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Kad butu skaitė laikraszczius, Tėvas 14 vaiku nužudė paezia 

ir pats save.
Philadelphia.

Devi 11, inžinierius, nuszove 
ant. smert savo paezia 54 metu, 
po tam pats sau paleido kulka 
in smegenis. Zndintojas turėjo 
57 metu. Nužudinta buvo mo- 
...... .vaiku isz kuriu jau
niu use turi 7 metus. Mergaite 
sugryžus isz mokslaines, užti
ko negyva motina ant grindų 
ir su kliksmu ižbego laukan 
piancszti apie tai kaimynams. 
Priežastis žudinstos, buvo per- 
virszinis gerymas munszaines.

/ ANTBRMD AT TU* MA HA NO Y CITY. PA., \ 
tpOST-OFFlU* AH «O»MD CLAM MAIL NĄTTIK./ m M 34 METAS

ISZ AMERIKOS

ome

tai ne butu apgauti.
~ Lietuvis Stanley 
kuris gyvena prie 

13/ \\ . I |.> SI- ir (’baries Stanį- 
pouski. 1055 X. Paulina SI. ta- 

gudriu žn- 
pa'il rau-

('hicago 
Waluskis.

po prigauti dvieju 
liku, kurio paeidavę 
k u-i ai.- 
viliojo 
prigauti 
“t riksu.

Stanley
“du franeuzus“, kari 
davė savo

biznieriais isz ju isz- |jna 14
virsz $6,001).

labai -semi

Wuhiskis

Abu jie 
žuliku

Ei lipas Mc- 
inžinierins,

pripylė 
užkaso

Prigialbejo draugui nužudyti 
jojo paezia.

New York. — Palicije su- 
žvdcli Rubiną Norkina,

kuris prisipažino, buk daly- 
bavo bjaurioje žudinstoje. Nor
kinas pasakė palicijai buk ma
te kaip jojo draugas Abraomas 
Becker permusze savo paezia 
ir kada dejavo isz skausmo, in 
mete gyva in duobia, 
negesintu kalkių ir
idant kalkes sudegintu josios 
kuna.

Atlikia taji darba abudu nu
ėję in cigaru sztora kur Becke- 
ris pirko Norkumi cigaru už 
prigialbejima atsikratyti Be- 
ckerui nuo savo paezios, nes 
ketino po tam apsivesti su ki
ta.
Paaukavo 25 centus ant bažny-

• ezies, vyras jaja perszove.
Asheville, X. C. - Szove> 

keturis kartus in savo paezia. 
sužeisdamas jaja 
Williamas Presslev

du kartu. 
52 metu, 

paleido sau kulka in smege
nis ir tuo mirė. Motore kalbėjo 
ligonbutije. buk jokios vyras 
konia pasiuto isz piktumo, ka 
da dažinojo, buk jojo moten 
paaukavo 25 centus ant vieti 
nes bažnvežios.

Motina 15 vaiku turi tik 35 
metus. •

Crystal Lake, Mont. — (Vii 
na Cheminot, pati franeuzisz- 
ko farmer i o, ana diena apdo
vanojo savo prisiegelia su pen-
k mltktll vnKm*. PbiYi ” ^CTu* m i- 
not turi tik 35 metus, vi J vai
kai yra gyvi ir sveiki.

Mirė milžinas.
Bridgeport. Conn.

40 metu.
kuris rodėsi su Bar-

<r 
ežio- 

sirgdamas aut 
Angeris turėjo 

septines pėdas ir septinis co
lius dydžio.

Anger, 
milžinas 
num

pas i t i ko 
e yra par- 
neturi kur 

pinigu padėti. .Ar negalėtu p. 
Walusk i s tu ju pinigu palaiky
ti, nes t ik juo vienu 
k i Wain.’kis, 
jiems
pareikalauja.

parodytu, kad jis 
.lis nuėjo in llo>eland 

ir iszi-ionie
kartu

bizni ir

jie pasiti-
žinoma 

pagelbėti.
kati ir pats Wa-

I uri

sut inkų
Bet jie tada

savus
su

savo pinigai' 
pūreli 
“paliki' 
bet kada ji 
paroti,
nigu rado 
Jis praneszi 
I0110 policijai.

XZX1—------ "...... .

Užgydytas per Christu- 
so galybia.

Leipsig. —r Czionaitinei žy
gy vai t! isz 
misijonie-

ISZ VISU SZALIU
••‘i1*1.. .

Rosije padare sutarti su Ame
rikos bankais.

Maskva.
į Sovietu valstybinis bankas už
mezgė ryszius *su 
bankais, vedimui
operacijų tarpe Suv. Valstijų mokslus ir apie savo stebukliii- 

ir pa liepimą 
svietui ta, ka 

j sijos pirmuoju finansiniu k<»-, jam Cliristusas paliepė.
bus Xatimuil
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INDIJOJ RANDASI IR DAUG ALIEJAUS.

dolei šukele dideli 
naujo

— Sužinota jogei riaus Charles Glatf, kuris ki
tados gyveno Cliicage, Ameri- ’ 

važinėja isz

priežasties

Amerikos ko, o kuris dabar ' 
finansiniu i miesto, skelbdamas ChnstusoI

j ir Rusijos persiuntime pinigu, ga 
iszmainyme czekiu ir 1.1. Bu-1 idant skelbtu
K- -

Į

1 respondentu 
Bank, New Yorke.
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•Ii(Uatt turi 51 metus, buvo su- 

paralyžavotas per kelis metus 
l teip, jog negalėjo pasijudyt 

Kita bažnyeze sudege Kana- | isz vietos. Kalbėdamas apie 
doje.

