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ISZ AMERIKOS

/ 1NT1UD AT TUK MAMANOY CITY, PA., \ 
IrosT-orrios am sioond vuamm maii* mattku.)

Tėvas užmuaie sunu kad tas 
pareikalavo kiausziniu.

Salina, Kaus. — Lloyd Clif
ton, 32 metu, likos nuszautas 
ant smert per savo tęva Joną* 
Cliftona. Simus paprasze tėvo, 
ar gali iszvirti sau du kiauszi- 
nins ant pusrycziu, tėvas pasi- 
prieszino, uždrausdamas jam 
pasiimti kiauszinius. Tada sū
nūs nuėjo in skiepą pasiimti 
ir kada buvo atsikelias ejti, tė
vas toip inirszo ant jojo, jog 
pagriebė stovinti karabinu pa
leido sunui szuvi in kratiniu, 
iižmuszdamus ji ant vietos.

daugiau kaip

8,000 samogonkos Filadelfijoi.
Philadelphia. — Pagal peti

cijos raparta. tai czionaitiniam 
mieste randasi
asztuoni tukstanezei samogon- 
ku kurios varo numszaine. kas 
parodo, jog žmonis iszdirba 
ant dienos szimta tukstaneziu 
galonu namines,
samogonkas užgriebi, 
daug palicijos, bet tosios nesi
randa ir biznis ejna tolinus.

Idant visas 
re i ketu

Naujo budo laikrodys.
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(Hiieago, III.— Nesenoi czio-
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Kclionė greitumo 225 myliu in 
valanda.

Mount Clemens, Mich. — 
Generolas William Mitchell, 
apreiszke, buk Amerikas pasi- 
renginejn ant aplekimo viso 
svieto su szeszeis areoplanais. I

ISZ VISU SZAL1U X

34 METASft

I

Apsivedė su sunum ir tėvu.

Mrs. Jacques Lebaudy, nftsz- 
po pysimi rūsiam 

ir josios

ft

PAAUKAVO ALGA DEL SAVO KARISZKU DRAUGU
PAMINKLO.
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universiteto kapeli-
jos aplaikydamas po szimta doleriu ant menesio už skainbini-
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Archie Warner, prolesoris Indianos
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Graikai apszauke nauja re- 
' voliucije.

Atėnai. — GraikaįAppzauke 
nauja rOvoliucije lyike niilži- 
niszkb susirinkimo ^int rinkaus 

' Place de la Constitution, areo
planais numetinejo plakatus 
ant žmonių paskelbdami nauja 
su kėlimą.

“mirtis 
nes!” kiti 
Venizela kaipo ižgialbctoja ju
ju tėvynės. Po tam atsibuvo 
didele paroda po miestą.
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IKelione prasidės isz New Yor-| 
ko, po tam Irlandije, Angliję 
ir 1.1, su naujausio iszradimo 
areoplanu kurie lėks 225 my
lės in valanda.

Neužilgio galima bus iszlek- 
ti isz New Yorko 6 valanda isz 
ryto, atlėkti in Londoną arba 
kitur ant piot, 
ir sugryžti namon isz ryto. N 

areoplanai
jOg gales perlėkti 

500 myliu in valanda su dvide- 
sziihts pašažibriais.

Bet tiejei žaibinei areoplanai 
turės iszkilti in 
35,000 pėdu 
teip sunkus, 
t i jo oras yra 
areoplanai 
c 
ežio.

užilgio 
pagerinti,

užbaigti bizni 
e- 

bus te i p

1 S

ko:
Myne žmonių szau- 

zdraicoms tevy- 
vela apsz’Hikinejo
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Badas kerszina 8,000,000 Ru
sams.

Apie asztuoni 
kentės badu 

surinks atvj-iszkilti
kur

padanges 
oras ne vra 

nes tokiam augsz- 
labai lengvas ir 

grei-

jiakol
rugepjute, o šu

va i k u turės 
kitu sklypu 

' draugavęs

L. Thompson pa
dirbo naujo budo laikrodi kaip 
tai ant paveikslo parodo. Tasai 
laikrodys jisai tvirtina 
daug
ves lak rodžiu i ir sako kad ge
rinus godys laika.
Motina apjako paregėdama sa
vo sunu-valkata, kada atėjo 

prie jos duriu.
Los Angeles, Calif, 

nuolika metu adgal, Williamas 
turėdamas tada vie

nuolika metu, iszejo isz tevisz- 
kes pastoges ir nesugryžo net 
iiž vienuolika metu, tai yra ana 
diena, visi mane, jog Willia
mas mire. 4

A te jas ana diena 
riu savo tetos, apdriskęs, nesi
prausęs, kaip tikras valkata, 
paprasze valgyt. Teta gerai in- 
siteminus in 
klausė, ar jisai 
Law. Valkata 

vadinasi

jisai 
parenkesnis

v ra <
negu seno- gales lėkti grei- 

ziau ne kaip 5000 pėdu augsz-
I

LIGOS IR SEZONAI.

ma varpu universiteto koplyczioje,

Puodas su $48,000 auksu.
Somerset. Ky. — Geležinis 

puodas, kuriame radosi daugy- 
aukso, likos su

rastas ant fanuos Dovido 
Jones, artimoje czionais. Val
dže paėmė pinigus po savo ap- 
globa, pakol neatsiras tikras 
locnininkas. Puode radosi 48 
tukstanezei doleriu aukse. Jei
gu po Vikiaiji laikui .imatsi- 
rnstu locnininko, tai surastojas 
nplaikys puse radinio o valdže 
paims likusius.
Nori parsiduot save už 5000 

doleriu.
Chicago. — Neturėdama pi

nigu ant savo užlaikymo, ser- 
gante nuo 
per revolverinia 
žmogų, kuris 
josios vyru, 
merhorn, 
garsino 
parsiduos kokiam nors žmogui, 
kuris inteiks 
tanezius doleriu, 
kala uje 
operacije, po kuriai 
pasveikę ir 
gamtiszka patogumą, 
metus gerai apmanstinejo apie 
tai, persitikrindama, 
geriauses būdas ingijimo pini
gu, pastatydama save in zos- 
tava.

Schennerhomiene likos per
siauta per buvusi josios vyra, 
kuris po tam pats sau paleido 
kulka in krūtinio. Ant mirsz- 
tanezio patalo, in tris sanvai- 
tes rtpsivede su Rūta, ir in kė
lės dienas po tam mirė. Moto
re yra be valdžios, nes yra su- 
paralyžavota.
Žveriszkas atkerszinimas ban

ditu.
New York. — Du banditai 

suriszo ir užkimszo burna Em- 
mos Wetzel, dažiuretojos epis- 
kopolines bažnyczios Jamai
koje, po tam padegė, palikda
mi ten suriszta moteria.

Wetzeliene in laika likos iž- 
gialbeta per palicijanta kada 
josios szlebes jau pradėjo deg
ti. Motere pasakė buk banditai 
norėjo gauti 1,400 doleriu, ku
riuos josios vyras buvo isztrau- 
kes taja diena ant pirkimo na
mo, manydami, jog motere tu
ri juosius prie saves, o kada 
nenorėjo ižduoti slaptos vietos 
kur turėjo juosius paslepia, isz 
kerszto uždegė bažnycze, o ir maiszymu tnsai 
jiji butu sudegus, jeigu palici- 
jantas nebūtu paregejas ver- 
ezenezius durnus per langus ir 
inbegias in vidu« •

be angliszko 
ant

užduoto žaidulio 
kulka per 

vėliaus pasiliko 
poni Kutą Scher-

23 metu naszle, ap- 
laikraszcziuosia buk

jai penkis tuks- 
kuriuos rei- 

ant užmokėjimo
turi vilti

atgaut vela savo
Keturis

uz

jog tai

— Vie-

J. Law,

prie du-

• jojo veidą, už- 
ne vra Billie 

atsake, jog ne, 
nes vadinasi Jack Murphy. 
Teta buvo tikra, jog tai din- 
gnsis vaikas ir prispyrė idant 
ejtu pas josios seseria (valka- 
to motina.) Motina paregėjus 

“Billv”

Rodos, jog yra koks nors ry- 
szis tarp sezonu ir kaikuriu 17- 
gu. Ar oras turi ka bendro su 
ligomis yra ginezytinas klau
symas, bet yra faktas, jog su 
rudens pasirodymu, kriokulys 

placziau iszsi-vis placziau ir 
plėtoja.

Gal but, jog szaltas oras ap- 
liuosuoja nosies ir burnos už- 
slepimus ir kadangi jie yra 
kriokulio, pesziojanti agentai, 
ta liga vis dauginus ir dau- 
giaus iszsiplėtoja.

Yra tiek daug kriokulio, pa
ausiu uždegimo,
ja rauplių serganeziu 
rime in tas ligas kaipo neisz- 
vengiamas kūdikystes ligas. 
Daugelis motinu mano, jog ka
dangi vaikai turi 
toms ligoms sirgti, 
met vaikai
paprastas dalykas. Galime sa- 

, jog tos paprastos ligos 
renka didelius skaiezius szios 
szalies vaiku ir daugeli isz ju

tymu, ir ve- 
jog žiu-

paaukavo visa savo alga 
per penkis metus idant prisidėt prie pastatymo paminklo 
yo draugams kurie žuvo paskutiniojo karoję. Tiejei varpai 
yra didžiausi visam waist i je ir ne kožnas gali 
by t.

sa-
Tiejei 
juosius skam-

Moskva. 
milijonai žmonių 
Kosijoi, 
nanezio meto 
virszum milijonas
būti maityti per 
milaszirdingas 
idant neiszmirtu isz bado. Der
lius nebuvo pasekmingas szi- 
met gubernijosiA 
Tver, Pskove,

NAUDINGI PATARIMAI 
MOTERIMS.

Mažus plyszius ir skyles sieno
je užlipinti.

Padarvk isz 
plaster) 
kimszk tuojaus in plyszi ir nu- 

umaiszyk 
gipsas

gipso 
minkszta

(Paris 
kosze,

lygink

Kaip užlaikyti sidabriniu daik
tu blizgėjimą.

Niekuomet
I niame

muili-

le, po pysimi rūsiam “Saliams 
karaliui” ir josios duktė 
Jacquelina, ana diena apsivedė 
Paryžiuje su Henrikiu 
reali, o.duktė
num seno Andreau. Mete 1919

Lebaudv nuszove ant 
smert savo vvra kada tąsiu už
klupo ant savo dukters kada 
toji turėjo vos dvyleka 
metu. Lebaudv paliko daugeli 
milijonu doleriu.

Mrs.
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And-
apsivede su su-
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Petrograd,
Tver, PWove, Novgorode, 
Smolenske, Olonece ir Kerelino 
republikoje, kur 
8,231,026 žmonių.

Štokas seklu ir gyvuliu del 
apdirbimo žemes yra priežastis 
neužderejimo. Volgos aplinki- 

buvo 
110 laipsniu

Pskove,

gyvena visor>?
vos

’į).

baisus karszczei 
per ka

neplauti 
vandenyj, nes tas nai- 

I kina ju pirmutini
Paimk minkszto zamszo, pasi
dažyk 
nutrink.
Iszimti maliava, derva, sakus,

blizgėjimą.

kreidos in liteliuose ir

7

aplaike labai 
del Vokiecziu

-.J

Lietuvei varo vokieczius isz 
Lietuvos. — Uždraudže kal

bėti vokiszkai.
Tilže. — Czionaitinei vokisz- 

ki laikraszczei 
nesmagia žinia
isz Kauno ir Klaipėdos, kurios 
pranesza, buk kas tokis “page
do” nuo kokio tai laiko terp 
Lietuviu ir VokiCfcžTtE'

Kaunp ministerije vidurinio 
veikalu iszsiunte del daugelio 
vokiszku gyventoju Kauno gu*t 
bernijoi, idant ne vėliaus kaip 
už 14 dienu apleistu Lietuvos 
žeme,
priežascziu. 
paliepimu labai užsirūstino, 
nes sako, jog viską ka Lietuva 
sziadien turi

si 
tik po biski, kadangi 
tuojaus stingsta. Jei yra sulkiu 
baltu smileziu, galima truputi 
maiszyti, bet jei ne, tai ir be ju 
galima apsieti.
-Kaip nuszveist surūdijusius 

valgomuosius peilius.
Isztepk peilius alyva

ir padek 48 
puskiu

raszala, taukus ir tt.‘
Paimk truputi atnaujinamo

jo muilo be vandens 
sutersztas vietas; duok pasto
vėti kelias minutes, paskui nu- 
grandyk ir nuplauk amonijuo- 
tu vandeniu ir iszprosyk. Jei 

neiszima kaip reikia, tai 
vaitok muilą 
vandeniu, 
dažyk, 
taip pat. Rubsiuviai, sako, var
toja alkoholio ir amonijos po 
lygia, dali valymui szarku api- 
kakliu, 
kelnių 
riausias daiktas; bet labai gra
žiems daiktams chloroformas 
yra geriausias iszimti visokius 
riebalus, taipogi maliava, var
lį isz i u ir 1.1.
Isztimti maliava, sakus, aliejų 
Raszalo demes iszimti isz dra

panų. ,
Suvilgyk demes su pienu — 

rugsztus pienas 
pieno, suvilgyk 

su vandeniu, patrink tuomi su
tepta vieta; su keliais patryni- 
mais deme isznyks.
Maliavos demes ant langu, nu

imti.
Isztarpink sodos druskos 

(sal soda) 1 uncija puseje kvor 
tos minkszto vandens. Vartok 
karszta su szmoeziuku flaneles 
ar su kempine, nepaliecziant su 
pirsztais. Nuplauk karsztu van 
deniu kaip tik maliava atsilei
džia.

ir trink ' N 
jlH „My

o pusiau su- 
kaip 80 tuks-

gerai tas
be jokiu paduodamu 

Vokiecziai tuom 
labaijakada nors 

todėl kuo- 
apserga, joms yra

dingusi sūneli sukliko 
ir krito ant žemes be valdžios, 
apjakdama ant abieju akiu. 
Billy negalėjo suprast kas 
cziou 
jog tai gali būti teisybe, jog tai 
buvo jojo motina, 
damas narna, neteko minties ir palieka apszlubintais. 
nežinojo kuonl jisai yra ir kur 
gyvena. Daktarai mano pada
ryti ant jo galvos operacije, o 
gal po tam atsimys kuom jisai 
\ ra. Nors motina neteko regė
jimo, bet josios szirdis yra už- 
ganadyta, jog 
sugryžo pas jaja. — Neimtu tai 
motiniszka szirdis!
Isz bažnyczics padare saliuna.

