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iSZ AMERIKOS
*1R t 'VI|L- A •«. 414^. i— n „i m,
M ' /tai

- 15 metu kalėjimo už pavogimą 
32 centus.

— Jau kad vogt, 
pavogimas ma-

26 metu, kū

New Yoik. 
tai gerai, nes 
žos symos būna rustai bandža 
ma kaip tai persitikrino Lud- 
vikas A. Willey
j is likos nubaustas ant penkio
likos metu in Sing Sing kalėji
mą už. pavogimu 
krepsziuko kuriame

Willev

moteriszke 
radosi 3‘.

centai. Willey liko- suimta.1 
kada bego isz namo su pavog 
tu krepsziuku.

Ketina praszalyt imigracijų 
tiesas.

Washington.
priežasties < 
tu darbininku

D. C. — Isz 
lidulm štoko pras 

(hadai tai tei
sybe). vaidže dabar mano at i 
daryti visiszkai rubežiu 
leisti ateivius in

• F P

visiszkai
a toj v i us

Ta^ni bilas ketina huli persta 
lytp^ kongr(*>iii atejnanti po
sėdi, 

r p i • . » • . • • 1

11
A merika

Teip, kapitalistai nori idant 
daugiau pribūtu in 
bininku, nes 
žintu algas ir turėtu

• Lik Amerike tv- 
raudasi be d;Mb«

czion <lar- 
tokiu būda suma- 

daugiap

apie du 
rietus kapiialLtai

isz k drib

nevalninku.
bvriam lai k*

milijonai žmonių, k4i 
m* nori m.o 

keti tokiu mokeseziu
galėtu iszmaitxti save arba 
vo szoimyuolos.

- Kiek toji prohibicije instunie 
žmonių in varga.

Wheeling, 
Tamo<ziaus 
grandžei apsiverki'

W. Va.

T.
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DUKART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE
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PRENUMERATA KASZTLOJA:
v AMERIKE: Ant vino meto $3.00. Ant piuen nietd. $1.50 

EUROPOJE: Aut vi«o meto $4.00.
StijC* Laisskiu ir piningus vieada akinkite tiktai ant bzilo adreso:,,
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Kovoje už savo gyvastį.

U
Sztai paveikslas Mrs. Klaros

1
į?r?
I

pats save.
Monessen, Pa. Anele Nae-, . 

eolai, 17 metu, pati Art m 
kos n n žudyt a per savo 
r i Szima, josios 
po tam pats sau a.temo 

szvogeris p'v 
t !

Isz Lietuvos Graikai kaltina ji už apsi-
leidimą,.

•o, Ii- 
szvoge- 
< < - * - - v

km ios
Los Angeles, 

sa\ o

t eismą <

priesz

* I
J

I

> (ji

34 METAS
- ....... . ................. ........... ..

ISZ VISU SZAL1U
. i ----

Drebėjimai atsinaujino.•W2'o'*'1 ■' ’

x”8tai

;»k:. c Su-Vagys.
Gižai, Vilkaviszkio apskr.— 

Pastaruoju metu Gižu apio- 
iink.eje pradėjo siaubti vagys. 
Nakti iii rugsėjo 31 d., Belt ra-i 
kio kaime, Szunsku v. pas pil., 

vagys 
stogii, pavogė

'4
i]%w>57

»IWIH —Ui

| batoje žuyc arti 1600-ypatų. J' I 

M
►*A i

|fc$ f
O. v

’’’bSantiago, Chile, Prutas 
drebėjimas žemes d/ivosi jaust 

į( bnstitucione, panedolio vaka- 
naujoL ižga'dino

<name, nznmis 
gyvas- 
' i i i't i. z 

in Ado

I 
I

kai buvo iiisimylujes
Kada jojo brolis iszejo in i 

darbu ta ryta, Szimas pradėjo 
idant 

juom pabėgtu, ant 
nesutiko, tada Szimas

t i. Badai
t-^I

le.
: K 5A

i

i piikalbinet
i 
J
i

Anele

L’

su
ko motere 

užri-zi

;int

ii i
I

I 
s M

r/ ;av.

*& ■1

Į
I

virve ant josios kaklo, nuvilk
micgkambari,m 

lovos, 
galva.
(y - -- -- - —

paguldė 
paleisdamas s:<n vi 
Szale josios lavono, 

isz

r

SSi
<■/

■dp;

liv

1(1

g I ra, kurie isz
4"-*pJį 1

•i
..•i;

Muraszka nežinomi 
piesze kloties 

z

gy vėnjojus.
Subalos 

liaise i

|SZ-

» > I 
zdiibh’s oda.s ir daug drahu- 
u. Kol kas vagys ncHusekti.

2<S <I. (ozu

►
buvo 

kolba
d rebejim- 

blediifjfįs, nes koma 2.- 
ib()Q y pat n pražuvo, bie/les pa- 

ani milijonu doleriu, 
miesteliu liko

>sIn '!’4

i’ -W 
tiv
/.b ''; ;t J iįI '1 ■

Ii
Le.;

r
:4

V

by Xaktin in rugso
I kaime pa/pil. Kacziuli nežino-
& m i vagys bandė 

I papuvųsius

i .1 ! daryta
Iii

f
1,1 Ui" iįk

1
<4

i

| siszkai sunaikinti. JVmki szim-
kcliolikai VI-

iszgriauti jau 
arklido .-ionojus ir 

’pavogti ten e.otnozius
0

I
i •-''!

iį.

I

■

*■ * vi #l< ™ w tai"
I r

,||į|Į
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Mį

m
"ta

-i id

*
IS

? ė/*', si 
'--la

fe jį]

į tai žmonių pražuvo Valkmare, 
;o ('olumbo žuvo snvHSznm

<1 
i del

I? vomi

Ji

Iji

Mirklais, j
k 4

piktadariu
IS

paklausus
susėdo

a 
‘ihiyniiiko miegot;

! ne ir pajusta 
desys. Iszbogi 
kieman ir 
<*z į n, b-- vagys 
ma ir nuvažiavo 
liilk.

7, žuvo
-zialpa plikimą isz 

nukentėjusiu, 
randasi 
ki auna 
ID's laiko ant

Li-

--n 
gryžes vyras isz darbo, rado 
gulinti ir savo broli.

Apsivedė su
Binghampioi). N. Y. — Jo 

nas Cziegeris, Li metu, piisipa 
žino, buk ana (’iena apsivede 
su savo seseria Klzhie!p, 21 

s z liu ha 
< ’onkliua. 
-a\ o

savo seseria.
N. Y.

A’adas 
szta.mii 
rie gvvena

J

I

&

Dos kaileli, sZosziu
(’ayngaj Indijonu, ku-

kino-i 
b i I- 

szeimvniiikiii 
.. - kas Į 

iii VOŽ!-
Mariampoies

atsitiki-

<

•41

I •;szim1as. P
I

! visu szuliu
| szimtai

ir
v 
jy

ana
seseria

Badai

ant 
ant: iihczin kuriuos 

i l;mžn ir degina,V
rie gyvena Ontario, Kanadoj, 
innesze praszynui priesz ang- 
liszka vaidže idanf .jiems duo
tu namines tiesas ir patval- 
d \ ><a. 
daly k e 
kuri t a ji dalyka 
tvrinos.

i laidotuvių žmonis neturi.
gos pradėjo prasiplatink

; [gelis žmoniii mirszta
- i do.

Kuningaiksztis
Graikijos, dede karaliaus Jur-i^

Andrius isz j
I dau- • 

ba-— Nelaimingas
KU13. Spaliu-4 d. 10 v. de^zinejel 
Nemuno pusėje, i:ž .‘.'.'....L. 
tilto nuskendo su pa\i(‘niu ve
žimu Keisiu!ioezio pulko ū kuo 
pos kareivis Aleksas Žilinskas.

— Demarkacijos linija.
Spaliu S d. lenku Z. B. K 
ja užpuolė

nuoj gio 11 likos arosztavotas už tai. j ’
da ve 

M crgi m* 
broliu isz pate

1 tesąs
paskyrų tame

... metu.
■ skva.jp, is

Į pabėgo su
j vio namo New Yorke.

Jonas nežinojo 
tikru sesuo, nes 
tas nuo josios

P(»
tai jojo tikra

kuria ■

Phillips'ienes 
t r;:ukesi 
už mižudinima 
Mrs. Albertos Meadow
nuvožė rn artima girraite i)' 
ten. bp jokios mielaszirdystes 
užplakė ja ja ant smert su plak
tuku. Priežastis buvo baisi)'- 
užvydejimas. buk josios vyra:
už daug atkreipiiicjo atydosj 
ant Albert'os.

Milijonai galonu aliejaus 
dega.

Houston, Tex. -
Uždegė

Tik

kad tai jojo 
buvo persk i r 

per k’ot.uriolik;1 
szliubui persi 

so

?. nglije 
arbit racijos kamisije, 

visiszkai isz.
X

■•I už Aleksoto kad laiko karos su Turkais, 
d i nste, <

Till kains proga užėmimo 
biausi u pozicijų, 1 
Graiku pražuvo.

sileido savo r L*

ap- i 
luodamas

l I A I * 1 I I 1 / S \ < 1 i “ i 
•per ka tiek '

s va;

i

Penki rusai nužudė 118 
žmonių.
alicije aresztnvo- 
penkis banditus 

buk nužiido 
kuri’’ buvo

vaikai, tiksle api-

p i
czuniai^

Moskva. 
j°Moczeka nužudė savo po- 

duktia.
■R. L - Pa<i 

ifno Mct'aw, Ii 
pastatyta

f ■/;

x. gail
su rgyba tie?- kurie prisipažino,Apgaudinėja, su litais..

Per
vimo laika, teko

musu
Kuziu kaimu 
nuo (iiedraieziu.

U.,.. I

21 ma<
List's, kuria o jo

1
Mergina nuo Biczkus

met u.
' tikrino, buk
' ŠUO.

Greita teisingysta ameriko- 
niszko rudo.

Olive)’, Mieli. — Rainmn 
das \\ ilsomis, pavogė 12 meti 

baisi‘i su-

4 kilm in rvtus

ant

terp• IIS žmoniii
• tf’1 '■

mot eres

keletą suktybių, kuriu aukomis i

'di'szimts žmonių buvo susiriii-

zi dar trumpa litu gyva 
pastebėti jau ir

pleszimo.musu oil. Si- 
iiukautas, 

I jiuri- 
Pusk. Antenas

Fi«zaii<iyme
Milaszius buvo 
kanas rastas ties 

niszkiu dvaru.
gyvent p j u ž od ž i a i s, 

kokio lai laiko* buvo paliegęs esąs paimtas inPelaisyeJr nu- 
negi.J. 4.......

Moezekai nubodo 
sergame poduktia 

ir nutarė mm josios atsikratyt. 
Brolis nužudytos pranesze val- 

staign mirezia s<ivo 
spirdamasis, idant 
iszt yrinetu placziau 

josios mirti, ka , ir padare, su
rasdami trucizna viduriuosią.

Mesinyczios susivienijo in 
viena.

savo
dvi-‘ ' ' ’ ' r ’ ' » ' • Ml (( l ( A' 'I 1 I J . į

liko kaimiecziai. Nesenai viena I
Kaimo 

gana riebia kiaule;

Viena karta, kada api r

at vožėmoteriszke
turgaviete 
parduoti.
re i k n I n v o n ti n jv? i si ?- - 1h s i *

I ’rovideuee. 
sztorui ūko S: 
kos sziadien 
teismo už iiužudinima
metu podiikters 
uztrueino, indedama trueiznos 
in josios nuilsta.

1 H ta

kia pas kaimyną dalibauti ap< 
’ vaiksztinejime, jojo varduvių, 
41»« ' V’^ĮmusuLu

vjsus h'urierradosi

- Perkūnas 
ežerėli alie-trenki? ii

į|Y ' ,

jaus prie Humble aliejaus lau-
i kuosia.

sude kada | 
sudže apsodino josios vyra ant i

— .1^1 ti I kuosia.
\ orgolonskii. I aliejaus su . ii szum 

doleriu.

L V e 
1 v sudegi*

no
( 

szesziu menesiu in kalėjimu užirilL 
peržengimą proiiibicijos tiesu. į• 1

varydamas
Motore apsakė slidžiu;, buk ja 
ja locnininkas stabu iszmės 

nes m

iiiimie mnuszame.

s st ubu 
su vaikais ant ulvezios

o
laejs lyg trijų

turi kuom užmokėti už rand i
Sa/lž^ujj-j Glosnia kas.ir no turi ka 

advokat ii 
moteres ajisakymu. 
ko sude gana

valgyt.
susigjHĮ 

.ė-vS 
didelia ai?

toip r' jp.
r1
4it i

padovanojo nelaimingai molė- Į provytas. 
n i. bet motere melde -udžiaus!

Kaimiete už kiaulei
‘ .. . V-At-

♦ ■ .L: :,.H- 3Į

kuria
Oyvenlojai dažinoj; 

apie tai, inirszo baisiu, susirin 
ko keli szimtai ir pradėjo jesz 
koti ižgamo<.

