant
“Suriles’’ adreso. / (j.24)

8. Y. uSaule’’, 
Mahanoy City, Pa.‘' ’ pleszikai i 

y ■ ' /

/ (.i-24)
}

826 West 33rd Place, 

bėjo duriu skambutis.
Už duriu buvo du su kau

kėm vyru. Jiedu inejo vidun, 
Suriszp ji, jo paezia ir du bur-
HV
atėmė 65, dolerius 
dojius,

Tai jau baisus daiktas, jei

Jiedu inejo vidun, 

dingiot‘ip Thomas Butkus ir 
Theodore Valutis. Nuo 

iy 3 laikrp-
visu

i

m namus laužiasi.
1-.. f

meldėsi I tais ir tikrai ju gyvenimus tu-
(Y S

raju atėjo pabaiga svieto. Szu-I Bet kiek yra žuvusiu kankyti- 
stauge be paliovos o kates 

in langus kaip pa-

k4 I

isztikAĮri padavimu apraszymuose).d

nes 
szokinejo 
siuto.

Dvi sanvaites priešz viesu
lą prieszmiestijo. Krokavo 
loke C ... ‘ 
pradėjo kruvina kova su juod- 
varneis, iszmesdamos juos isz 
liždu ir pasislcpinejo kur tik 
galėjo. Atsilaukimas tuju juo-

» su-
daugybo Sparnu kurios

du svecziu instume žmonis in 
dydolia baimia, o leugvatikei 
perspėjineja dydoles - nelaimes 

a toj te,je. ................. ' 

niu visokiosia nelaiminguos 
krikszczioniu persekiojimuose 1 
ant visos žemes, tai Dievas .^ži
no. ' 1

Tuos, kuriuos szventa baž
nyczia turi savo suraszuosia, 
teip jie yra szvepcziami:

Januario menosije yra 582; 
Februariaus 565; Morcziauš

Apriliaus 610;

C i

635; Apriliaus 6.1'0; Mojuje
712; Juniaus 672; Julajaus 741;
Auguste 675; Septemberije 
698; Oktoberi 655; Novemborį ■

*
' k.:^ "V-

675; « • : ■V

529; December! 519*
tet

.41
Jy,j*
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KAS GIRDĖT rėk vizi ei jo

Utaminko prasidėjo Shamo
kin, Pa., anglekasiu sejmas ant 
.1 P-va ritimo naujos sutarties, kas 
-u anglinėm kompanijom kas 
kiszasi darbo ir mokesties, nes 
^enn sutartis 
A loUiaus.

A-l :
■1 m i< ■ ■ 

»J u da rl

baigėsi pirma

b k 
n. .1I o K t b 

».>. L.

L, 'KUR BUNA? ^Naujas criginalis teatralis vei- 
i kalas:

NAUJI ' SUV.1 VALSTIJŲ 
PUBLIC HEALTH SERVI >.

CE LIGONBUCZIAI.

Vadinasi 
ekspropryaci-

arkliu.
tai vtlldiszkai
je buržuazijos ant veikalo dar
bininku ir f. t.” Bet isztikruju 
darbininkai isz to ne turi jo
kios naudos, o visas “draugisz- 

turtas liekasi rankosia, 
soviatiniu urėdaiku kurie var
toja ant savo naudos;

Pas viena “ 
donieje surado arkli, kuris tu
rėjo diplomą, buk

> >

< 4

J

Ar norite darbo?

buržuaža > , rau-

ii spirsis
i<<;zosziu valau-į veisles arklys ir aplaižė kėlės

padidi- tai geros

I kaip
-1' - ’ L1''4 II

1a is
s’/ IL' <"| M (b

u iluk i

P H

duh 
aid t<> 
<P- 
a i.i

»p •" 4

i K IBS

< I

-’■I .

ginlet, jni-| dovanas už lenktynes.
tasai ark listai priyms Ant nelaimes,

t po kokiais j paėjo isz aristokratiszkos veis- 
u butu tai dy- jeStn butu tai dv- *

i .n kompanijos*
bet kompanijos

juopi daryt i ? Su-

- rnmažinti mokesezius
n darbu.

•litas John Lewis teip 
lalibaus svjnie

I ‘ I ‘ 1

ir duos vi- 
anglekapatarimus

Po sziam sejmui atsibus

Paieszkau broliu Juoza^ An
taną ir sesers Mares Dareszke1 
vieziu. pacimt isz Siivnlkupaeini isz

' Į 52 DOVANŲ $2 kalas: <?•*

Suv. Valstijų Public Health 
Service ketina atidaryti dar

Rodi, Kalvarijos apskr., K ros- tris ligoiUmezius prie kcttirioli-

mokius
-iams.
\ isiszkas sejmas atejnapti me
nesi Indianapolinje ant nžtvir 
tinimo nutarimu Sl.amokine.

apiplvszta

Piktadarvsta mieste Filadel- 
fijoi teip prasiplatino, jog in 
laika 24 valandų, 
žmonis ant .30 tukstaneziu do
leriu. Du žmonis likos paszali
tais o asztuoni baisei apmusz- 

tame vra bedar- 
tukstanezei žmonių 

vaikszczioje j>o uliczes be jokio
užsiėmimo, o neturėdami isz 
komaitytis, apipleszineja žmo
nis. Palicije ne gali duoti ro
dos su pleszikais.

ti. Priežastis
be, nes

Pagal astronomu tvirtinimą, 
tai planieta Marsas, prisiartys 
areziausia prie musu svieto 
mete 1924, nes tada rasys tik 
35 milijonai miliu tolumo nuo 
musu. Marsas prisiartina teip 
arti kožna 15 metu, po tam vo
lą prasiszalina ant 284 milijo
nu mvliu nuo mus.

Badai ant
žmonis, o astronomai

’persitikryt su pagialba milži- 
niszku teli'skopu (stiklu) ar 
isztikruju randasi
žmonis. Jaigu aut Marso rastu-

tai jieje butu dau- 
gfau iszmintingemeis ir ap- tu. iVaojtn meta iszkasta viso- 
szviestesneis kokia szimta tuk- 
rtaneziu metu už mus.

Marso gyvena 
geidže

ant Marso

si žmonis,
*

K a su 
szaudvt!

<- t

ir varginga ketnrkojini aris
tokratu suszaude. Panaszei at
sitiko su papūga
“ Božę earn clirani!

Isztikruju bolszevikiszki ko
munistai siunta!

kuri giedojo

Senoviszkojo
patogiausia

stojo
ir toki padare 

jog slidžios 
nuo visu už-

uos tfmijio, ir dara.; Variu kai- |i|<a kuriuos atidarė nuo Sau
sio rnciL 1921 m. 'reip-gi taiso 
devynius kitus ligbiilmczius, 
keturi isz kuriu bus litidiiryti 
Gegužes men. o kiti votimis.

Viki ligonbueziai buvo pti- 
Tandiivoti nuo privatiszku wi- 
vininku arba paimti nuo Arnii- . 
jos arba Laivynų, mis nauji bu- 
davojirnai Kongreso autorizuo
ti specialiame susirinkime dar 
nebrndeti.

Ligonbueziai

mo.\ Meldžiu atsiszaukt, arba
žinantieji apie juos, malonėki
te praneszti ,

* >, Miko ‘Dereskevich, 
Box 20.3, , Cairnbrook, Pa.

Paieszkau mano pusbroli 
kunigą Vincą Knrkauska, 
motai atgal gyveno prie kimi- 

Waterbury,
Meldžiu atsiszaukt, ar- 

ji malone-

mano
r?i

go Saurilsaiczio,
Conn.

žinantieji apie
kite praneszt.

A. G. Amszi,'
R, D. No. 1 Box 62, 

McKees Rocks, Pa.

ba

Graikijoi,| s 
mot ere 

visai nuoga
Phryne, 
Atenuosia, 
prieszais snda 
inspudi ant visu, 
jaja paliuosavo
metinejimn buk platino nemo- 
raliszkumn. Toji istorijų pasi- 
antrino ana diena 
de Reidt, 
kiet ijoi,

Paieszkau Andriaus Kalėdos 
isz ’ Paliepio kaimo, Leipalin- 

Siival- 
ku red. Taipgi Petras Stra
vinskas isz tos paezios vietos 

įtik GiardAsiu kaimo/ 
svarbu reikalą. Praszau atsi 
szaukt ant adreso.

S. A. Baguszis-

gio para., Seinų apskr 
Taipgi

Siival-

Puriut n

patogi 
szoko

F »• *»• .1 ' < ' l « 1 1 kla

159 y. Mil son SI., ‘ . 
Exeter Boro, Pittston, Pu.

, kuri© atidary
ti įier pereitus tris menesius, 
inima buvusi laivyno ligonbuti 

, su 150 lovų; 
ligonbueziai Jackson Parks 
('hieagoje, Calfox, Iowa, ir! 
Portland, Ofegon, su .350 lovų 
isz viso; ir Edward I lines Ju-' 
nior ligonbutis Maywoode, ne
toli Uhicagos, sn 1,000 lovn. 
Tie kurię (ithjai^yti Gruodžio 
tnenesi yra Port: McKmizie, 
Sherithtne, Wyomingur vienas 
isz dvieju namu Port-bogan H. 
Roots,‘ Lit th» Rock, Ai’k. 8u 480 
lovii. Laivyno 
Animns, Colorado] su 750 lovu.

(lulfport<', Mass, 
ligonbueziai

lo Wa
1

DABAR šitas 
didžiautiias ir | 
f/eriaunias <L<iJc- 
tariAkąs kny
gas parduodam 
už $7.00. LY- 

, TIES MOKS- 
Į LAS, tai pir- I 
| mutinū knyga, Į 
| kuri drjso ai- 
| Skini pasakyti 
' ir atvirai (iliu

stracijomis) i- 
rodyli viski}, 
kas tik reikia 
vyrui .ir moto
re! žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š iri v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
motorų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū

jų ligas;
’7 šei- 

visokiūs

I “Kova ties Giedraicziais” 
VJ veiksmu drama. Szis veika-

. kalas perstoto Lietuva 192Qiin., 
i būtent kaip Lietuvos kaimie- 
i ežiai kariaujiKsu lenkų .buržu
jais i

Kova ties
nereikia

ligonbutis. 1 įlįs I
kada Cellv •

szokike Vo- 
visai nuoga 

priesz augszcziansia snda Pul
suosią, kuris ja ja apkaltino už 
platinima nmnoraliszkumo. To
ji szokike parode kaip moka 
szokti priesz sudžius, advoka
tus ir kitus virszininkus, bet 
pati vieno sudžiaus iszvede ji 

“nepasigadytu ”
kiu perstatiniu.