Sulpicijonu
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į stebuklinga ižgydyma, kalbėjoBolszęvikai jeszko darbininku.
Youngstown, Ohio. — In 

czionais pribuvo 11. S. Calvert 
isz Rosijos, jeszkodamas 5()0(; 
darbininku prie plieno ir ge 
ležies fabriku Kuzbane. Bolsze 
vikai priima darbininkus ant 
dvieju luotu kontrakto, priža 
dedami padalinti darbiniu 
kams 90 procentą uždirbtu pi 
nigu. Gal ir atsiras kvailiu ku
rie intikes tam agentui.

i sekaneziai :
“Kada

szildžiausi
dau baisa paejnanti isz dobė- 

nuszluostyk savo aszaras 
mane!“

o kada atsikVo-

Oka, Quebec.
zokoninku bažnyeze, klosztoris 

j ir kiti namai sudege Ptarnin- 
czionnis. Artimas klioszto- 
zokoninku Trapistu likos 

j apsaugotas nuo sudegimo. Yra 
Jai penkta ugnis iii keliolika 
t sanvaieziu kuri sunaikino ka- 
, talikiszkasjnstaigas. 
I Ugnije 
! užraszai,
| atsirado Kanadoje, kiiViu la-

1 ke 
: ris r ra pistu likos

i
sėdėjau kedeje ir 
ant saules iszgir-

Puoliau

te *

lie patu
Charles Stiun-

Židikai

pražuvo senoviszki 
nuo kada franeuzai

t i naši, 
idant

vėla

siu: “
ir tikėk in 
kaip lie žado, 
tėjau maniau jog g a kis jau ar-

ižgirdau baisa
melsczia us i paregėda

mas Christusa, kuris man pa
liepė keltis isz lovos. Pajutau 
savije nauja gyvastį ir paje-
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Paveikslas parodo Barnios aliejaus laukus 
szuliniu. Tonais randasi ant kožnoakorio žemes 
150 szuliniu.

ir iszkastus 
nuo 75 lyg hai zokoniiikm n)>'gl>ik'st(iyje.Vienas mirė, 15 serga nuo me

dinio alkoholiaus.i
Boston, Mass. — City ligon 

būtoje randasi apie penkesde 
szimts ypalii serganti nuo ge 
rvmo medinio alkoholiaus is; 
kuriu vienas jau mirė.

Bostone szimet
lyg 1 Dec. daugiau 
tukstanezei žmonių už girt nok 
lysta. In laika dcszimts dienu 
likos arosztavota 1046. Dauge
lis mirs nuo užtrucinimo. — 
Argi nepąląiminty^ prohibici- 
t ’ 1^' t

Cgnis padare bledes ant $15,-igas kaip jauno žmogaus. Mano
Tasai kliosztor’us sudege 

1875 mete, bet likos atnaujin
tus per zokoninkus.

, 000. Pasai klio|ztpris sudeg ini rszta utis kūdikis teipgi pa
sveiko nuo karsztu maldų o ir 
pati mano pasveiko, nes sirgo 
nuo keliu motu. Dabar gei
džiu apie’ tai skelbti visata 
svietui. “

Glatt iszrodo kaip jauni
kaitis kokios trisdeszimts me- 
tu norints turi jau
Už keliu saaivaicziu iszplauks . 
iii Amerika at vertinei gojus ir ; 
gydyt “aklus.“

1 

Perpjovė suauguses mergaites 
in viena.

New York. — Siamiszki dvi
linkai (suaugia in viena) Rūta 
ir Silvija Zarelsku, kurios gi
mė Sep tend >e r i o 
kos perskirtos

operaeije

Kunigas pasiszove — mirė.
Scranton, Pa. — Mid Valioj’ 

iigonbuteje 
naku kun.
sužeidimu kokius apldike lai-Į
ko medžiokles.

metu, 
taimirė graiku rus- 

Andrius Ivan, nuo
Pilsudskis ne nori būti prezi

dentu Lenkijos.
Warszawa. — Generolas* » 

apreiszke

luskis 
pinigu. 
Stale Bunk 

kuriuos jie 
sudėjo in jo ku-

ir užrakino. Jie iszejo 
savo pinigus pas ji, 

s vėliau atsidaro kū
jis vieton savo ir ju pi- 

tik glebi popieros.
• apie (ai Kensing- 

Bet policija ne
sitiki rasti m1 tu žuiiku, ne Wa
hi." i o $3..’L“ >6.

Matomai 
vėliau parda\<‘ 
pouski už $3,000 pinigams dirb
t i maszina, kuri isztlkruju nie
ko nedirba, 
de policijai
Ligonis persimainė ant juodo.