Macon, Ga. — Detektivai 
kurie padare ablava 
naitines senos 
ny ežios, 
torius 
baro. 1

ant 
negalėjo

atsitiko, bet dasiprato, kyti

nes apleis-

dingusia sūnelis

, persitikrino, 
likos 
Per

J 
ant ’czio- 

metodistu baž- 
buk al- 

permainytas aut
langus detektivai 

mate kaip keli 
prie baro gerdami 
Inpuole in 
abudu ir 
keliolika 
skiepe ir ant vargonų, 
toriaus virė samogonka 
lomi intalpos.

< <

vyrai stovėjo 
munszaine.

vidų, aiesztavojo 
padare krata, rado

goreziu munszaiiies 
Už al- 
25 ga-

Stovylinis ’ ’ apsvaiginimas 
nuo munszaines.

Pittston, Pa. — Palicije at
rado czionais 
kuri užvardino 
svaigi n ima,”

atsigėrė tojo sztopo, tai 
stovi ant vietos kaip stovylas 
arba kokis balvonas iždrožtas 
isz medžio,

ir negalėdamas isz- 
tarti ne žodelio ir tik už paros 
atsimena kas su juoin atsitiko. 

Galema dasiprast isz kokiu 
sztopas yra 

padarytas, jeigu žmogų paver- 
cze in balvona, *o kuriu nesto-

czionais nauja gerynia *11 H t • •4 <

nes
stoVylini ap- 
žriiogus, ku-

ris

valdžios
neturintis jokios

kas, jeigu naudoja toki gery- 
ma.

paimk ne-

Isz visu pereitu metu užre
gistruotu Suv. Valstijose miri
mu, beveik treczia dalis buvo 
•vaiku dar neturint 15 metu; 
beveik 20 procentas buvo vai
ku po vieno meto amžiaus; ir 
beveik 25 procentas 
turiht dvieju metu. Apart mir- 
cziu nuo netinkamo valgio per 
ta laika, paprastos, užkreczia- 
mos ligos buvo priežastis aug- 
szto mirtinumo, ir-apart tu li
gų kriokulys 
vieta.

Apsaugokite 
kriokulio.

—Foreign Language Infor. Service.

amžiaus;
i vaiku ne-

užėmė svarbia

vaikus nuo.

LAPKRIOZIO MENESYJE 
PRIEŽODŽIAI IR PA

TARLES.

>

Jei per Visus Szventus sza- 
la, tai žiema bus lengva.

Jei užduszineje dienoja ly
ja, ateinantis metas bus vaisin
gas.

Jei per Szv. Martina giedra 
tikėtis reikia1 kietos žiemos.

Dienoje Szv. Martino, reikia 
papjauti žasi, ir žiūrėti in kru
tinės kaula, galima žinoti ko
kia bus ateinanti žiema. Kur 
rodosLbalta, tai bus žiema kie
ta, o kur nupalve, tai lengva, 
be siego; deszineji puse kaulo 
rodo isz pradžios žiema, o kal
ieji antra puse žiemos.

Dienojo Szv. Cecilijos jei 
lyja, tai metas bus derlus.

Jei per szventa Andriejų 
gražu, tikėkis' vaisingu sodu 
ateinanti rudeni. — J.V.K,

szventa Andriejų

kol nuimsi 
peiliu

rudis.
galima

unc.
ir virink

9

intrindamas 
valandoms’ 
gesintu kalkių smulkiai sumal
tu ir trink, 
Reikalaujant
szveisti, per naktį palaikius su- 
a lie j uotus.
Kaip užlaikyti sidabrą, kad jis 

vaiskus butu.
Jei nori be szveitimo sidabru 

užlaikyti vaiskiai, pasigamink 
tam tyczia skaruliu szitaip: pa
imk karbonato amonijos (car
bonate of amminia) 
smulkiai sugrustos
pusėj kvortos minkszto van
dens. Pavilgyk szitame tirpale 
tinkamus szmoeziukus muslino 
ir nenugrežes padžiauk iszdžiu 
ti. Kaip iszdžius, sudek gražiai 
ir padek. Kaip reikia vartoti, 
tik patrink i 
brini koki aptraukta 
o nusistebėsi, 
žes. Niekuomet nevartok mui
lo sidarbiniarns daiktams, jei 
nori, kad jie turėtu savo vais
kumą.

Langu mazgojimas.
Paimk viedriv szilto vandens 

ir isztarpink jame szauksZta 
boi’akso, arba szaukszta amoni- 

vidutiniszkai 
Paimk skaistu 

pasivilgęs nutrink

skaruleliu sida- 
daikta, 

kaip jis pagra-

jos in 1 goreziu 
szilto vandens., 
skarulj ir
Įauga, paskui gi su sausu zam- 
szu ar skaruliu sausai nuszluos 
tyk. Szhiostyti zamszu yra ge
riau, nes nepalieka puku. ■' 
ir taukus isz szilkiniu drabu- 
- žiu ir tt.

(grynyto) taipgi
vadinamo benzole, 2 unc., citri
nos aliejaus 1/į unc. Sumaiszyk 
ir laikyk užkimsztu. pavilgyk

Benzino

su skaruliu ar kei^e utorsztas 
augszcziau minėtu prekių vie
tas ir trink tarp *>pinsztu kol 
demes neliks. Szitas Varsai ne
kenkia.

su amonijuotu
Paskui džiovink, 

jei reikia, prosyk, ir tt.

dėmiu nuo tauku ant 
ir tt. ir kad tai esą gę-

geriausia yra 
— jei neturi

neje 
konia 
grudai sudege.

Mete 1914 kur buvo 4807 
arkliu, tai 1921 mete radosi 
tiktai 2762 o sziadien pasiliko 
tiktai 119. Tam paežiam mete 
kur radosi 2104 karvių, o 1921 
mote buvo 1565, tai sziadien 
randasi tiktai 415.

Ameriko paSzelpine drauga
vę suszelpe 27,709 vaiku nuo 
praejto rudens, 
szelpe daugiau 
tanezius vaiku.
40 užmusŽti, daugeli sužeido 

nelaimėje ant geležinkelio.
Lpudon. — Keturesdeszimts 

žmonių likos užmuszta, o dau
geli sužeido, kada trūkis su- 
simusze su kitu trukiu, kuris 
sugryžinejo isz Constanjo, 
Rumunijos, nuo karūnacijos 
apvaikszczojino. Priežastis ne
laimes buvo 
tas kuris
p a 1 i e p i i n a k u u d u k t o r i a m s.

Vagonai abieju trukiu subėgo 
ant krūvos ir pradėjo degti, 
todėl daugelis pasažieriu sude
gę ir negalema pažinti. Artimu 
miesteliu ligonbutes likos pri
pildytos su nelaimingais sužeis 
tais, o fameriai teipgi priėmė 
pas save daugeli sužeistųjų.
Nužudė tris vyrus idant aplai- 

kyt pasmertine. •
Madryd, Iszpanije. — Seno- 

ra Danilka Serruchio, gyve
nant miestelije Perecre, likos 
aresztavota už nužudinima sa
vo trijų ,vyru idant aplaikyti 
po’jUiinircžiai pasmertine. Pir
mutini vyrįi nužudė du metai 
adgal pašiepdama jojo kuna 
skiepe. In szeszis menesius ve
la apsivedė su kokiu tai turtin
gu kupezium, kuris po keliu

isz
nuo

girtas telegrafis-1 
iszsiunte klaidinga ‘

'priguli dekavot 
vokiecziams už juju suszelpi- 
ma. Vokiszkas ambasadorius 
apreiszke lietuviams, jog už
draus mokiniams ir kupeziams 
važiuoti in Vokietija ir ker- 

iszvarymu Lietuviu is2 
Vokietijos, kurie yra teitais ap- 
sigyvenia. ■ ’

Negana to, lietuviszki virszL 
įlinkai užpcczctino privatiszka 

buvusio vokiszko 
Kaune, o kitas vo

kiszkas szeimynas iszmete lau
kan ant ulycziu.

Vokiszkas

■

I
4

j

kuris po
Szlapinimo. menesiu dingo, o paskalas pas-

duona kartais.
yra vartojama tam tikslui. Už
simauk pirsztinaites ant ranku 
sutrupink duonos minksztimo 
ir gniaužyk trupinius lyg kad 
prausdamosi rankas.
Szveitimas sidabriniu daiktu.

Paimk 4 uncijas Paryžiaus 
baltųjų milteliu (Paris white), 
sudek in puse kvortos minksz* 
ta vandens ir virk; pavirinus, 
atauszink, supilk in bonkele ir . ta • >

Sužiedėjusi

pridek viena
Pavilgyk

uncija amoni jos 
skaruli 

szitame miszinyj ir trink, nuži
bink siLziunszu. .

vandenio.

szina

gyvenimą 
siuntinio

i

Isz Ęlaipedos danesz% ■ n
i

■■■

klydo, buk iszv 
rika kur mut‘. 
tere 
kuris
dingo. Palicije

ivažiavo in Ame- 
, Neužilgio nio- 

apsivede, su trecziu vyru 
po metui laik^ teipgi -er-ta 1 « • • 1 • i

atsibuvo tennis
vokiszko “Heitmatbundu,” 
ant kurio nutarėf rezoliucija, 
idant augszeziauses 
ziszkas kamisorius
vienam lietuviszkam laikrasz- 
cziui iszejtinet. Teipgij apsau
goje žmonis prieszais susijun
gimą Lietuvos su Laisva Klai
peda. *

” prane- 
buk valdže uždraudė nau

doti Lietuvoje vokiszka kalba, 
o tiktai oficialiszka lietuviszka 
kalba. Į ,

In n .... į............... i

Mount Cannel, Pa. — Jonas 
Kmieliauckas, 42 metu, mirė 
nuo sužeidimu kokius buvo ap- 
laikes kasyklosia praejta san- 
vaitia.

George Berner, kasi jie- 
Union National banko 

mirė nuo apopleksijos.

susirinkmM 
Heitmatbundu

francu- 
uždraustu

' 1
J

I

Kauniszke i 4 Laisve 
sza

4

'JIM

lai
1 

Jai
H

pradėjo tuom — 
laik daryti slieetva. Atėjo in rius
narna Serrucliios, pradėjo kasti 
skiepe ir ten surado du lavonus .. 
dingusiu vyru 
tus rodos su kirviu. Trecze vy
ra rado szulinije kurio kūnas 
buvo apsunkytas su akmenais 
o galva ir kojos buvo nukirstos žu 
ir užkastos po medžiu, 
nubaudė moteria ant pakori
mo ir turės užkibt ant virvutes 
atejnanti menesi.

baisei sukapo- KUR BUNA.

Paieszkau

• t i*

Adoma Avusoju, 
paeina isz Uzusiliu kaimo, Bir-.

valscz., girdėjau gyvena
Sudas apie Boston, Mass. Turiu svar-

bu reikalą, meldžiu atsiszaukt» 
Peter Matuseviczius,

Box 81 Dalzell, IH<
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9 SAULE

KAS GIRDĖTI
r

uzmo-

Klubu.

Jeigu amerikoniszkos gas- 
padinolos aplaikinetu 
kęsti už namini darba, tai už
dirbtu ant meto deszimts bili
jonus doleriu, teip apskaitė 
Mrs. Thomas Winter, kuri yra 
pinnsedžiu Generaliszkos Fe
deracijos Motcriszku
Bet tosios algos yra per mažos, 
nes reiketu padaugyt per szo- 
szis kas pasidarytu 60 bilijonu 
doleriu ant moto.