Aktorka su

lauk idant lo-

pagini bi- 
nieko dau-

savo 
ninkems ne turėjo 
ginu kaip lik po szniura karo
lių. Jaigu Celly bus pripažin
ta, buk platino nomoraliszku- 
ma per savo szokius, tai bus 
uždaryta kalėjimo. Bot sudžios 
da ne iždave 
m o.

savo nusprendi-

Akyvas ir trumpa suraszas 
apie nekuriuos sklypus:

Szvedije ne turėjo jokios ka
res siivirszum per szimta me-

\na diena pribuvo 
?.tona

in Wa-
Alieije Underwood 

Iviems mergaitėms isz Mad-
otto, West Virginijos, mels- 

' prezidento Hardingo idant 
bedėtu ant tenaitiniu angle

bin.
\|. * ore

i ’ i * 1 H 1

i k f t

.indas i
> ! l«(o.

J , " M

I I

lijoi.
randasi Brazi- 

saule 
keturis

Agentu reikaljnga 
mokslo kiek vienas be jokio 
mokslo guli savo laike vaka
rais užsidirbtie gera uždarbe, 
galima padarite po doszimti ir 
dvidcBzimti doleriu in savaite 
ir dauginus neleiskite vakaru 
už dykai liet pradekit iszvcrsti 
savo dyka laika ant pinigu. 
Jeigu esate senesni kaip 20 me
tu tai raszykite del jums nau
dingu informacijų
savo pri gi m toj kalboj.

Kate i va ^ales Co.
Collegeville, Pa.

ir kaip’ tūlas moksleivis 
insimylejes ūkininko 
turi pėrsiskirti 
nmja isz kares 
Taipgi perstai 
smuklininką, kuris 
lenku u k trit tiros”

^Lietuvos szaidins ir daro daug 
juoko savo žydiszkn bailumu. 
Szis veikalas labai inspudingas 
ir tinka loszti kaip didėlėms 
taip ir mažoms kolonijoms, o

• labai 
Kaina .35c. Antrą

kultūros

dūk tori 
su savo jnvle- 

prii'žastiesj 
sena žydeli 

paragavęs 
instoja in

sziandien
tH >

inv va- 
itęas;

lūs: gimdymą, 

dikių auklėji
mų, ’ 
meiles ir 

u mos 
I sekretus. Gra-

, ‘(2)
]<nyga, kuri

iii). Jei norite savo organizmą 

kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš Šitų? KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE
TUS; apd., .$2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIAŲ MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2. MEILE ir DA1- 

$2. TŪKSTANTIS 
apd., $2.00.

anygaę ir siųskit jas

žiai apdaryta; labai daug pa
veiksi 

SVE 
viską pasako apie žmogaus ku- y-* ■ - - * — - - - A •

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai fsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai- 

i 
duodam tik už $7.;

lų, kaina $7.0 0. 
IIKATA, tai knyga

tai fsigykit šitą 
ii apdaryta. Be

2.00

I
mylontims pasiskaityti - 
naudingas.

1 szas: F. Druskirt, 1.30 \\ oo.ster
1 a ■ 1 , ♦

AkPon, Ohio.
----------lLuI------------------------

Didelis
LiiduvoH* Ūkininko

i Avė. 1

I I

1!

i

i

K < i -4 4

lendoriiis 1922 metams nuo 86 
puslapiu su prisiimtimu 25ct. 
stamponis. Gaunama pas

1b Mikola in is,
53 Hudson Ave

f\ Ikooklyn, N. Y.
•5

Moteres ii* merginos 
prižiūrėkite savo plaukus.

Duokite juos padabinti per 
iszlavinta plauku dabintoja, 
Ashman szape Kirst Union Na
tional Banko namo. Atliekame 
darba pagal paskiria laika. 
rr<‘ip-gi tiiriim 
nimu

paskiria
> visokiu padaili- 

daigtu del moterių ir 
merginu. Bell, telefonas 191J. 
(j.20)

HAMBURG
TiuNinl in Bnnzliui ir Vnrs'ZHva

ANT NAUJU 1-AIVU
ORDl NA Jan. 21, March 3. Apr. 11
ORBITA l’vb. 17. March 31, May 12
OIIOIT.SA March 17 Ir April 2s.
Jždaromi kambarai del moterų ir 

ir Bzeimynu. • Į
Tin* Royal Mail Sfram Packet ('<».

26 Broadway* New York.
117 W. WashinKlon St. Chicago. |

Arba pas vietinius agentus. !

Nugaj v ,r> 111< 1, y. (iviuj ryw

k’iiriame dalgir Laivyno gydy- 
i.s Suv. Valstijti 

Public Health Service paimtas 
kaip lik greit sztaba suorgani-j 
zuos. Isz viso Public llealtli j 
Service savo ligonbucziyose tu
rės 22,6Ų0 lovų.

Apart kitu svarbesniu ligbn-! 
kurie bus atidaryti i44 • I 

neuro-pay-1

tojai dirba, bumoteres,Paieszkau
Anelkos ir dukters Elzbietos, 
kuri yra Lietuvoje paeina isz 

caul i u apskr.
Kurtavenu miesto. Meldžiu at
siszaukt ant adreso.

F r. Jose Iškiš,
205 Adhms St., 

Freeland, Pa.

Kauno red. r

savo

r> I

Paieszkau 
Juozą Urboną, 
valku Red., 
Autnemunes 

valscz.

savo pusbrolio
paeina

A Ii t aus
valscz..

bueziu, 
1922 matais, yra 
chiatric ligonbutis Bronx, New 
Yorke, su 1,000 Ib^ti

T JI

■i n,
4' 
k 
k

isz Sn
aps kr.,
Miku- 

liszkes valscz. Meldžiu atsi
szaukt arba žinantieji meldžiu 
praneszt.

Ona Kupraviezieno, 
Box 124 New Philadelphia, Pa.

6 
pas

Sugrąžina man sveikatą ir pajlc- 
gas, saka Ponas Mztusevlcts 

. Dalivtl, III.
už jusu vnislus, Nygu-Toiur, 
tvirtumą vimnt ^kuriui

71 k* tas ir i & ta viliu

gas, saka Ponas Mztusevlcts
... . Dalivll, III.

Išturiu p.iv.% Dr‘n^rii!>'G*'»iit<A tuvth'kavojimi,Lfi; apd. 
NAKTŲ;

Pirkit . .
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO knygų Kata
logo. Jei mylit mnkvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musu 
GO. *

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS,ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILK______

$2 DOVANŲ $2

, tai reikalaukit, musų

LOGO. Jei mylit mnkvtis ARIT-

MOKYKLOS KATALO-

t

-

i

Namai po No. 11 E. South SI 
A-lsiszaukito

' 12 E. Mali an o v St.
Mahauoy City, I

f

Bilo kas gali gaiill PYKA! sz.i gražu 21 szinotu Hdabrini nota. 
Tikrę Rodgęrs sidabro, susidedauli isz 6 vidvdcu. (» peiliu, 6 

. - - A L k L ’ - — '' ■ 1 k . . 1 . jL L - ’ i. . .1 J ' _ V

ANT PARDAVIMO.

kambariai.
♦

t
(!.<’>)

I

I

u.> &
I

<lu< »dfli 
nmi jų

- -. . » . ,. - . ‘ . 1
gw j>Hiii;u <14 vusrtkma vnntua bet mrk.v no

tvirtumą štiliui
gyvylję. Buvau taLai pusilj 

pilimi už vilkina vai* 
geibioje*
atgavau Fa v y flvrikatą ir papegun.
L...,< ,, viri

dabar atlikti trys nykimi <1 
pirnuaun ir ne

Kaip tik pradiejau

kuri* 
d uodn

imti Tone.
, ; „ . j...

man lazd-t ir clavi ettergijc ir tvutnuna
(Imu

. tuvaųpm ) ir jmr t«*i g iiri
pasakyti, Jog Niųn-lmiG yra gėrimui", vaistas 
ir HtriauH’S at gaivi tom sveik »tos. lamki'i ravą 
KyIvh prdi t ima, kurte jwLm :i l t* » v.itu.iri ir 
kožnam

Ntigft-Tonc priduoda didesni vvikhnit^ ir 
(virtlinui vivienn jŲvylrfs pajicgonis, vra 
stebulditiglMi viiiMai* dN silpnu, ncrvuotn, 
sunaikintu vyru ir motvriu. Duoda naujq 
Kyvyiię iaknoins ir £arnonuų atgahin 
tilkit uh, hniwtn nuodingas atmatos, praAa- 
lin cnzitM Ir Hpiitlnms, ncpriimtią Kvapiu ir 
iškila liežuvio apviDviiitus. Duoda puiku 
apetitą, griiomutaihnq. nuolatinius
nervus ir tvirta* past ipriiumti rnkx4«

Kožna bonkuti Nu^a-Totie talpiu pilną 
vieną mČnv.«rl O<lymąf o prekė yra Sl.tKL 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptlo 
korkius, imkite per 20 dienų ir jeigu iw 
busite visai u/gnncdlrrtJLapt iekorius sugrąžis 
jium jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
nptickorlaus. siuskite mums $1.00 o gaubite 
pilnų inkile _ ..........
kieto paiti. • 1ATIONAL I.AhORAIORY,

Chicago, Iii.

iaiKjiu j 
K ug i Tun

Jin numeti
Galiu

ins <1.h!»a nrgut

y 
ik.lt f) i.1,.

i tiion, kurte nutaun ta* 
pa ‘ariu •Nugi Tone.”

PETKAS MATTfSEVDCIS.

tiion, kurte nt

t ĮjrnmiKi
1 An ik i t

(virturmi vivieiiK pajirgonis,

sunaikintu vyru ir moterių. T 
gyvybę iakiioim; ir Žarnorm, 
inkštus Knista nuodingas almai

npctItrj, girtą gruomiftavImą
l * \r . / \ ‘

Kožna bonkuti Nuga-T<mc tcfphi pilną
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I Temykit Lietuviai!
Jeigu norite nusiusti pinigus! 
in Lietuva, greitai ir pagal! 
žemiausi kursą, iszpirkti lai-j 
vakorte už kompanijų preke,! 
gauti teisinga patartina viso
kiuose reikaluose, tai kreip- 
kites pne gerai žinomo lie- 
tuvo, bankiertaus ir taikos! 
teisėjo, reikalaudami atšaki-1 
mo nusiųskite 2c marke ant! 
szito adreso: * I

JOSEPH G. BOGDEN, |
Aiderman & Banker * I 

j 4 S. Main St. DuBois, Pa. |

korlait.s, imkite pvr 20 dienų ir jeigu «a * . « * .• . ■ . . • * r*

juni5 jusu
nntlckorlaus.
pilnų inčne 
i * . “ ;

1018 S. .Wabash Ave.

usl.ltc mums $1.00 o Kauti 
^ar«ntuolą c\dvni*i, npmo-Dykai

(lidcĮjftf'lt 6 giažu sv.aukszUi. Laikys visam-amžiui.Mano pussesere, 
Ona Gignoliiite, o 
Balczione, keli metai adgalios 
laike salima apie New Yorka, 
dar nežinnn kur gyvena. Paei
na isz Suvalkų gnb., Seiriju 
parapijos ir apie 20 m. Ameri- 

ja, pranesz aplai- 
(j.24)

po levu 
po vyrui Ona

■..r

isz Suvalkų ^1
F'•< “B

r ‘'Itf *'• , 1

i*' A * < ... .i- 4* '

POTTSVILLE, PA.