Kalamazoo, Mich. — Dak ta
ra s Leroy H. Harvey, 47 metu, 
profesorių' WestitnWSiate *Nor- 
mal mokslaines mirė ana die
na, sirgdamas ant vienos isz 
nepapraseziausios ligos.

Keturi metai adgal, dakta
ras užtrucino savo krauju dirb
damas savo laboratorijoj ir 
nuo tojo laiko jojo kūnas pra
dėjo juosti kaip nigerio. Jojo 
liga nustebėjo visus daktarus 
kurie ji mate, bet nežinojo isz 
kokios priežasties, 
daktaras nežinojo.
Pacztinis biznis Suv. Valstijų.

Washington, D. C. — Szi
met pacztas uždirbo $21,362,- 
266 daugiau ne kaip praejta 
meta. Ant paczfu žmonis su
la lipino pirkdami taupinimo 
markiu už- $140,430,167,63. Ori
nis pacztas (areoplanais) pri
statė 48,988,920 groniatu, per
lėkdami 1,727,256 miles, be jo
kios nelaimes. Szimet likos in- 
vykdyta 434 užmiestinius pacz- 

laike pasi- tinius kelius (rural free deliv
ery) pristatydami paczta del 
62,930 szeimynu, dabar yra isz 
viso 44,186 rural deliverys, ku
rie pristato paczta del 29,700,- 
000 žmonių. Visokiu pakeliu 
perėjo per parcel post 44,051,- 
183 ant kuriu prilipyta markiu 
už $5,737,299.

paczto m i n i storis
stengėsi idant pastatyti locnus 
paežius 
mieste.

Tris moteres apdege nuo

Jis irgi pasiskun-

ant

— George 
cirkusinis

and Bailey ir Ringlim 
Brothers cirkusais, mirė 
nais Ketverge 
viduriu ligos. o ir pats

362sverdamas 
svarus. Gimė jisai Cardiff, IVa- 
lijoi.
Ne kulka, tik munszaine už- 

musze moteria.
Pa. — Isz

linksminimo.
pripažinimą, tai

nuo

500 doleriu kauci

Abortas Dabar

D. C.

isz vandens 
apsupo vai-

W i Ikes- Barre, 
pradžių buvo manoma, buk pa
ti E?ano Orszewskio likos už- 
inuszta per Kazimiera Roszka 
isz Duponto, bet kada dakta
rai perpjovė moterių, rado jo
sios viduriuosią daug nmnszai- 
nes, kuria iszgere

Pagal kaimynu 
motore per

skėlė pakauszi puldama 
trepu namie. Roszka likos pa
leistas po 
jos.

Velnio žuvis izstrauke vaika 
isz luote les.

Seattle, Wash. — 
Harness, 19 metu, žuvavo upė
je, staiga! iszkilo 
velnio žuvis, kuri
kiną su savo vehiiszkais cziul- 
banezioms triuboms intraukda- 
mas in vandeni. Artimieje žu
vininkai mate visa atsitikima, 
bet per vėlai pribuvo idant 
gialbeti vaikina.

Rado moteres galva pelenu 
kubile.

Punxsutawney, Pa. — Mažas 
szu niukas jesz^odamas
maisto, užtiko galva moteres 

kubile. Artimieje 
darbininkai girdėdami lojimu 
szunhiko atėjo pažiūrėti ko ji
sai teip loję. Persigando nema
žai kada paregėjo galva mote- 

Dave žinia policijai, kuri 
pradėjo sznipinet prie ko toji

sau

szaszlavu

res.
— * - • •I 

galva.prigulė jo ir kas jąja in-
dėjo in pelenu kubilą.

t te, ■ ’

kožnam didesniam

1

aresztavoh.
kaip 37

• -te

Anglekasei ketina straikuoti 
Indijanoi.

Terre Haute, Ind. — I)istrik
te Xo. 11, Indijanos miuksztu 
kasyklų aplinkinėje, ketina an 
glekasei straikuoti už tai, kad 
kompanijos nesut inka

4 doleriu asesmento
ant

“czek of
in unije nuo kožuo anglekasio. 
Visos kompanijos staezei atsi
sakė nuo atitraukimo darbi
ninkams tuos keturis dolerius.
Szuo priežaste kunigo mirties.

New York. — Kataliku ku
nigas James Veit, 60 metu, 
prabaszczius czionaitines kata
liku parapijos, mirė Roosevel 
to ligonbutije nuo sužeidimu 
kokius aplaike puldamas nuo 
gonkeliu klebonijos 427 West 
49-tos ulyczios.

Kunigas Veit buvo pasiren
giąs ejti ant misziu,
ižgirdo staugimą savo milomo 
szunyczio. Norėdamas dažnio- a“ * ft i kas jam atsitiko, persisvere 
už daug ant tvoreles ir nukri
to žemvn.

! J

kad sztai

14 metu mergaite ižgialbejo 
visa szeimyna nuo smert.
Pittsburgh, Pa. — Keturio

likos metu Mariute May, užsi-

menesije, li- 
pasekmingai 

per operaeije padaryta 
specialistą daktaru 
ga.
gyvos. ... u-.............
Viskas czionais pigu, net ir 
szliubai. Laimingas miestelis.