, suome
; rytojaus prisipažino 

valanda likos
as ant 40 met u in kale

mergaite, 
bjaurino.

sziolei
ant milijo-

visiszkos blede.s
iuili,jonu dole- L; vll|Hn(|i),

I
i’a pati vakar; 

rakali, ant 
prie kai

r 11

sveikatos, 
vaikszcziot. 
prižiurimU

ant

Brolelis nužudė savo sesutia.
Vincennes, lud. — 

užprovyta revolveri
, vos savo tėvo, kuris laike ji ant
j apsigynimo nuo vagiu Jonuk:::

,9 metu
ant smert sa\a> septynių metu 
'osulia Stanislova. Vaikas ne
žinojo kad revolveris buvo už-

Su radęs 
szale lo-

{<is
nnszove

j tos. o deszimta 
apsodint:.......

jima, o treczia valanda jau ra
at

Taigi, ir 
!<os su i m 

ir nuvežtas ir

I dosi kalėjimo pradedamas 
sėdėti savo balismia.
laika vienos paros, lik

apsūdytas
kalėjimu. Yra tai geresnis bu
t < I

džei apie 
sesutes, 
daktarai

įdedama vestai nežinia km;
— Lietuviu milicijo; 

rėmimas su lenkais. Spaliu 7 d. 
apie 6 vaj. lenku kareiviai su 

vadovaujant ofi- 
cieriams, skaieziuje 70—80 ap
supo Guroniu kaimu (Loipo- 
liuges vai.) ir.susirėmė su sto- 
vinezinis kaime 20 lietuviu mi
licininku. Miszko stovėjo isz- 
tisa grandine riaguleres lenku

part izanais,

kariuomenes.
I

M esi n vežios Ar-

'© susi-
si rado pirkėjai, kurie užmokė- ZH!

, ■ <rrijo, neva litais ir kiaule 
beno.
sėkmingai

nuėjo sankrovon pirk-j 
t is sziokiu tokiu pirkiniu 

a>Ųode i..

kuomet

nusiga-1
Kaimieti' nudžiugo taip!

pardavusi kiaule ii Į

gan-

* j* (m* ■ i * Ir ife

d indamj
;rinczioje.

Kitu kartu iszžnde visa szei-
myna susidedanti

i sąnariu.
aszt nonos

I.AJ¥ ji

I

idant paleistu josios 
mo o Ims daugiau 
ne kaip isz pinigines dovanos. 
Bet vyro nepaleido ir turės aL 
sėdėti bausme.

Pasititelis vis degina namus.
Nev York. — Szimta 

mynii vos iszsigialhejo 
ganezio namo
I gnagoMuii iszgi.ulliejo 
szimts moterių, 
ji;iis(*< aut kopoeziu.

Ant Northeast Side 
ganezio namo iszsigialbejo dvi- 
d(‘szirnts keturios szeimvnos. 
Downtowne užsidegė 
kuriame radosi skalbinycze, 
isz kurios iszbego du szimtai 

48 szeimvnos.
Ir tai vis ta paezia diena. 

Pasiutėlio kuris padegė namus, 
da palicije Mesuemo.
Isz piktumo pokerius laužo, ? 
bet ne ant galvos savo vyro.

* t

Akron, Ohio. — Rubin/tS' 
Crumbergas, meldže sūdo

žmonių

- I Užtvirtino cziepinimo tiesas. 
Ūžimui/; Wasl iimton. D. C.

’^h riff

v ?
e'i I

isz devvniu 
Pa‘ kutiniu kartu nu- 

v pa t a s.
> grmczia.

: mvna ižbego• . • 
nuszove visus.

Po trumpam teismui bandi
tai likos suszandvtais.

i žudėm, g«u- | 
ne litai.

I

po 40 rubliu ver- į ■

Pirma 
o kada szei- 

lankan, banditai
tieji pinigai p 
bet kerenkos 
les. Apgavikai nesumokti.
Užklupo ant nekalto žmogaus.

Mockava. Nakties metu lon- 
žandarai su didžiausiu;

mu užpuolė Baicziulisz-i

ji 1,(1.

%

k u
t riuksz 
kio kaime
O‘

Sifiarkus susirėmimas 
per pusvalandi, 
tuviu

t (‘SCSI
Nukauti U lie- 

milie minkai.

II.1(’hieago.
monr ir Morris Packing kom- 
iKinijos susivienijo in viena ir 
bus žinomos kaipo Armour A 
Co. Armourai pirko Morriso 
mesinyczia badai už 30 milijo
nus doleriu.
Žudino vyrus idant gaut juju 

posmertinia.
Chicago. — Kaip palicije 

tai czionais turi Imti

. . ' Ivalscziau<
Sa'v i>i-.o na-1 g0]ju jsz

\ aiksz-1injrsz|q
a oi;r ne-i • |r |{0Įcra smaugė 

bet suėmė,
I

i begeliu o
i randasi, 
muses.
sai nesiranda, kas apsorga, tu- 

l/'|i’i mirti, nes daktaru ne vaistu

Punsko 
gyventojo Vinco 
__  ____ ir szmidv, 

cziodami po triobas. 
rado nieko \ pal in

dąs ne kaip linezinvimas. Jei 
gu visi sūdai teip pasielgtu, tai 
panaszus prasižengimai 
mažintu czion Amerike.

Banditai pavogė paczta.
Marion, PI. — Du banditai 

atvažiavo su automobiliniu ant 
kada 

iszmetinejo mai

Was! ington,
i Va 1st. augszcziauses sūdąs už
tvirtino priverstina czicpiipma 

e ’ Illinois Central stoties,iii vaisu pai i '( 
I

! Sm

d tiesas.
Rozalina Zuebt isz

VA

.X esc ne i
Amonio, likos praszalinta 

-z mokslą i nes už tai, kad jo- 
pasiprieszino priesz 

Tėvai apskundė 
direktorius ant 10 

niineszdami f tiikstanczin doleriu, bet Teksu 
i augszcziauses 
teisina, jog 
nek’galiszkas,

• i 
s 71 »1 - '

n
i

i "Z de , sios te\ ai 
ant \\ e<t Side.1 eziepinima.

1 vide-, mokslniiK(
i

»s

Povai

at mėtė

susi

radosi

isz dė

namas

meldže 
idant jam perskirtu panezius 

savo m\ lemos
nes vra 

jam kada 
isz piktumo

Milicijos
nuovados virsziimko padeiegas '... t . , ■ : ... mus krėtė iir vienas milicininkas sužeisti.

Į-yventoja Visocki()• n.
pavardes

kluono ir
J 

ten
nusivedė 

suszaude.
durtuvu

)

In

go, 
namu savininku ir jo senus te

ti esos pri-

sudas 
skundimas buvo
nes 

vereze pri\erstinai kožna kū
diki idant butu cziepintas.
Pirma moteris iszsižadeti pi-

9 • a. a 1

darbininkai
s.zus su paeztu. \’ieuas,isz ban
ditu pagriebė viena niaisza su 
pinigais, szoko iii laukenti nu 
tomobiliu ir nupleszkejo neži
no kur. Ant gilukio nepaenn 
ma.iszo kuri tikėjosi, 
gulintis maiszas turėjo $70,000 
kuriuos gabeno del iszmokeji- 

darbini ūkams Bush Coal

neį> szale

czionais

Szimtai pabėgėliu mirszta 
Salonikoje.

Salonikai. — Szimtai pabo- 
Mažosios Azijos,

czionais isz bado, rau
da ngeli. 

Mieste randasi apie 70,000 pa- 
aplinkui kita tiek 

žmonis krinta kaip 
Maisto ne drapanų vi-

e.

vus, Visus iszgabeno in Suva!-! 
ku kalėjimą.

i
i

’Pen uos iszlaikei 
visa savaite, iki buvo užmokė
ta 100 tukstaneziu pabauda užj‘7; 
viena asmeni. Senius gi iszlai-1... 
ke dar po viena 
vo sumokėta dar 
ežiu lenku markiu.. Dabar vnrg 
szai skundžiasi Sąjungai.

Žiaurus lenku pasielgimas.
Linkmenys 

apskr.)
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Senius g 
savaite iki bu- 

200 t ūksi an-

mano, 
kuopa susitarusiu moterių ku
rios žudino savo
aplaikyt juju posmertinia teip 
kaip daro Teofile K Ii m kieno ir 
Anele Sturmeriene. Lyg sziam 
laikui palicije iszkase dvileka 
lavonu, kuriu viduriuosią rado 
trucizna, kuriuos badai užtru- 
cino Klimkiene 
ne.

vvrusidant s valdžia is;
szautuvais

r»i

e jo
nėra.

Kada amerikoni-szkas laivas 
atplaukė su miltais, tai iszbg- 
deja žmonis užkOipo ant laivo, 
sudraskė maiszus miltu ir isz- 

Žmonisužklupineja

To kaimo 
paklausė v HZ
Vaisznoro dukteriai,
sužeidė galva už nepasakyma 
kur randas os brolis.

Lenku kareiviu grandine isz 
miszko apszaude kaima kulko- 

kaime, kova
ir rankinėmis gra

fo 
iszmuszti langai

natomis
daiktai sudraskyt i.

Gyventojams padaryta daug 
nuostoliu; apiplesze, po kokio 
pusvalandžio lenkai isz kaimo 
pasitraukė. Milicijos paėmė du 
arkliu.

natomis, 
namu

kaimo deugelio 
o ra- , r>1 u 

iszgriautos krosnys,
* '

.4»'

nesziojo.
vieni ant kitu atimdami mais
tą. Bažnyczios, mokslaines ir’ 
kiti namai pripildyti sergan- 
czeis.

Amerikas siuneze da kelis 
laivus su maistu, drapanoms ir 
vaistais.

mo
Mine No. 2.

Milžiniszkas obuolį s.
Seattle, Wash. — Ant ežio- 

naitines vaisiu iszkilmcs ran
dasi milžiniszkas obuolis tu
rintis 18 coliu aplinkui. Obuo
lis likos nuskintas sode B.> W. 
Sackett iszvSturgeon Bay.

Kūdikis turi szirdi ant de- 
szines puses. x

'Minneapolis, Al inn. 
naitineje ligonini toje randasi

su Sturmeric-
vosi musu parapijoje, 
šiai primusze, 
s i ž.ail k t i lie tu v i s z k a ilietystc.

Washing!o, D. C. — 
V irginia Delgado, isz 
Yorko, yra pirmutini' moteris, 
arba jos nutarimas yra pirmas 
Natūralizacijos Biuro žinioj, 
iszsižadeti Amerikoniszka pi
lietyste kuomet iszteka už s vo

ro; Poni Delga- 
ir Amerikos pi- 

isztekes už Jean
Kuyper, Holandijos pilietis

Sulig naujo Natūralizacijos 
instatymo reikalavimu, motore 
turi nueiti in

tar - giihasio vy 
do vra naszle 
liete irmotervstes nuo 

prisiegeles Veronikos, 
baimėje^ jog ir 
aprauda sulaužys 
kaip, yra papratus daryti su 
pokoreis. Kada Veronikele už- teisina ir

jog

Poni
New

De

Natūralizacijos 
pokoreis. Kada Veronikele už- teisina ir formaliszkai įszsiža 
pyksta, tai gauna pajėgas.do- dėti Amerikos pilietyste.' Tuo- 
szimts mulių laužo pokerius'met nustos 
kaip zapalkas, videlciiis ir liete. ’ 
Bzanksztus sulenkė kaip rodos tinimą 
butu padirbti isz kito. Khr- butu kitas

i vyro pilietyste. 
ant bartinis instatymas reikalauja

tu teip buvo inpykus, jog visa sekti

būti Amerikos pi- 
hiesz instatymo užtvir- 
Rugs. 22, 1922, jai ne- 

iszemimas, turėtu 
Bet dil

.. misingine lova sulenkė
Bzmoteliu. Todėl Rubinas gy- og Amerikos piliete, isztekeda- 
toatia nunlntinoin hniino rt» Llant itin 117. ateivio iieįuHoetii nilie-

ta

Ožio-

kūdikis, kuris turi szirdi ant
doszines puses Gimė jisai de
vyni menesiai azlgal ir yra sū
num Gale Emery.

Nužudė vyro dranga.
Oįiicago. — Mrs. Hattie Ste

wart, 32 metu, 
vaiku nuszove ant smert Olde- 
mi Bryana, 42 metu, laiko apsi
gynimo nuo jojo, kada ant jo
sios užklupo, 
vyrui namie.
subjauryt moterin savo gero 
draugo nas kuri tanke! atsilan-

motina dvieju

nebūnant josios
Oldenas norėjo

Brooklyn, N. Y. — 
nedeldieni Hempstead L. 
priemięsczio keliu beeinant 
trims lietuviams grybauti, neli 
ketai ant ju užvažiavo autoįrio- 
bilius ii’ viena in žeme parmu- 
szes bei puse blioko pavilkes, 
nuskrido 'niekieno nepagautas. 
Pasiseko tik patemyti keturius 
numerius, palei kuriuos detek- 
livai mano pagausiu nedorus 
automobilistus.

Sužeistasis lietuvis vra Sta< 
sys Jackus, apie 30 metu vyras, 
gyvenas 12 Scholes St„ •Brook- 
lyne. Kiti su juo.buvo pil, Jur
gis Karpus su sumini.. Nelai- 
mingast\ Jackus turi sudaužy
ta galva’ i 
sziaip labai siyžeistas.