BAKTAKAS I. W. 1I0BGENS
Fhiladeliplila Specialistas 

IJžsiscnejusiu ir t’hroniszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau-

' * *1

Ly: į

...Illi įm»ii»>iii IriHw i W|M w

Mią,
i>.G7

F............ i4*I*i*!**IIir iii >• * ML $1
I,- flrLr

■V r 1*

ko. Kas apie
kys nagrada.

E. Kiguolis
105.3 W. Coal SI, 

Shenandoah, 1

ANT PARDAVIMO.

r
1

« ry - 5 - - •;

Szlta proga niekad nobcpašltalkya daugiau

kiu minerolu Alaskoje .už 24 
milijonus doleriu. Daugiausia 
geležies rudos

Spitzimbm’geni' 
szvieczia tiktai pi* r
menesius ant meto. Tszpanijo 
yra vienatiniu sklypu ant svie
to turinti daugiausia ubagu. 
Pagal padaryta surasza per 
valdžia tai juju tonais randasi 
daugiau kaip czvertis milijono. 
Jeigu keleivei Hali jo i geidže 

tai turi už tai mokėti daugiau 
kaip paprastom dienomis.

’ aibe jo buk Blue 
kompanijo davė žino

kurie atbūti kelione szvontadieniais
juodos knygos

- anglekasiams 
ant

•k b-i ) idant apleistu kom-

Pool room, 
parsiduos pigiai, 
pardavimo

1 |O I į

.’•ii

Tokie darbi- 
įplaikyti jokio 

kasi klosią bet ir< I J ubo. I H •

> t keliu.
Angle kusi 11 

Lawrence, 
Whipple, Rocklip 

motores ir vaikai 
vaikszezioja apiplyszia, ir be 
czeveriku, o vaikai negali Jan

uos ne turi

szoimvnoH 
Dyer,

ISZ
Beckley, 

keneze dv-
del i bada,

kytis in mokslą ines, 
drapanų.

sinirnu.

>a.

geroje vietoje, 
Priežastis 

savininkas iszva- 
žinoja in kita miestą. Atsiszau-
kit in

Central Pool Robin
■ " So. Main St.,

Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

ne tik

prenumeratorių

ir kitu

■» ■ ■■■ 11      „1 - u

Laikrasztis susideda 
isz visokiu žinių, bet ir apgar-

Be apgarsinimu laik
rasztis negalėtu gyvuot, pirma
jog isz vienu 
negalėtu užslnikyt, ir be apgar
sinimu ne butu pabaigtu. Teip 
pat kaip ir be žinių 
naudingu straipsniu.

Kas ntf skaito apgarsinimu, 
tašai pats Slive skriaudže. Ba 
faktiszkai apgarsinimai sueze- 
dina žmoni m daug pinigu, nes 
pranesza jiems apie pigus isz- 
pardavimus ir tankei duodu 
geras rodąs, apsaugoje nuo ap- 
gavyseziū, kur galima praleist 
Smagiausia laika, kur reika- 
I^nje darbininku suranda din
gusias gymines, brolius ir se- 
šeres, ir daug kitokiu svarbiu 
dalyku. *

i

komunistaiBolszevikiszki
ne tik kankina ir szaudo netin
kamus ir augsztos kilmes žmo
nis, 
arkleis.

Kazane raudonieje padare

bet panaszei daro ir su

mok v ta s

jį t sake: 
yra liežuvis,

ba per

Tūlas garsingas 
vyras pasakė: kad liežuvis ant 
svieto yra ir geriausiu ir nie
kiausiu daigiu. Kada jojo už
klausta del ko, jisai 
Geriausiu daigtu

ji žmones susikalba ir 
susmesza visokiosia reikaluo- 
sia. Per liežuvi platinamos ge
riausios mintys, geriausi dar
bai; per ji skelbiama Augsz- 
cziansioji Tiesa.

Bet blogiausiu daigtu yra 
liežuvis, jeigu jis skelbia me
lagystes, papiktinimus, nuple- 
szia savo artimui szlove ir gar
be, ardo tikėjimą ir dorybių.

Persai Utar-
Seredoi;

Maho-

A7isi krikszczionis szvonczia 
szven tądien i Nedėliojo; Alba
nai Panedelijo;
ninke; Aziri jonai 
Egipcijonai Ketverge;
metai Petnycziojo; Žydai Su- 
liatoje. .

Krikszczidnois yra visi tie, 
kurie tik intiki in Christu, no- 
rints ir nesektu pilno Christaus 
mokslo.

visi tie

Meile Dievo 
mus artimo antra, 
dvi meiles tarpsta, tas tėvynės 
neužmirszta.

yra pinna, o 
pas ka tos

Da ne visi atsiligino sti pre
numerata už nSaule”, pasku
binkite, ba neužilgio neteksimo 
kalendorių, tada graudinsites, 
jog nepaskubinot.

Sžeszi, 5 ruimu namai, po
$2000 nž viena. Puse gali pasi
likti ant morgeežib. Du, 6 dili
mu namai fai $2'0<)() už i 
piLsJe gali pusdil’ti ant molą;4 
ežio. Keturi,

iena,

, 12 ridinu namai 
A *

namai po $6500, puse gali pa
silikt ant morgeczio.

John Goyne,
227 W. Centro St., 

Mahanoy City, Pa.

(Ap.l)

1

. uiti DYKAI ta puiku sidabrini
Kožna molere, dūkto ar vyrait gali insigyli nvpmlrldant pel cento.

1 r.
prekių Kalaloga, susiiiedanli dideliu bargonu;

«r •

seta. I
Tik praszoin rckOmonduoti savo draugams

nes patarimas ncretklingas. Tukstan 
ežiais tu sidabriniu setti turim iszduot 
dykai.. Buk pirmas savo inicsto Jin 
insigijus. Jau tukstaneziais tu gražiu 
setu esamo IszdaVc. Mes norim jums 
viena duoti. Neat Įdėliok. Iszpildyk 
szia aplikacija ir prisiusk tuojaus.'

HOME SI PPLV COMPANY
110 NASSAU ST. NEW YORK PITY

Neat (dėliok.

musu
(ai

Malonumu ir Premijų 
kožnjis gali padaryti

HOME SUPPLY <’().
I<»3. 110 Nassau St.

N< w Yofk City.
Priįdi: k man dykai Sidabrini Setą

Varttam ...................... ..............................

Adresas........................................ ......

Miestas.................... .................................

liepi.

^ifre tvirta rodą ir atsukanti mediką-

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir . Surplusas $2.70,000.00

’ l i / '

< , v

■

t '4 
J

4

liszka gydimą, per daktara kuris turi 
dgug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka apla.ikuto nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate1 silpni,-ncrviszkl ar li- 
guoti, nedarykite los klaidos ka.klti 

atoj|dto pas mane ir pas- 
. Laukti yra

esą padare

____________ F

” CHAS. S. PARMLEY
He T Įstate Agent. — Notary Public.

________ ——

Jeigu norite pirkti ar parduoti stubas,. 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, kole^tav 
randas jr teip tol lauš., .
238 W.Centre St. MahanoyCity

w. traskaųskAs
PIltMUTINIS LIETUV1ŠZKAS

GKABORUS MAHANOY CITY, PA,

TO

W. TRASKAUSKAS

’ {

______  . ___ , Pasamdo 
automobilius dc! laidotuvių, krlkszti- 
plu, vesciiju, pusi važine Jlnjo ir 1.1.
520 W„ Centro St. Mahanoy City, Va*.
;; r,.,. r\ ■ :į.

Daktaras Juozes J. Austrai 
'LIETUVIS J

1 - T t . . . •

I.aldoja Hunus numirusiu.

i

Laivakortes Vėl Atpigo
In Hamburg ir Bremen $103.50
In Liepoju $110.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50 

(War Tax $5.00)
Pinigu Siuntimas in Lietuva

Žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna ar- 
cziausiame paszte laike 25-30 
dienu.

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

1 a plin ga l pas i ka 1 bes i tne. 
pavojinga. *

Viduriu netvarkos, Aptrauktas lie
žuvis, užkimbąs iiuąiĮnkiiluas po val
giui, guzai, svaigulio, tdlpnumas szir- 
(lies, ir visos viduriu fietvarkos grei
tai palengvinti. 1

Odos ligos, iszberhnai, 
dedervines ir kilos odos ligos greitai 
pasiduoda per 'inano gydimą.

Silpni vyipi ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžiu? Ar ęsale nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ku gamta jums pa
ženklino, jaigu taip tai matykite ma- 
nc- uBumaiizinas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda por mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, l>o 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo
gęs, šilimos atmini ies, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbliszkusis ir 
iszberhnai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gorklojo, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite. .. ,

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvojo^ trumpo girdė
jimą, isztinima gerkles (goitre,) Rnm- 
jo, odos ir spociales ligas pilvo,, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Atlikite gausite rodą dykai.. PĮb tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano rtpa- 
subas gydimo. Padekavdncs nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendayotl peri 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Spočialistus:

Ofiso valandos 8 ryte iki 8 vakaro:
Nodeiloinis 10 iki 2 popiet. . . '

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

Pottsville, Pa.

OR. J. j JANANEWIGZ
, (ll< ’

Gydytojas ir Chirurgas.

i

uiI Mii»
A

frtflfliraiisi papuczkos,

HMJ.1

MB
laiszkus.