Kingsley, Iowa. — (‘ziouai- 
tiniam miestelije poreles gali 

pakol juos mirt is. ne ■ 
už labai pigiu pro- 

39 reidus.
merges ir senbernei, 
sisarmatina, g

per 
M ininber- 

Mergaites yra sveikos ir

. 4snsiriszt 
perskirs“ 
kia, ha tik uz.

4

pirmu- 
arba 

) Jbarge n dej,

Sen- 
kurie ne- 

ali būti suriszti 
tiktai už devynis centus per
burmistrą miesto Wormkyvju.

Ltarninke atsibuvo 
tine diena papiginimo 
teip vadinama 
isz ko pasinaudojo tris poros.

Bankai teipgi neapsileido, 
nes kas atnesz in bankazde\ v- 
nis dolerius aht suezedinimo, 
tai tam prideda doleri. Sklist- 

a t pigi no pi c

toris krutamu,ja

barzdžei teipgi 
kės aut skutimo kaipo ir cigaru 
sztorai ant savo tavoru.
Kaip žmogus be koju pastojo 

ant koju.
New York. — Al Gilbert ak- 

pa veikslu,
žmogus neturintis abieju koju, 
stojo priesz suda, apskunstas 
už nedavimu pinigu savo pa- 
cziulei ant maisto. Gilbertas 
yra prezidentu Film Produc
tions Ine. kompanijos.

Su nusiszypsojimu pasako 
jisai sudžiui kokiu budu “vela 
stojo ant koju“ po netekimui

tarnavo ant Kurnegio auksinio abio.ju koju; gllkC) ,„,k ki
visa 

namo.
Liepsna jau buvo užėmus ko- 
nia visa narna, I 
pabudo, iszneszdama

medalio, iszgialbedama 
szeimyna isz deganezio

eksplozijos.
Philadelphia. — Tris mote

res likos baisci apdegintos ka
da gazoliais peczitis cksploda- 
vojo name Mrs. Onos Eichler, 
2705 Wheatsheaf Lime. Visos 
likos nugabentos in ligonbutia. 
Artimas tvartas užsidegė nuo 
deganezio namo, paticije isz- 
gialbejo kelis arklius ir asztuo- 
nes karves.

Szeszi lekiotojai užsimusze,
Langley Field, Virginia. — 

Szeszi kariszki lekiotojai likos 
iižinuszti kada du 'arooplanai 
susimusze laike manevru. Terp 
užmusztuju randasi Arturas Pittstono, likos sužeistas per 
Marsickaa isz Chicago ir Fe
liksą Blitdika.

Artimas tvartas užsidegė nuo

isz de
ganezio namo savo szcszes jau 
nesnes sesutes ir broliukus, po 
tam pabudino tėvus. Ugnis pa
dare bledes ant 3,000 doleriu.

Nelaimes su automobileis.
Pittston, Pa. — Czionaili- 

neje Iigonbuteje guli Ed war- 
das Long, 8 moty, isz Swoyors- 
villes kuris likos sužeistas nu- 
szokdamas nuo ledinio troko. 
Jonus Edwards,^ 6 metu, isz
Nanticoke, likos sužeistas per 
automobiliu arti 
Kranas Norkus,

Reikalauja kad Valdžia vėl 
iszleistu 13c paczto stempas.

Gene ralis 
kas Work, 
nariu

Paczto Virszinin- 
gavo praszipia nuo 

Amerikos 11istorijos“ 
kliasos Shepherd College State 
Normal Mokyklos isz Shepher
dstown, W <‘st \ irginijos. Pra- 
sz.o Paszlo Departamento kad 
iszleisti 13c pacztines stempas, 
kurie buvo neseniai sustabdyti. 

Po to praszimu yra pasirasze 
kurie iszro-

numeris 13 tankiai
26 kliasos nariai, 
kavo, jog 
atsikartoja Suv. Valstijų isto- 
rijojoe.

Jie pamini sekanezius-
1. Amerika atrasta vakare 

priesz trylikta menesio diena.
2. Originaliszka republika su

sidėjo isz trylikos kolonijų.
3- Pirma oficialiszka

turėjo trylika dryžiu ir žvaigž
džių.
4. Musu
“American Eagle“
niszkas erelis) turi trylika lite
liu, kaipo ir musu “E Pluribus 
Unum“.

5 Pirmas žodis persiustas per 
Atlantikos kabeli, buvo pasius
tas trylikta diena.

6. Afusu sidabrinis
yra pilnas trylika. Aplink Lai
sves g 
džiu.

vėliava

ženklastautiszkas
(Ameriko-

kvoteris

Pilsudskis staezei 
buk ne bus kandidatu aut pre
zidento Lenkijos, isz ko labai 
nerimauje lenkai. Buvusis pre- 
inicris Vitosas ir M. Trapczins- 
kas, pasidavė nnt kandidatu 
ant prezidento.