Moteres darbas namie yra 
neužmokamas ir negalema pri- 

• lygint josios darba prie jokios 
algos. Paprasta motinos dar
ba, rūpesti, iszauklejima vaiku 
ir t.t. neapsiimtu svetima mo
tore no už deszimts tukstan- 
czius doleriu ant meto.

Darbi
ninku literatūros draugija isz- 
leido akyva knygute No. 10 už- 
vardyta 
tis,”
Kaina 20c. Galite gauti pas K. 
Steponavicziu, Box 693, Cliff
side, N. J.

Amerikos Lietuviu

u Kunigo Iszpažin- 
paraszytn per P. Vilūną.

Filipinuosia lankosi in pub- 
likines mokslaincs 671 tuks- 
tanezei studentu isz kuriu 40 
procentas yra mergaites.

vra

Musu skaitytojai nusistebės 
skaitvdami buk czion Amerike 
kas dien gaunasi in kalėjimus 
nuo 700 lyg 1000 prasikaltėliu, 

sisz kuriu didesne dalis
nepilnamecziai — vaikai. Kal
te visame vra netinkamas isz- 
iiuklejimas vaiku per tėvus.
' • • • • •Kitados jeigu atejvis pasi
likdavo ukesu szio sklypo, tai 
jojo pati teipgi pasilikdavo 
ukese; bet nuo kada moteres 
aplaike lygias tiesas, kongre
sas nutarė, jog jeigu vyras isz- 
ima ukesiszkas popieras, tai 
ir j°j° motore turi iszimti. 
Merginos teipgi turi iszmti pa- 
pieras. Jeigu amerikonka isz- 
ieketu už svetimtauezio, tai ne
nustojo būti ukese szio sklypo 
kaip tai kitados būdavo, bet 
pasilieka jiji ir ant tolinus.

Vyrui dabar kasztnos dvigu
bai tiek, kiek kaszeavo iszemi- 
mas popieru, nes ir už moteria 
turės mokėti kasztus.

Kokis tai amerikoniszkas vi- 
fcuomeniszkas veikėjas užklau- 
fiineja, ar galima mylėti dvi 
moteres ant kart. Atsukimas 
ant tojo užklausymo ne yra 
sunkus, tik užejna klausimas, 
kokias dvi moteres gali mylė
ti vyras. Sztai pagal paredka 
ežio svieto, kožnas vyras pri
valo mylėti dvi moteres visa
dos, ypatingai viena: savo pa- 
ezia o antra: savo motina.

Tokios dvigubos meiles, jo
kia vyras neprivalo sarmaty
tis, prieszingai privalo isz to 
didžiuotis. Kada lordas North- 
cliff buvo m i ryžtantis, atsimi* 
nę apie savo motina ir liepe 
jai pasakyti, jog tiktai jiji bu
vo karaliene jojo szirdies. Yra 
tai puiki paveizda suniskos 
meiles. Bet kiek randasi tokiu 
Buneliu kurie noužmirszta savo 
gimdytojos, 
tnyli f

ja ja guodoje ir

Lai skaitytojai 
haujos apgavystes, nes pacztas 
aplaike nuo žmonių daugeli 
skundu, bet ant nelaimes pacz
tas negali užbėgti tai apgavys
tei.

Apgavikai sugriebė isz kur 
adresu, žmogaus, siuneze jam 
koki nereikalinga daigta per 
paczta C.O.D. (cash on deliv
ery), tai yra, turi užmokėti 
imt paczto visus pinigus, už ap- 
laikyta daigta kurio neužkal- 
hejo, na ir turi pasilikt, nes 
pacztas pinigu negali sugrąžy
ti, ba ne tiiri aiszkaus davado 
hr žmogus teisingai užkalbino 
taji dalyka ar ne.

Geriause tokiu pakeliu ne- 
prįminet, jeigu žinot, kad hie-

apsisaugoję

ko neužkalbinot ir tegul pacz- 
tas sugražina tam, kuris jums 
pakeli prisiuntė. 
La.lAl Ifliuf! -

Sakoma, kad prohibicije pri
sidėjo prie 
bau kosiu, 
pinigu nepraleidže( ?) 
rymu, nes czedina ir talpina iii 
bankas. Praejta meta czedini- 
inai užaugo ant $88,499,000, o 
skaitlis czėdintoju pasididinę 
ant 7^4,985. Dabar visam skly- 
pia randasi 8,873,327 žmonių 
ka talpiną savo czcilinimus in 
bankas ir sudėjo ne mažiau 
kaip 3,046,054,000 doleriu. Yra 
tai labai užganndytas skaitlis, 000 keturkampiniu pėdu durnu 
ka parodo, jog ajncrikonai yra 
paezedus žmonis ,

suezedimo pinigu 
Gyventojai dabar 

ant ge-

per, diena deszimts paperosus 
sunaudos

myl i u 
penkesdeszimts

tai 
czverti

ifasztuones 
paperosu per 
metu; kurie 

o bibulkossvertu 500 svaru 
kad galema butubutu tiek, 

iszpopieravot kambari 100 pė
du ilgio 
augszczio.

Paprastai isz vieno paperoso 
galema iszt.raukt apie penkes- 
deszimts patraukimu, 
laika 50 metu pridarytu 2,184,-

asztuoncs podns

tai in

isz kuriu pasidarytu 
penkių

SUNKU UŽGANADYT
'Aj. 1 fl . I i,| ■ * 1 ••MOTERIA

——'bę '*’v
Vieszpats Dievas ka-tik už

baigė sunkiausia pnra^rafa sa
vo inątatu knygoj ir nuvargęs

bet Jieva, matyt, nesuprato.
— Ko dabar verki, ar nesu

pratai ?
— Kaip asz galiu nusira-

Jau kas, bet Rockefelleris 
negales ruguti ant stokos pini
gu.... Ana diena aplaike jisai 
52 milijonus, kaipo keturis 
szimtus procento nuo Standard 
Oil kompanijos is^MtN^w*Jer
sey, 
szeras tosios

atsisėdo ant sitVo senos kėdės.
, kad szituo 
jis pavadino 

Medžiagos kritimasis 
gyvijai šUteikiiima 
likimas.

Ton aiszkiai pąsąkyįą: 
sara, lu turi ateit; gėlėlė, tu 
turi pražydot; žmogau, tu turi 
mirt!... ’

Taip turi but ir tiek!
“Tikslas pateisina inraii- 

kiusM Viosžpąts Dievas (uit 
galo isztaic havo instatyma in
gy vend inti.

Natūra kantri

Jis pats žinojo, 
instatymu, 
< i

kuri
” visu i 

nemalonus

va-

minti turėdama tokias raukš
les ant kaktos ir veido? — pa
sakė Jieva. — Asz nepaisau jo
kiu instatymu: tiktai 
kink mano raukszles!...

Tai pasakius Jieva parvirto 
aut akmenų, ir jaunoji natūra 
pamate pirmutine histerike.

r

panai-

i,BI į ■ n u-ir i innir-u-irniinr mnmi-iii if^iiiawmiL   r — uju -

Net ir kūdikiai pastebi!
j-     ■ ■ ——r--------t-----------------
Ir yra taip k'gvą Visiškai iš gaivos pasa

lioj us
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panuu-

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų
palvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio Y X. % V • • •ir JiuįJlM pagelbės jums visuomet ją
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tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais_

ii

T

'■1

I
K

II 
4

Rockefelleris turi 38,970 
kompanijos, ku

rios praejta meta buvo vertos 
doleriu už viena szera. 

Dabar tosios szeros yra vertos 
245 dolerius.

125 n z

amerikoniszki
1 ant visokiu

Praejta meta , 
biznieriai iždave 
apgarsinimu 250 milijonus do
leriu — daugiau, ne kaip už- 

Isz ko duodasi 
apgarsinimai už-

praėji a mota, 
suprast, jog 
simoka ir padidina bizni. Bei 
ant nelaimes i 
biznieriai tojo 
veluk duoti 
ant lentyniu, ne 
kelis dolerius ant apgarsinimu.

musu lietuviszki
• nesupranta ir 
lavonu supelėti

kaip ižduoti

Gal ne vienas mausto, kiek 
gali būti ant svieto krutamuju

JOJO 
Valstijos) a

Ant tojo 
laikrasztis 

World.” 
tai

teatru ?
atsako
Picture

apakai tima,
randasi 18,-

Italije 2,200;
778;Belgije

paveikslu 
klausvmo 
‘‘Moving 
Pagal 
Snv.
000. Antra vieta užima Vokie
tija, kur randasi 3,731, toliaus 
Bosijo su 3,500; Anglijo 3,000; 
Fra nei je 2,400;
Austrije 800;
Skandinavije 703; Lenkije 300; 
Holandijc 227, Lietuva 212; 
Vengrai 180; Iszpanije 156, 
Balkaniszkos vieszpatystes 23.

randasi 18,- 
paveiksln, o

007 
au I 

180;

Viso Europoje 
393 krutamuju 
Amerike 20,450 suvirežum, Ka
nadoje 750; Contra liszkam 
Amerike 300; Pietiniam Ame
rike 1,200; Afrike, Azijoi ir 
Australijoi 1,364. — Ant viso 
svieto yra apie 47,000 kruta
muju paveikslu teatreliu arba 
vietų kur vra rodomi.

Tn taji bizni tik amerikonisz
ki iszdirbejai paveikslu turi 
indeja daugiau kaip du bilijo
nus doleriu.

750;

1,200;

Neužilgio perraszinesime vi
sus skaitytojus kurie yra už- 
simokeja už laikraszti in nau
jos knygas. Meldžeme visu tų
jų, kurie da 
prenumerata
užmokesti, ba žinome, jog sle- 
kereis nebusite, ir nepasiliksite 
užpakalije savo geru draugu.

neatsilygino su 
idant prisiunstu

Ant kiek laiko mile papero
su užtektu del žmogaus?

Paprastas paperosas turi du 
ir tris czvertis colio ilgio, to
dėl in myle inejna 23,000 pa
perosu. .Jeigu surūkysi per 
diena po deszimts paperosu, tai 
myle paperosu turėtum rūkyti 
per szeszis metus ir ketures 
sanvaites. Tiejei ka suruko po 
40 paperosu ant dienos turėtu 
rūkyti myle per asztuoniolika 
menesius.

Rukikas, kuris

snrukvsi

sunaudoję

migla 
margo ploczio, do- 

szimts pėdu storio.
Jeigu visas za pa Įkas, kokias 

sunaudoja ant uždegimo tuju 
paperosu, sudėt in viena, tai 
pasidarytu pagalia vieną pėda 
storio, penkių pędu augszczio 
o galva butu didumo keturiu instatymu *prieine be >joklu 
dideliu kopusiu.

į

Svietas mažai rūpinasi apie 
tave, nes tik apie tai, kiek isz 
tavęs gali iszspaust.

Moskvoje
doleris yra vertas 25 milijonus 
rubliu; Isz to galima sprensti, 

nevertas, Vo- 
ganti

amerikoniszkas

jog visai nieko 
galema 

markiu už viena doleri.
kieti joi 4500

Vieszpgts Dievas fint

Tiktai Vieszpats Dievas dau
giau niekę nemato: jis greitai 
pasiszalino ir pasislėpė.

daugiau neme- 
i savo instatvmus 
Prabėgo amžiai, va.- 

pasirodo ir vėl isznyks-

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
r \.......... , ■ t • ■

pnfilo ženkleliais tiesiai į lubaratorija.
>ll<»

104-114 So. 4th St.
—     u L . i   -... . i   

Nusipirkite bonką ItuįJlf'S savo nptickojo Riandlo už. 65c.. arba prisiuakite 75c’

P. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn, N. Y.

II

t, tad Ji szith • • F". , , k
murinoj imu.

Dar karta natūra pasiskubi
no, pasidžiuot i savo žalumy
nais ir žiedais.

Kas turi Amerike 
graszio 
europiszka

ir geidže 
gyvenimą

brangenybe pra
yra teip baisi

isz Lie-

sziek tiek 
isztvrineti 

ypatin
gai Lietuvoje ir Vokietijoi lai 
in tena is nuvąžiuoje iii sve- 
czius ant keliu menesiu, o per
si tik rys, jog 
gyvenimo ne 
kaip czionais.

Sveczei sugryžusie 
tuvos kaip ponstva B. Sklarei 
isz Shenandorio 
buk už gerus pietus ir gervinus 
del keturiu žmonių užmokėjo 
95 centus, o už dvi ypatus pie
tus Karaliaucziuje kasztuoje 
19^2 centu ir tai galema pa
valgyt ir iszsigiart soeziai. žo
džiu, už penkis amerikoniszkus 
centus, žmogus gali puikei pra
gyvent visa diena.

a paakiu ėja.

Nusižeminimas.
Pati:—Ir ko tu vis, kada su

tinki, rieti uosi 
Ar asz tau negera ? 
ne kokis ponas. . .

Vyras:—Duszyte,

priesz mane ?
Juk ir tu

galtai
mano toks būdas — asz neži- 

tave tai“ 
žeminuos, o tu sakai, kad vik
mm... Asz priesz

sa vo
O paskui snie

gas viską numarino.
Su Adomu buvo sunkįau.
Szis vyras priprato 4jėszkoti 

priežaseziu ir klausinėti ViesZ- 
paties Dievo kodėl taip, o ne 
kitaip...