Gydo invairias ligas* vyru ir 
moterų. Duoda patarimus 
sveikatos dalykuose per

Adresas:
2020 137th Street, 

Indiana Harbor, Ind.
w*ww*>*o**« 1 — — 1 —I SB Qi I

""   —— —i..*-.—.—-~T     —

ji Tvircziausia Lietaviszka
BANKA

Baltic States Bankas moka 4 ntoosziinczius nž depozitus, i 
r N uoszi moži ai. pri skaitomi piįe sumos kas menuo. |

Dabar' patogus ^ laikas pasidėti pinigus Baltic Statei Į
*

Banke.4' Galite perkėlti juos isz kitur. Atsiuskitcl 
mums savo depozito knygute o mes iszkolektuosime 
ir savo knygute prisirisime.

ai A u > t jį. '/• į •’/ i * ;■ 1 " , *

Siuncziame pinigus perlaidomis ir kablegrainais greitai, 
' pigiai ir su pilniausia garantija.' pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes in Lietuva ir isz Lietuvos.
i \

Didele kanclja sudėta Valstijom 
Banko Departamente. Eelu po 
priežiūra ValettjoN, telp kad pini
gai sudėti mano bandoje negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palalkimut. Biunczln piningus 
In visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų pustatytams kapMNBS. 
Parūpinu paszportus kellaujan- 

41ems 1n Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai Ra
ižykite apie kalnas 6 gausite

Pardupdu lalvakortM

Visi yra užganėdinti,, kas su savo reikalais kreipiasi in
h. . . , , ’ . f .. I ,/ |(, ' ii / , «. ><■

BALTIC STATES BANK
Naw Vnrk.

garsingiausias Europos ir Amerikos
teisinga atsakfma. Adreaatoklte;
dl

. a ■/ 1 1
T**

visokias ligaą. Priima ilgo- ■
ig 10 valanda rytc.Jz lig 2 ’

Buvusia Daktąra,s, Kariunumojci i
Gydo’
niua lig 10 valanda ryte.^2 lig 2 ’ 
ppplet., 6 lię 9 vakare, i ;

Telefonas Bell—359 *11.
/I i*' V ’'IsįV * i4t 113 E. Coal St. Shenandoah

r

f

f

k,.

popiet,. 6 lię 9 vakare, i 

Telefonas Bell—359

t I
1 f

ii

'J

New York.
* Kampas 25 tos Gatves. . 'f-

.... . . >*.. i ... . w . '

294 Eighth , Avė.
. ' • ■ • v.

,.į, iUh

I*
'V

s *

<

r
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• 1-1-.. ■ * fl^14 *• 1.«

V. Lapinskas 
601W. Mahauoy Are. 

Mahauoy City,. Pa.
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•> MIKOLELIS.
Bukie iaztikiamu, o laime tave 

neapleis.

i
Raidas Rudys pramintas bu- 

> kaime

nms buvo aptvertas dydolia 
tvora isz kurios galema buvo 
matyti puikus

vo 
Kvailys.

“Kaulas
Visas jojo gyveni

kaipo

SAULE
4 I

I
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su o 
jog tankui

gyvuliu ser- 
szunes kaip

namai, o pats 
Raulas sėdėjo stuboje kaip už
keiktas, niekur neiszejdavo ir 

niekuom nekalbėdavo, 
žmonis kalbėdavo,
ji matydavo ant kapiniu ilgai 
sodinti ant vieno kapo, badai 
kalbėdavo su nebaszn inkais., 
ba nuo žmonių szalinosi kaip 
nuo pavietres.

Jojo kaimenių 
gejo tris dydeli
vilkai, kas diena buvo pririszti 
prie lenciūgu, o naktije nepri
leisdavo nieką arti, niekas ne
galėjo prie juju prisiartyt, tik 
tai pati Rauta ir rasti nu ka Mi: 

nebaszninko patikoleli kuri
Raulo priėmė po pastogia.

Vai buvo
kada

tai kitoki laikai, 
gaspadine buvo gyva. 

Dieve duok jiai dangų, ir vai- 
visa narna. Buvo visur 

• linksma o nevienas vargszas 
iszcjdavo prisotytas ir apdo
vanotas. T<xlel 
buvo kitokis gyvenimas kuris 
nuo mažens ganė žąsis o ant 
galo ir karves. Buvo jisai ma
žu vaikiuku kada ji parsivežė 
Kudžei namo. Isz kur jisai pa
ėjo, nežinojo.
sapna sau ; 
motina atvažiavo 
atpusko in Kalvarijų, 
terp žmonių dingo 
jau savo motinos neinate. Bė
giojo po uliezes ir verku, ant 
galo priėjo prie jo kokia tai 
motere, paglostė ir prispaudė 
prie krutinės ir pasiėmė su sa
vim. Bnbnino po kaimus ir 
jeszkojo tėvu, bet niekur nesu
rado. Tokiu tai bildu pasiliko 
prie Rudžiu, 
jiems prie visokiu darbu kaip 
galėjo. Ir gerai jam tonais bu
vo.

Bet kožna linksmybe ir ge
rumas turi kada užsibaigti ir 
tai persitikrino Mikolelis. Ge
rai atsimena taja valanda, ka
da jojo gera gaspadine gulėjo 
ant baltu patalu, 
rankoje žvake, o 
kaimynai klūpojo prie lovos 
kalbėdami poterius už mirsz- 
tanezia. Kampelije stovėdamas 
^Įikolelfs viską mate, o szirdi- 
je jaute dydeli nuliūdima. Su
prato jog su taja gramnyczia 
mirsztanczios dusze apleidine- 
ja szi svietą.

— Dieve 
vo, kas tokis jam galvoje susi- 
maisze ir jau nežinojo, kas su 
juom tolinus atsitiko. Tik tiek 
atsimena, jog kada atsigaivi
no, tai jojo milema gaspadi
ne gulėjo ant lovos 
iszrode kaip szventa.

Ir paėmė jaja! Padėjo ant 
vežimo, nuveže toli ir užkasė 
in žeme taja, ka buvo del jojo 
motina.

Po tam 
grinezioje. 
jojo gyvenimas!

Gaspadoris vaikszcziojo 
ir apsiniaukias,

de narna. Buvo 
o nevienas

ir M i keleliui

Tiktai kaip per 
atsimena, kaip su 

isz toli ant 
Tonais 

ir daugiau

pngialbednmas

laikydama 
susirinkia

mano! — sudeja

tikei ir

viskas persimainė 
Teip, viskas, o ir

nu- 
siminias ir apsiniaukias, ro
dos užrnirszo kalbėti, o kad ir 
kada ka paliepdavo padaryti, 
tai su tokiu riksmu, jog net 
szirpulei per žmogų prabėgda
vo. Norints nieko blogo nie
kam nedarydavo, bet teip buvo 
persimainęs, jog joją visi pra
dėjo bijot. O kada pamatyda
vo ji kas nakti ejnant isz gi
rnos, tai nekurie net žegnojo
si kalbėdavo, jog ji kas tokis 
apipainiojo. Stebėjosi žmonis, 

- jog Mikolelis pasiliko pas toki 
.nežmoniszka gaspadori, — 
teip visi stebėjosi, bet niekas 

šie rateli o pri
glaust prie saves, o ant galo 
Mikolelis teip priprato prie 
tos stubos, jog josios it teip 
neapleistu.

Karta vare gyvulius ant pie
vos i 
myslesia, 
m i lema karvukę priėjus prie 
kraszto kalnelio paslido ir nu- 
kryto žemyn iszlauždama sau 
kojas. Ant baubimo karves at-

* l

*•* nepamislino

ir teip buvo paskendęs 
jog netemino kaip

bego Mikolelis^ pamato nelai- mos nes negalėjo ant kojų pa- 
me, greitai nubėgo žemyn, apo- stovėt. ’
me karvukia už kaklo ir grau- Raulas žiurėjo ant'Mikolelio 
džei apsivorke ir pradėjo jaja su dydeliu 'akyvumu, dydele 
bueziuot. | malonybe janl žibėjo isz akiu.

• * * i Nuo mirties savo paezios už-
Buvo jau vėlybas vakaras, o inirss5° v*8a svietą ir 

žmonis. Dabar stqvejo priesz 
ji sieratukas kuris nuo jojo ap
turėjo tiek paniekinimu. Asza- 
ros jam pradėjo biret isz akiu, 

Mikolelio gaivėliau

tnuw wi r

vaikszcziojoRaidas nuolatos 
po stuba baisai užpykins ir ka 
tokio po uosiu vis murmėjo. 
Ba ir turėjo ko pykti. Geriau
sia karvių turėjo 
to... ir joszkojo žodžiu iszkolot 
Mikoleli. 
piktumo:

miražo 
žmonis.

Tu savo krauju, tarė
y

iszsiszakojimu
I d a u cz i u u ž( 1 eg ima.

gemalai iueina in. 
tai kraujas tuoj nesza in

uždegimą arbaPAPRASTAS SZALTIS.
F-11 .—

Szaltis yra viena isz papras-

M

Raidas in Mikola, — ižgialbe-'l 
jai nuo padegimo visa mano 
turtą, todėl pasiyrpkie viską ir 
rūpinkis juom kanuogerinusia.’

Raidas truputi pasilsėjo, po 
tam kalbėjo in visus, bet labai 
silpnu balsu:

( — * Ymu jus visus už bu
dintojus, nes tai mano pasku
tinis noras ir turi būti iszpildy-1 
tas! '. ■ ■

Po tam dirstolejas ant pa
veikslo MotiAbs Dievo, užde,jo 
ranka imt Mikolo galvos, ilgai 
ant jojo žihrejo, > norėjo da ka 
toki kalbėt, bet mirtis suspau- 

druezau prie

ižginlbe-'

visus *

/

’■< {

cziausiu žiemos ligų. Yra užde-
girnas nosies arini gerkles glei
vėto vidaus. Szaltis 
cz i a u d e j i mo, . n osi e s 
sunku kvėpavimu,
— vėliaus puluotu — paleidi
mu isz nosies, ii’ abelnai nesma
gumu.

Svarbu yra 
pavojingi.

pasirodo 
sausumo,’ 

vandeniniu

Jaigu tik 
kuna, 
invairias dalis ir szaltis pavirs- 

, reumatizmą, 
smegenų ple-

(a in szirdies liga 
inkstu liga arba 
vi u uždegimą.

Szaltis gali 
pirmtakunas.

Szaleziai mažina 
ma ir todėl szalcziu 
vaikai greitai pagauna skaud
žias užkrecziainas ligas, kaip 
tai. szkarletina, ir dipterija. 

Todėl nežiūrėk iii szalti kai- 
• po in nesvarbia liga.

Jaigu turi szalti neparduok 
savo kaimynams, 
dideliems.

Visuomet skepetaite uždenk 
burna ir uosi kuomet kosti ar- 

niekuomet ty- 
czioms neperduotom szalti, bet 

sujudini ge
malus kosėdamas arba cziau- 
dy< lamas.

Nvbui'zinok. Vartojant ske
petaite neymk kūdiki in ran
kas pakol nenusiplausi rankas.

Neprilei.sk szalcziu serganti 
prie kūdikio.

Kuomet kūdikis 
nuszluostyk nosiuke sy szmote- 
liu czysto lininio arba gazo. 
Numesk |>o vartojimu.

Visi l)ovalai, paiszeliai, ir ki
ti inVankiai, kuriuos vaikai * 
szalcziu serganti

*

huti džiovos

priekini- 
sergantiatsiminti, 

szalczihi pavojingi. Gemalai 
gali ixzsipletoti in kietus kimo 
dalis, užpuolant ausis, plau- 
CžJuh, inkstus, smegenis arba 
kitiis kūno sąnarius.

Teip vadinamas “szaltis“ 
gali būti pirmas ženklas- tyjnu 
kriokulio, difterijos arba skar- 
letinos.

Visuomet 
nes kartais gali būti ne tikra 
szaltis, bet- gamtos persergėji
mo ženklas pavojingos ligos.

Kuomet kūnas geroj sveika
toj ir gerame padėjime, iszlau- 
ko ii' iszvidaus kūnas atmes 
“szalti0* priesz 'pradėsi an t. 
Sveikata yra gamtos gintuve 
prikris ligas.