Paliko milijonus savo tarnaitei 
už gera prilankuma ir meile.
London. — “Palieku del 

Klarisos Watkin 15,000 svaru, 
prick tam metines mokesties 
po 500 svaru ir viskas kas ran
dasi mane name po No. 142 
Piccadilly ulyczios, mano 
brangius mezginius, kai Ii Ilin's, 
deimantus, paveikslus ir 1.1.“

Buvo tai paskutinis testa- 
ponios Alicijos de

taji milžiniszka

name
u ly ežios,

mentus
Rothschild, kuri mirė nesenei 
palikdama 
turtą savo isztikiamai tarnai
tei, kuri radosi pas Rothschild 
per 35 metus. Sziadien tarnai
te Watkiniute turi jau 67 me
tus.

Ana sanvaite paua Watkins 
pardavė paveikslus už 30.000

51 metus.
*

IM

■J,

162 namai sudege, 200 szeimy- 
nu be pastoges.

Terre Boune, Kanada. — 
Ugnis kone sunaikino visa szi 
miesteli, kuriame sudegė 162 
namai, 200 szeimynu neteko 
pastoges, o
suvirszum ant milijono doleriu. 
Gyventojai visi iszsigialbejo. 
Štokas vandens buvo priežas
tis teip dideles nelaimes.

bledes padaryta

'I* *.*■
i

I

I
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Tikimiszkas pasiutimas.
Friesland, Holandije. — Ant 

vieno Holandersko laivo kuris 
iszplauke isz czionais, kilo ti- 
kimiszkas pasiutimas. Vienas 
isz laivoriu apreisz^ą kitiems 
savo draugams, buk ant laivo 
randasi velnias — inkalbeda- 
mas in savo draugus, idant 
skaitytu daug biblije kad vel
nią praszalint isz laivo. Dalis 
laivoriu paliovė savo užsiemi- . 
mus, skaitydami per visa die
na biblije, kapitonas negalėjo 
priversti laivoriiis prie darbo 
jokiu budu. Vadas tikimiszku 
pasiutėliu staezei apreiszke ka
pitonui, jog turi plaukti adgal 
in pristova, nes prieszingai 
velnes paskandys laiva. Kiti 
laivoriai melde kapitono ant 
keliu idant sugrąžytu laiva ad
gal. Kapitonas nesutiko. Tada 
keli laivoriai sudaužė kompa- 

o kitus instrumentus in
kus apsunkino
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|i ' 3svaru (1,500,000 doleriu1) kiti 

dalykai veliones daejna lyg 
penkių milijonu doleriu, o dei
mantai ir kiti brangus papuo- 
szai atnesz da kokia dcszimts 
milijonu doleriu.

Tarnaite mylėjo savo ponia, 
buvo labai prilauki visame, 
mylėjosi kaip dvi sesers, ke
liavo visur ir gulėjo vienoje 
lovoje. Pana Watkins, pribuvo 
pas savo ponia ant tarnystes 
kada užbaigė mokslą dažiureji- 
1110 ligoniu ir atėjo tada, kada 
pana Rothschild susižeido nn-

J 'J"i
Į-alva yra trylika į^vaigž- 
Krelis laiko alyvos sza- 

kele su trylika lapeliu viename 
nage, ir trylika žaibu kitame- 
Abudu sparnai turi po trylika 

“Quarter Dollar“ 
susideda isz trylika literiu.

7. Yra trylika literiu inv Paul 
.Jonės vardu.
8. Buvo trylika laivu pirmoje 

Ame r i k os La i v y ne je.
9. Per r v

d
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plunksna ir sa
mote in mares, 
daugiau kieravima laivo. Ant 
galo po keliu dienu pasisekė 
laivui sugryžti adgal in Ho- 
landije, kur tikimiszkus paik- 
szus uždare kalėjime.

metai adgal, kąda jam nupjo- 
• ve kojas, apleido ligon bu te tu~ 

. rodamas kiszeniuje tiktai 60 
kada Mariute con(llt ]>q (am aplaikiau dar- 

isz de |)a prje ]£rUIamuja paveikslu 
ir in tris metus vela “stojau

— Šliuže ji paleido 

bertienei turi mokėti po 200 
doleriu ant menesio ant josios 
užlaikymo.

Trūkis iszsirito nuo begiu, 
105 sužeisti.

Shenandoah, Iowa. —'Szim- 
tas penki pasažieriai likos su
žeisti per iszsiritima ekspre
sinio trūkio nuo begiu ant Wa
bash geležinkelio, kuris ėjo in 
Sa i nt Lou i s. Tru k i s ta n ic Įnik e 
bego per maža, tilteli. Lokomo- 
tiva inutrauko paskui save, ke
lis Vagonus. '* i .

’ . . Y 1 "
* 111

rodamas kiszeniuje tiktai 60 
____  Po tam apteikiau dar-

ant koju.“ — Sttdžo ji paleido 
už toki iszaiszkinima, ' o G ii-

Birželio 1917m.

savo namo.
27 metu, isz

automobiliu kada, ėjo per. Wat
er Street tilta.

pasekmingas ant 
Lako Erie trylikta diena me
nesio.
10. Musu vėliava buvo pakelta 
aut Fort Sumter trylikta diena 
menesio diena,
11*. Jeiierolas Pershing dasieke 
F ra ne i ja 13
12. Konstitucijos tryliktas pa
taisymas paliuosavo szali muo 
vergijos.
13. Nekasztuotu dauginus isz
leisti 13c pacztine stem pa negu 
koki kita. Praszymas ir inima 
keliuszstem])u piszinius,

—Foroliqi Tjangaago Infor. Service,

ptddama nuo arklio, ir nuo to
jo laiko buvo heperskiriamos 
drauges per 35 metus.