Pereita
I.

r* Neini-

Dar ko užsigeis. x
Ek. Merkine. — Musteika, 

Kebeliu parap. Rugsėjo 29 die
na atvyko 10 lenku žandaru ir 
pradėjo reikalauti medaus. Kai 
miecziai aiszkinosi, kaij neturi. 
Susitikę gatvėje Joną Balevi- 
cziu pradėjo muszti, kad tas 
pasakytu, kas turi medaus. Jis 

/-*- nežinąs. Paskui nu
sivarė pas Seniūną prie vyres
niojo. /Pas suome ir iszyėžo in 
Marcinkonis. Suimtoji iki sziol 
laiko kalėjimo.

Isztvirkeliu darbai;
M * X'“1 . H,

Butrimonių valscziuje, (Aly
taus apskr.) per du meiTesiu 
sudegė 9 klojimai su visu tu r - 
tu žmones gaunu daugiau grasi Į ]l0t ant amerikoniszku doleriu 
naiicziu laiszkeliu, kad ir dau
giau budegiilama. Spaliu 2 d. 
sudegė Kaubuniu kaime kloji- 

szi karta kaltininkas

(Szvenczionu 
Czia,' suėmė mokyto

ja Tekle Rilskaite, kuri darba- 
Ja bai- 

ir reikalavo at- 
mokvto-

jauti. Paskui nuvaro in Szven- 
ezioniu kalėjimu, kame neduo
da nieko valgyti. Sutinka pa
leisti namo, užmokėjus 50,000 
L markiu. Tiek pinigu ji netu
ri, o szaip niekas nenori mokė
ti: girdi, palaukus 
pigiau iszsivaduoti.

* i j, ‘
» ? , r *

Neužmirszkime apie savo, 
kaltes.

C

teisinosi/

Z1I

nulaužta koja ir
Dalia r 

guli Mineolos ligoninėje, kuri 
daktaras sako, kad ims laiko in!
6 menesius kol pasitaisys.

Pil. Jackus priguli in Szv. mas, be 
Jurgio Dr - in ir bersatvlas iulbuvo su amitasv tu paežiu na-

F’

lirdi, palaukus
$

galima bus

Didele Mokestis.

darbininkasPaprastas
kriaueziu szape Moskvoje ir ki
tuosią miestuosia Kosijoi ap- 
laiko dvileka milijonu rubliu 
apt menesio, ir tai tiktai tie- 
jei, ka priguli in unije. Gal to
ji suma iszrodo labai didele,

tai pasidaro tiktai dvileka do
leriu.

Kam czionais nesinori dirb
ti už penkis dolerius ant dio- 
nnsi lui vnžhinie In ludnitninlrt

i. •
, iF

Iszrasdami kaltes kitu žmo
nių, neužmirszkime apie savo 
kaltes. Jefgu jau turinio panie
kinot kitus ir iszrasti juju kal
tes, pradekime tai daryti po 
savo pastogia. Kasgi sziadien 
randasi be griekof 
jauni. Geriause perkratyt 
.vo savžine, po tam kratykime 
kitu. Priesz šmeižimą kitu, ap- 
manstykime, kiek tai blogo 
gali atneszti žmogui, moterei 
ar merginai. Gerianse apie ki-

kiek

/ •

Seni ir
su

nešmeižti jutus nekalbėti ir
ju, pakol pat is “neapsiezysty*
sim.P 1 i
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KAS GIRDĖT
Nekurie kongresmonai sten

gėsi invest i t iesas, idant iszva
ryti isz ezionais visus neukesus 
kurie diysta laužti “szventas” 
tiesas prohibieijos... Sako atej- 

latižo taisės

szventas

peržengto, ju

kongresnio

viai daugiaaše
tiesas ir todėl turi Imti iszvary- 
tais.

Devinta dalis
■ >rohi biri jos tiesu tai yra tur- 
i gi amerikonai,

d, sėluitoriai ir priezerei ku-
1 skiepuose randasi didžiau-
• zopostis geriausiu gorymu. 

jeigu tokis l’oreigneris peržen
gė tiesas ant tukstanezio dole
riu, tai Amerikonai peržengi* 
ant milijono doleriu.

Vargszas atejvys,
prie sunkaus darbo, yra papra
tęs iszgorti stiklą alaus arba 
arielkos, nes tas jam priduoda 
pajėgu prie darbo, 
pinigu ant 
franeuziszko

tos garbes ir laipsnio, milijonai 
atejviu pribuvusiu isz visu da
liu svieto. , x

Soviatind Rosije i 
prie atstatymo sklypo 
kart stojosi buržuazine. 
K ar kovo clanesza, 
sugražino 2400 namu locniuin- 
kams, o trumpam laike ati- 

garsi-

stengėsi 
> ir kas

Imk tonais

duos visus. Bolszvvikai 
pasiseko jiems suor- 
. dideliu

na, buk
ganizavot (įmeniis 
kuriuose* dirbs savo

Iii brikus 
lokomot i -

vas. ('zerozvirzaika. kuri kan-
kino ir persekinejo 
kus prasižengėlius,

gyventi, nes toji
juom pasielgia, idant ji kuom
norints snszelpti, 
mokslą ant kimi 
yra dideliam
kelis dolerius, kam rupi artimo

bus .jums (!(*- su balintu lazrlnkti prezidentu.

politikisz
duba r per-1
... i

I

sekioja banditus ir vagius.

I haiiguve suszelpimo ižba-5 
dėjusiu Rosijoi pranesza, buk 

snrin-l\

U(‘S

go. 
vargt*.

bjauru i su

baigi* 
Klierikas 
Siunskite

nes

vargas, o už tai 
k i ilgu kada užbaig 
lūs. -lojo adresas yra:

■

sziani laikui Anglijo 
pripratęs ko ant to tikslo deszimts tuk 

tanezius svaru, 
mažai. ' •

S

bet neturi 
pargabenimo 

koniako i 
arielkos, todėl dirba munszai 
Jie.

Aut galo jeigu 
lei geistu iszvaryti isz 
visus atejvus, tai kas pasidary
tu su Ameriku? Kas dirbs ke- 

t linelius.

• sau 
arba

tiejei ponu 
ezionais

Mus, geležinkelius.
kas dirbs prie pekliszko karsz- 
czio fabrikuosią arba putu ka- 
syklosia anglių ir kitu? Prie 
lokiu darbu ne (*js amerikonai, 
o jeigu iszvaris ateivius už 
kvaila prohibicije, 

jog tasai

ir

ateivius
— tai tada 

ftupras jog tasai atejvis yra 
Jinudingesni> ne kaip visa pro- 
Jiibicije.

Sena Europa 
tas žino, jog 
leas ,stovi ant

1 ir visas svie- 
sziadien Ameri-

stovi ant augszcziausio 
laipsnio finansiszkai,
Mysteje ir \ rrtelgystoje 
Tikoniszkas doleris
yra ponu \ įso svieto

pramo-
. Ame- 

sziadion 
pri(‘ jojo

įmoldžesi \ įsos tautos ir godžei 
Kada kitu vieszpa- 

tyseziu pinigai puola žemyn, 
innerikoniszkas doleris kvla in

• V
Del ko teip?

n,ji griebia.

Jtil'SZH.

smo-
isz viso

Del to. kad 
iezion Amerike susirinko 
genis ir drūti delnai 
Svieto, nes kožnas dirba idant
turėti duonos, nes tinginiu n<‘ 
jiori būti. Europiszki tinginei 
Fako, buk Amerikas yra sklypu 
lenktvniu už doleri 
dusin griebdoleriu. 
'gnl in ezion pribuna 
vytis paskui taji

ir apsnu- 
Gerai, te- 

ir bando 
doleri, kaip

mes turime paskui ji vytis 
tai

O 
persitikrins, jog (ai ne teip 
lengva, nes tik sunkus darbas, 
be neanrubežiuotu valandų, 

pajėgom, atnesza.
neaprub(*žiuotu 

iszmintis ir 
''mogui dolerius.

Noi^ Snvienvti t
sparnais tiek 

tautu, o bet

\ a 1st ijei
'iricnie po savo

’ šokiu maiszytn
įsi isz vien dirba ir sutikime

gyvena.
geriausios
in viena ir sutveri
bu ir savo iszminczia. Lietuvis,

(’horvatas,

In ezion susi kuopi 110 
smegenis, susiliejo

• galybia dar-

Lenkas, (’horvatas, N’engrns, 
Slavokas dirba sunkei kasyk- 
losia ir fabrikuosią; Italas dir
ba kelius, geležinkelius, tune
lius, kanalus arba suka kata- 
rinka ir parduoda beuenias; 
Sireiezikas ir Graikas parduo
da divonus, karolėlius ir viso
kius materijolus; Japonai au
gina ryžiu, iszdirbineja viso- 
kes zobovelos ir naminii|s daig
ius; f’zekai, Vokiecziai, (lland- 
Tai, Norvegai ir Szvedai užsi
ima farmwysta; Žydui turi sa
vo rankosia prainonysta, ban- 

giszefta ant 
Kitos tautos, kuriu

randasi isz

go- 
ezion 

visu daliu svieto, 
dirba visokibsia pramonysto- 
jHia ant' kąsnelio kasdienines 
'duonos.

Visi susiliejo in viena milži- 
niszkn tauta isz ko susidaro 

Suvienyti \'alstijei. 
Kožna tauta davė Amerikai 
drūtus žmonis, kurie turi norą 
prie darbo, mekanikus, tekni- 
kus, fermerius, 
Inokslinczius, 
^pasiliko galingu 
sklypu, turinti pirmybia ant 

Amerikoniszkas 
įdoleris turi didžiause 
hnt svieto, hot ii ii nast/do ant

kns ir daro 
ju.”

Ralingi

'hits,

rt^iso svieto.

k A (- 
r-k

iszradoju^, 
todėl Amerikas 

ir turtingu

verto

v-
Ht

I
I

t

1flKiliku prezidentu, Jeigu toksai skal- 
czIuh butu didžiuma vIho HkalczhiUH pa 
skiri uju olcktorlu;
ypata neturi tokios didžiumos, 

turinczlu
nedaugiau kaip isz trijų 

nuo lakszto balsuotoju ant prezidento, 
atstovu rūmas privalo kuovelklausiai

. Bot 
, balsai turį būti 

imami pagal valstijas, kiekvienos val
stijos atstovybei leidžiant viena baisa: 
szlt.am tikslui quorum turi būti Isz są
nariu nuo dvieju treczdallu valstijų, 
Ir didžiuma visu 
Iszrink linui.
neiszrlnklu prezidento, kokla-nors rin 
kimu tiesa Jiems pasitaiko, iki ketvir
tai dienai sekancžlo kovos menesio, 
tada vIce-prezldentas turi veikti kaipo 
prezidentas, kaip Ir atsitikimo mirties 
nr kitokiam konstltucljinlatn noiszsl- 
ga I e ji me pr ezi don to.

2. Ypata gavusi didžiausi balsu skol 
privalo 

"jeigu toks 
butu didžiuma viso skalt-

isz ypatų 
kkalezlus.

ir Jeigu nei viena 
tada 

augszczlkuslus
TEMYKIT LIETUVIAI r•RAITIJOS

s savo moks- ,cn,cant P^zldenta,

EI’ROI’E LITHUANIA.
Petras Szuleas, Dv. £em. Se
minarija. Kaunas, Lietuva.

•

Suvienytu Valstijų
Konstitucija.

valstijų reikalinga 
Ir Jeigu atstovu rūmas

rnichAi
V ALSi 1.51

PRIE
KONSTITI t ĮJOS.

SI VIEN V IT JI ežiu kaipo vlco-prezldentas,
pasi likt i vice-prozldentu,
skalezius
liaus nuskirtųjų rinkiku ir Jeigu Joki 
ypata negautu tokios didžiumos, tada

Straipsnis I.
Kongresas neprivalo iszleisti insta-

S-1 tymo, kuris insteigtu religija, arba tino lakszto Isz dvieju su aiigs’zeziaii- 
; ar-į sluis•skaitliais pats sonatas tuT Ikz- 

ar spau- 
ramiai susi

pili szymus

i
instelgl n

Vra tai labai 1 ’^-Oraustu lluosa Josios pildymą;
I ba suvaržytu laisve žodžio ar
dos; arba žmonių teises 

paduot ISugryžtanti keleivei isz Ko-1 rinkti ir 
Imi- '/iioor.! džla nmilskundžlant ant skriaudiku. • I I i I\ /i 1 I I * * ■“ Įsijos apraszine.ia, 

nepaliovė lenais.'
Saratovo guberni-1 

iižmusze' 
su kapojo

in val-

SlniipNiils II. 
reikalingu užlaikyti 

r ui vaikyta milicija, 
neprivalo būti suvaržyta Ir žmonėms

edysto visai
Ana diena 
joi hotelinis tarnas

paezia, sukapojo ant!‘('iscR lakyti ir on< ii ginklus.
sz.motelin, iszvire ir suvalgė.

Zaporoskoįe guberni joi i.... ... ...
• -»-i u\ i • • \r VI,ln priduotas gaspadon ln kutinsi • >( 1,000 nadlHlj(*nczil1. Ml kilis nors namus msutinkant savlnin- 

kolajevskoi gnbor., badauji* 60,kui; neigi tas galima .kares laiku, tik
Arszinil ' ,o^*u hiulu. kaip parodyta Instatymuo- 

-‘ ‘ - Į Ke.

Esant
Į apsaugai

vaisi i ju
gerai

rinkli vice-prezldenta.

savo

ran- ■
\ Strapsms III.