Szaltis tripletok jaigu’ kū
no ge’neralis’prisžinimas negnn 
didėlis atlaikyti gemalu, kurie 
apsistoja nosėj ir gerklėj, nuo
dingus veikimus.. Nito nuodin- 

ypatingai ku
lno greieziaus szaltis 

i szsi pietos.

jogpnpjnut dcl prispaudė prie krutinės kalbė
damas:

— Sunau! - sudejavo nuo 
susijudinimo, jog teip ilgai ne
suprato Mikolelio duszios. Mi
kolelis pajutęs krintanezes 
aszaras, pagriebė Raulo ranka 
ir karsztai pradėjo bueziuoti’, 
bet tame pasidaro jam labai 
slobna, akis užsimdrke ir su
krito ant žemes. Kada pabudo, 
gulėjo ant baltos užklotos lo
vos o prie josios sėdėjo Raulas

TARADAIKA.

dvdeleis •r

pajutęs

Ant kart suriko isz 
“o tasai rastinukas... 

benkartas! kad ji velnei paym- 
tu!“

Ir vėl vnkszcziojo
žingsneis po stuba. Iszvarc Mi
koleli isz stubos ir da piktu
mas jame verde, szaukdamas:

— Nevidonas, argi tai ne
turėjo geros priglaudės pas 
mane! ir nuspjovęs in kampa 
užkeikė.

Tame Mikolelis sėdėjo susi
traukęs prie

kalbėjo: 
gana,

varte! i u verkda-
“ne eisiu iszmas

czion ir gana, czionais mirsiu 
ir ejsiu pas ncbaszninkc mano 
myloma gaspadinelia.“

apsiniaukęs 
prasisklaidė,

PJSlll

mig- 
rodos kad

Dangus 
loms 
Dievas isz dangaus norėjo go
riau pamatyti sieratuka. Sėdė
jo vis susitraukęs ir žiurėjo 
ant Rudžio grinezios. Staigai 
nudavė jam, jog mate kokius 
tai szeszelius klaidžiojent po 
kiemą ir tvartu ir rodos pa
mato prisiartinant prie jo gas- 
padinia.

— Gaspadinelia
suszuko pusbalsei ir rodos gir- 

ne ejkie isz czion

apsakinėdamas kaip tai piktiv 
darei norėjo
szunes buvo isztrucinti. Tame 
paežiam laike bernas jojo kaip 
viesulą in miestą paszaukti 
daktaru.

Pradėjo jau szvinst, žmonis 
rinkosi pas Raida dagirsti kas 
tuja nakti atsitiko ir žiurėjo 
ant persimainusio Kaulo ir Mi-

padegti q visi

miestą

kelelio. Zaidulis ant gilukio ne 
buvo pavojingas, todėl vaikas 
pradėjo greitai pasveikt ant 
džiaugsmo Kaulo ir visu kai- 
mvnu.

mano! —

i i

vela suszuko 
Putrine akis.

dėjo baisa: 
Mikoleli!“

— Ne ejsiu! 
ir net pabudo...
Sapnas ar kas ?... Aiszkei parc- 

ejo kokius tai szeszelius slan- 
medžeis kalbeda-

g;
kiojant po 
mus:

— Navatna kad szunes teip 
apsimalszino, norints da ne- 
senci lojo. Mane, gal tai kokios 
geros dvasios, kad szunes ne 
loję. 9 '

Staigai iszgirdo - kokius tai 
balsus sznabždaneziu žmonių 
ir rodos kad • kas atlupinejo 
lenta. Pradėjo slinkt ant pilvo 
areziau, o kada prislinko prie 
tvarto viskas jam iszsiajszki- 
no. Ant žoles sėdėjo kokis tai 
nepažinstamas žmogus, pride
damas dęganczia zapalka prie 
kokio tai daigto, 
pleszinejo
stubos. Nepoilgam 
prie grinezios maža liepsna, po 
tam nepažinstamas pakylu ir 
norėjo uždegt stogą.

M i koteliui net akyse pražy- 
bo, dabar tai ant tikrųjų su
prato kas oze darosi! Užrnirszo 
apie visokes piktybes kokias 
nukente nuo Raulo ir iszvari- 
ma laukan ta ja nakti. Paszoko 
ant kojų, 
žinstamo
szaukdamas: 

I

— Pagialbos! pagialbos!
Du pi k tad arei ižgirde baisa 

ir manydami 
Ii u randasi
pradėjo bėgti, tik pasiliko vie
nas, ka norėjo grinezia padeg
ti, o Mikolelis nuolatos szauke 
“pagialbos!“

Piktadaris'isz pradžią neži
nojo ka su savim daryti, bet 
paregejas, jog ji laiko už ran
kos mažas vaikas, norėjo isz- 
sprust, bet Mikolelis prie jojo 
prisikabino kaip vėžys szaųk- 
/I •> o • 4 4 I) n <■*■«> 1 lww f J

o kiti du at- 
langinyczia

pasirodė
nuo

pribėgo prie nepa- 
pagriebė už rankos

kad su Mikole- 
daugiau žmonių

Pagialbos!“ 
grinezioje pasirodė

damas:
Tame

žiburis, duris atsidarė. Tame 
piktadaris iszsprudo isz ranku 
Mikolelio, sieke in kięzeniu, 
kas tokis žibtelėjo priesz jojo

# #

laiko praslinko

ule jopatalo g 
jojo klūpojo Mi-

#

Nuo tojo 
daug metu.

Ant mirtino 
Kaulas prie
kolas Rudys, kuris buvo pripa
žintu per su d a už tik ra j i sunu 
Kaulaus. Susirinko kaimynai, 
kūmai ir pažinstami idant bū
ti prie jojo pakol dusze ne
apleis jojo
vieszpatavo po 
tiktai lauke davėsi girdot bal
sai kuinucziu kalbant apie pra
ėjusi gyvenimą Raulo.

Kada sena Magde pradėjo 
g ran my cz i a, nts i k re i pe

Raidas in susirinkusius kalbė
damas silpnu balsu: 1 fp

kuna.
visa grinezia

Tikumasv

1

degti

— Senei jau, kaip priglau- 
»

dem sieratuka po musu pąsto- 
užmirszo ir ap- 
nemalonus del

gia kuri tėvai 
leido. Buvau 
tavęs Mikoleli, bet kaip man 
nebaszninko įniro, tai panieki
nau save ir žmonis. Buvau pik
tu del tavos, už ka man dabar 
atleisk, — ir paliovė kalbėti, 
rodos truputi pasilsėdamas. 
Klupojontis prie lovos Mikole
lis žlumbo graudžei. .

Po valandėlei mirsztantis ve
la pradėjo: i

—- Visi žinote kaip dėkingu 
esmių Mikolai,
sai buvo del manes 
ne kaip butu mano tikras sū
nus ir rnilojau geriau ne kaip 
savo sunu. Žinote teipgi, jog 
Dievas man ne davė locnu vai
ku. Tai pagal teisingysta vis
kas jam priguli.

žinoto, jog ji- 
geresniu

■4 
r

akis ir pajuto koki tai indros-' 
kima ant krutinės ir kokia tai 
sziluma po marszkiHiikais. Ir 
volu kylo ir virsZu ranka pik
tadario, kad szta-kas tokis rik
telėjo kaip žvėris “Sustok!0

Peilis ■ iszpHole isz piktada
rio rankos. Tai; buvo Raulas 
kuris pribegias prie' piktada
rio kirto * jam in galva ir po 
valandėlei piktadaris gulėjo 
surisztas. Raulas dabar atkrei
pė atyda ant savo ižgialbęto- 
jaus ir prisižiuro jas jiim go
riau pažino Mikoleli, kuris nuo 
indurimo peilio slenko ant že-

t

Nekuriu kriaucziszki boselei 
niekam netikiu, 

Nuo žmoniszkumo atlykia, 
Sztai priesz Kalėdas padare, 

pnudo križeli prio krutinės, | Pcdes* dnl,darbininku įieduve, 
nukryto aszara ant veido ir du
sze persiskyrė su kimu.

# . ♦ ♦

Vela praslinko keli metai.
Mikolas Rudys, 1 sziądien 

gnodotas nuo visu turtingas 
kaimuotis, 
savo priymto tėvo-puiku kry
žių su tinkamu paraszti, o už 
jojo dusze užpirko amžinas mi- 
szes.

Mikola buvo iszmintingu ir 
geru gaspadorfum, todėl ant] 
senatvės 
impedžiu, turėjo gera moteria 
ir ne tik buvo guodojamas sa
vo kaime bet visoje aplink mo
ja-

Nuo savo tikrųjų tėvu kurie 
ji pamėtė 
dos nugirdo jo ir nodažinojd 
kas jie buvo per vieni ir isz 
kur paėjo.

de jojo gerkle,

pastato ant kapo

> “szaltis
mažiems ar

Lyg vėlybam vakarui lauke, 
Nudavė norints visi pedes 

szauke.
Visi krirtucziai žada susitart, 
Ir tokiam “velmožnui” kai-

susilauke keliolika p

prižiūrėk szalti,'
S ha cziaudi. Tu

velmožnui °
Ii iszpert, 

Ir gal teip padarys, 
Sutarte iszpiklys.

ta darai kuomet

fa i rots

iszvidaus kūnas 
szalti0 priesz 11 

gamtospuikia
J

Juozukas 
moteria gavo

Broleli kaip in meszla inlin-
do,

tu

turi szalti
menesiu vos praslinko, 

atslinko, 
Gyva cacyte ant Kalėdų pa

’o ra 
Sztai ir garnys

liko, 
Net lovoje suklyko.

Jaigu da metelis prabėgs, 
ant jomarko nieką-1Tai puse tuzino garnys apteiks 

Ka daryti, 
Reikia priymti, 

Juk tai Dievo dovana, 
Apie tai bus

r. w. s. b.

Tai rots atsake.
Motina užklauso savo viena

tinio sūnelio.
— Ka tu Petruk

ar. broleli ar sesele ?
Asz noriu arkluka!

norėtum y

W>

Nelygu.
Ar tu Motin negeri ka-

f

vus ?
— Ne, man kenkė.
— Kaip kenkei
— U gi kaip geriu tan ne 

galiu miegoti. .< ■
— Tai rots, navatnas daig

ias, o asz vaikine, kaip miegu 
tai ne galiu gerti.
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Bufflos galima gauti visoso aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
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F. AD. RICHTER & CO.
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'LIETUVA.
Lietuviai važuojant iiuPiliava j1

t

aplenkia lenku juosta (karidora) • 
Visa treczia klassa padalinta in 1 
kambarius ant 2, 4, 6 ir 8 lovų.
Visa treczia klassa pabalinta i_:

“LITUANIA” iszplauks 1 Vasario 
‘ ‘ POLONIA‘ ’ iszplauks 22 Vasario ss

ii

gana.

Po Nauju pranaszaiMetu 
kalbėjo,

Buk pabaiga svieto bus, ins- 
pejo,

Per tai dydelia baimia turė
jau,

Kaip apie ta pabaiga Svieto 
daži nojau.