1,000,000 Turku ir Graiku ap- 
leidže ne savo szalis.

Lausanne. — Daugiau kaip 
milijonas Turku ir Graiku pra- 
dejo apleiclinėt ne savo sza- 
lis, pagal padaryta sutarti. 
Graikai turi apleisti Turku 
žemo, o Turkai turi prasisza- 
lint isz Graikiszkos žemes. 
Abįdvi tautos turi parduoti 

.savo turtus ir apleisti už
drausta aplinkine. Pagal alli-

X
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AKYVOS ŽINIUTES.

į Mete 1940 miestas Czika- 
gas kqtina užaugti ant didelio 
miesto, nes už 18 motu gyven
toju pasididins ant ’keturiu 
milijonu žmonių.

M

i
'ii

!įl

drausta aplinkine.
jontu sutarti,' tas buvo nu- 
sprensta, nes prieszingai atsi
būtu dideles skerdynes ant 
abieju szaIi u. .

w

/ #

t Anierike paezedumo kliu- 
bai ant Kalėdų, sudėjo szimet 
daugiau kaip 180 milijonu do
leriu.’ Priesz Kalėdas banko® 
sugražina pinigus su procentu*
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Japonai pradėjo ryt. seile ant 
Alaskos, jies nuo kokio tai lai
ko tonais priviso daug japo- 
niszku sznipu kurie daro žem- 

ir suraszineja
Valdže daginius apie 

tai, paliepė trauktis sznipams 
sza Ii n.

Amerikonu” ku-

lupius 
vietas.

visasPo visa sklypą pradėjo mil- 
^.iniszkai augti nauja draugavę

Iszt ikiamn
riti tykalas yra kovoti prieszais
Ku Klu.x Kan organiztirije ku
ri kovoje prieszais atejvius, 
žvdus ir katalikus.

Nauja draugavę jau 
apie deszimts
Dariu ir kožna diena auga pa
sekmingai.
i ________ ’
i

turi
tukstaneziu sa

Darbininkai mažai turėjo su
dėti padėkavone 

Padekavouos Dienos.

K
[„1

I1 ¥
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vokiszkosVisi žinome, jog 
įmirkęs ne turi konia jokios 
Vertes 
Ue 
persitikrino

I

i.

ne
- žinoma, czionais, bet 

Vokietijoj, kaip apie tai 
Jonas Euhs isz 

QJuipioin, 1 Ilinojaus. Jonas tu
pėjo 600 doleriu, 
įsavo szeimynelia 
kur už tuos pinigus pirko ho- 
leli su visu

li u važiavo su 
in tevynia,

inredimu, poakiu 
laipsniu augszczio ir tai muri
ni.
k

szimet laike 
“Padekavones Dienos.” Kas 
ne turi ka indeli in burna tam 
niekas ir neduos.
skverbėsi per duris ir lan
gus, niekas nesistengia josios 
isz fenais prnszalyt ir paleng- 
vyt gyvenantiems sklepuosia 
ir kelnoresia.

Ir kam ežia dekavot ?
Reike pirma permainyt visa 

gyvenimo būda, užvesti pared- 
ka, reike paguodoti tiesas ibio- 
(lanezios lyguma 
sii'ins žmonim, 
laikai užejs, tada bus laime ir 

ir galėsime ap- 
Padekavones Die-

Kur badas 
duris

gyvenimo vi 
o kada tokie
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Kiauszinis yra geras ant va
landos, žuvis ant deszimts va
landų, duona ant visos dienos, 

motore antVyras ant meto, 
'penkiolikos metu, o geras prie
delis ant visados.

Prie laimes 
\lažai reike, o 
geidže turėti, 
jum pasakysiu 
laimes. Šatai, jeigu turi name
li, dndnutes užtektinai, gera 
Jaikraszti del smagaus pralci- 
ilimo laiko, drapanas ant už
dengimo savo kūno, darbeli 
]<uris tau atnesza nauda, jeigu 
lave kas myli, o tu jam sugra
žini meile, tada mano mylemi, 
turite tikra laime, ezysta sav- 
Žine ir ilga amži.

ant szio svieto 
tiejei, kurie ja ja 
paklausykite, o

džiaugsmas 
vaikszcziot 
na prigulinezei.
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Ne teip labai senei keli szim- 
tai sąnariu isz 
kos organizacijos 
I.W.W. iszkeliavo 
kiszka Rosije
prižadėtas rojinis 
Sutvėrė 
kineje

darbininkisz- 
po vardu 

iii bolszevi- 
kur jiems buvo 

gyvenimas,
kolonije aplin- 

Siberijoi,

ka reikė prie jo duonutes i

Sakoma, jog gyvenimas žmo- 
jgaus, yra kaip muilinis burbu
las. Todėl tai
Vuikszczioje teip pripustu.