.Inkis kareivis, įamum laiku, nepri
valo būti priduotas gaspadon 
kius nors

Quorum tam 
tikslui turi susidėti isz dvieju Irocz- 
dallu viso senatorių skalczlaus, ir di
džiuma viso sknieziaus reikalinga isz- 
rink linui.

3. Bet Joki ypata, sulyg konstituci
jos nesanti tiesota in prezidento urė
dą. negali Imti tiesota tiredan ir Su
vienytųjų Valstijų vice-prezidento.

Tolinus bus.

KUR BUNA.

i

lekatprinosla - ’
ir Dono gubernijo- 
sziadien

žmonių

kompanijų

"*«Wi ■'"’•Jbfny» 
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortcs
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkejo.apielinkejo. Turėdami 
reikalus krcfpkites pas 
mano o nesigailosite.

JOSEPH G. B0GDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

SB
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REIKALINGA AGENTU

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
rcikalaujo agentu parduoti ju marsz- 

kinus tlcHOg ncsziotojarafl.
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills
503 Broadway/ New York. ad. j
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PER T-JAM1JIJP.GĄ,PHJZ5XĄ
<> adtxzx i urnA/ru xARDA 1JEPO JU<

Lietuvei vnžuojnnt In Pi Hava aplenkia 
lenku juosta (koridom)

Visa trcezin klnsn padalinta In kam- 
barus ant 2

Special is Kalėdini!* Iszplaukimas 
LITI’ANTA iszplnuks 
ESTONIA iszphuiks . .

4, (J tr 8 ’ovu.

«•

i

(> Decent berto
Deeemherto*>7

} ^sz New Yurko nr Philadelphia in Hamburgą
$10X50.. Iii l’lllava $lt)G.5O. |n Liepoja $107. 
Isz Philadelphia In New Yurka geležinkeliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.
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ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS1

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS 

GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

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

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

Jis yra labai veiklus ir

4

Mano szvogeris Jonas Lit vai- 
lukas, apie 13 metu kaip gavau 
nuo jo gronuda isz. W alton, III. 
Mieli Lietuviai

sĮl\ku. taipgi laisve nuo bereikalingu ’b Mho, meldžiu pHllies/.t Ilk ka 
i kratų ii- užgriebimu, neprivalo būti busiu dėkingas.
Įlaužoma; ir jokis varantas neturi Im

ti lazduotas kitaip, kaip 
paremtos su prisiega 

ir garbes žodžiu, n \ patingai turi bu- 
vieta ir

badauje i l><* ypatus.

procentas gyv»*ntoju. 
se badas apėmė 
vo, (Idesos 
šia kur
700,0(10 žmoniu. 
dien mirszta daugiau.

(lai m* 
bolszevi kai 
baisybei užbėgt Nieko.
jiems apie tai 
Amerikos ižbadelius szelpia ii 
aukauja miIi jonus.

varnas
i veikia

% Fp

k a

pasakys, ka I

S IR A IPS M.s IV.
Žmonių teises tureli ncpnllecziamy- 

namu, ;
hku. taipgi laisve 

ir

............*............   į .’ 
popierių ir kitu da- • •_ 

nuo bereikalingu

jeigu kas apie

tik isz svar
idant 1 ?ii!

Kainoj nurodyta tiktai kiatyaima 
rupintis jeigu ' ypatos ar dulkta?-, kurie turima už-

I griebti.

bios piiežast ic

Mat. Szukis, 
Box 223,

ar dų ik f a> .

STRAIPSNIS V.
Joki ypata neprivalo būti patraukia 

atsakyman už galvažudyste arba kita ĮI
kokia nedora pik ladejist e, jei bent

kuri aplaike 
po mirtoi!

(21.) Hastings, Pa.

SIENINEI KALENDORIAI
DEL BIZNIERIŲ
ANT 1923 METO.

‘Tula mergaite 
3S milijonus < 
savo gimines, 
norints lnri 
metu, bet 
Nesiduoda 
stoti garsinga, pasisziauszus ir 
” kas tai. asz<”

lolerin
Dellora Angiel, 

lik devyniolika 
turi sveika protą, 
jiji pagundai pa

LIETUVON IN 10 DIENU 
per SouHinmpfon ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelius Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
to,GI” tonu .30,701 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia jNew Yorka kas Utarnlnlia 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
ln Filiam 2 klesa $150.00 Kares 
In Filiam 3 klesa $500.50 Tax Extra 
KELIAI NINKAl ISZ I.ĮEIT VOS 
sėda ant laivo l’lliavoj važiuojant 
in Southnmptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna 'avaite.

(•r<‘ieziausi laivai pnsaulj.ie, 
Informacijas apie prekcH ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite? gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkejo.

i WK
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Net ir lasdiksai pastebi f
Ir yra taip legva visi-’k-u j

Or

galvos pasa- 
Tik kelis kartus panau-

Ruffles
L'| {ih'iskanų inirfitLjjj priešą — it\ jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Iii'(lies pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos 
pleiskanos tnojaus sunaikinu juos
Nusipirkit<» bonką IhifUcs rjivo nptirkrjo Aiatnlio už C.’c., arba prisiųskito 75c. 
paAto ženkleliai:* tiekiui j labarao.iiji.

F. Ai). RICHTLR <5c CO.
104^114 So. 4th St. B-ooklyc, N.Y.

Imti pleiskanas, 
(lojus

i

i
i
i12x16 coliu dv- 

<u didcleis miniomis nuo
Knlendoriai 

džio, s.............\ ra grand jūres nulemia ir apkaliin-
saus- ^12 50 |vg- $i:;.oo už 100.
mill- Į' ., ! • 1 1

iszimani likusias bylas tarpo 
j žemio ar Juriu kareivljos

atmeta visokius! 
praszymus nuo subankrutusiu 
europiszkn ponuliu kuri<* pa- 
aukauna savo szirdis del jo
sios. bet isztekes 
jaunikaiezio, sūnaus grabo 
rians, su kuriuom draugi* už
augo.

Mergina žino 
supranta, jog

subankrut ilsieji* 
piszki aristokratai, 
je tiktai josios milijonus, o m* 
josios. 'Kokie gaugruoti aristo- 

vilkai tykoja 
mi lijonier- 

ku idant aplaikyti juju turtus 
pinigu, pa- 

1 i ktai

ponnlei

t en
ta.

akiualiszko.-i
u rba 
tarnystei! j 16x20 col. dydžio, 

neigi jsu didelis numerals nuo $14.50
I )\ dėsni,

1
I I
I

rijoje, laiku 
karėje ar \ isuomenes pavojuje;
gali bent viena ypata Imti pal raukia-1 $| 5 p() ir $1 5.30 UŽ 100.
ina už ta paezia kaltybe du sykiu

ar kūno

I

I

ir Ri'.flles pagelbės
tokia užlaikyti. Švari gal v oda užlaiko plaukus puikiais—

ir 
statoma pavojun Jo gyvastis

nei galima jokoje krimlnall- 
žmogu, 

neigi
lals\e arba t urty, 
isznagrinejimo; i 
privatlszka t ui ta 
be teisingo atlyginimo 

STRAiFSNIS VI.
Visuose krintinaliszkuo.se apkaltini

muose apskunstasls privalo turėti tei- 
j se mnaus ir vicszo teisimo, per be- 
szaliszka jure valstjos ir distrikto 
kur pikttidejiste uųio papildyta, kuris 

tint but pirmiaus tlesotai 
ir privalo tlažinoii, ko- 
ir priežasties yra ap- 

skimtiitua;-; turi bull statytas akysna 
su liudytojais prieuz ji; privalo ture
li priverstina būda patraukti už savo 
puse liudininkus; ir 
pagialba saves apgynimui.

SIRAIFSNLS VII.
Bylose paprastųjų 

ginezai virszytu 
turi Imti palikta teise 
re; ir Jokis faktas nagrinėtas per ju
ry neprivalo imti kltoniszkai perkra
tytas bliu kokiame Suvienytoju Valsti
jų teisme, kaip tik sulyg 
Instalymu taisyklių.

NTRAIFSN.IS Vili.
Persunki kaucije neturi Imt reika

lauta, neigi perdideles bausmes uždė
tos. nei žiaurus ir nepaprasti nubaudi
mai daromi.

STRAIFSNIS IX.
l.szskait,vmas konstitucijoje tolu tol- 

nebuna taip suprastas, kad 
liekasi atmesta ar suvaržvta kilos Ii-j 

vnin< tos Cnimiiu 'ciuv.
s:RAi'y.

Ingai įlavinai, kurie neic per 
siitucija pavesti Suvicnytoriom.; 
atljotns, neigi uždrausti. per ja valsti
joms, pasilieka tam tinkamoms valsti
joms ar žmonėms. '

STRAIFS.YIS XI.
Tesmu gale Suvienytose Valstijose 

neturi bull suprastu szllalp, 
sektu Idle kokioje itySt/itymu ar lygy
bes bylojo, kuri butti pradėta ar už
vesta prleszals vienu iyz Suvienytųjų 
Valstijų per plicczlns isz kitos valsti
jos ur pavaldinius by kurios svetimos 
szalies. ■

bausme; i ' ...
I ne| byloj versti 
prieazaiH save,

szi rd is
už vargingo 

sūnaus

gana gerai ir

suJaigu norite sn raudonais 
minimais parodanezios Aim*ri- 

kad liudytu koniszkos szveides ir nedeh's 
at imi i gyvastį, i 

be tlnkaibo teisiu' 
neigi galima paimti | 

visuomenes naudai

1 
tai pridekite po $1.06 extra už 
kožua szimta Kalmidoriu.

Ant Kalendorių randasi pui- 
paveikslai patogiu mergi- 

del kožno biznio. ITi-
siuskite užkalbinimu dabar su 

Duokite* žinot kaip 
fiorite atspaudyt apgarsinimu 
ant Kalendorius; 
kai ar Augliszkai.

kos 
nu. (leri

I

l

ir vicszo 
jure

tieji*i isztvirkia distriktas
Į patikrint is; 
klos i uszies

kratai, tai kaip 
ant anierikoniszku

ir gyventi isz juju 
tis nedirbdami

euro- 
pageidau-

turėti advokatu

n i (d<o, 
užtrneina orą ant szio svieto ir 
buna be jokios 
snonienes.

naudos del vi-

K a tik aplaikeme isz Kuro 
pos puikiu sieniniu kalendorių 

del biznierin.
t uju pui

kiu kalendorių, dirst(‘lekit ant
Kalendo- f«l” lai 

visokio didumo, 
puoszti labai pnikei, iszmnr- 

inti su auksu ir 
rinti krepszeli in 
indeli szukas, 
nr teip ka.

Kal(‘ndorint

ant 1923 moto, 
Norėdami užkalbvt

apgarsinimo 
re i vra

kitur.
pa- kasios nep

sidabru, tu- 
kuri galima 

zepeti, špilkas

Kalendorius gali užkalbyt ir 
szeip žmonis kurie geistu ap- 

prietelius 
kaszt uos

dovanoti
puikia dovana
mažai. Ant kožno kalendoriaus 
iszspausim varda ir pravarde 
su gerais velinimais.

• Paskubinkite, nes ju m* teip 
daug turime. (1.1.)

savo
kuri

su

Insialymu, 
dvjdeszimti doleriu, 

teisimo su ju-

kur

paprastuju

k:m-
Val-

kad ji

STHA.IPSXIH XII.
I. Rinkikai privalo nusirinkti savoyc 

valstijose. ir su ballot u balsuoti už. ¥ s i > •11 i iv t ai tp m I# 1 11 r 4

Iki Nauju Metu ill Amerika prezidentu-ir vio’e-prezidonia, Isz ku-.
I 09!) lietuviai *''1 !1,užiai,Hhii vjcnųr* privalo būti ne 

Nuo Liepos 1 iki Spalio 1 I in- 
važiavo 1,277 
važiavimas :
Kasmet gi gali invažiuoti 2,310

•Jeigu visi butu vyrai, ir Jie turi pądaryli .atakirus lakuztua 
Amerikos li«‘tuviu v*su ypalu balHUoJanift ant prezidento 

gyvenimas tuoj pajustu dide
sni gyvumą. Bet didžiumoi* tai 
merginos, moterys, 
senesni žmones.

bus i nleista

žmonių.
tai boabėjo

’ lietuviai, 
žymiai padidėjo.

l’aigif | 1

vaikai ir

Aplaikeme nuo žemiau pasi- 
raHziiHio klieriko kuris, no turi 
mntinnw. n nna mne7.nkn> nntFnli

I tos paczlos valstijos gyventojas kaip 
Jie privalo Jn vardyti savo 

balintuose ypatų balsuojama ant pre-
jie pails.

pinigais.

ar Lietuvisz-

Dabar laikas užkalbyt!!!
W. D. Boczkauskas-Company
(t. f.) Mahanoy City, Pa.

PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

kuri sulai-stebėt ina most is
ko slenkinia plauku, iszezysti- 
na pleiskanas ir sulaiko nieže- 

pražylima ir
Kas

kėlės markes, tai aplaikys dė
žutė ant iszmeginimo, o ingy- 
site drūtus ir puikius plaukus. 
Turime goriausiu asenciju vi
sokiu perfumu. Raszykit tuo
ju us pas: (t 94

< <

.pina, 
szakuis plauku.

atgaivina
atsiims

Specialties
236 B roa d wa v, Box 9 W. 