Nieko teip nesigailėjau, 
Tiktai siuto ka tik apsiste- 

liavau, 
Pas kriaueziu tuo nuėjau 

Ir tariau:
Meistereli kibą jau ‘ne šiuri, 

O priežasties mano iszklausysi 
Mat, baisiai pabūgau, 

Kaip Pagirdau, 
Buk szitas svietas subiręs, 

Niekas gyvas pasilikti nbgales 
Tai vvruczei isztikro baime 

turėjau,
Bet ka asz per tai dažinojau? 

U-gi vienas kelis szimtelius 
isz banko ateine, 

Lygiu sau bądžiu paėmė 
J n karcjjema nurioglino,

Nesigailėjo nieko o ir mun- 
szaino, 

Kiek tik karezemoje buvo, 
Del visu pupdino,

Įr szauke su aszarom, 
Konin kruvinom: 

Gerkime brolei, drąsesni bu
sime, 

U-gi kas man isz tu pinigu 
Paezios, ne vaiku neturiu

Ba kaip sudnoji užeisj 
Viskas skradžei nuejs.

O ka užsitraukęs buvo, pini- 
• gu nesigailėjo, 

Praleido visus kiek tik ture- 
' jo.- 

Ir paezedumas keletą metu, 
In viena nakti neteku.

Žmogelis suduos dienos ne
sulaukė, 

Ir tla sziądien stena įr keike.
O katrie su juom gere 
Juokus isz jojė bere, 

Ba ne tiek ižgere, 
Kiek nuo jo doleriu nutvėrė

Asz ir nudriskias goglinejau 
Nuo piktumo notrivojau, 

Kriaviczius ant manės sznai- 
ruoje, 

! Apgavyste prikaiszioje. 
Sako, kad gero sztopo turėjo, 

Už szesziu^ mastus tris do- 
; leriiis Temokėjo,

f

Dabar lie turi 'kur padėt, 
W a • * -ai.Turi szepoje gulėt.

'Asz vela pinigus pragėriau, 
Kiek tik susirinkiits tui'ėjau, 
Tai tokia pabaiga sviėto, 

Ne svieto, nes pinigu ne teko.
■ y A .< ----- ’A'-.v i ..
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In Piliava $106.50. In Liepoja $110*
K .. 1 
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roikalauje agentu parduoti ju marše* 
kinus tiesog nesziotojains. »Pigios 
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills

1 »

kinus tiesog neszlotojains. ‘Pigios

603 Broadway, New York,
A . » ,
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prio^zinimas 
dikid ’ kuriuos 

vartoja, turi
Viena ypnta gali kilai per- būti kar-sztu vandeniu nuplau-

duoti szalti. Jaigu turi szalti 
tai žinok jog 
criai: i •

Tiesioginiu susidurimn kaip 
tai pasibueziuojant arba pasi
sveikinant rankomis ir vėliaus 
dedant ta ranka prie nosies ar
ia burnos.

Būdamas netoli szalcziu ser- 
ganezios ypatos kuomet kosti 
arba cziaudo. Kosėjimas arba 
cziaudymas sujudina daugeli 
gemalu oke; juos tu inkvepi.

Netiesioginiu susidurimn — 
kaip tai, vartodamas paezia 
skepetaite, abrusa, gėrimo puo
duką arba valgio inrankius ku
riuos vartoja szalcziu sergan
tis.

Ypatingai vaikai paliuke pa
gauti szalti vartodami 
myniszka0
Vartodami paežius paiszelius, 
bovas arba mainydami 
ma’’ arba cukrines.

Visuomet yra gemalu nosyje 
ir gerklėje. Bet jie nebledingi 
jaigmkraujas sveikas. Kaip tik 
sveiko kraujo
medžiaga pražūsta tuomet kū
no prieszinimhs ligoms tapsta, 
mažesnis, gemalai iszsipletoja 
ir pagimdo szalti. Prieszinimas 
mažesnis per —

Atszalima — ypatingai
per szlapias arba szaltas kojas 
— Kūdikiui perszalsta kuomet 
perlengvai aprėdyti, arba pa
likti ant szalczio.

2
Geras miegas

pagavai sekan-

skepetaite,
4 4 szei- 

arba

4 4 gu-

apsaugojanti

1.

miego. —Neužtektinąi
gamtos didelis 

atgaivintojas. Miegas atgaivi
na gyvumą.

3. Persivhlgyma — Persival- 
gyms perdaug reikalauja uuo 
pilvo ir viduriu ir yra priežas
ties prietvaros ir nęžlėbczioji- 
mo. Netinkamas
silpnina kuna. Prastas valgio 
rinkimas neduoda kūnui tinka
ma sujungimą valgio, kuris 
augimui ir sveikatai reikalin
gas.^ '

maitinimas

4. Prietvara — Žmones, ku
rie prižiūri savo vidinius, litio- 
Si nuo ligos.

5. Stok urna szviežio 
ypatingai kvėpuojant dulkėta 
orą.

G. Kaulu suminksztejima.
7. Persidirbjmas ar tai ku

li i szk a i a r p rot i sz kai. Fi z i szka i 
malszintas kūnas prastai gali 
kovoti užkrėtimus.

8. Adenoidai ir padidintas
liežuvėlis isztikro yra gemalu 
lizdas. . .. .  . _ ■'

Užkrėtimo pasekmes.
Kuo jaunesnis kūdikis, tuo 

pavojingesnes užkrėtimo ‘pa
sekmes. Tėvo paprastas szaltis 
perduotas kūdikiui gali pri
versti in mirtinga plaucziu už
degimą.

* Paprastas szaltis, ypatingai 
kūdikio, tankiai baigiasi in au
sies skaudulius. Gali dasiekti

. "'1

gerkliniugerkle ir pagimdo

a

oro

ti pirm negu kitam vaikui duo
ti.
Ka daryti kuomet kūdikis 

turi szalti.
Reikia laikyti kūdiki lovoje 

ramiai taip ilgai kolei turi 
karszti. Neleist laukan pakol , 
szaltis visiszkai neapleido.

Paszauk gydytoja. Kaip tik 
vaikai apserga duok jam rici- . 
nio aliejaus (castor oil).

Valgis. Kuomet kūdikis tu
ri szalti sumažink valgi. Jam 
reikia duoti grūdinio valgio, 
sriubos, pieno ir vaisiu skysti-, 
mo. Duok 'daug vandens gerti.

Saugokis nuo paprasto 
szalczio.

i * » i" į

Laikyk kuna gerame fizisz- 
kame padėjime ir nukreipsi 
daugeli szaloziu. Szvariai lai
kyk kuna, 
ko.

Miklinkis szviežame 
miegok gerai vedintuose kam
bariuose. Vaikai turi miegoti 
apie deszimts arba dvylika va
landų ant dienos. — F. I. S.

iszvidaus ir iszlau-

ore,

landų ant dienos. — F. I. S.

Liūdna istorija.

f

9Vabalelis ant divono sėdėjo. 
In savo dranga kalbėjo: 
“Cze man smagiausia, 
Nes vieta saugiausia. 99

J

1 w

44
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4 4

4 4
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Ne bukie teip tvirtu, 
Savo žodžiu tikru, 
Nelaime gali užejti, 
Isz svieto iszvatyti.

.. C..'1

• Ne ilgai turėjo laukti, 
“Pagialbos!’ pradėjo szaukti, 
Szhiojama maszina užėjo, 

Vabalėliui gyvastį suteszkejo. ; 
Priliginimas: — Nekarta mu

su gyvenime esame tvirti savo 
gyvasties, pasisekimo, gilukio 
ir turto. Neklausome geru pa
tarimu savo draugu ir priete- 
liu. Sztai nelaime užejna ant 
žmogaus gyvėnimo ir šuteszki- 
na visa jojo vilti o kartais ir 
gyvastį. — Teisybe ar net

Skausmus Ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbaienklis utreg. S. V. Pat. Ofisą.

h. ' ’ ' U ,

DRAUGAS REIKALE
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Žinios Vietines
Schuylkino paviete ap- 

laike 34 naujus saliunus.
■ Pottsvilles sude tarnau- 
Lit džiures dvi lietuves Ma- 
Jricziniene isz Mahanojaus 
dela Juodkoj utc iijz Szena-

LAIDOTUVES A. A. VINCO 
TRASKAUCKO.

30 
re

dorio.
Lumber— ~Mahanov City 

kompartijų 1 pirkę slydanczius 
vežimukus r*. coaster)
Lake wood parke.

— LehighiValles kompani
ja baigė statyti Coaldeli vie
na isz dydžiausiu brokeriu ant 
svieto. Brokeris bus užbaigtas 
apie 1 Apri liaus.

— Miestas 
ant ugnagesiu sejmo kuris atsi
bus nuo 19 lyg 25 Juniaus. Po 
draug laikysis Old Home Week 
kaip tai buvo 1913 mete.

— Valdžc konfiskavo 
diena Tamakves

pasirenginoja

mokėti

ana 
b ra Vora už I 

dirbimą geresnio alaus ne kaip 
Ttesos pavėlina. Keli menesiai 
adgal tasai bravoras turėjo už- 

75,000 dolerius baus
mes už panaszu prasižengimu.

randasi ran- 
ir ka su juom 

padarys, tai nežino.
— Richardas Gilinai^ pati 

ir vaikai kaipo ir Danielius 
Guinan, prezidentas Merchants 
Bank, ir sesuo p. Guinanienes 
pana Katre Whalen, iszkeliavo 
Scredos ryta iii Palm Beach, 
Florida, kur praleis 
nesiūs.
_ — Petnyczioj ir Subatoj 
parbuosiu pigiau negu'kur ki- 

Szvieži szolderis po 15c., 
svaras. Szvieži haine 24c. 
Szviežios deszros

Dabar bravoras 
košia valdžios

kelis me-

tur.

APIE VELNIUS IR SPE
KULIANTĄ.
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t Graudu žiūrėti ir szirdis ko- 
nia trūksta matant atsisveiki- 
nanezius vaikus, paezia, gymi- 
nes ir pažinstamus su vyru, tė
vu ir savo pažinstamu. Ta ma
tome ant kožnu laidotuvių, 
aszaras, raudojimai 
mai likusjos sžeimynos. 
gi, ketverge ;

ir klvks- 
. Tai 

ryta paskutini 
karta ntsisveikinėjo motore 'su 
savo vyru o vaikai su tėvu. 
Graudus tai buvo reginys kada 
lidejo kyna 
Traskaueko, musu 
žinstamo 
isz namu.

bame
«3c. Del zu- 

pe« galviena 4 svarai už 
Hamburg stoikai 16c.
sZiena verdama 15c.
kojos 9c. Keczupo gero 3 bon- 

P. Kubertaviczia, 
600 W. Pine St. (1-t)

* — Gal niekas i 
. gražiauses Balius 

kad buvo nes pirmos, 
czhl kuopos, kuri rengė 
deli, 23 Sausio (.Jau.), Norke- 

Svetaineje.
Tad gerbema

kos už 25c.