Žinodamas Adomo žingeidu
mą, Vieszpas Dievas sake jam 
ilga ir karszta-prakalba, inro- 
dinedamas, kad be mirties ne
gali būti gimimas jaunu gyvi
jos nariu, kad visi 
tai pareina 
vėl turi in 
t.t.

Prakalbai besibaigiant Ado
mas jau suprato, 
ir mirtis yra 
me jaunatves ir gyvenimo, ir 
jis sutiko 
t ies 
mui.

Tiktai Jieva apie nanjaji in
statyma dar nieką nežinojo.

Vieszpats Dievas surado mu
su visu motina sėdint ant uo
los ir žiūrint in ežerą, in natū
rini veidrodi. Jos ilgi, auksi
niai plaukai szam veidrody la
bai gražiai iszrode...

Musu motinu motina sėdėjo, 
žiurėjo i u ežerą — veidrodi ~rr 

ir verke...
Vieszpats Dievas irgi susi

graudino.
Senis, aplamai imant, nemė

go verkianeziu moteru. Jis no- 
grižti iu ’’uju, bet J ievos 

pagailėjo.
— Ko verki, mano dukra? 

— jisai szvelniai užklausė.
Graži moteriszke pakele gal

va ir savo balta pirszta pridė
jo prie kaktos.

Vieszpats nudavė 
suprantąs.

— Asz nesuprantu: ko no
ri, mano dukra ? , ,

— Pažiūrėk in mano kak
ta: matai kokios 
Jos mano veidą 
noriu 
kęst...

Ir isz jos akiu iszsirito dide-

Ir Vieszpats 
gino J ieva i 
aiszkinti. 
saros 
ta; Darwinas ir Burtlineris pa- 
rasze gražias knygas apie tai, 
ka tada Vieszpats kalbėjo Ado
mui ir J ievai... Bet Jieva dar 
vis sėdi priesz naujos gadynes 

ir jeszko raukszliu 
a.nt kaktos ir ant veido.

A. Danga n ta s.

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
I

re,j o

veidrodi

f
'I

gyvi daik- 
isz dulkiu ir dėlto 
dulkes sugrįžti, ir

kad senatve 
logiszka pasek-

pasiduoti Vieszpa- 
Dievo investam instatv-

nieką ne-

raukszles... 
gaili na... No

jų turėt, negaliu ju pa-

riecziu galva ir uosi... Tame 
bliude, ka tu vakar kojas maz
gojai, asz sziadien, matei, net 
galva prausimi. . .

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLED
VabbatenkU* uirac.S V. Pat. OIBa.

Garsas per daugiau kaip
fiO metų.

Ctejk (kart (Anchor) Vaiibatenkll
—     — — “     " ' ' " '*'■    ‘ ""'

LIETUVOS PINIGAI
Nuo 1 Spalio 1922, Lietuva invede savus pinigus, vadinamus
Litai, ir todėl nuo dabar pinigu siuntimas in Lietuva skaity
sis Litais, kuriu kursas su nusiuntimu yra. sekantis:
50 Litu ....

100 Litu ...
150 Litu ...
200 Litu ...

...$ 6.00 

... 11.75 

... 17.50 
... 23.50

300 Litu ....
400 Litu ....
500 Litu ....

1000 Litu ....

$ 34.50
........... 44.00
.... 55.00
.... 108,75

* . •.»* Lt ' i

.... $105;15
___  $106.00

i ir dniUgu in Amerika;
Ingaliojiimii, Aktai su užtvirtinimu Lietuvos Atstovybes.

P. MIKOLAINIS, I :

Laivakortes isz New Yorko in Kauna ....
Laivakorte isz Kauno in New Yorka ... 
Affidavitai pareik vietiniui giminiu

53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

li aszaru la.szai ir nukrito ant 
akmenų.

Vieszpacziui Dievui pasida
rė nesmagu...

— Tai niekis, mano dukra, 
raukszles isznyks...

Isznyks! Sztai dar d u- 
absiranda... Kur ežia taugtau-

isznyks, kad nenyksta,
Ir Jieva dar daugiau i 

liti surado ir parode. ,
Vieszpats Dievas suprato*, 

kad reikia ir J ievai paąiszk i li
ti naujasai instatymaą. Ir jis 
sake jai prakalba apie medžia
gos persikeitimu, <r , ?

i l iksZr

apie neisz-
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NAGO
IN LIETUVA PER 12 DIENŲ 
Grclczlauslas Visa-vandcnlnls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekclja 
Southainptone in Danzlga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno Isz grcl- 
czlausiu |sz trijų laivu kurio iszplauke 
isz New Yorka kožna Utnrnlnkn.
Visi Bczlos khisos pasiižierhii kabinete.

M AUK ETAN f A AQUITANIA 
BERENGARIA

Tclpgl per Llvcfpoola ir Glasgow
SCYTHIA.........26 Oktoberio
CAMERONIA. 4 Novemberio 
CARONIA ...... 4 Novemberio

Aplo laivakorte Ir Informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agentu.

i

Baromet ra iTtnporl uotas 
kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrcnbein
priesz gražu orą lele-moterls 
iszcina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszcina irt tarp
duri, priesz perrhalna oro lai 
abudu Iszcina in tarpduri. 
Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padalytas gražiai ir druczel, 
azalija su B.C. kilikais. Kas

daiktas 
termometru, ir

i

?•

Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu kcitczialo bile nesveikumą 

ant jus KOJŲ, nelaukite Ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant 
žeminus padėto adreso. Tiems 
kurie negali asablszkai pribūti in 
mano ofisą ir kenczla 
Skausmus, kaip tai, isatinuscs, 
nu vargules, nuszutytas, 
tanezias, dvokenezias ir t.t. kojos, 
mano Kojų Pauderis ir Mestis 
Jums greitai duos palengvinimą. 
Prisiušklto $1.00 ant mano ofiso 
adreso o jums prisiusiu . KOJŲ 
gyduoles hu nurodymais kaip var
tuoti del Jus KOJŲ nesveikumą. 
Gydau KOJES su elektriku ir su 
kitais modornlszkals budais mano 
ofise. Kalbu lietuviszkai.

DR. JOHN .1. GILLIN, 
Kojų Specialistas

203 llaveineyer St. Brooklyn, N. Y. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet.

KOJŲ

prnkai-

TEMYKIT LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu , 
15 metu patyrimą tuose

kompanijų

reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite.

Turėdami

Jln turi galės apsaugoti savo namus. Szltus 2 brangiu daiktu mes prisiuslm 
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurmlyla laikrodėli. Tai 

gražiuose nlk<*Untios<> luk- 
Vortas n*1

yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, 
sztuosc, laika rodo teisingai ir gvai ant uotas ant daugelio 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm parduot tik už $.3.75.

stempotnis už prisluntima o $3.75 užmokėsite kada aplal-

metu.
fZ

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

GERA PROGA PLIKIAMS?

Prlslusklle 25c.
kyšite tuos daiktus rfavo namuose. G varant uojame
arba sugražiname pinigus. Raszykite szlandlen ant imIitho:

1219 N. Irving Avė.r K ACTU AL SALES CO.

kad busite užganėdinti

Beak 25. (Iilcago. III.
lĮ
t
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudyrno tai pribuvo 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J.- BARTASZICS AGENTŪRA > 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma. <

Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli-: 
pagal dienos kursą; pasitinkamo keleivius New Yorke* 
ant stoeziu ir sutinkame nakvino savo hotelije; bagažus’ 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant huvakorez-iu ir pinigus kurso.

• i GEO. J. BARTASZIUSr - ' ............... ’
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisus valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

visa

padarome paš
ilei kai auk i te

i

i % * • * • 4 f * *
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ATSIRAUGEJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jįs yra labai veiklus ir

Calutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEUIMkl,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai incdikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.
.......... ...  ... .. , ■

JL707 S. HALSTED ST. Dept, 15.

VYRU 
LIGOS

Į

persikeitimą,
vengtina senatve, mirti, ir t.ti,

J

4*.k

irrt 
r|

d

Geriausiurenausi 
Cigaretai

■ii '■ • i j |. J+», *->■>, ' i o 'ii

t t M
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Arabiszka Mostls yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stein- 
pu ir savo adresa tai aplaikys tuju 
arablsžku gyijuoliu dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurio yru 
pus-plikial arba visai yra nuplikta, i.f.

IN PILIAVA 
PER HAMBURGĄ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus, 
puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropesa
Orbita ...
Ordiniu l

..............  4 Noveniherio 
s 21) NOYorti. 10 Jau 
, 20 Dcdcni. 31 Jau

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton Ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY .

SANDERSON & SON Inc. Agents 
20 HROAIHVAY. NEW YORK.

Chleiige: 117 W,> Waiililngton St 
Ar paa, VJletiiU lalvnkorczln ngenta.

' . « ■ 4 * " ' ■ » ’ • .................. >**
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Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Plttsburgo. jisai mokinosi Varszhvojo, studijavo bogijo 32 
metus invalrlas Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invalrlas ligas pa- 
efnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklto ypatlsz- 
kal, per lalszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba ^uslszkal 
ir Lenkiszkal.

D K. KOLER -

Z

Oflsos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet.

- PITTSBURGH, PA.638 VENN AVE„

IRALTIJO8-AMERIKOQ
I U LINIJA 9Broadvay. Nev¥>rk NY U 

TIESI
KELIONE

. to'

7 .

I

i LIETUVĄ
PER HAMLiURGA.P1I

t

BUU GĄ.PTLl/NA 
ARBA LIEPOjq.

Lietuvei važiiojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karldora) r • ■ 

Visa treczia klasn padalinta In kam« 
barus ant 2, L 6 ir 8 lova.

POLONIA .... 1 Novemberio I
4 V

!
1

f 1

ESTONIA .... 15 Novėmberią j 
Isz New Yorko ar Philadelphia in llataburgw.

•į-į $103.50./ln Piltuvu $1000. Iii Liepoja $107
L.l / j.__ ..x_ ...Y 1a-z Now Vnrlrn tn

»

______  _____ • ■
Mes užmokame už tikleta isz New Yorko in

< Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agentą.

J
. d

įfll

1
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tZULIEMA
TiHra istorija isz Afrikoj 1 

oi^eriu gyveninio.

♦ 
jo vartoti seserų 
žodžius ir isztisus sakinius ir 
jau galėjo sziaip taip susikal
bėti. Isz visu vaiku prieglaudo
je ji buvo simpatingiausia. 
Jos veidas buvo malonus, oda 
szviesesne kaip
juokas buvo tiesiog ža vejant i 
Ji iszrode tiesi,

I

vartojamus

kitir, p ,|es

f

kad ju sielasBuvo nepaprastai graži die-
Vienas1 Jos ežia tuojaus sudarė 

• svkiu 
persikelti i prieglauda ir mokykla.

gautu Kristui, 
narna, 

naszlaicziii 
Dirba 

nukesdamos daugv- 
Tik

na ant salos Zanzibar.
anglu armijos afieieras pasi- kuris tapo 
ryžo gauti laiveli, ]
nuo salos ant Afrikos žemes ir : jos tenai, 
tenai pamedžioti per isztisa j be 
diena. Jis susirinko visus savo, vienuole tai ir gali atlikti, 
gthklus ir medžiokles iima- 
gius, pasisamdė viena isz vie- 

gyvrntoju, kad ji per
vežtu skersai parteka.

Gerai. Jie

visokiu iiedhidllliu.

tin i u

l>ersikele. Tuo
jaus ant kranto augo tankus 
krūmai. Jie atsargiai pradėjo 
per juos eiti gilyn ir tolyn nuo 
kranto. Netoli teko jiems eiti, 

pasigirdo staugimas 
szakaliu. 
gūrai ūž
iu keletą

Staiga 
gienu ir skalijimas 
Afieieras pasi t vore 
taisytus szautuvus

ton pusėn, isz 
girdėti balsai ir 

judeji- 
sudundejo dau-

szuviu paleido
kurios buvo
matvti buvo didelis

stati, jos vei
das pilnas kokio tai’didumo, 

ji turėjo būti 
negu kiti

kad

SAULE

K V#■i

'f

t*

Yra

szanteje
i'

L :!P ■ ■

’■i.
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Ten kur Virdžinio, 
susirinkusiu

TARADAIKA
r 
ri

b;i ii
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Isz rod o, 
augsztesnes kilmes, 
juodiejie,"czia gyvenanti.

Gerai iszmokits vietine kal
ba ji sesoTei Pranciszkai papa
sakojo savo istorija.

Ji buvo kunigą ikszt y te. Jin 
levas valde 
kos gilumoje, 
szimtus mvliu atstni. 
ten buvo laimingi.
viena nelaiminga diena bury.* 
grobiku, vergu pirkliu užpno 
le ju szali. Tėvas kunigaiksztn 
su gimines vyrais buvo ta die 
na iszkeliaves toli in girias su 
gauti liula, kuris žudė žmones 
Jie sugryžo neprisirenge. Nu 
sielio pamate, svetinius. Szii 
puolu ant ju ir daugybe iszmu 
sze moterų ir vaiku akyse. Pi 
to iszsirinko 
žiausius, suristo juos Kruvoi 
ir Vare juos Kai ji gyvuliu bau 
da priesz save.