Brooklyn, NT. Y.

> >

I

Naujas Katalogas!
Lszleidau nauja katalogą Javo

»p

krautuves visokiu daiktu, ypa
tingai: laikrodėliu, armonikų,
žiedų, klarnetu, skripku, lietu- 

j fonografu, 
Player Piano

viszku rekordu, 
volialu del ‘ ‘Player Piano ’ ’ 
su lietuviszkom (gaidom, rcvol- 
veriufi ;
knygų ir kitokiu daiktu, gau
namu mano kraiituvcjc. Brisiu- 
skite savo adresu o bus dykai 
prisiųstas gražus Jęatalogąs, 
JUOZAS F BUDRIK & 00.

sžsautuvji, lietpviszku

zidento, Ir ballottiln ypata balHuojaiua 
ant prezidento, Ir atfcklrabt .ballotalH

j ypata balsuojama ant-vlco-prozldchlo; 13343 S; Halsted St. Chicago, Ill.

ir visu ypatų balsuojamu ant vlco-pro-
ir skaitliu bailiu Už kožna;zidento, 

kiniuos laksztus jie privalo paslra- 
szy|l Ir paliudyti, ir prisiųsti užpe- 
czo(.ytu9 Suvienytųjų Valstijų Hostincn 
adresuojant senato prozidenlul. Sena
to prezidentas privalo,
senato Ir atstovu rūmo atidaryti visus 
certiflkalus, IV tada t (iri bmisuskai- 
tytl balsui. 
B-hoVr«n <j L fl I 11» nnl A

aky va iždo jo

Ypąift gavusi, (IkUiąuai

u

mu
tl u,,,,, . - - -* 50c.

KVITU .Knygele Draugystėm», del 
j 

susirinkimu ». .-« * i* : *J/80c.
(W. P. BOCZKAUSKA8-C0., 

U A t! & AIAtf .

Knygele Draugystėms del 
iozinokejlmo pinigu llgoaiA- 
ma -. - - - 50c.

Kantoriaus nog sudėtu pinigu ant
_' G--.* ;--

I 
r> ▲

ROYAL MAIL
IN IIAMBl RGA TIESOK 

Didelis naujas trijų szrlubu laivas 

ORDUNA .. 25 Noveinberio 
Bus lai geras Iszplaukimas tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
vaieziu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos kajiitos.
ROYAL STEAM MAIL PACKET 

PACKET IOMPANY
2G Broadway? , New York, 

Arba pas vietinius agentus.

I
ii VYRU

LIGOS

o m ei
l 

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 
metus lnvairias Ligas; Vyru Ir Motoru, todėl jas nuodtig-r 

Gydo užsinuodinitna kraujo ir silpnybes Į 
vyru, spuogus, nl< Zujimus, ligas tinimo, fnvairlas ligas pa-1 
clnanczias nuo ncczystumo kraujo. Atslszauklte ypatisx- ; 
kai, per laiszkus asz negydau. 
Ir Lenkiszkal.

niai pažinsiu.

D R. KOLEI! GIR PENN AVĖ.,

V i

«♦ h l» U t 9

viea gryną.

Kiekvienas nešiojamą ilgiausiai.
e

• » • i U i
* < M
HHm

Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 
pagerinimą savo kojoms, kada perki 
“Ball-Band” robinj autuvą.
“Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

« o e •Geriausi mamenams
specialiu procesu į 

Įvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir ,

Dr. Koler kalba J’.uslszkai 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedaliomis 9 iki 2 popiet.

- riTTSBUJlGU. PA.

A M O
Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 

yra padaryti ypatingai maineriams nečioti.

BA *

14 

a!

M

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 1* V * * #4* • MA A
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat-

svarus ir stipri taip, kad akumo ar anglį

perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio,
i • •* ra __ a _ ... i • . „ * • t** rv, . «*

Himiners ir
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut “Ball-Band” batus, A
Lopac, baltus, raudonus ir juodus. Klausk 
j u savo pardavėjo.

Ball-Band”

Koblys ženklo ant
t

4i;o v/£

negali ipjauf at‘ba jplčšt jį.
Žiūrėk Raudona

Mishawaka Woolen Manufacturing Company 
St.. Mishawaka, Ind. .

HIMINER
I ’■

krintinaliszkuo.se
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PASIAUKAVIMAS DUK

TERS.
dabar nutilo vi-niai inejus ir

sos, vien girdetis'buyo tambur- 
ir bnrszkeji-

: 4 i: ImB 
a! 
i ii j! |

Į

1 k n paksznojimas,
I , , , t , .• >•* i ) . 1 m nu .k ,, 4

i- Ž’
4. 1 ;|

Isz gyvenimo vargsziu darbi- I mas stikliam ant siillo traukia
mu.

Pone per visas darbininkes 
peržiurėjo darba, pa-

ninkiu sziam laike. »

K n*1 
n
r"N ■
i

įr
t"" i. %

lįH

IR

«į c

*

f

I

, 4

U

Auksztoje pastogėje prasi-J perejo, | ‘
dėjo dirbtuviu gyvenimas, apie ( peikė, patemijimus dare, rotai 

gerai radus vi-

pastogėje prasi-1 parojo,

lindy ne,
ir ta pati boba isz- 

kiszus galva tarė: praszau inoi- 
ti!

Ole inejo, ir tapo investa in 
kambarį, kur už

m savo 
atsidarė

kada durvs

SAULE
“ • *   *' '«^^***imto (URMO   m II —miqmi III Ii MHįHIblim .1—ll m

balsiai kuriamo girdėjosi baisi 
skunda ir omo bėgti augsztyn

Iubago in savo ■ pastoge, nu- 
meto skrybėlė ir suspaudė* ran
komis galva

dimzgejo.
Baisiai buvau

J liže joje, verpe ■

galva ant ranku ir davė valia 
srna u g i a n ežioms a sza rom s. g

kurio baisumą negali turėti
supratimo tas kuris jo neprity- sai tylėjo.

I f“ ’’ ’ ' .................
iszeziulpinntis j ir tyliai žiurėjo darbo.

I‘oniute, nedrąsiai 
merginą, ar

gyre, ve rėžiau

re.
(1 vven ima s B

sveikata, pavergiantis dvasia, 
darantis isz žmogaus maszina. bil

žemesni už j asz gauti kiek už darba, man 
maszina! nes maszina, perdaug; baisiai pinigai reikalingi. . .

Pone pažvelgi' in ja susi
raukus nelemtai, — kas do lai
kas! asz gi tamstai vienai ne
galiu mokėti skyrium, mokėsiu 

gi1 visoms tai ir tainsea gausi!
I — Poniute, susimylėkit! — 

ar jis pavalgęs ar ne, niekas joj tarė mergina su aszaromis aky- 
darbo neaprubežiuoja, nes žmo' se, isz buto mumis varo, ka asz 

padejes žus,; padarysiu!
neieszkomas I — Tas man nerupi!

— antras dalykas, 
per

tavęs

(Jalu gale susilaiko prie Olos

pra-

ta vo,

tina klojo plianus szviesios a lot 
ties kada užsimokės visas sko-

g

<»
Ir da no, kažika

neapsunkina isz I 
nesulužtu kokia dalis, nes rei
kės ta dali nupirkti ir už ja už-

baimes kad

. .■ i
mokėti, maszma tepa kasdien' 
kad neimdiltu. žmogumi ;
ra n k po 111 i 11 nesirūpina niekas. |

stalo sėdėjo 
ponas ir gero arbata.

Buvo tai ‘ senokas v v ra s isz- 
purpes, sulužes, apvalu jo vei
dą su dviem pagurkliais dabi
no didele mėsinga mėlyna nose 
su dviem karpomis apaugusio
mis juodais plaukais, po barz-

negaleeziau dos seniai jau maeziusios brit- 
va buvo pariszla balta servota. 
Vienojo rankoje laike szaknte, 
antroje peili. (Hei inejus pri
merkė ir taip jau siauras akis, 
apžiūrėdamas ja 
iki kojų.

Ji linktelojo 
drąsini prataro:

— Atsipraszau kad taip ve 
lu. . . diena asz dirbtuvėje, atė
jau p mažyti tamstos palaukti 
kiek su nuoma.

Tamsta pas mane gyve- 
— - užklausė savininkas

— tamsia pra- 
sestis, arbata

nuo galvos

galva ir n <

gus kad sveikata 
tai in jo vieta 
ateis ir nuvirtusio 
vieta užims.

ir Jokubiene su 
Olga niekas nesirūpino, darba 
vafli jos, negaiszindnnms 
už geros arbatos 
duonos, paimtos krautuvėlėj* 
ant bargo, dirbo

su-

Taigi

T 
darbininko | szuko poni', 

nekiek uždirbai 
jos dienas, tas

j ta syki atiduosiu kiek tau pri

tas kelias 
neiszganys.

negaiszindamo?
su szmoteliu

laiko . guli, bet daugiau kad man to
nebutu!

Atidaro st nieži u iszeme k n v-

i svkiu isz- 
— atkariojo

nerami,; buosis. 
tarė motina, — tavęs nesulauk- 
dnma iki sziol, jau devinta!

Pas namu savininku bu-
— pertrauke < He.

N ere iki'jo, e-e-e, asz bu
ožių u pati v’ercziau . . .

— Vistiek! -- 
matomai suerzinta.
Motina pažvelgė in ja j r užklau 
se: užsimokėjai !
•... t žs i mok ėja u,

las ir ramiai bp paskubos dar-

vau,

Svajojo vargszęs 
mas savo vėžėmis ėjo.

Ant rytojaus vakare kada 
Ole parėjo rado motina labai 
Husirii|jinusia.

Nenorėjo sakyti kas jai ant

o gyveni-

TARADAIKA

g2
I
!

pertrauke szirdies, galu gale Olet,iszgavo
kad V(d skolininkas buvo apsi
lankęs. Xuo jo buvo paimta lai- 

idotuvtmis deszimts iMbliu.
tarė Olei

slopiai, uežsiinokejaii, bet pri
žadėjo palaukt i, dirbt uveje

Užsimokėsime ture Ole,

PAIN-EKPiELLERIŠ
JUMS P/XGELBES!

Kųonut Aaukiuniflft Pahi-Ex^ellcrio 
pn; aO>Qšf Skuurinau gręiliJ upga-

i

palaukt i, 
negavau sziaudien,

ir atsisėdo prie darbo.
Led pradėjo varstyti nelem- 

kada staiga 
ir naifisargis

už dvieju tus blizguezius 
sanvaieziu,... dabar tik tris ru durvs atsidar 

aszt uonins-doszimt is jose atsistojo.
— Ponas prasze kad panele

bliiH ir
kapeikų davė,

medžiaga

e

Iiuja jr jionningtituii! 
— prau>kNt;i. Bu 
plrinu A tt y ptc lėj i t n 11 
reumntiAku >kaus- 

krathn 
fio’i n<i)<rulg(J<>H,knn 
klunnčio, ir riečian 
čia į 'krnvą iitretių 
dieglio, tuojauH nu- 
sipirkito fiito galin
go ir patikt lino fiei-

Ti k rasit, 
Pnin Expolleris turi inuoij INKARO 
viUHbažonklj. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojirnaia. Kainu 35c. ir 70<. 
aptickoBG arbu is

F. AD. RICHTER G CO.. 
104-114 South 4tb St, Brookfyu, N. T.

mynioto llnimento ir juotni ištrin
kite Hkaudnmnn vietas.

vainbažonklj.

i
ISknl k i no

Netoli Mal anojaus, 
pleise,

Randasi tokiu Bingeliu, 
Ka nemoka suezedyt pinigėliu.j 

salime būna, 
Kolei paskutini centą nepra 

piszkina, 
kampu’ stoja, 

Visaip ant praejnanczm loja, 
Neduoda 
'Tok ii'ins

Per tris dienas

pavieto,
Imažam i

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.

Iras Floras • 44 WEST HROAD ST.
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kalbėjo Ole
ku-;tuoj ateitu, - - tarė jis kaip tai 

i ypatingai szypsodamas.
Ole nuraudonavo ir

I savo darbo.
— IL'ikia eiti, tari' motina. o 

p r i dėjo.
— tarė Ole, staiga

- tuoj ateisiu.
— tarė atsigręžusi in serga, 
matomai norėdama nusibodeti 
nepageidaujamo sveczio.

— (He užsimas- 
prie stalo, pas-

aPo tam ant
iszv viliodama 
tams varstyti.

- Kaipgi su manimi bus?’- 
pasig 
tartas balsu panasziu in pjūklo, 
girgždėjimą.

Iki sziol (He loji1 pusbreksz- 
moje mažos lemputes nepate- 
mijo už szepes pas langu sedin- 
ezios moteriszkes.

Jrdo staiga klausymas, isz į pasilanko ant
žemiau

žmonim ptaejti, 
mozellus

uždėt i.
'Tam miežiam mieste, 

Ir paeziuotns negalima pagiri i | 
Jie visokius tuiksus iszdarineja

re i kol u I
4

,iĮ
Tam miežiam

ra si t asz, —
— Ne, ne, 

lyg pasiryžusi, Pasigeria bobos ir vaikus isz! 
st u Įjos isz varinėja.