•>*L.

25c.
Vier- 

Kiauliu

I

nežinot! Bus
t kada nors

104 Vy-
Pane-J

Pirmos

a. a.

visiems 
Ak,

Vincento 
gerai pa- 
graboriu, 

galitik tas
suprasti taji nuliūdima kuris1 - < • neteko mylcmoR- y pa tos isz sa
vo pulkelio.

viežiu 
klases orkestru.
publika, kvieczema atsilanky- 
feLanUVirsmineto Baliaus, o t no 
met suszelpsite Vycziu kuopa, 
ir padarysite* nauda Szv. Juo
zapo Mahanojaus Parapijai nes 
pelnas dalysis pusiau.

Kviecze atsilankvt V vėžiai. 
’ (2-t) 

sužeidi-— Isz priežasties 
mo graboriaus Sakalaucko, ku
ris da randasi ligonbutije, gra- 
bofysta užsiyma ir toliaus Xs* X X t • •

Dorysta uzsiyma ir toliaus, nes 
p. Sakalauckas pasirūpino ge- 

‘ ra žmogų kuris supranta taji
j bizni gerai ir yra pasirengiąs 

t tarnauti del savo tautieeziu 
i kurio pareikalautu Jojo patar
navimo. Lai tautiecziai apie 
tai neužmirszta.
' — Jeigu norite

(ad.)
nirkti ge

rus czeverikus pigei, tai pasi
naudokite isz szios progos, nes 

'ziegornikas Stankevicziijs isz- 
pa rd uoila visa czeveriku ta vo
ra, kuriu daugiau nelaikys. 
Sztai proga pirkimo czeveriku 
pigei ir užezedinti po keliolika 
uoleriu.. — Juozas Stankevi- 
czius, 305 W. Centre St. (t.f.)

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

. Druęziai apdaryta kietais Juo
dais apdarais, vienoje knygoje. 

J1269 puslapiai? Tiktai $5.00

W. D. BOCŽKAUSKAS-CO. 
«ui MAHANOY CITY, PA.

---- h--- J,--- ---------------

UETUVISZKAS
, SAPNINYKAS

Arba iizgaldimas Sapnu

205 Puslapiu.—310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskil 
70$. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKCWSKI-CO. 
ANOT CITY, PA.

’ (Pasakėlė).
Jau nebepamenu kada tas 

atsitiko, žinau til/, kad visai 
nesenai, — nlįre vieiias senas 
gerai ingudes spekuliantas. 
Nesuspėjo Jis kaip reikiant 
atauszti, o gimines nesuspėjo 
susirieti del jo palikimo, kaip 
subėgo velniai-ir nuvilko spe
kuliantą poklon. 1

Pusiaukely spekuliantas ati
dengė viena aki ir paklausė:

— Jus, taip sakant, kuy gi 
įmano, vyrueziait
I — Poklon — niūriai atsako 

kurioms

tik, kad visai

nusibodo
ir svaru’spekų-

kuriamo
petelne,
veltui derva duodate, anglis —1

tas,

arba poJie verda, 
ant kurios cirszka;

visa voltui....Neperdaug 
žinoto, iszmintmga...

— Bet kas už ta visa pini
gus mokes? ■/

— Nūšidejelini.; Patys pa

velniai,
ncszti drūta.
liauta.

— ^Poklon? Ogo! O ar toli
tai?
-— Isz czįa nematyti. Gu

lėk ir tylėk.
— Ta galima — sutiko 

spekuliantas, — asz protingas,
pagulėti man nesunku, o jums 
durniams kaip vilkti mane.

Velniai dargi sustojo del to-1 J . . .kio spekulianto' akiplcsžingu- 
mo.

instaiga, czia nėr ko daug kaL 
įloti!/ /

— O tu kam senas nicksze
kaziona”

vai? Nori teisman?. /
Iszbalo senas velnias, paszo-

ko ir sznabžda spekuliantui:
Nežudyk, drauguži, isz-
»• • **

—■ Nelysk. Pats dabar ir . ■ * A r ,
-— Duok nors in katilus su

sodinti.
— O koki isz

<4
J

i ifetaiga isznuoma-

r f •,

manykite — o Jeį jie pinigu ne-J gelbėk
užmokės, kur gi Jie eis? In ro
jų neleidžia, aiit žemes taip 
pat, nes jei karta žmogus mi- 

* ‘m . a < A

iszsirepeczkink!

re, tai apie tai ir policijoje už7 
rasze. Kur Jam dingus. O jei 
aplinkui pradės valkiotis, ga-Į Kuom kūrensi ? 
Įima pasus sumanyti ir žino- — Kaip kuom: malkomis, 
ma isz to pasipelnyti. . Į — Malkomis? ju ir pėdos

Velnio
didelio džiaugsmo/

O Juk tiesa,
Paimk, broluži, ir isznuo- 

nmok....
— Aiszkus dalykas. O Jus

tik galėsite sigarus rūkyti ir I Pats žinai, vakar paskutinius 
pinigus imsite. tris szimtus statiniu pardavėm.

Momentaliai surasze kon- —- Tai kas gi daryti? *
traktu, velnias uodega pasira-1 — Na, Jau pats 
sze 
spaude.

Vaiksztineja

to nauda?

lys.

net lupa atvepo isz| atauszo. Kartu su tavim juk 
Jas žemoje pardavėm.

Oi, oi, oi... ’Na tai 
szalta derva apliesiin. 

Nors del mušti mados.
— Jeszkok, savo dervos...

asz kvai-

surasze kon-

nors
Juos

galvok — 
ir kanopa atspaudu pri-l szypsojos spekuliantas.

O aplink pekla nusidėjėliai 
spekuliantas jau mitinga suszaukc, bruzda, 

pekloje, szvllpauja ir tvarkos] rezoliucija balsuoja 
žiuri.

6 aplink pekla

Mes — sako koloriniai
O aplink katiluose^nusidėjo-1,mus. be eiles privalo .leisti... 

pats seniausias velnias, tikrai Į liai verda ir ant petolniu kepa, Koki netvarka... Atsisėdo bur- 
durnius rado toki svarumą szauksmas toks, kad ausyse žuJai in katilus, o musu broliu,

O juk tei'sybe — suurzgė

vilkti. Eik pats.
— Asz? Pats? — nustebo

Spekuliantas —-- nu jau tai ne-Į no nusidėjėlio, 
iszdogs! Asz jus szaukiau? Į

Velionis silsejosi puikiam 
; kuri nesze

M. Joniszka, M. Vaicziulionis I ue, tai ant debesio atsisėsiu ir
bronziniam grabe

ir V. Aleksinas sanavai isz Szv sėdėsiu pora savaicziu.
Vincento draugystes ir A. Rėk

J

ūžia. ; > ne nėleidžia, nėra kur ne pavir-
Prie.jo spekuliantas prie vie- ti, 

P i ; '*|
-— Už ka tu czion pakliu-Į nas velnias, kad s.uszuks, kad

H 11

sumurme-

Ir, staiga J kad sukauks se-

Pirkite Kuknini
Pecziu Dabar

Gerinus dabar pirkti negu vėliaus iu 
rudeni. Turime dar didesni ir geresni 
pasirinkimą negu kitados.

Musu speeialiszkas
peczius, vidutis; 18 

coliu didumo, puikei enamelavotas
*

Galima matyt musu sztoro lange. .

$77.50 TEKT
GLOBE 

didumo,

Hlj '■**
r J*1 e»

Musu Real Apollo ir Canopy 
Fair peczei yra geriausi,

EflOK

c

Į;. - 'Hr

M

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- 
lioi sžiminos. Dar syki 
Sakome; pirkite pecziu 
dabar.

0

i

GUIINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.Na, neszaukei ? I vai? o.h ». I žiebs kumszcziu! .

Patys atėjote. — Viso buvo.-—sumurme- — Prigavai tu mane, bjau-
Na, paty.M. jo nusidėjėlis — daugiausia už rybe! Spekuliante prakeiktas^
Patys ir neszkite. O jeij neteisinga pinigu keitimą. -

— Taip tau ir reikia. Butu- ’ — 
mei sacharinu prekiavęs ir Į siu.

Kas man — asz dabar | gyvenęs toliau ir uždirbės dau-
O dabar sėdėk ir mar-

/ . '

vai j i

Nuo asilo ir girdžiu.
Asz tau galva nutrauk-

o o <

VYRU 
LIGOS

laitis, J. Balcziunas ir J. Zelo- žmogus numiręs, valgyti nebe- ginu.
nis sanąrei Szv. Ludviko drau
gystes o Pennsylvanijos Slavo?

prigrūsta 
gailės pa- 

10 valanda, 
Czesna turėjo 

sugraudinanti pa- 
Miszes laike kunigai

ku draugyste iszejo visa.
Bažnvcze 

gailininkais. 
maldos prasidėjo 
o prabaszczius 
puiku ir 
mokslą.
Gazdžik, York ir Hammeki.

Graboriai Clifford ir Scherer 
mirusiam savo draugui, atida
vė paskutini patarnavima už- 
sivmdami laidotuvėm. Kūnas 
palaidotas ant lietuviszku ka
piniu.

Žiedus nesze: 
ežius, 
vage, G. 
pas, J. Mills.

Puikius žiedus aukavo velio
nio szeimyna, szeimyna Jos. 
M urtin, 
na, Jos. Traskauckicne irsimus 
Zatauskai ir Kreivėnai, szei
myna Sklaru, szeimyna Žaliu, 
szeimyna Karaszaucku, szei 
mvna 
na 
Mrs. Keuscher,

Ant laidotuvių pribuvo: Jos. 
Vrtsiliauckas isz Baltimore, po
ni J. Kudziene, sumiš ir dukte- 
re, Urbanavicziai 
knitienė isz Tania k ves, P. Va- 
lukeviczius isz 
Feleckiu szeimyna 
inyna, pana 
isz Shcnadorio 
ežius su sunum Vincu isz Glen 
Lyon, Pa., V. Lazauckas isz 
Hazletono, p. Valangevicziene 
isz Mountain Top (Wilkes- 
Barre,) Zatauskai Kreivėnai ir 
Lazauckai isz Shcnadorio ir 
isz daugeli kitu vietų.

Laidotuves buvo labai dyde- 
lios.

Nelaba mirtis isztrauke ne
tikėtinai isz szeimyneles gera 
vyra ir tęva, kuri visi guodojo 
ir milejo, bet ka padaryt kaip 

“Szladien man, 
nežinome ir mos ka-

buvo
Trys

A. Danisėvi-
A. Rutkauckas, 

Bercziunas,
J. Ka- 

lC. Kri-

szeimyna
Pe trusev iczi u sze i my-

ir Kreivėnai
szeimyna Žaliu 

Karaszaucku 
Auksztakalniu,

Giliu, Flo. Norkevicziute ir
szeimy-

p. Andru-

Middleporto, 
, Giliu szei- 

Mare Gobsteriuto 
Jos, Stankevi-9

b

priežodis sako: 
ryto tau,” 
da mus Dievas paszauks in ka- 
ralysta savo.