Jie vare tuos nekaltus žino 
nes in prieplauka, 
parduoti in vergija.

Suimtųjų kentėjimai 
neapsakomi.
jo, kad jos motina atsisakė vai 
gyti ir bandė visiszkai nepaisy

G t

Jos dabar su atvira szirdimi 
ir isztlestomis rankomis pri
ėmė nauja, nelaiminga sutveria 
moli, kuri pristato vangliszkas 
afieieras. ^Afieieras ngpa^ras- 
tai nustebo, 
ome isz 
klausdamos, 
jos užlaikymą, 
vyje kodidžiausiu 
toms gerutėms seserims, kurios 
parode tokia gražia, pilna pa- 
siszventimo meile. Mat, jis bu
vo protest imas ir buvo girde- 

visokiu nieku apie 
katalikes seseris — vienuoles.,

Kuomet afieieras atpasako
jo, kur ir kokiame padėjime jis 
rado ta mergaite, sesers tuo
jaus suprato, kaip tai atsitiko, 

kad tai darbas
Ta 

turėjo^byti labai pavargusi ir 
negalinti tolinu keliauti sykiu 
su kitais. Grobikai bijojo ja už

neš Anglijos valdžia 
baudžia už žudvma 
gyventoju. Todėl jie 

palaidojo, pasitikeda-

bo, kuometf sesers
jo rasi a mergiiStė, •‘hė’ 

kas lizmokes už
Jis pajuto sa- 

pagarba

visa gimine Afri 
apie nsztuon’n

Visi jii 
Bet szta

Ana diena daugelis ženk lyvu ypatų isz Amerikos valdžios susirinko in Aberdeen isz- 
bandymo vieta Marylandos steite, kur peržiurėjo milžiniszkas numotas, bombas ir kitokius 
kariszkus inrankius.

visokio 
sztamo,

Vienoji* szanteje atsirado 
kvorta munszainutes, 

O maitele butu pasiutęs, 
Ižgere buvo labai gerai, 

Nes užsimanė da gert daugiau. 
Ka daria, 

Viens du tris, 
Kepures užsidėjo.

Pas eziutabaki nuėjo. 
\’ienas užsimano cigaru, 

() cigaru ne bile kokiu — geru, 
Ba tai buvo sporielis, 

Su guminia apikakle ponelis. 
Saliuninkas iszejo laukan, 
Tas indejo in baksa ranka, 
Paėmė cigaru kiek norėjo, 
O ant jo nelaimes kitas ang- 

likas žiurėjo.
Pasakė saJuninkui kad paė

mė cigarus,
Sportelis nesitikėjo, jog teip 

bus, 
Gintis pradėjo, 

Užmokėt už tai nenorėjo, 
Namon iszejo.

Ant rytojaus anksti palic- 
monas atėjo, 

Sporteli pabudino, 
In lakupa nugabeno 

Vaitas apsudijo, 
Sportelis 28 dolerius užmokėjo.

Tai tau sporteli gerai, 
Dabar pats matai, 

Sarmatos invales turi, 
Ne ant svieto akiu parodyt 

negali.
Tai ne gražu 

Pirkt cigarus be pinigu, 
Geriau surink kiek pinigu, 

O imkis prie skaitymu.
Saule” užsiraszyk pirmiause, 

Ba tai geri a use, 
O kaip skaitysi,

Tai ne cigaru rūkyti nenorėsi. 
Už pinigus ar be pinigu, 

Tuszcze ju.

/ĄOTIMA
Kaip motina pasiszvenezia del 

savo kūdikio.

paszauke • ——— Pažinsiu ji!
motina, juk teip ilgai klausiau Į jais, susznabždojo motina.

— Gerai, nuvesiu tave pas ko tav
11 H/ie 11 »z l.ii <14 izili.iu'i m ■ i 11 u < i t»< a I

puikius juodus plaukus, o pa
imsi mano žilus.

Molina su noru atidavė se
nukei savo puikius plaukus ir 
inejo in daržu. Stovėjo tunais 
rude medžei ir krūmai, žiedai 
ir visokios auguoles ir silpnos! 
sza kūtes.

Molina priėjo prie auguolu, 
klausinėjo temingip, ant kart 
mažam kaktuse iszgirdo plaki
mu szirdies savo sūnaus.’

Yra! J’ai jisai paszauke.
Ne dasilipstek jojo, ap

saugojo senuke, ba priskubinsi 
jam pabaiga.
czionais Smertis, 
sios apie 
naus.

Gerai neiszroviau
ir buvo

jes daug plakimo jojo szirdies!

Tuojau.4 
gybes kojų ir buvo girdeli urz
gimas, karkimas ir riksmas pa- 
szautu žvėrių. Afieieras su sa
vo palydovu grūdasi per krū
mus tolyn.
...Praėjo varsnas kelio, rado 
gelius žvėris užmusztus ir apie 
tris snukiai paszaiitus. Bet 
jliodu nepaprastai nustebo, pa
mate tarp kritusiu žvėrių sku- 
rini maisza. Jis buvo tvirtai 
užrisztas isz vieno galo ir ma
tomai, iszkastas žvėrių isz že- 

Isz tolo 
juda.
skubiai 

gyvo maiszo. nukirto szniurus 
ir viduje rado da szilta bet 
menkai gyva jaunos taip apie 
vienuolikos ar dvylikos metu, 
mergaites kuna. Kaip tik isz- 
tmtosios veidą paliete oras, ji 
labiau sujudo ir pasirodė, kad 
da joje vra gyvybes ll • * *rūpinosi jai padėti, 
gautu nuovoka 
džiugo. 
dari*.
žiurėjo in juodu ir vėl užmer
kė.

Ji buvo taip susibaigus, kad 
iszrode tik oda ir kaulai. Buvo 
visiszkai nusilpusi, 
nežinojo, kad su 
re, jo palydovas buvo uziagi- 
mis, bet ir jis nieką negalėjo 
iszaiszkinti ir,abudu nežinojo, 
ka ežia dabar su tuo radiniu 
pradėti. Staiga suskambėjo 
tolumoje skardus varpo bal-

mas.

kelio.

isz likusiu gra 
" juos kruvor

vyges 
mot ina.

Jos paaiszkino, 
pirkliu vergais. mergaite

kur tureji

būvi
Zuliema pasako

— iteiai, nuvesiu uive pas ko tavo 
ji, nes už tai atiduosi man savo j gyvens.

Plotina

.Dabar paregėsi kas lau
šimu, jaigu da ilginus

mes. 
maisza s 
Afieieras

rodosi, kad tas 
nori atsistoti.

priėjo prie

.Afieieras 
kad ji at- 

iv-greitav.pra-
Mergaites al^ys atsi- 

•Ji su nusistebėjimu pa-

A fieieras 
ja taip pa da

su 
Staiga 
skardus

sas. ('ziagimis tuojaus paaisz
kino, kad nelabai toli yra na
mas seserų, kurios globoja ne* 
turteliu vaikus. Szi žinia kaip 
ranka nuėmė nuo afieiero pe- 
eziu sunkia naszta. Jis eziagi- 
miui liepe paimti ant savo 

sudžiūvusią
paimt i

ranku pusgyve
mergaite ir juodu 

eme eiti ton pusėn, isz kurios 
sieke ju ausi varpo balsas ku
ris ir Afrikos turuose szankia 

“Angelas Viesz-

lyg skiedra

visus kalbėti 
paties.”

Buvo ta diena Kuezios, tai 
Kalėdų Vigilija. Seserų 

vienuolyne buvo didelis judė
jimas: visur visur daromas bu
vo prisirengimas 
nakezio Misziu. 
kueziai buvo pilni džiaugsmo. 
Jie nesziojo invairius daiktus 
in koplyezia, vale gyvenamuo- 
siujj kambarius, o seserys juo
duose abituose su baltais velni
na ia prižiūrėjo 
darbus.

Ta nakti geru 
kurie iszbuvb bandvme iszti- 
sus metus ir buvo gerai iszmo- 
kyfi tikėjimo dajyku, turėjo 
gauti Krikszta ir pradėti savo 
rengimąsi prie kitu sakramen
tu.

Visa tai tvarkė sesers — 
• vienuoles. Jos apleido savo tė

vu namus, giminiu ir pažinsta- 
mu draugyste, taip kiekvie
nam brangia, galutinai, pasako 

r sudiev ir savo tėvynei ir atke
liavo in tas karsztas ekvatoria- 
lines pasaulio dalis. Ir delko? 
Kad darbuotasi tarp laukiniu, 
vi4u apleistu juodu žmonių,

diena
yra,

prie vidur-
Juodieji vai-

ir tvarkė visus

vaiku klase,

sėdėjokūdikio
susirūpinus ir 

didelius sopulius.
gulėjo su už- 

iszbalias.

atidavė

dirstelėjo in 
persimaino 

kūdikio iszaugo 
Jaunikaitis

Prie 
jauna 
kensdapia 
Kūdikis sirgo,
merktoms akutėms, 
sunkei kvėpuodamas.

sergėjimu, 
Kada pabudomuszti,

aszt riai
cziagimm
ja gyva
m i, kad laukiniai žvėrys ja isz- 
sikas ir sues. Taip butu atsiti
ki*, jei afieieras neimtu in lai
ka pribuvęs.

Galutinai ji s atsisveikino su 
gerutėmis seserimis, pilnas in

to, ka ma-
irdejo.

merga ite
pavalgydii

seserys

vairiu jausmu nuo 
te ir g

Mažute 
tuojaus iszmaude, 
no ir paguldė in lova. Viena se-'
šuo ja saugojo. Kuomet ji atsi
budo, tai vėl jai davė maisto 
ir ji praliejo pratarti viena ki~ 
ta žodi, bet sesers jos kalbos 
negalėjo suprasti. Jos numanė, 
kad ji bus isz kokios nors to-' 
limesnes vieto^įr tikėjosi, kad 
kuomet ji pagerės, tai su pa- 
gelba cziagimiu joms pasiseks 
sužinoti jos visa istorija.

Tuom tarpu rengimas vidur- 
nakezio Misziomis ėjo pirmyn. 
Galutinai atėjo pats tas laukia
masis laikas. Sesuo matvdama, 
kad mergaite, jos sargybai pa

ge ra i inmigo, 
in

kuomet ji pageri1 
g

tai su pa

vesta, gerai inmigo, paliko ja 
ir nuėjo in mažute koplyezia 
klausyti Misziu. Paprastas al
torius, bet buvo labai gražiai 
papuosztas. Vaikai, kurie buvo 
parengti prie

minimo

Krikszto, buvo 
baltai aprėdyti, su baltais ve- 
lionais ant

M iszios 
vargonėlių na įsai ir 
giesmes pažadino isz

Ji pakilo isz savo lo
ir kaip buvo naktiniuose; 

patraukė ten, isz 
arsai. Ji pasislėpus už,

ga I vos. 
prasidėjo.
balsai

Mažu 
vaiku 
miegogiesmes 

viesznia.
vos
rūbuose, tai 
kur ėjo ga

Juozapo stovylos drebė
dama žiurėjo in viską, kas da- 

Jos smarki akis tuojaus 
visa 

ežias žvakes, žalius lapus, 
les, kunigą Misziu rūbuose 
seris, baltai parėdytus kūdi
kius,'juodus kaip ji pati. Jds 
laukinei sielai tas reginys )|iivro

szv.

rosi.
suome gražuma: žiban

go- 
se

nežemiszkas. Ji-
grožės apalpo ir krito. Jaypns- 

atgal in jos

pagania *tps

tebėjo ir isznesze 
lova.

Greitai ji TUšipeikejo ir pa- 
rode*fiora vaiksžczidti. Ji liko 
aprėdyta judiĮuju
vaiku rubais, saM^flėstaba in 
viską atydžiaitižidiefi). Rodos, 
kad jai kas padiszkind, kad tos 
sesers — vienuoles tai jos gera
dėjos ir ji joms 
džiausią
visus. Paskui 
ka, jos g 
sekiojo, retkarcziiiis niurmodaT 
ma viena .antraf 
dideles reiszkib 
aiszkiai kalbėjo ir rode, kac

reiszke di- 
Ji stebinolia garbiu

seserį Prancisz- 
lobeja,..»ji -nuosekliai

J?0di, bet joS 
<Į?li.kys už j:l

jos siela yrti^piimn. dėkingumo!
.Ji parode'ir didelius gabu-!