Viena tokia bobele sunmsz- 
ta per vyra,

Pasirodė ne tokia kvaila,
Ba apskundė ji pas vaitu. 
Kad sumusze

na t e ?
ir tuoj pridėjo:
szau
gersime, praszan
ir pasikėlęs pristūmė jai kede 

pats užsiėmė pripylimu arba i;

I ° 
tos.! buvo 

kraut aviniuke isz prieszais.
Kas gi*m manimi bus? 

atkartojo ji, asz ilgiau lankti 
negaliu, isz kur norite imkit o 
man kits

dienas ir nak-Įga ir eme skaitvti.
. I - 

apsi į bliai 
vandeniu i kapeikų, tare visa drebėdama.

Mes gi su motina nakti
mis dirbimu'! poniute apsiriko- 

tokiu kutu ar- 
Mes gi padare-

pri'mudusOje biski
prausdavo su szaltu

dirbtin e, nu- j 
neszdama daryta namie darba,! 
vakare pareidama su nauja 
medžiaga.

— 1 žsimokesim visas sko-1
las, tada leng\ įau 
me! — <

ir isz ryto ėjo in

su

I
pad i r besi j 

Ižiugino save vargszes, pi ’

rpl’amstai iszeina trys ru- 
asztuoniosdeszimt vsir

! te ar ka, jog
I szimts rubliu!
me apie dvideszimts arszinu!

Kiek kainuoja tau 
ne krautuves 

dirbt uves, 
nuimt i,

asz 
tuo vilties žodžiu pragindamos ’ moku bet 
miega kuris merke suvargusias, galite daugiau 

! bėjo pone iszemus 
Į nio
! aszt uonias deszimt is 

, i

akis.
Viena syki, jimdvieju 

da sustiprėjo;
Atėjo isz siu\yklos 

Ole pirma darbavosi 
drauge ir žiūrėdama 
vieju darba tarė

pirma

t a i xi u«®i

viltis.1 radi kulio 1 ris

kurioji
viena

- - kogi norit e jog 
vaite niekur

bar pralobsite! tai baisiai brauĮgi
gus darbas, musu

neru- 
kaina 

netinka 
— kal-

isz sidabri- 
rublius ir 
kapeikų, 

pirmoji sa-
nemokama,

m juod ;mt iszmeginimo.
- Xa tik du

pone vakar

( Hei pritruko žado, tas 
gis perejo jos jėgas.

i — Susimylėkit

tai

si 1111-

pono, duo-
pirko isz krautuves tokiu kutujkie man darba kuris duotu už- 
ketdrills arszhiUS' Užmokėjo po darbi!
penkiasdeszimts rubliu.

— Negali Imti! — suszuko
nustebusi < He ir jos mot ina žin-

Norėt u moi! -

Atsipraszau, — atkarto
jo Ole, asz labai laiko neturiu, 
namon vakarui darbo parsine- 
sziau, asz vien norėjau praszy- 
t i kiek palaukt i.. .

Apie ta nėr ka kalbėti, 
— pertrauke savininkas szaipy 

meiliai in (He ir pae- 
rankos

saves atsisėst i. . .
( He a įsisėdo 

kėdės, buvo 
maiszinsi, taip
prie szirdis neejo.

— 'Tamsta pas mane 
nepasižinome, 

kede trauk-
žios

Sargas iszejo,
II v

damosi 
mes ja už verte szalip

ant krasztelio 
nusiminusi, susi

ję i tos vaiszes

gy vė
tą reni ir dar 

savininkas vis su 
damosi a rėžiau. 'Tokios gra 
pau -les visai neprivalo niokoti,

sumiki u juoku ir 
raukos

mano atiduokit, 
savo kruvino skatiko jieszkau, 
kaip taip galima imti net mint 

(), kiek
nuostoliu turiu per ta >avo ge-
isz kur at įduot i!

asz

asz

ra szirdi!

cziusi stovi'jo
“kili sustumus blizguezius isz
ejo. ja ir vaike.

DAKTARAS I. W. HODGEIS
Plilladeliphia Specialistai 

ūžsisenejusia ir Chronlaska Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau-

įėjo iii siuvėja lyg in žvaigžde.
'Tai trejetą sziintn už

dirbote lengvai skaitant! pasz- 
nekejo drauge ir 
linksminus szirdis

— Da nuo skolų atliks! — 
džiugino save duktė ir motina,' 
da su didesne paskuba varsty
damos karolėlius.

Taip joms vakare 
buojant, durys ju lindynes at
sidarė ir inejo kiemo sargas.

Nesilx'ide in duris inejes 
kepures netiusieme, kaip tai

eme juok 
j lis pone, geriau mokama darba 
dirba vyresnes paneles tai 
vairus darbus, nes kiekvienasnes

nei n
........................s

padirbti, pagal darbo irU!*sl)e

iszejo, pra- 
vargdieniu.

atlik

besidar

m 
neuusieme,

paprastai daro sArgai ineida 
mi su kokiu reikalu, 
k 
<lnu gyventoju 
drėgnu su t remi.

Taigi ir szitas inejo, ir tuoj 
o tona 
nu omo, 

kas.taip daro?! ponas liepe kuo 
greieziau pasirūpinti, 
taip iszmes! Kas kaltas 
prisieina metavoti, 
tu žmogus sau kojas po, visus 
urvus! tfu!

Nusispjovė ir iszejo užtrenk
damas duris.

Motina ir duktė 
save nusiminusios: — kas bus? 
•— tarė motina tvkiai.

— Rytoj nuėjus papraszy- 
fliu,— tare < lie, 
uždirbome, užsimokėsime ir da 
atliks.

— Reikia

mimu 
savininko siuneziami prie bie- 

augsztybiu ir

p r; i i ūda ma ’ va 1 d i n i n k 
tarerlcodel bemokate

iii's ki
ti kam 

ir sukinek

j gali 
kaina!

Ta tarus 
iszejo isz dirbtuves,
subruzdo ruosztis 
paėmė savi uždarbi 
iszejo.

pone atsisuko ir 
paneles 

eit i ir (He 
ir taipogi

K a asz mamai pasaky
siu ■ tokia rodos pažiūrėti pone 
ir nesisarmatijo, jog tai vagys
te, no, blogiau dą kaip vagyste! 
vagis vien turtą pavagia o to
kios ponios isz vargdieniu svei 
kata iszcziulpia! siurbėlės!

< He verkti negalėjo, akys do
ge, veidas degę, 
dabar jaute 
valandomis stojo

galvoje uže, 
baisu nuvergima

negalėdama

- - susijuoki' 
paėmė Ole už raukos, gniaužė 
ja savo rankoje, in akis žiurėjo 
markstvdamosi savo užtinusio-^ 
mis akimis.

Meldžiu 
stenėjo staiga, 
( zia pasikėlė 

prie

Nagi duokit ka nors del ti
krumo, ka asz žinau iszmes isz 
buto tada szvilpk. kur asz jus 
surasiu!. .. roke boba kas kart 
didžiau intužusi.

— Ka mos duosime .’!... su
dejavo Jokubiene, vyro liga 
viską paėmė, u.-imy lok it, palū
kėkit dvi sanvaiti, uždirbtu 
daug yra, kagi daryti kad no- 
iszduoda ?!

— O, kad jumis velniai, la- 
kiidralkos jus nekiimingos! bi- 

o dailinsis, o

vvro

laižv-

gerti, — ;
— koks

a su- 
; asz!

nuo kėdės ir nu- 
kredensu, isz ten 

atnesze bonka su vvnu ir skrv- • •
du stiklus pri- 
o iii ranka t Hei 

meiliai laižvdamas

mite saldainiu, 
pyle, viena indėj 
su antra 
prie merginos pristojo.

----- Susidaužkim! — tar<» 
pažinties kurą-ant pirmosiom

liene mano! koks asz laimingas

lo Lzvilioti.
pilisilaižys, iszvilios, paskuisi

juokiasi!
Boba 

ai idare 
palikus
žemyn keikdama balsu.

( He stovėjo

Įirie duriu 
triukszmingai ir 

atdaras

prijiuole 
jas

k lapnojo

galva sus
paudus; motina nusiminusi ku

kulio stovėjo 
su vande-

re primusą ant 
skardinis druiunlys 
n iu.

(He
prie

kad toks žiedas pražydo po ma- j darbu ir ome
no 
neturėdama kuo
mos
<r

pastoge. Ole numanė kad 
mokėti mie

atsik voszejus 
stalo, au vo

ji kreisztis negali, taigi lypiai,

*
Už poros sanvaieziu, visos 

skolos buvo užmokėtos, vakare 
Jokubiene nesidarbavo jau. 
Oil's praszoina gule anksti ir 
užmigdavo ramiai szypsodama 
iszsipildžius jos svajonėms.

Nebijojo jau ne krautuvinin
kes, ne kaimyno geradejaus, isz 
ryto ir vakare nii'ldesi už dirb
tuves savininke, praszydama 
del jos geros kloties.

— Kad ne dirbtuve, 
pas mus butu, 
dama.

()le žiiiredama iii ramiai mie- 
ganezia motina maste tankiai:

— Oi motule, motule, kad ga 
letumei taip tįmžinai užmigti ir 
niekada nesužinoti teisybes!., 
uos asz parsidaviau su kimu ir 
duszia del savininko szio 
namo!. .

*

.sanvaieziu,

savininke,

kitaip 
kalbėjo užmig

Na ir kolos dienas Pottsville 'sIt0 tvirta rodą ir atsakanti mediką-
isztupejo, 

Kad te i p bjauru i a] įsi ėjo. 
Laikas jau Lietuviams ap-; srvarantuotas.

simaszyti, 
svet imtaucziiis 

siems sarmata darvti.
# # #

Priesz vi-

*

K j jus vai kinai,

t

salimi kas szia

<L*1

fe

c?

Bukite, geri vyrai, 
Salunikams langu nedaužykite

Mandagiau apsirykite. 
Juk žinote jog
dien keiicze už viską turi už

mokėti,
t) jus ant bargo kaip kada 

gaunate;
Apie szita gerai apmislinkite 

O tada bėdos jam nedarysite. 
* * #

Viena graži žmonele, 
Pilna teisvbes moterėlė. 
Sako, jog nieko negeri*, 

'Tik kaip kada bnifti girta. 
Karta užsitrankė raugah 

naminio, 
Ba ten nesiranda salimo

Kokis tai nedorėlis, 
Szposu pilnas vaikinelis, 
Norėdamos

užsitraukė

1

Itazka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 

■ Gydimą ka aplaikote nuo manes yra

J algų esate silpni, ncrvlszkl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas sslr- 
įlies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
*es jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. ”

Rumattzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne Ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusis ir 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en- 

I orgijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai gydžiu katare, astma, 

dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spectales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvergais ir Petnycziomis 10 
vai. ryte iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryto iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa.
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szposa moterei 
padaryti,
Įauga akme-Pradėjo in jos 

uis metyti.
Burdingierius in

paszauke
Norėjo szposinyka pagauti, 
Isz revolverio szaut pradėjo, 

Bet nuszaut negalėjo;
Buvo juoku visiems invales, v t

Žiūrint ant tos bobos kvailes.
♦ M #

Užduszinin diena,
In bažnytelia viena, 
Nuėjau pasimelst, 

Ir Dievo melst,
D a n ga u s k a r a 1 y st e s,

Ir amžinos szviesybes, 
De) brangaus savo meisterelio, 

Kuris

T f >'
v

■I

1 .. ’iii' 1

IiA pagini ba
1

u

atsisėdo 
pasiskleidė

varstyti blizgu- 
czius. Aszaros smaugė ja, bliz-
gueziai per aszaras atrodė dvi- 

(He nukratė 
vėl varste.

( He, — praijyio mot imi 
statydama priesz ja stiklino su 
arbata, -
ne duonos, ne cukarus. . .

— Asz visai užmirszau 
tarė Ole ir iszemus isz kiszenes 

uždari)! ant stalo padėjo, 
pas žydą

aszara ir r. ą
Į'ere, užkandžiojo, savo arbata 

iszgerus nuo kėdės atsikėlė.
Karaliene mano! kodėl 

taip greitai! da bent valandėlė, 
maldavo savininkas.

— Darbas laukia, 
paaiszkino (He. 
tamsta ant to 

darbo! nejau užsimoka tokios 
akutes varginti darbu! — roke 
savininkas, ne, ne, toks aniole- 
lis ne del darbo, 
nemokėsi man už narna nuo 
szios dienos asz tamstos. . . de
de, karaliene mano!. . .

— Bet tuo tarpu asz vis *• 
apie de- gi turiu atsisveikinti su jumis, 

atkartojo Ole, sudievu ir

ka asz tau duosiu ?

V
Žydo pati rengėsi ant maska

radine baliaus ir paklausė savo 
vvro lokaus: *

— Icke, kaip asz turiu pasi
rėdyti idant manes niekak ne
pažintu?

— U j! tiktai nusiprausk... ir 
susiszukuok, tai niekas tave 

s!

* H •i
Imotina y

Inejus in kiemą atsistojo pas 
vartus ir sviravo ka darvti: ar 
eiti ir pasakyti motinai teisy
be areiti prie namu*savininko 
atsipraszyti kad palauktu iki 
menesio gido.