Niekas netikėtu, jog teip ap-
hzviestam 
Su v. Valstijos 
Milijonai
Juoką skaitvt ne
Virszurn szeszi milijonai vaiku

18 metu nelanko

i

tiek žmonių

sklype kokiu yra 
penki 

kurie nė
ra szyt, o su-

rastųsi 
žmonių,

puo 6 lyg 
piokslaines.

Priežastis tame — moksląi- 
pes ne turi pinigu ant vedimo 
piokslo, o
puolatinis rūpestis uždirbimo 
pinigu ant iszmaitinimo szei- 
piynu.

antra priežastis, tai

Vienatinis Persijos
szeszes mvles

Matyt kokis lenais pro-
kelis turi tiktai 
ilgio.

geležiu-

sziltes-Sz i a d i e n gyvename
Miani laike, ne kaip praejtuosia 
Jnetno.sia kada tai žiemos buvo 
labai szaltos. Dvideszimts ar 
trisdesziints metu adgal 
<lekavones Dienoje 

g keliu,
Padekavouos Diena” buvo 

]<aip pradže vasaros ir truputi 
palijo.

Visa žiema 
ant 23 dienu.

Hiiego ly 
t 4

“Pa
turėjome

o paskutine 
Diena

yra susivėlinus 
Paskutiniuosia 

clviejuosia metuosia, aplinkinė
je dideliu ežeru oras yra szil- 
tesnis ne kaip praejtuosia me
duosią.

Zinunas teipgi iszrado, buk 
Virszuneje žemes, prie žieminio 
poliaus ledai pradėjo tirpti,

Pennsvlva- *

o 
kaip kur pasirodė žeme, kur 
Surasta terp akmenų atspąndi- 
tnai lapu ir žiedu (kaip tai at- 
niranęla ir ktu|ykli>isa taijkei) 
ka parodo jog toji ledine sza- 
Sis turėjo kada būti karszta 
6eme. ______
f Atejnanti meta
Bijoi bus ižduota daugiau kaip 
dnilijonas laisnu del varinio 
Jautoinobiliu, ka parodo, buk 
Imt kožno dvieju szeimynu pri
puola po viena automobiliu. 
[Ąrsziause, jog valdže daro por 
niaurus kelius, o jeigu automo- 
J>ilei teip platinsis kaip szia- 
Įdien, tai tebyriai plentai bus 
niauri, o ir miestu ulyczios per 
niauros, ries didesniuosia mies- 
Įtuosia jau nesiranda vietos 
pel automobiliu.

%

Lenku diemyisztis “Slowo 
praneszh kad 25 Spalio, 10 vai.Į 
nakezia keletu apginkluotu vy
ru užpuolė Pairiszkiu dvara, 
kur paėmė visokiu inrankiu, 5 
Daugeliszkio valszcziaus, isz 
arklius ir ve.^unus,. ir užpuoli- 

iiDnbd|l '27 Spul io 
n..

su bn^ikeliu ant 
Niemrnezinos plento, netoli nuo 
Vilniaus, užpuolė du apsigink
lavę revolyerais vyrai.

'Traku apskritije I 
valanda 
part izanah

kai'ipabego.
ant lenku seržanto Czapsb ku
ris važiavo

Spalio, 5 
ryto lenku perrengti 

kareiviai užpuolė 
ant PonesiszkiO. kaimo neitrali- 
neje juostoje ir eme szaudyti 
isz kiilkos-vaidžiu ir isz szaii- 
ii' vu. Gyventojai juos isz ten

TIESI 
KELIONE 
4 i

/>

LIETUVA
•PER

ARb/N LIEPOJĄ
Lietuvei vaduojant In PUlavft aplenkia 

lenku juostu (kaiidoru)
Vitui (reczla klasn padalinta In knm> 

hariiN imt 2, L 0 Ir 8 lovų.
ESTONIA............27 Gruodžio
LITUANIA ....... 17 Sausio

Ik/. New Yorkn ar Philadelphia in llamburca 
$1(13.50. In Pillava $1(H;.5O. In Llepojn $107. 
Ikz l'hiladelpiiia in New Yorka geležinkeliu.

KiHpkiIcm prie Vietiniu Agentu. M

F

Ne( ir Enidikiai pastebi!
Tiufrtr r rri nu - -nn r    -ai ■— — —  -  - - - - 

Ir yra taip Icgvu vi«i <kai i i galvos paf.n- 
kanas. Tik kelis kartus patiau-

.fj

Jieje 
Kreznecke, 

viskas sekesi gerai, pakol ture- 
ir pinigu kokius 

Aidublistai atsivožė su savim 
Kada iszsibaigė 
neiszpasakytas 

vargas ir badas. Pasirodė, jog 
prižadėjimai bolszeviku buvo 
prigavi n gi. 
amerikoniszkam 
teip buvo baisus, 
teres atome sau gyvastes, 
kasioje negalėdami

sugryžt adgal 
bet bolszevikisz-

isz Amerika.
užėjoviskas,

tamPadėjimas
miestelije 

o kelios mo
li li-

ilgiaus
konfeti, norėjo 
in Amerika, 
ka valdže ant to nesutiko ir ne- 
pavelino, apreikszdami, buk 
amerikonai turi padare kon
traktus ant dvieju metu. Kolo- 

isz miestelio, 
p<) miestus, geisdami 

in Ameri- 
Teip tai užsibaigė iszban- 

dimas amerikoniszku bolszevi
ku del labo Rusijos.