■ uiu». in trumpa laika ji prade*1

ti savo grobėju. Ji buvo tvirt; 
ir ilgai iszlaike. Mirusiųjų ku 
nais buvo nuklotas kelias, ku 
riuo keliavo. Galutinai ir kimi

Ji eji
silpnyn. Jin 

trukdė grobi

ga ikszt iene neisziaike. 
diena isz dienos 
silpnas ėjimas
kus Arabus. Jie nusprendi* ja 
užmuszti. Viena ryta prisiarti 
no prie jos neva jos valdovai- 
ir kirto jai in galva savo szau 
tuvn, nepaisydamas riksmo ii 
klyksmo jos dukters. Zulieim 
žiurėjo bejiege in savo mirsz 
tanezia motina, o 
smeige savo akis

tolinus in 
in jos užmu 

szejo; lyg norėdama ji pervert 
savo akiu 
neapykanta.
szejas, bet 
nuožmumas.

manydamas j;, 
mate, kad

gait e
tironis mer- 
ingrudo in 

užriszo ir. 
Žc^me,

maisza,
k ^zbmo, ten ja 
užkasė, manyda- 

ar hienos 
Grobikai buvo

žvilgsniu ir baisiu 
Sudrėbėjo užmu.
neatsimaine ji 

I žmusztosios ku 
na paliko draskyti laukiniam.*-
paukszcziams ir žvėrims, o su 
menkejusia Zuliema paėmė ant 
kupranugario, 
gyva palaidoti, nes 
jos neparduos del jos sumen
kėjimo. .Jie artinosi prie Angli
jos kareiviu stovyklos ir todėl 
nedrįso užmuszt i Zuliemos. Bet 
sekanezia diena 

iszrede,
sziksznos 
p ra rausės kiel 
ingrudo ir 
mas, kad szakaliai 
ja užtiki* suos.
netoliausia da nukeliavo, kaip 
afieieras užtiko ta radini.
/lai buvo netikėtas iszgelbe- 

jįmas jaunos

I

jįmas jaunos kunigąiksztytęs. 
Dabar dienoj įlinko laimingai.i

per sekanezias

Zuliema buvo linksma. Kalėdų 
nakties reginys nudilo jos vaiz
duotėje. Tikėjimo tiesas ji te- 
mijosi greitai ir suprantamai. 
Ji buyo labai pasilgus Kriksz- 
to. Bet sesuo Pranciszka, žino
dama kaip laukiniu Afrikiu- 
eziu prigimtyje yra giliai in- 
siszakneje nekuriu blogi inpro- 
cziai, neleido jos\prie krikszto. 
Ji ja mokino ir žiurėjo ir renge 
prie Krikszto 
Kalėdas.

Zuliema buvo savo keliu ne
paprasta mergaite, ji elgėsi ga
na iszdidžiai taip kaip tinka 
kunigaiksztytei. Ji gana anks
ti iszrode jau pribrendusi ir 
nejucziomis dare koki tai ne- 
puprasth inspudi in kitus nasz- 
laiczius, kad jie jai yeiszke pa
garba ir nuolankumą. Bet ji 
buvo ir labai gera. Visus mylė
jo, o ypacz seseris ir joms vi
sur stengėsi padėti, griebdama 
atlikti*invairiausius darbus.

T0I4AUS. BUS.

*>•

<ų.
L *■

, GYVENIMAS
Im Sz. Marijos.'Panos
IjįĮ PREKE TIKTAI 2S c. 
j|F W. D. Bocikowskl-Co.

Mathanoy City, Pa.
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Nuvargus ilgu 
motina užųilgo. 
kūdikio jau ne bu\ o vygeje. Su 
neiszpasak) t iniu skausmu szir- 

ir sutiko 
augszta, juodai pasirėdžius 
motore. Buvo tai Naktis.

(> Nakt i! užklauso moti
nu, ar ne žinai, kur mano ku
li i k i s ?

dies ižbego laukan 
juodai

vela 
zeVkola. Kaktusas 
iiYkūdiki isz 
ant jaunikaiezio. 
inpuole iii bjaurus papratimus 
ir pabaigė savo gyvenimą pat- 
žudinsta, keikdamas tuosius, 
ka jam davė gyvastį.

Nelaiminga motina pagrie
bi* sau už szirdies su dejavimu. 
I)i rstelejo 
maldingai:

-- Dieve!

in dangų tardama

man ji
szven-

m

I

I

i

I

i

■4

žinai,

kūdiki 
atsake Naktį

— Tavo
Smert is,
ėjo in szali artimos gurios.

Motina nubėgo in girria, nes 
czionais kūlei skirstėsi in sza- 
lis, ne žinojo in kuria szali tu
ri ejt i.

Ant nu go

paėmė 
ir nu-

l'uojau pribus in 
melskie jo- 

tavo suužlaikymu
.Jaigu atsakys, tai paim

kie du žiedus, 
Juosius isz raus i.
sigas ir iszpildys tavo praszy-

ir kerszink jog
Smertis nu-

ma...

gryszkel i u 
mas- erszkecziu, >'■ kurio užklau
sė :

kru

— Ar ne matei Smerties 
kuri man paeinu kūdiki .’

— Macziau, atsake krūmas 
ir pasakysiu tau, nes už tai su- 
szildyk mane su savo krūtiniu 
nes perszalau 
baisui.

Motina atsiklaupi*, apėmė 
krūmą erszkecziu su rankomis 

prispaudė prie krutinės.
perdurinejo josios 

krutino, kraujas pildosi dide- 
leis laszais. , Krūmas atgijo, 
pražydėjo, teip • karsztai, kaip 
motiniszku szirdis.

Parode krūmas keli* motinai 
kuriuom nubėgo tolinus, 
kelio sutiko upe, pusiau susza- 
lus, pereit ne buvo galima. 
Puolė ant keliu, szaukdama pa- 
gialbos.

— Niekas tau ne pagini bes, 
atsiliepe isz upds vandenine 
dvasi*, tik asz. Klausvkie 
k u brangius akmenis, 
cziau puikesniu deimantu už 
tavo aszaras. Verkiu teip ilgai, 
pakol neiszverksi akiu o asza- 
ros tavo, 
mautu.

ir
Erszkeezei

praejta na k t i

atsiklaupė,

Ant

reli
ne ma*

— Gerai,
szaltis apima/ 

motina.
m *

ilei ko mano 
užklausė 

% -
Tai smert is art inasi! at

sake balsas. ,
Motina^

daugiau, i
j<>-

___  * ■

klausė Snierti^.
Esmių'

tok is
nes

kas kartaslojo
“tis sZtai juto ate-

/I

K<Ą*ži<1]ini8 jeszkai? už-

motina... atsako
t vkei.

Smert is iszt rauke rankas 
mierije iszrovimo kaktuso, nes

a

iszt rauke

Inotina prijautė tai ir uždengė 
nes Smer- 

o
kaktusu rankomis, 
tis dalipstejo josios rankas 
tosios nupuolė bevaldingai.

-- Paiksze! paszauke Smcr-

vardan
tis, ar tu man priesztarausi ’!

— Meldžiu tavęs, 
Dievo...

Asz iszpildau norą Die- 
Esmiu .Jojo sodauninku, 

auginu auguoles ir žiedus žino- 
giszkus ir persodinąįu juos iu 
rojų.

vo. ■f

— Atiduokie man mano su- 
nu, arba paimkie mano gyvas
tį!

ranka

Paemei 
tegul stojosi vale Tavo 
ta. Negeidžiau idant butu ne
laimingu !

Smertis isztrauke kauluota 
iszrauti kaktuse, nes

motina ja sulaikė:
■— Susilaikvk! 

sau mano ;
t i ant jojo smerties.

Nelaiminga motijia pergyve
no ilgus tris desziihts metu, nes 
niekados ne priesztaraudavo 
ant praejties, 
sioS simu.’

Paimkie
akis, ne, noriu žiūre-

kuri paėmė jo-

ŽINOMI. FAKTAI APIE 
. . VEŽI.

piliu i -Dr. J. Ij. .Campbell, 
ninkas Georgijus valstijos me- 

vežio 
komiteto, surinko sekanezius 
dvylika faktus apie veži.

Jeigu vežis iszimtas, kuomet 
tik prasideda, dauginus nebe-

dikaliszkos draugystes

Visi vėžiai iszgydomi in lai
ka. Gydytojai ta laika vadina 
‘‘priesz-vėžio” laikas.

Vežis isz pradžios yra skau-
* m . a Adūlys arba z kietas sutinimas, 

su pirsztais czi lipinėtas arba 
akims matytas. Jeigu tik žino
tume vėžio persergėjimus, vė
žys butu iszgydomas.

Devyniuose
isz deszimts

atsitiki/nuose 
sergantis nejau- 

czia skaudėjimo, kas nelaime.
Vėžys prasideda kaipo pa

sekmes ilgo užsidegimo. Jeigu 
vėžys- nepasiro-

X Ji.

i
■ •I;'1'

i

i p,iH

i i

r Ji

■m

persimainis ant dei- 
Tada asz tave nune- 

sziu ant kito krnszto daržo, kur 
augina 

Kožnas žiedas, tai 
vastis žmogiszkas.

— Atiduosiu

Sunerti s savo žiedus.
vienas gy-

nianotau 
akis, kad tik surasuziau savo 
kūdiki.

Ir verku teip ilgai, pakol ne 
inpuole in puikios
akys ir^p^rŠimaine ant puikiu 
deimantu. vandęnineTada 
d vase jjer jyęle ipoj-ina per upe 
ir nunesze in darža Smerties.

Plotina atojq^.sYi, įszįraūkto
mis raiikoinis, ję^kodama ke
lio. — rasaK^K inan, kur jisai 
randasi?

M '

— Nijpažinstu tavo kūdi
kio o ir nematysi jo. Szia nakti

.t sže Bjdat‘ž(i. Smerties.

— Negaliu, tu da pagyven
si trisdeszimts metu. Tokia vra * 

vale Dievo, o asz tau nieko ne
galiu pagialbet.

Motina pagriebė rankomis 
už dvieju lelijų, augantes tuo
jaus prie josios szono.

— Klausyk, 
grąžyk man i 
iszrausiu tais lelijos.

Palikie jiaises pakajuje, taJ 
re Smertis. Tai yra dvynukai, 
motina juju bus nelaįmiiigesnc 
už tave.

Motina paleido

ei oil*
supu mano, arba

rankas bo- 
valdiszkai. 'Smertis susimylėjo 
ant motinos.

— Sztai paimkie savo akis, 
tarė paduodama jai deimantus, 

jais isz upes. Dabar 
ka meldi. Sztai

kuriame paregėsi 
ateito žiedu, 
iszrautį.

Motina dirstelėjo in zerkola 
lelijos turėjo

save pnikes ateitos.
ga
vi si

iszgavau 
dhžinosi apie 
zerkola s,

numirė datig žiedu ir auguolu, 
ne užilgio atojs czionais pasi
imt juos Smertis.,Grtl žhnii jog 
kožnas žmogus turi szitiun dar
že savo žiedai SuuM^i^d.da no 

noribts pole Į Ha jani

plakimo szirdies.

turi' szitign dar-

kuriuos norėjai

numirė, 
’"'■Airty

ils pa.<l
ul‘c:

► ‘ I

ir paregėjo, jog
priesz
Dvynukai ketino pasilikti

J 1 .

radėjais del visuomenes, 
juosius laimino.

' <

Geras žmogus

Ij'pi®

'b •. 1,1'

■1^®'

p rasza liūtas, 
dys. v ,

Vėžys prasideda apie raudos 
kraszta — kur randa 
sueina. Jeigu randa praszalin- 
ta ežys nepasirodys.

Vėžys turi savo apsirciszki- 
mus. Laikas ateis kuomet žmo
nes apsipažins

ir udis

su apsireiszki-
maiS“?r IfUlaika sugaus.

ViesžB^ " Sveikatos 
praneša, jog

Biuras

isz kiekvieno 
suvirsz ketu

mi rsžta

Washingtone 
kasmet Suv. Valstijose szimtas 
tukstaneziu žmonių vėžiu scr-

Viena nTotere
asztuoniu, kuH: 
rias-deszimts * Tfn’etU,' 
nuo vėžio. TriS'feVk' tiek niote- 
riu kiek vyru mirszta nuo ve- 

metu. Po tu

sutinimu, skauduli
išzmetima

žio tarp 35 ir 45 
metu proporcija lygi. '

Kiekvienas suvirsz 35 m. tu
rėdamas 
arba, nepaprasta
tuoj turi eiti pas gera gydyto
ja. Jeigu tas gydytojas negidi 
surasti priežasti, eik pas spe
cialistą.

Atidėliojimas, kasztavo dau
geli gyvaszcziu.

TTForeigii La d gunge Infor. Service.

* * * i !•*

Mylėtojai skaitymo nuo nie
ko la.ikraszczio ne praszys, 

Tik sau koki nori užsiraszys, 
O kvailei centus pragėrė, 

Prie jokiu skaitymu nestvere- 
nuo kito ne-

praszo,
Kelis laikraszczius užsiraszo* 
Su mulkeis ne įTori užsidėt, 
Ane jokio t rūbeli o turėt. 
Juk ir indijonains skaitymai 

nerupi, 
Kaip apuokai tamsybėje tupi.

Nevienas turi namie vargt, 
In karezema ne ejna ba ne

turi už ka gert, 
Praszo pas bodes laikra&zcziu, 

Nes tokiam duot in kaMa 
vinių.

O jus nelaimingi girtuoklei, 
Gyvenate kaip arklei, 

Dieneles baigėsi,
’ Smertis artinasi.