— Butui reikia penkių ru
bliu, jpigu tiek temokės už dar- 

jale irlenesio vėl gausiu tris 
skolai 
jau

bus nerami, -
— Spjauk

tamsta visai 
narna

ba g
kartuvoje 
blis o ten 
szimti! >

(He nutarė: Inbego ant trepu aeziu jums, už poros savaieziu 
jau nemažai ir tartum liepsnose sustojo pas gausiu savo uždarbi tai atsily-

pažvelgė in

duris namu

i

savo
— paimk mamyte
ežia žemai, pas ja neik daugiau

W 1 . • • 1 / I I I

Motina iszbego. Ole pajenke iiepažin i ■ -n—               i ,    
STEBUKLAI ATSIBUNA SZITOJE BAŽNYCZIOJE.

v ra

t ai

nuo szio
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atliks ru-

- pritarė 
paskuba

praszyti, rasit 
kaip nors bene iszlipsinie isz 
tu skolų, skola blogiau kaip li
ga, — patemijo motina.

— Kas to nežino, -
Ole, <la su didesne 
.vartydama karolėlius.

Ant rytojaus Ole darbavosi 
dirbtuvėje lyg karszezio apim
ta; veidas doge, rankos dri'be- 
jo, lygu kas duris pravėrė, 
Rzirdis jai plakėsi smarkiai 
3aUke ponios ineinant ir bijojo

savininko. Valau- ginsiu, 
dele pastovėjus atsigaivino ir j — 
paspaude duriu skambuti.

pasigiri! oKas 
vidaus.

Snviszke, gyventoja t re-1 iszoiti, liet

Meldžiu nesirūpinti, na 
i ka - gi, kad jau taip skubi tai 

isz sudiev!
< >le linktelėjo gaiva ir norėjo 

senis nuo kėdės pn-
szoko ir tragiszkai praskhusda 
mas rankas suriko: — Nejau

i r

eziojo aukszto.
— Durvs atsidarė ir su suriko:

žvake rankoje iszsikiszo sena* taip su dede atsisveikina!
moteViszke ir piktai užklausė:! pakol Ole susiprato kas 'darosi, 

senio sulužesprie ko f
X orėjau

veidas buvo jau
matyti ponu Sur

iję le vi ežiu — taire Olo.
— Užimtas, arbata geria,— 

atsake susiraukusi boba, kodėl 
neatėjote.

visai prie jos veido o nnseilio-.
I 
I I 
I

tos lupos szliužinejo po jos akis 
skruostus, kakle.

Ule ■ isztrukus
kad neatsisakytu jos praszyme. diena neatėjote, ko ežia nak- žodžio nugalėjo 

alų gale kaip visada ežia baidytis, palaukit paklau-; gi szniokszdamas
Iflzilkais sznabždanti, didi, ne- siu!
prieinama su reikszme savoj t-

Inejo gi

reikszme
, / les kartojo:

Ta pasakius, boba, už- ded. dėde.,.

isz jo ranku, 
pratarti, senis 

kaip dipnp- 
— nepyk, asz gi

į’

y

I
I

1

Tukstanczei ligoniu isz visu szaliu Suvienytųjų Valstijų
atlanko szita maža katjlikiyzka. bažnytėlė Szv. Onos, Kišk-

I

l

t rH

atsiskyrė
• svietelio.

O gal kiti apie ji ir užmirszo, 
Ir kaip kada ant jo inirszo, 
Nes man tas labai rūpėjo, 

Ir isz galvos neiszejo. 
Maldosia nuskendęs,

Ir myslesia praskendes, 
Ilgai mislinau apie tai, 

Kaip nekuria paszlVmt'kni 
Ji paniek i nejb,‘ 
|r iszjuokinejo.

Sukalbėjau kelis pdterelius, 
Ir apie kelis ražaurzelius,

Apsiverkiau graudžei, 
Sz’udis spaude skididžei. 
Pamislinau'atsidusias sau, 

Kaip ilgai daibszavau tau, į 
Kiek tai vargo abudu turėjom 
Ir aszaru daugybe isžliejom. 
Sziadien palikai muš visus, 

svietiszkus niekus.Ir visus

^nervingame veide kuris nepri- irenke duris ir Ole jįjaliko už
davė drąsos ja prakalbinti. Pa- duriu tamsoje.^ i 

vtarkrnaiiti nutildavo nn_ I .Imi IfAtiiiA ;' .Inu Lrntinh
■ # ’"'war *

mii/QT’.ivzi<in linfi

; J i atsisuko iv bę dvasios /iš
bėgo pro duris. „, 

...j tlVi a va mnnn!

dale, Mass kurioje randasi relikvijos szvontos Onos ir turi

nibvA » «« iįii ei |

# v. *

stebuklinga iutrkmia ant aerganeziu ir paliegusiu, kurie da- 
lipsti taisės relikvijes. Paveikslas parodo khipojenczius ligo- 
niiiM. k'zinhiiiM ir nnlioi>'ū$4hia luiilrdnini BinVn

LIETUVISZKAS 
KRIAUCZIUSj 
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> 1
I

S. JUOCNŲKIS I
Kriauczius pasiuva visokius j

Siutus «<r Overkotus ’pagali 
; Į naujausia mada ir isz geriau-Į

t

■i
11' >

■ ll w

į
v

■

>

ilh iSrfl

L

i
i

y

'f1 J

i

IK,

#1

i

šio materijolio pagal noro 
kostuiuorinus.

Tarnausiu kaip ir tardavau, J
I

i | sau \’r iszprosinu ir padarau 
s kaip naujus.

■ « " Ji, T
I — ’ . «

visur keliavau, 
Su kurna Baltruviene, 
Niekad nopnliausim, 

Su tuja smart J)iedieue, 
Lyg smert neapleisi m. 

.Amžina tau ateiki
Aliu .L  L n i » «

Po svietą

s

i •I x
r

i

Senus patai-i
Į

Mano darbas j 
gva rantuojamas. !

102 Caiitre Street.
SHEl^NDOAH, Pa. 
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CAPITAL STOCK >125.000.00
Surplus Ir Profits >531,846.50

3 Žinios Vietines
I
diena.

Visos' kasiklos dirba kas
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Mes pasiūlome $10,000 už ge

resni padaryta piana negu 
Matchless Cunningham 

Piana.

arba atei- 
vius, kurie turi isz akru tikos.' 

t urėti

7
įstatymai.

Beveik kiekviena szalis Eu
ropoje turi, pei
są vo medžiok les 
kurie taip sutvarko 
lauki-niu paukszezju ir 
jog žmones gnli per 
metu medžioti ir vis rasis lau- 

gyvuliu 
sezonas i

t JUOKAI(Hali ateiviai negali 
jokiu szaudyklu.

- Foreign Language Infor, Service.
~ PER^E:RGEyIMAS

daugeli motu, 
instatymus, 

szaudynja 
gyvuliu, 
szimtus!

Nelaimu ir nestoka, 
tiinkei žmonis sužeidže.

Dabar laukime Thanks- 
giviu^Dej kuri pripuola pasku 

j Gi ii j/
30 Novemberio.

I
I

M
Mokama antru procentą ant auddtu 1 I
plAlgM. Procentą prldedam prie jus 
pinta* < Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atuoazat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir Jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki S

kvtvergą . zio

< J
j i Readingo 
?! ekskursije

veržin

menesio

Nedėliojo turėsimo daug 
s, nes 

turės 
musu

Eiladelfijo 
geležinkelis 
isz teitais in

žmones

kiniu paukszrziu ir 
kuomet

— Mahanoy City Water 
I kompanija prasergsti

pGeždst ics 
pirkti Cunningham

kodaiPenkios
pri v<dote
Pln-yei’ !>iana vieton kokio kito 
padirbimo.

1. Kožnas Cunningham Play- 
yra i m enktas su l)e 

media u iz-

**■> 

i I

!
t

/

Ar žinai,
J uozukas

tėvai, kaip tas 
v ra netikins

visus, 
jog vatidens randasi labai ma
žai, todėl bėreikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began*- 
ezes paipas, gumines paipos 
yra uždrąudžeinos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei- 

. kalingai idant tuo pataisyt. —

4 ner l’iann
Lux arba Standard 
mu kurio yra geriausi už visus

medžiojimo 
prasidedą.

Kaip kiekvifuia szalis Euro- 
insta 
Suv. 

pn- 
1 ik

I
Ui /Įeitus.

2. Kožnas Cunningham Play
er Pianas turi khiheltavus val
ve mechanizmą ka suteikia 
lengva mindžiojimą.

Nereikia brangiau mokėti 
už Cunningham Piana negu už 
kita koki Piana ir busite tikri

pojo turi hjnvo medžiokles 
tymus, taip kiekvienas 
Valstijose, 
naszus

A
X:

i aplinkine.
I 
baloje atlankė suvirszum

, I7JW žmonių. Kožnas sveczes 
( igara o moteres po 

krizantinno. Szia san- 
persikraustyt

popiet Subatomls 9 ryte Iki 12 vai. N

i aplaii<e
( puikia
1 vade ketina jau

H. BAI.L. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prcz.
Jos. E. FERGUSON, Kaslcrlus.

I

Ant. J. Sakalauskas
LI ETUVISZKAS G RA BOIIIUS 

IR BALSAMVOTO.IAS

Nauja I nion banka su- 
at lanke

n nau.ja vieta.
Atlikite savo Kalėdinius 

sz.laik, o gausite ge- 
tavora

i pii kinius i 
, i esi i i ir patarnavimu

turi
instatymus, kurie j Mahanoy City Water Co.

ANT PARDAVIMO.
Namai po No. 25 N. loth. St.

9

bando apsaugoti laukelius gy-1
valius nuo isznykimo.

Medžiokles iiisatvmai inves-
ti apsaugoti kiekvienos ypatos; Norintieji pirkti

į

tt'i/e medžioti, ir mes visi turi
me apsipažinti su tais instaty^ 
inais, idant neatsargus medžio- 

medžiokles

pas.

(t. f. •) 
•

4 1

_
atsiszankit kad turėsite geriausi piana.

(t.93)
— Ar gera gilinki tavo bro ! hiiisu

lis tupėjo iszvažiavęs in Atrika' vaikas! Suvis manos no bijo.4. Kožnas Cunningham Play
er Pianas turi suvijo cino (Gu
beles ir užlaikome 
geram padėjimo per 
penkis metus
Ne viena kita kompanija to ne
padaro.

levu medžioti? Juozukas: - Bene asz ina-
į

■

bii

,iuso puma 
pirmus 

visiszkai dvkai.

— O, taip, labili jis buvo gi-; myte esmių loveliu, idant tavęs 
liukingas,— nei vieno levo, n 
sutiko. .

; tojai neperžengtu
! instat vmus.

Ypatingai Amerikos nepilie-

’ i

. sztornosia. Turite tik 38 dienas 
o laikas trumpas. .’J'"'"?’'"' ‘r”v. ezmi turi atsargjai apsipazmti

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokiems relku- 
Jama.

Parduodu visokius paminklus, dldcl- i 
Jus Ir mažius už piginusia preke, todėl

j lyg Kalėdų. <
; Neužmirszkitc 
t viszku biznierių, 
gausite visko.

Deszimts melu 
Vincukas Staniukonis

musu 
pas

lietu- 
kuriuos

J

«
M. Samulioniene 

1300 E. Centftr St.,
Mahanoy City, Pa

1

bijotau ?
I

♦

V vras: - Du’Vo, kaip 
Reikėjo už

gausime apo-

Del
■ ežio na is karszta! 
sukt

4.

Turime savo locnus 
st ra jot u s ir mokau i k us ir visa

h
į-instatymais, nes beveik kiek 

.. .....?s instatymai 
kitokį. Daugelis žmonių mano, 
jog Suv. Valstijose pilna viso
kia paukszeziu ir gyvuliu, ir 
žmones gali szandyti tuos kiek 
tik nori, 
dart* < 
nesuĮ vanta, jog laukiniai 
valiai ir paukszeziai nyksta, ir 
kiek ju yra. tuos apsaugoja 
medžiok les

Ml 
vienos medžiokle:-

■ėmimo
---------  . ------------, 529 W. „ 

Centre uli.. Hkos sužeistas per | ,; 
automobiliu prie Vizgirdo sa-
liūno. Ant gilukio žaidnlei 

jeigu pirkaite POMNINKA ta! kreip- .V1H pavojingi. Automobilius 
kites pas mane, nes asz gailu jumis prigulėjo prie Maudliros ISZ 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

HH E. Pine SU Mfthanoy City. Fa.

ne
kaip skaitė 

langeli

I I
(*«•«••••••**••••«••!••**•<t•••»••*•»•••I*»••»!H••••*!(•••Illlt

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

u
i

pavojingi, 
prie 

Szenadorio.
— Naktinei artistai 

p’’i>i>avinoja svetima turtą ve- 
atlank vt i

kurie

miesta.

Į 
š

i

Apdraudžiu (Inszurlniu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

3L> W. Mfthanoy Avc, Mahnnoy City

žmones 
metu atgal. Jie 

(TV-

la pradėjo
Ana diena apvogė narna Jokū
bo Christmano. 538 E. Centre 
uli., pasijmdami 320 doleriu.

,r«*'ji!l ponai
' ‘ Saules'

m biznieriai

tuos 
instatymai, ir jie 

indo kiek t ik nori.
lis amerikieeziu mano, 

ateiviai nesąžiningi
I lange 

jog visi 
szaudytojai ir jiems nereikėtų 
duot i

(‘

da yra pasirengia jumis patar
nauti.