Sy Įsek is a. a. Vincai, lai Die
vas priyma tavo duszia terp sa\ 
vo iszrinktuju, o likusia szei- 
mvnelia suramina. ••

Likusi szeimyna sudeda ka- 
nuokarszcziausia padekavone 
visiems tiems kurie kuom nors 
prisidėjo’prie laidotuvių, szei- 
mynai, gyminems ir pažinsta- 
miems už dalibavima laidotu- 
vesia ir'paaukavimą teip pui
kiu žiedu. .

o likusia szei-

padekavone
k* M

noriu, laikraszcziu ir gi nerci-|mek. 
kia ir vaikszezioti. neturiu ak- 
vatos, o Jums pekloje pipiru 
teks: kodėl, girdi, žmogaus ne- 
atneszctc.

PJsisznibždejo
alvojo.
— Eik jau

vėlinai, pa-
g’

ko.
J eik pats — sa-

Asz Jusu 
• 4

— Ir nemanau. Asz Jusu 
knygoje užrasžytas numeriu 
6,429,810,045. Turite mane pa- 
sirasziūs perduoti.

Neszkite ir nekalbėkite.
Dar karta 

velniai.
'*— Ot akyplesza

A

pasisznibždc.jo

O koks 
sunkus... Klausyk tU, žmogau, 
paimk nuo kiekvibno velnio po 
100 auksinu ir eik pats....

— Ot, tai kitas dalykas — 
nusiszypsojd. spekuliantas — 
tai visai kita kalba. Tik,Jus, 
asilai, kita
kuris sutiks taip toli su Jumis 
eiti. * ■

kita kalba.
durifiu jeszkokitc,

— Volu, bracz, asz jau pen
ki menesiai, kaip miros.

— Tu dar kalbėsi
— Ei velniai, 

mo, atgal. '
Prikėlė prie spekulianto vel- 

Asilc. Būtumei bankinei niai; insiubavo ji ir kaip pa- 
atidcnges. \Taip pat Į leido ln žęme.

kas pelnin-
Virk, virk, tik be riks-įsidūrė savų kejeje. Szeimyno-

Priejo prie kito.
— O už ka tu ? . . ■
— Suktybėmis užsiėmiau.

kontora 
suktybe, 
gesne. 
mo, 
inlM'uksiu.

Paskui Jis eiliosi reikalus 
tvarkyti.

> — Ka tu po katilu dedi? — 
Kreipėsi Jis iii ] < 
velniukszti.

— Matai — malkos. ,
— Ak tu, raguotas gyvuly!

Tikros beržines... __ ____
noms kainoms esant ? O žai
bais ar negali?

— Ka man sako,

bet kur

11
atgal in že-

$

Ji

4-

M* O O> — — T — T ITT W ar 1 W

Daktaras KOLER yra Tienatinls tarpe Lietuvio daktarai 
Pittsburgh. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo beglje 
82 metus in vairias ligas vyru ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo Ir silpnybei 
vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, Invalrlaa ligas 
paolnanczlns nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypa- 
tlszkai, per lalszkus aaz nogydau. Dr. Kolor kalba lįuslsz- 

kal ir Lenkiszkal. Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedellomis 9 iki 2 popiet.

5 Dr. KOLER, 638 Penn Av«. Pittsburgh, P*.
•%

Leke jis, loke ir pagaliau at-

nes tuojau in bendra katilu jc pakilo didžiausias sumiszi- 
mas.

— Tu vol czionai ? Tu juk
• • • *’

mirei ? '
—r Kas kam darbo, kad asz

dcžuruojanti miriau ? Tas pinigu nckainuo-

I    ; I ■       O   „ ,X,    ! lipi „„MS........... NSmiB „„  ........... ....... ..

i Sztai Koki Prieteli Turite—

Merchants Banking Trust Co. Banke
, > Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
IC procentą ant sudėtu piningu.
| Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe

< 1 ja J .
Kaip tu toliau gyvensi? 
O ka? Ar sacharino ir 

Ir dabarti-l kokaino visai nebėra?
Ir vėl pradėjo spekuliantas 

gyventi. Kaip tik pasiruoSzia
ta ir da- jis mirti, subėga velniai isz pek

ra u.
— Marsz žabu vilkti!
Pradėjo 

bais kūrenti.

los kelia klupsti praszo, kad 
nors truputi dar pagyventu.

Nuplesz spekuliantas

kada perkate namus. '
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

t*

I

Yra tai Banka kurios virszininkai yra jww taatietsdal Ir 
pažinstami. * '•**

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba Informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti* 
namus. • .

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save narna.
Yra tai juso Batfka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Britą

velniukszczįai ža-
nusi-| ju — kas Jai!) pridera — ir vėl 

dejeliai: *— Katiluose maloni gyvena. Sztai kodėl ir sako, 
sziluma, tik kaulus szildo. Sėdi | kad spekuliantams velniai pa
šau ir dainas dainuoja. t.,;

Spekuliantas ateina ' in vy-
I 

O14IJL J4 k VI 1 j l

— Asz tau, ^enam idiotui,

Nudžiugo
Sztai kodėl

nuo

— Be pusantro szimto ne 
isz vietos nesijudinsiu. — Su
sidėjo velniai, sukranksėjo ii*| opvKuuuiiiue 
davė. ' i ' resni J i ir sako:

Ėjo — ėjo ir ;į)agdliaūs atei
na in pekla.

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbetl.
deda ir Joki mirtis Ju neima. / k
H. 1 . Ark. Buchovas.

— Tai ir bus pekla? — 
klatisia spekuliantas.

— Taip. O kas? ,
— Gera vieta.

tokia ekonomija -su ^laikomis 
padariau. Tik, bracz, pusiau. 
Siusk velnius tas paezias mal
das parduoti! - , ; \
Antra diena vėl dirba. 'x

— Tu kame 
virini?

— Kaip kame? 
kad dervoje. < f

— ‘ Dervoje? Eik, tu kvai
las gyvuly — o ar žinai kiek
1 i •» 1 • 4 a* "X <*> \S •

Virk juos lietaus

nusidėjėlius
I < f ■

’ *•. i ♦ į

Žinoma,

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Prea.
"W.F. Rynkewicz

T. G. Hornsby

D. M. Grabttm, Pre*.
J. II. Garraban, Attorney

3 P- C. Fenton

D. F. Guinan, Trma.
A. Daniflewici M. Gafuia

Gal

Ir vietos 
daug ir triobos stiprios. O kas 
czia'Jusu reikalu vedėjas?

— O kam tau? — nustebo 
velniai.

— Pasikalbėti reikia, 
isznuomuos.

Atvedė Ji in viena szluba vel
nią, kurs visa pekla valdo ir 
visus pinigus savo žinioje lai- 

4<o.
Tai Tamista czia vyresnis?

Asz. O tau ko c^ia rei- 
i 4

Atėjau durniu’ jeszkoti. 
Ir radai ?
Radau. Tu pats pirma*-

kia?

sis.
Inszirdo vyriausias velnias, 

f ** a a i a

pradėjo uodbga' ‘mdjuoti, ausi
mis karpyti; kanopomis trink
sėti. i ’'

- sako — kokios 
teises turi taip mane durniu
mi skaityti? Tu žinai kas asz?

— Mus dar nesufiažindmo.
Leiskite susipažinti. z

— Na ir pauksztis gi tu — 
suszuko velnias — .pirma toki

Tu "

matau. Kodėl gi tu manai, kad 
asz kvailas? v

— Juk kiekvienas dasi- 
protes. Nuo žemes imate Jus 
nusidėjėlius, duodate viltu i 
butą,

duodate j veltui 
kiekvienam po lęitila,

r ’ . 1

1
> I 
i* *<

Hj S ■

dabar derva kainuoja? Neži
nai? Taigi 
vandeny.

— O kur derva? I
— Derva statinėse laikyti! 

Asz Ja paskui žemeje parduo
siu.

Pradėjo nusidėjėlius lietaus 
vandenyje ■virinti. ?

— Vienas pasigerej imas — 'IV* * *1 * 1 f •
jfors szėimynas czion 

iszsiraszyk. Ir praėjo taip ke
letas meilesni, užėjo ant žeme' 
kolėra ir viena gražia diena at
varė poklon afeztudnis tuksttim 
ežius nusidėjėliu. ;

Vyriausias velniasr susinipi- 
no, ’ pradėjo numerius dalyti, 
iszrikiavo iii dvi cili ir po po- 
ra pradėjo in vartus leisti,

nudžiugo nusidėjėliai— szilta, 
szvaru... i

kaip spekuliantas ateina ir 
szypsosi. ,, ,

Czia gi dar ka$? Nauju man 
nereikia. Su senais tiek rupes
nio, o czia <Jiir sritie.

Nieko brač nepadarysi
‘‘kazioita”

——

— priimki Pekla

' t

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. BocxkowtkI Co. 
Mahanoy City, Pa.

lakstantis Naktų
irViena

popiet. Subatoniis 9 ryto iki 12 vai.

ar 119. Męs nėrim kad ir jus turė- 
f ............... ■ ‘
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte iki 3

Mokame antra procente ant sudėtu 
pinigu. Procentą pridedant prie jus 
pinigu 1 Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnesįiat parodyt knygute 

tnmet reikalu su musu banka, ne-

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGACAPITAL STOCK $125,000.00 

Surplus ir Profits $536,346.50

h 
b

h

704 Dideliu Puslapiu.
Drucriai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

Gerbomasis Tamistai:—
Sulaukiau nuo jusu siuneziamoa 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena”

Tūkstantis Naktų >r Viena 
ARABISZKOS' ISTORIJOS 

4 L . , . ■

.......♦ ' 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

■150 Paveikslu.

“Tūkstantis

A

4

*

II. BALL/ Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prezldent.
J. E. FERGUSON, Kasierlus

♦ ;

■T.' ■' -"■/ ... ■ / ! ' ' • ■
» 1 !

Kazis Rėklaitis^
Lietuvlszkas Graborfas

j . ....... i . i m 4

Laidoja numirėliui pasai naujausia 
mada ir mokslą, Tad pagelbinlnke 
motore. Prieinamos prekes.

h-",

016 W. SPRUCE 87.
Mahanoy City/ Pa,

Bell Telefonai No. 149.
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“Tūkstantis 
už «kurla tariu 

szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad* tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man
labai yra žingeidu skaityti visokias 

, istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas s^vęptal Jr ęma- 
giai praeina. Asz visiems Imkėczlau 
kad nusipirktu tuokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena*. lies Ja 
skaitydamas žmogus apie viską ‘>tada 
pamirszti ir visokį rupesczlai 'nors 
ant valandėles atsitraukia.

. Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai. 
Kduno apsk. 
LITHUANIA.

1

I

Yra tai ketvirtas iszdaVimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima

Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
Ja nusiusti in Lietuva.

W. D. Boczkbwski-Co., Mahanoy City, Pa. •
k lt