Bet kol senatve atejs, 
Ne vienam pastipt nuo bado 

pareis.
Pa jėgos jusu nustok, 

Nieks valgyti ne duos, 
Su la^da laukan iszvarys, 

Ir da in akis pasakys: 
“Szelauk senas girtuokli, 
In priglaudos narna pasiduo

ti gali,
Ant tavęs niekas nesusimyles, 
Pastipt prie tvoros kur reikes!
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Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . ■ $1.50
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Tvtrealaasl* Lletuvhzka 
BANKA

Didele kaucija nudėta Vnlatl- 
jo« Banko Departamento.
Ealu po priežiūra Valstijom, 
telp kad pinigai sudėti rpano 
Rankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 

Blunczu pinigus in vl- 
ms dalia svieto,* pagal dienos 

Parduodu Lalvakor-

muk
j

v kurta.
' tea kompanijų nustatytame 
aalnoma. Parūpinu Paezpor- 

*tua keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 

; tai tr pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o 
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
•OI W. Mahanoy Avė., 

MAHANOY CITY,

gausite teisinga

PA.

1 ‘r . R.-..------- II ||- .--------J—-'-- ------------- -- ■ * (T?

ilZanitos Vietines
V V ----

1—\ Subatoje 
Judos. ;

I — Su batoje

PAVEIKSLAS ISZ TOLIMU RYTU.
X T i

Szimnno f.. , ir i
apvaikszczioąr 

diena chell Day ant atmin
ties anglą kasiu prezidento; ‘.jo
no MitchePlo, kuris pasekmin
gai užbaigi straika 190ty mete. T?- i _ i_ i!,....Visos kasyk los taja 
stos. 
f —

Į telis praejta jMUjedy Ii perkra
tinėjo teismą lictuj/iszkos pa
rapijos Szv. JiAozay o, ižduoda-

enbna su
So,

PottpVv'lky} į suaižė Becb

lietu j/iszkos pa-

mas visiszka užUrąAidima prie
šais prieszininjkv.s

nesikisztu / prie vedimo 
parapiniu veikaltt, rinkimo pi
nigu, iždavime p/avelipipRO ant

parapijos
ida.Tt

C H A 8. 8. F A R M L E Y
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis lame patarnauti. 
Randavojame namun. koleiavojame 

’randas Ir telp toliau.'.
2M W. Centro SU Mahanoy City, Ta.

Nolary I’nbllc

mokosi .izius r’UŽ lon- 
randavojh) 10

kapiniu, 
kas, 
ir nesikiszimo 
pridermiu, ant 
pricsziij inkams 
užmokėki visus kasztus teismo. 
Yra tai tvirtas jr paskutinis 
paliepimas idant prieszininkai 

visai prie vedimo 
Tas

mokslą i nes 
prie kunigo 
galo pa Ii epo 
{trustisanis)

j r

IR nALSAMUOTOJAS‘1

: Ant. J. Sakalauskas
UETUV1S7.KAS GRABORIU8

Jausta mada. Pigi preke. Telpgl pri-

ženklina, jog 
ergelis 

vdla vieszputaus

*

F

t

SAULE

I

a

Paveikslas parodo viena isz (langelio laivu knriuos^grai-
re

>* •

ISZ GYVENIMO VARGSZU1 
AMERIKE.

(Tikras atsitikimas.)
I

I
vienmu isz iukbiuiiuziu nu-į 

. mu kokįu randasi* dideliam
Vienam isz tukstancziu na-

kiszki kareiviai paskandino pristovosia Mudanijoi. 
daug pabėgėliu prigėrė, kada stengėsi gautis ant laivu 
saugoti savo gyvastes nuo kraiijogeringil turku.

ISZ SHENANDOAH, PA.

Ketverge

Guimso, 
mirė Nede

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

----- $-----
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių^ Ji gali jumis suteikti pagclba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliums.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
< <tbanka jeszko duugiaus prieteliu.
Ji^uteikia paturima kur

mieste New Yorke, kur kelios I 
gyvena keli uosiu 

kambariuosia; motore iszbalus 
su drebaneziom rankom, sten
gėsi apsirengt in skarmalus. 
Su dideliu stengimu pasiseko 
jiai užriszt suplyszusius czeve- 
rykus ant sustingusiu kojų, 
užsitraukus daugiau ant pecziu 
suplyszusia skepeta, prisiarti
no prie užgesusio pecziaus. 
Liūdnai apsidairo .aplinkui po 
kambarį ir žiurėjo liūdnai ant 
lovos isz kurios buvo atsikėlus. 
Du mažulėlei — vaikuozei gu
lėjo joje; uždengti buvo senom 
drapanom idant apsaugot juos 
nuo szalczio. Motere teipgi vi
sa drebėjo nuo szalczio.

motinėle! —

. szeimynos

Fenais
ap-

TAMAQUA, PA.

v

\tžgc8usio pecziaus.

tr

geriausia investyt 
pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 

Gera banka yra jusu geriausis prietelis. 
Dekite savo pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
’ ----- 3—2

DIREKTORIAI: 
D. F. GUINAN, Sek. KaeljcrtUBD. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vicc-Prez.
J. 11. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON.

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

1

Gera ryta,

xdama ranka ant josios pecziu 
atsiliepe:

— Kas tau yra mano m i e-
paszauke kudikiszkas balselis. ja y Ar gal sergi ?

snieje automobilius trenkė ir 
nelaiminga moteria ant szono 
ir nulėko tolinus. Zinoniu subė
go daugelis,
ti žiopsojosi. Kas tokia pagrie
bė skepetaite kurioje suriszti 
smulkus pinigui v isz penkių 
doleriu.

Kiti
pakele moteria, o kiti nubėgo 
ambulanso.
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vieni gailėjosi, ki-— Ar iszejni ssziadien ? Ar esi 
sveikesne sziadien? Motinėlė, 
teip esmių iszalkias. Ar neturi 
nors*trupinėli sausos duoneles ? 
Tik maža szmotehi, mažulėli!į,

— Palauk ' truputi niapo 
Vincuk, pakol sugrysziu.-<j 
tai szirdžiuk, jog ■ dabar netu
riu, bet atejsiu neužilgio ir a<- 
nesziu ka tokio; buk geras, ir 
nepabudyk /Ydeles...

neuždegsi

Tcip poni, sergu, o mano 
isz bado irvaikuczei mirszta 

szalczio.
— O tu vargsze! — paflzan- 

ke senyva motere Su aszaromis 
akyse. — Sergi, ir teip esi nu-

KOŽNA SEREDA. 9 ryte Iki 8 vakare. 
2-1 ras Floras - 14 WEST BROAD ST.
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DAKTARAS 1. W. HODQEMS 
riilladcllphla Speclnlhtan 

UžHlscncjitNlu Ir Clironlszku Liga 
Eikite ten kur CHale tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimu, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkote nuo manos yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, ncrvlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
puvojingp. v , ‘.

vela milaszirdingesni 1akyse. — Sergi 
vargus...

Is z ta rus 
nanezius, 
padavė jai ‘penkis 
aukse, kalbėdama:

— Imkie szita maža dova
nele. Nusipirk kas tau yra rei
kalingiausia del 
ku, po tam atejk pas mane. 
Ateik su vaikais, 
mano namo.

Linktelėjus su 
liaus.

Penkine aukse, ak 
kas tai do turtas rankosia var
gingos moteres!

— —Lai Dievas 
mina, —- susnabždejo vargsze.

Kiek tik tupėjo pajėgu, sku
bino namo. Pakelije sušustojo 

kroinuosia, 
maisto ir kas buvo reikaliil
giausio. ...

Neszdama pundeli nupirktu 
norints ne buvo 

sunkus aut

Mn-

nesikirtztu 
pa rupi,jos. 
dabar visas parapinis 
užsibaigė ir
szventas pakajuą, kokio Mahą-
nojecziai. neturėjo nuo dauge
lio metu. Prieszfninkai kerszi- 
na nusidavimu in aukszcziause 
suda, bet tas kaltuos daug, o 
ant galo augszcziausias sūdąs 
musu sūdo nusprrenda nepanieu 

niek žmo
nis daugiau nedayines, nes tas 
jiems nubodo iy Jokios naudos 
neatnesze. Garbė ‘pievui, jog 
pakajus užstojo ir vela žmonis 
gyvens*prietelingai ir nesiskirs 
ant visokiu partijų ir daugiau 
nesipravardžiuos.

vargsze 
savo 

t rankosi
bambileis ir atejna namo antra 
ir treczia valanda ’ isz ryto! 
Dukrelė atkirto • motinai,’jog 
todėl laksto naktimis idant 
surasti motinai*‘ženteli, 
jeszkojo žentelio ir 
surado.

< I

LMldOja hunus Numirėliu pagal Nau- r - . R-- 1
etato^/utomobllius visokiems reika-' j-incs o pinigu ant
lama.

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

K. Fine SU Mahanoy Lily. Fa.

Mokame antra procentą ant nudėtu 
pinigu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu i Bausto ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnešant parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir jus turft-

į CAPITAL STOCK 3125,000.00
Surplus ir Profits >536,343.50

* A .
•J

tumat relkatw an musu banka, ne- j 
paisant ar'mažas ar didelis. <palsant ar mažas ar didelis.

Bankas adatas nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Stbatomls 9 ryte iki 12 vai.

H BALL. Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-ProzidenL
J. E. FERGUSON. Kaslerius

DR. JUOZAS J. AL’STRA 
(Lietuvis) 

Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje. Gydo visokias Lygas. 
Priima ligonius lig 10 vai., 
nęte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare. 
U 8 E. Coal St

Bell Tel. 359-R.
Shcnaadoah.•s
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/ W TRASKAUSKA8
* > : PIRMUTffrlS LFETUVISĖKĄS
SKABO It TVS /MABAAOY CITX.FA,

Laidoj* Kūnus Numirusia. Pasamdo 
. Ąutomoblllua del Laldotuvlu Krik- 

szfljilu, Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t. t.

WO W. Centre SU
fcM»i

i

Mahanoy City, Pa.

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insaratice Agent

Apdraudžlu (Inszuriniu) Namus, 
Ta vorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

i
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ISZR ADEJAI!
jPrisiuskito man savo brai- 
‘J hipius' iszradimo iszegzami- 

( .<Davimui. Reikalaukite mano 
iflzradimu knygutes 
įlipai Išradėjams”
duodama dykai. Raszykite 
lietuviszkai savo advokatui.
z MARTIN LABINER

Reg. Patent Atty.
3 Park Row. New York.
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4 i Pata- 
kuria

I

? ANT LEGISLATOR!AUS 
t Balsuokite už j 
f *- ■ a.,,’

Adam C. Schaeffer
Praszo juso balso ir intekmes.

. Balsuokite už«. . ...

Tula 
iszinetinejo 
nuolatos

motina, 
EI u te i, jog 

naktimis

Elutcy 
ant galo 

Motini isz rupesezio 
net apsirgo užklausdama Elu
tes kur tasai žentelis, bet duk
rele atsake, jog vėliaus atsiras, 
nes tuom Įnik motinai' pado1 
vanos anūkėli..: 
Eliucziu turime
kurios trankosi bambileis nak- 

jeszkodamos anūkėliu

Kiek panasziu 
musu mieste

timis
del savo motinėlių. Oj. ant ne
laimes labai daug.

— Tiktai subatoj bus žema 
kaina pas Kubertaviczia.

Szvieži szolderei 18c. Ver- 
sziena del kimszimo ir virimo

Galviena del zupes 4 sva- 
25c. verdama po 16c. ir

augszcziau. Czuk roast 15c. ir 
augszcziau. Round stoikas 25c. 
Hamburg 15c. Rūkyta ha me 
25c. Tik pas Kubertavicziu 600 
W. Pine St.

14c.
rai už

— Tula moterėlė Mahauo- 
jui, iszkiszus galva per duris'* 
paszauke in savo kaiminkau f̂

— Ar girdėjai misiuke,* kad 
gavome nauja kaimynu kuris 
atsikraustė skersai kelio?

— Teip, girdėjau.
— Ar matei kokius forni- 

czius atsivežė.
— Ne, nemaeziau.
— Dieve mano, 

cziau deszimts doleriu už visa 
vežimą. Karpetos! Neindecziau 
ne in kuknia, 
tik ant-; “ 
jau ka vaikai, 
cze mano idant su jeis Maustu. 
Toji motere iszrodo, kaip ko
kia kutvala, kada kaip silke o 
nosis kreiva. Josios vyras ba
dai dirba munszaine ir baisei 
gere. Sarmatą|kad tokie žmo
nis k raukytu ant

po piet 2 va
landa, atsibuvo laidotuves pro
fesoriaus Arthuro 
kuris teip ktaigai 

‘lioje. Lietuviszkas benas, kuri
-velionik mokino palydėjo 
mirusi Vada lyg kalno.

biznieriai uždari1 
savo biznius pagarbyti atmin
ti savo tautieczio, paaukauda
mi daugeli puikiu žiedu. Lai
dotuves buvo dideles .ant ku
riu dalybavo daugeli žmonių 
isz vįsu aplinkiniu. Pamaldos 
atsibuvo vietiniojo Rusu cerk- 

pagal graikiszkas apej- 
nes velionis buvo grai-

kiszko iszpažinimo, 
sivedias su 
lietuvaite, 
sesers Boezkaucku.

graikiszki

vėjo 
gas,

ga vo 
Visi

buvo ap- 
Ona Slavickiute, 

dukterų mirusios

aptiekoje—; Tik Kazuno 
gausite visokiu geriausiu vuis-
tu, gardaus ejskrimo ir saldu
mynu. Receptus sutaiso kanuo- 
teisingiause. Nauja aptieka 
randasi po No. 38 S. Jardin 
St.