5. Turite protekcija kada per 
kate garsinga Cunningham 
piana nes kožnas pianas yra 

gvarantytas ir per pas
katinus 25 metus Mr. Malarkev 
pardavinėja Cunningham Pia
nas Mahanojuje ir apelinkeje 
ir sziame laiko turi tris sztorus 
Mahanijuje, Shamokine ir 
Girardville. Priesz pirkimą 
piano atlankykite musu sztora 
ir matykite musu pianus. Duo
dame jumis nuo 3 iki 4 motus 
del apmokejima juso piano. 
Duodame dykai puiku pasirin
kimą rollsu, sėdynė ir puiku už 

Į dangalu.
K it i 

Shamokin.

garsinga

y

<(
pilnai

<\

Cecilija: — Vakar vestu\'e>e!
i

Maeziau kaip ji>l
M l! o

i

pas Autose, mane vienas vyras 
insimylejo..
visa laika nenuleisdamas 
manės akis in mane žiurėjo.

— Kuris tai ! Ar ta 
dais ūsais ?

— Taip.
— Asz pažįstu ji.

Jis buvo užkv’u

Shamokine 
Priesz t>11 JU.O-

I

Del To.
burdingieris, 

mas ant gaspadinos bardo la
ir lodei 'Imi daug valgo ir vis zurzėjo,

Virnas huda-

teise szandyti, 
idaug valstijų medžiokles insta-jl<r.d

/ J is yra i ploksije!
garu; da

dotektivas. 
tas saugoti 
vanas.

- Juk kalbėjai vakar,Pati 
turime priimti jagama.Ji 

karsztai.
valėsne 

privaigvt.
Te i p, g

gauna lt! Ijaunavedžiu do- jokĮ ' .spaustuve į tymai
ti puikiu sieniniu kalen i medžiot i, net ant savo ukes.

kuriuo.;| Keliose
to- į uždraustas

meto.

uždraudžia ateiviui
i'aspadine tart*

Tu (langiaus ėdi, ne
viena

' ‘ > ateivis i kart a:
turėti bile kokia X’1 dirbi.Da 

nematė, j' zauhiva ir negali turėti jokiu 
j — i>t*rraoj apie .» vai iiid< J ‘"mnu l<ad nor 

GRABO irius MAHANOY CITY. l’A. popiet ant Readingo geležiu- i Plinys, 
kelio arti Muitzers stacijos ne|

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS IJETUVISZKAS

Laidoja Kunus Numirusia.
Automobilius del Laidotuvių Krik- 
sztlnlu. Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
620 IT. Centre SU

aplaikem
1 k u:

sztorai Girardville ir į

ntejmi m
pažiurę
dorių ant 1923

isz Europos.
kalendorių niekas

Seredoj apie 3 
ant Readingo

Burdingieris: — Tai ve, gas-; 
padin, papratęs nuo mažu-; 
mos valgyt, tai ir valgytam oi 

Kitose vaisiijose, kur randa- kaip dirbu, bus du metai tai 
atsitiko '('lidel.- 'i 'lauRums

f r

toli Tamakves 
kada susidaužėPasamdo nelaime 

1 linini 
inziii'cris 

' i’z.muszt i I 
įlinkai buvp maž^iaugiaiis pa j 
žeist i.

ini trukiai. V ra sakvki bu! i H*e<kziK>t

Maluuioy City, Fa.;

Lletvvliizkas Graborlns

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelbinlnke motere.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Teiephonas No. 149

I

I

i

I

I
i

i
i

I
i

C11AS. S . F A R JI 14 E Y 
Kcal Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp toliadS.
Mnhanuy City, I’n.238 M. Centru SU

—-Tm— ’—ųu.---

Notary Fnbllc

TvircgfaoUla IJetuvUzka 
BAN K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esltr po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali prąžutL Pri
imu pinigui įaugtam pala ik 1- 
mui. Siunčiu pinigus 4h vi
sai daili svieto, pagal dienos 
Įkuria. Parduodu Laivakor
tei kompanijų nustatytam s 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tui keliaujantiems In Lietuva 
Vilkai daroma teisingai, grei 
tat ir pigiai. Raszyklte apie 
kainas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahauoy Avė 

MAHANOY CITY,
, - .. M,

M

• l’A.

e Ja.

s ne medžiojimo nuo
e

Malaikeys Music Store, 
135 \V. Centre St.

(t92)

r
i

laukiniu pauksz- 
iavo. Icziu ir gyvuliu, ateiviai gali 

gauna
ir iajermonas liko- 
o keletą kiti durbi-

ateivia i
tik kuomet (

i leidimą i>z teismo arba nuo pa-
rasztininko,t ir

turi mokėti (langiaus negu A-
Yra papras.imrrikos pilietis.

man tat ir nesiseka.
r.

Mahanoy City, Pa.
—Apgarsinimas

v -

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK !

I •
ii

1

i

už ku

• • tas inspudis, j<)g neatsargu pa
dėjo kriminaliszkas sūdąs Pot i'

I bacila Panedeli nrasi-
1

s\ dies korte ir nagai atskaitos 
parodo kad isz Pottsvdes yr<i 
inneszlu 22 provos, 
nojaiH * I
HZ 

vi lies

Eina V

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskGaudymo lai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma. ‘

Iszinainome ir
pagal dienos km

-iimeziame pinigus m visa pasauli 
pasitinkame keleivius New Yorke'vėlinti ateiviui turėtu szautuva 

; i r jeigu ateiviai nori parodyt i 
amerikigeziams, jog esą gorį 

? turi taip užlaikyti 
kaip

I
I

isj; Malm-1
21, isz Shemmdoro 19 

Tania k ves 18,
15.

I kuiliu a
kuri gyvena sklepukije po 42<> 

turėdama 
o kurios

isz Miners Į
I 
i

Takalinskienc,

i piIh ežiai?
(medžiokles
nemoti ar ne užmuszti žmogų.

Ateiviai, kurie 
jrikos pilieeziai, negali medžio-

instat vmus

dar ne Ame-

ti nors ant

\V. Centre ulyezios, 
du mažus vaikuezius,

| vyras iszvažiavo in nežinomas

savo žemes, Colora
do, Illinois, Michigan, Nevada,! 
Now Ah“\ico, New Nork, North- 

Pennsylvania, ir Į

Brangyn
22, diena Novemberio 
preke Szeriu pabrangs

L ■ .. b ■■

ii:
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo lietelije; bagažus 

; padarome pas- 
Reikalaukite

pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

CEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y. g

Of isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro. r
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 3 jpopiet.

gaaBM—Tini rwiwi'irif -in nr *imiiiim r r—nwin w ■ ■■ a h

t

3

DYKAt — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAIDakotfi, Ohio, 
West Virginia.

Beveik visose tose valstijose! 
i tureli szaudyklu, ir’ 

Virginijoj

Pennsylvania 
Power Light 

Kompanijos
. t

Imponuotas Baromet ran
kuris parodo permainoa oro. 
Tai yra labai gražus Ir gerai 
padirbtas 
Fahrenhcin termometru, ir 
priesz gražu bra Icle-motcri s 

tarpduri °;Mic sz

Imponuotas
szalis, yni dideliam varg: 
Teikalau.it* paszialpos. Miel 
szirdingi

varge ir 
a 

žmonis lai užsiima 
josios apverktinu padėjimu.

— Isz priežasties izdegimo 
Erack-

negali turėti szaudyklu, 
l kmnsy l vanijoj i r
ateiviai negali turėti szuni.

New Jersey, žmogus, kuris, 
nepiliotis negali žuvauti be lei-, 

ville ir W'igenije, klinikai buvo dimo, bet jo žmona ir dukterys 
priversti sustot t\ja pakol Me
des nepataisys, žmonelei turės

, daugiau naudoti kojas.
i — Jeigu kada busite su ko
I kais reikalais Potsvi’lle tai už-
i eikite in Pao/cnto hoteli 
; kampo tuojaus prie korto.

ISZ SHE NANDOAH. PA.

1 daiktas su tikru 
termometru.

i elektrikiniu maszinu
•IV • % < T • • • V

New Jersey, žmogus, hzoina In i 
lietu vyraąiriszplri& ‘4^ rp-

1 a * ma a salia m* <2 onk . ' IMA ■Malk mm A mm. >.* A —J^cyinatna oiv tai 
■įfin Irt taratluri.

durį, pries.fr 
abudu : . , 
Labai naudiugas daiktas d< I 
kiekvieno. Taipgi revolveris- 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir druezei, 
szauja su B.C. kilikais.

•gali žuvauti be leidimo, ir jo 
vaikai dar neturint 14 metu 
gali. Yra valstijos, kuriose atei 
vis negali laikyti laukini pauk-', 
szti arba gyvuli nelaisvėj.

New York o medžiokles i sta
tymai nepavelina ateiviui ture-, 

, arba medžioti, 
užmuszti bile ko-j 

kius laukinius paukszcziiis ar' 
gyvulius tik savo apsigynimui; 
arba su specialiu leidimu. I 

’ Wisconsin Valstijoj ateivis: 
negali gauti leidimą medžioti; 
jeigu neturi arba nerandavo,ja 
turto toje valstijoje.

New; Jersey jis negali mollžio 
t i ir negali turėti szaudy klu jei’ 
gu neturi* iki dvieju tukstnn- 
yziuGloleriu vertes nejudinamo 
turto.

Oregon valstija reikalaują, 
jeigu ateivis nori medžioti turi 
turėti d vie jus 
dyklos leidimą, kuris knsztuo- 

25 dolerius ant metu 
medž i oi j i) no leidimą, 
kasztuoja <

Montanoj at’eivis turi mokėti 
plakti pucziYi ir vaikus, motere’50 dolerius už leidimą medžioti 

Į negalėdama 
per 

1 Ar

9 ant
.1.

ti szaudykhi 
pagauti ar

arba medžioti

Preferred 
Stock’o

Kas
jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusiu 

dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli.
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikelinuose luk-

Tai

*1

; siztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas ne 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpo, laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiuskite 25c. stempomis už prisiuntlma o $3.75 užmokėsite kada aplal- 
kysito tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdiniI • 
arba sugražiname pinigus. Raszyklte sziandlen ant adreso: 
PRACTICAL SALES CO. 1210 N. Ining Avc. Desk 25. 

r—--------------------------------------------
1219 N. Irving Avo. Chicago, III.PaJtanavieziusJonas

į važiuodamas truk iu terp Uti- 
cos ir Hazletona likos apvogtas 
per nežinoma vagi ant 75 dole
riu. Jonasį dirbo Uticoje per 
straika ir sugryžinejo in Sze-

• I

— Praeita serėdos

n

I

j J nadori.
i — vakaru

X— a pie 6:30 valanda ugnis sunai-
11 'kiu6 kalviu szapa ir Paloviu

szapa prie Turkey Run kasik-
( los. Ugnis Uege per 2 valandas.

/i v «

reikalauja

l»IL J (’OZAS J. AUSTMA 
(Lietuvis) 

Buvuats Daktaras Karlumen- 
Oydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vaL 
ryte. 12 lig 2 popiet., Oeiig 

Bell Tel. 359-R.
Bhcnandoa'A.

9 vakare.
113 K. Coal St

GERA PROGA PLIKIAMJ H
------------------

Arablszka Mostis yra tikrai potsek- 
minga ir kas prisiims keliolika , i____

pu ir savo adresa tai aplal’ <ys tuju Į

J on jis M iszinskas, 
ižgePias stiklą mun-

i įliejo atlankyti Abra- 
kelioneje iii 

ligonbutiji. Neseno i Miszinskas 
būdamas užsigeriąs

• Į Main uli., 
szaines, MBb 
lioma, m irdamas

stem-

arabiMzku gyduolių dykai. J {aižykite j SZoko
ant azio adreso Dr. Jmbco. 2 ir rfamI.

320 S.

pradėjo

leidimus; szau-
l .
:ju ’ ir 

kuris
leszimts doleri it.

ižbegti per duris, 
langa iszlauždama namuose turėti

o wi n AR

ir turėti szaudyklas. Jeigu nori 
szaudykla be 

i^zul-Giiniiirio. ii« turi mokėti 25

Galite da suezedyti $2 
ant kožno Szero jeigu 
pirkaite DABAR

s»

'■ firisiuakiie kuponą SZ1ANDJEN gaukite 
faktun ir pirkite kol preke ncpadUlinta

FREE BOOKLET COUPON

PeiinNylvnnla Power & Lltfht Company, z 
InvoHtmont DepU Allentown, Pa,

Please send in'p IlhiHtrnted liookici cu^tiiiniug (I) Tlorc 
Information about your Stock, (2) Details of Easy Pay
ment Plan, (3) How to Judge an Investment.
i

f

I 
I
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Namo I
I

I 
I

I

I
Merchants Banking Trust Co.

MAHANOY CITY, PA/ 
... - $-----

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai įrra musu prieteliai 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia

^pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriau si s prietolis.
DSkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—$—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Prcž.
J. H. GARRA11AN. W. F. RfNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

m HMD MCDV A hAMfQ7PVir7TA Kf n A VIU A

ir szita

invostvt

D. F. GUINAN, Sek. Kasijertus

0

I Add reSH
HA NliJ'/l.’Vir'/l A

pries.fr