Aauja

Scranton, Pa. — Nelaboji vie 
“Ar;..(:e” apsilankė lie- 

604 Deans Sf. 
1 > sumažinusi 

vieno, 
40 metu senu-

sznia “Mirtis” 
tuviu namuose, 
ir iszeidama paliko 
szeimyna ant 
savim pasiėmė

Prana Krusznauska. palie- 
didžiausiame nuliūdime

nes su

1110 
kant
jo moterį ir mergaite Lile 6 iro- 

Velionis sirgo 
m. influenzos

tu nasziaiteie.
jau nuo 1918 
siautimo Scrantone ir per 
m. neingalejo, pagalinus vis- 
iszkai susirgo Spalio 16 d.

Staigos pagialbos 'ligo- 
atvožėbinen atvožė lietuvi Antana 

Benevicziu nuo 626 Ferdinand 
St., kin i treczdienio vakare pa- 
szove Joseph Owens nuo 315 
Penu Avė. Nelaime invvko be- 
kilnojant Owensui szautuva, 

ir 
perszOVe Benevicziui per vidu- 

Nors
liko iszteisintas, kaipo neture- 
rius. Nors paskui Ownsas ir li
ko isztiesintas, 
jes blogu noru,

į kuris netikėtai iszsiszove

neduo-

o rakandus, tai 
dumpo/I. J^zvežt. O 

tai nėpavelin*

> ms ant musu
! ulyczios. ,Kasžin, kas jie per 
[ vieni?
> — Asz juos pažystu, — at-
> fSiliepe kaiminka.
i m -k..-. Argi? Stebėtina! O kas 
’ jie per vieni ?

— Toji kutvala, kaip tu ja 
pavadinai, 
šuo.

Nuo tosios dienos Liežuvi- 
, jiinkaitiene ne turi pasilsiu nuo.

O > J. J. . i n ' ’ '

tai yra mano su

’ Ji tbjii inot'eru ir dabar patkjėsz- 
jai per “karsz- 

gyventi ant tosios uly-
ko stubu, nes 
ta” 
ežios.

nūs. paskui Ovvcnsas ii)

kaipo neture- 
vienok proku

roras .lenkins ji uždare kalėji
mai!, iki paaiszkes kaip sun
kiai yra Beneviczius sužeistas. 
Manoma, kad jis gale# pagyt.

kh*.;- O, , ; A'/ 
V

Subatoje, " Oktoberio .28, 
1922, bus paskutine 4ieW mo-v 
kojinio u^ ^vandeni pakol bž-

s ; A ' ■

Subatoje:

aidės 'bausme. 'Jjiejei, ka neuž-
4mokes už Vandeni; tąja diena

• ■ 1 • u k. . ' . •

Mnluiiioy City iViitoi' C'"
REIKALINGAS.

t u rėS mokėki < • i vv bau sni i a

Jaunas vyras dirbti sztore. 
Geru mokestis ir pastovus dar-; 
bas. Atsiszaukite tuojaus po 
No. 107 W. Centre St. (t.87)

PARSIDUODA BIGEI.

>Baras ir fikszczerei, i 
ris, Buck Eye purnpa ir viena

regi ste-

raiiU i ne pumpa,; stiklai, lovos,, 
forniezei ir t.t>

139 W. Centre Sty .
Mahanoy City, Pa.Nov.3

Sty .

— Ar neuždegsi ugnies 
mgrnyte, pakol isžejsi? ėzioiiais 
inm a'/<tHnt l *

kūdiki,

<1

Akis nelaimingos 
vargszes atsidaro ant trumpos 

masfcnele ir| valandėlės, o lupos prakalbėjo 
dolerius

žodžius palinksmi- 
iszcmo

t vkei:

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvio. už kiminui s ir sunkumas po val
giui, gazni, svaigulis, sllpuuinns šxtr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.. t < „ . >

Odos ligos,-ifltborlmal, . papuczkos, 
dedervines* Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą, 
t Silpni vyrui ar pajėgos jusu Jaunis- 
tfi jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
^ilppl? Ar štokas jums drūtumo, rnlt- 
futno Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
nę. ■ ’

Runiatizmus visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esat© nervuoti Ir troto nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbllszkusis Ir 
tszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite, ,

Pasekmingai sėtina.
dusuli, užimąs galv,(^,,4t'Vphp(isiiir<ie- 
jlmo, isztjnlina gerklės'(gd)treJ krau
jo, odos Ir. specialus Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, puslqs, Jumbago lr neuri
tis. r ' ' •

Ateikite gansttę rodM dykai. Po tam 
Iszalszkinslu kokis .skirtumas, geres
nis ir daug pagclbabiis yra mano spa- t  , , ___ '.o ' . . • •
tarų, lojerlu iri dvaslszkuju. Ti® gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garsingiausias Europos Ir Amerikos 
Specialistus: <

r >

triHippJgtrde 
(gdihej

sabas gydimo. Padekavones ,nUo dak- 
. * ■ . ■ < f « t \ • < ' fc' * .

garsingiausias Europos Ir Amerikos

Ketvergais ir Pethycžiomis 10 
vai. ryte iki.8 vai. vakare. Su?
batomis 9 ryte iki 12 $iet.
Dr. Hodgens Medical Offices,

A A A A M ' Viat •* <WL

4 S. Centre St. (2-tras'floras)
Pottsville^JPfc

PERSERGEJIMAS

Millian oy z^0i ifeftzW»ter 
(. prnsęrgętr visus, 

žai, todėl bbreikalo iiėlįistyki-

*

Ivompanijo

U

jbg vandens randasi laljai ma- 
žai, todėl bbr,ėiltalo nėb<|istyki
to vandens, pataisylcite began- 
czes paipas, gumines paipos 
vrn uždraudžemos naudoti ant

?. ... .j. 11 2**%;v i. •

laistymo ‘vandens*ir žo<Jiįih, vi-
I

kalingai idanį-įSęį p^&Vsįtt. —
M a ha no v City Wafer Co. (t.f.

eujykur ti k' vi^ięįgo bėfeii jierei-

Mnhnnov City Wnfėr Cu.
I fc.-—  *'ii».|»l ■ II. » t MIII.I ■ i- 'IWI I. i- K ii. n ■ i— i,i i .i     .... m I ■ ..

Lieta vlszkas Grab o rimt

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motore.

Prieinamos prekes.

016 Spruce Street
MAftA^OY CITY, PA. -

Bell -TelophOnas No. 149
M AttAJ^OY CITY, PA. -

teip szalta!
—v Negaliu

nes neturim augliu.
— Bet brangi motynele su- 

gryszi tuojaus? Skauda man 
pilvelis kaip esmių alkanas, — 
szauke Vincukas graudžei.

Iszbalus ir susirgus motere 
prisiartino prie lovos ir ilgai 
temino ant mieganezio.

— Lai Dievas juos turi sa
vo apgloboje niano vartfszus.— 
Pasilenkus, pabueziavo galvut 
ke keturiu metu vaikiuko, po 
tam mergaite dvieju metu jau
nesne. r i

Sunkus tai buvo persiskyri
mas.
so ejti

t
mano po tam

keliosia

saves ir vai-

Neužmirszk

galva, o jo to-

Dieve'.

tave lai-

nupirko

— Mano vargingi vaikai! 
Kraujas

pas, visas sttdi’cbejo ir 
Dievui

iszsimuszr* per la
kūnas

nelaiminga atydave 
duszia. *

Pribuvęs palicijantas apsžiu 
rojo nebaszninke ar nesuras 

gyventu.
nebaszninke 

kokio rasztelio,* kur 
i bet nieks nebuvo.
I

i

Da pirma karta atsidry- 
ant ulycziu ubagauti. 

Bet ka galėjo daryt nelaimin
ga? Ak; kas tai galėtu inspet 
du metai adgal, jog teip laikai 
persimainys ir atejs prie to?

Tada buvo pati turtingo 
kupeziaus, bet josios vyras ta
da losze isz kazyru. Praloszda- 
mas savo pinigus,'Skubino pas 
kitus, o negalėdamas atiduoti 
skolos, prisisavino pinigus sa
vo draugo su kuriuom vede 
kupezysta drauge. Būdamas 
nuolatinėje baimėje, 
vagysta iszsiduos,
kasos kiek davėsi ir iždume in "v 17nežinomas 
paezia ir 
šiam varge.

Ir tokiame padėjime dabai 
randaipe nelaiminga ( moteria. 
Trupinėli rakandu ir senu dra
panų, tai viska^<ka turėjo.: iNe-. 
turėjo jokiu- < giininiu o ir pa
tinstamųjų, už tai turėjo gy
vent vargingiausioje daliję 
miesto. Idant iszmaityt save ir 
vaikuczius,
mu pakol turėjo pajėgu, bet 
sveikata tuojaus iszsiseme, in- 
puolc iii liga ir neatsikele per 
kėlės dienas. Kelios dienos 
praėjo. Ne buvo ugnies, duo- 
nbs, o szaltis/net braszkejo.

Pasilikt namie tai mirtis 
ne del josios paczioa A K -W • •

jog jojo 
paėmė isz

szalis, palikdaftitfs 
vaikuczius didžiau-

I t

užsiiminėjo siuvi-

daigtu namo, 
dydelis, bet per
josios silpnu pajėgu. Kada no
rėjo perejt per uliezia iszgirdo 
triubinima automobiliaus, ku
ris persergejo jaja idant atsi
trauktu isz kelio. Bet motore 
isz silpnumo ir sumiszimo, sto
jo tiesiog ant kelio greit began- 
czio automobiliaus.

Nuvežė k ima in lavonyczia.
* e ♦

Mažam kambarelije, du ma
ži vaikuczei verke ir lauke su- 
gryžtanezios motinėlėj, ^kpri 
niekad juju ‘ nereges. Po tam 
apsimalszino, užmigdami; bet 
už valandėlės ne buvo girdėt ne 
kvapo juju, ba ir jieje nuėjo 
tenais, kur juju motinėlė, kur 
jau daugiau nolens.bado, . ..

Tokus tai gyvenimas varg
szu dyueliam mieste, kur nie
kas apie juos nesirūpina ir ne- 
suszelpe. — F. W. S.B.

*

d

REIKALINGA AGENTU
DIRBTUVE

Akimirk-

DIDELE MARSZKINU 
relkalauje agentu parduoti ju maree- 

kinus tiesog nesziotojams. 
prekes. Sempelei dykai. Madison Mills
503 Broadway, New York. ad. .

--------------------------------------------- , .... j---------------------------------------------------

Pigios

Geriausis Peczius yra 
Pigiausis Peczius!

1

Peczius-ne yra pigus jeigu

I

tas isz N

Negalite pažinti pigiausi pecziu pagal 
jo preke.
jisai ne yra geras.

Yra tik tada geras jeigu yra padirb- 
gero materijolo ir per gerus

unijos darbininkus.
Jeigu peczius yra neatsakaeziai 

statomas tada neduos užganedinima.
Peeczius turi but padirbtas del nau

dojimo o ne del pardavimo.

SU- 1

"'bet’dėb PecziU9 yra padirbtas vien tik
josios vargszu, kurio kas dien 
szauke duonos.

Iszejo svyruodama ant uly- 
czios. Toli negali ejti, nes ja'u- 
ezo kaip po jaja kojos linksta, 
Prie pirmutinio puikaus namo 
sustojo, užskambino varpeli. 
Tarnaite atidarė duris, dh-ste- 
lejo ant. josios su pusjsziauszi- 
mu.

I

— Ko nori? — .užklausė., 
Motere negali atsakyti tuojaus 
isz didelios sarmatos ir nuže
minimo.

— O-ho, tai tu esi ubage. 
Well, czionais nieko negausi, 
— ir užtrenkė’ duris priesz jo
sios veidą.-*

■ Nuėjo ■; yargszo ; trepajs že- ■ 
se-

1 i / <•'( ' pi c f, /’ 4 *

myn. Ejdama toliau, sutiko 
nyvg motoro iszejnant isz kito 
namo, kuri susilaiko ir užde-

:i

C^el
K 4^

t

pardavimo tada yra padirbtas pigei 
bet jeigu yra padirbtas del naudojimo 
tada buna padirbtas gerai.

Kada buna geras tada turi 
ge.rajjmatęrijolii, gerai subudavotas per 
atsakaiiczius darbininkus- ir gali but 
gvarantytas ant 25 ar 30 metu naudo
jimo. Todėl geras peczius yra pigus už 
musU. -|)rekes. Blogas peczius ne yra 
pigiis ne už jokia preke.

ft f\. savyje

GUINAN’S
MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
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