apreikszdami,

n is tai pabėgo 
prasiplatindami 
biriszkus
sinugtį per rubežiu 
ka.

kitus si-

ant atejuan- 
g nelai- 

1923 mete, 
garsinga franeu- 

a te j ties poni

sunaikinti per 
menesije 

bledes

Pranasza vimas 
ežio meto iszbure dau 
miu atejnancziam 
kaip spėja 
ziszka inspetoja.
de Theleme. Motere pranaszau- 
je buk:

Sausio ir Vasario menesiuo
sia bus labai szalta žiema. Bai
sus sztiirmai padaris milžinisz- 
kas bėdos Amerike, Europoje 
ir ant Atlantiko. Sniegines vie
šnios vieszpataus kur juju ki
tados nebuvo. Du amerikonisz- 
ki miestai bus
viesulas. Apriliaus 
tvanai padaris daug 
Amerike, Europoje ir Rosijoi.

Juniaus menesije duosis 
jaust smarkus drebėjimai že
mes kurie padarys daug ble
des o tukstanezei 
žus.
viduriniam Amerike ir daly
sią Europos.

J ulajaus, 
temberio menesiuosia uzejs 
dideli karszczei Amerikę, bet 
lietaus nupuls užtektinai ant 
surinkimo geros rugepjutes.

Keturi ženklyvi vyrai pra
žus staiga rnirezin — tris Eu
ropoje o vienas Amerike. Mo- 
jaus ir Juniaus menesiuosia 
kils dideli politikiszki sumi- 
szimai Europoje. Svietine ka
re, kuri ketina kilti, bus sulai
kyta per skypa kuris nesikisza 
in Europiszkus veikalus, o 
tuom yra Amerikos.

Tokia tai pranaszavimas ant 
atejnanczio meto, JĮiet galima 
pridėti da da^gj^ nelaimiu, 
apie kokius žmogui <> 
sapnavo, nes žmogaus protas 
ne turi galybes inspeti visko 
ka mums laikas atnesz.

menesije

Imti picini 
įlojus

Tik kelis kurtus
i n vu. 
iszvijo.

Nauji Litai Kaune.
1 I diena Lapkriczio likos par 

gabenta isz Pragos nauja par
tija Litu, 
stambesniu
Isz viso yra pargabenta 4 mili
jonu ir 80(1,1)00 ilitu. Neužilgio 
bus pargabenta dar stambesniu 
banknotu partija 3 milijonu 
sumoje litu.

Vagyste Mokykloje.
Vakare apie 7 valanda M. P. 

S. Sunugusiu Vidurines moky
klos 2 klasėje vagys iidinde pro 
įauga iii rūbams 
kambarį ir isznesze kelius mo 
kiniu kari’iviu szinelius. Vagys 
pabėgdami paliko viena maisza 
ir matyt kad mislino da dau
ginus pagriebti. Kad ir vagyste 
likos tuojaus pastebėta bet va
giu nepasiseko pagauti.

Lenku žiaurumai.
Nepersenei viena ryta 5 vai. 

apie 40 lenku kareiviu atsiustu 
isz Auk. Silezijos ir perrengti 
eiviliszkais rubais, o nekurie ir 
kareiviu uniformoje, vedant 
vienam karininkui užpuolė Liu 
bavos miesteli, apiplesze ir žiau 

nužudė vyr. milieijanta 
......... milieijanta 
mokytoja Czerniu. 

valszcziaus- *rasztininka Miku- 
levicziu ir studentą Žilinską.

1
i M 
Y/1Ri^s 

tq plciiiknnu mirtinoji prie.’a 

ir llufflcH pagelbės jums visuomet j;| 
tokia užlaikyti, f 
pleiskanos tuojaus runaikinn. juos 
NiiHipiikjlo bonkn A’hjl/r.t nnvo npfi.-koje Aintxlio už C»5<- , nrba priaiuskiU 75c. 
pauto žonklvliiuii tiesini j labaraloi ij t.

F. Ai). RICHTF.R & CO.
HM- 114 So. 4th St. Brooklyn. N. Y.

[i. VV
77/

ir JI,SM
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio j
tokia užlaikyti.

NAUJA KVAILYBE ISZ PARYŽIAUS.
amerikoniszka. aktorka 

kuri neisziojo ant ranku
Teddy

Miss Betty Allen, garsinga 
vožė su savim

n f h i - Szioj partijoj yra 
kupiuru Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—ženklai.Stage Door Johnny 

111 rojo 
o

PASAKĖLĖS ISZ 
GYVENIMO.

4 4

kaip kokia lelukia. Taigi seniau 
..............ir kitokius balvonelius,(’nppyr ’ *

GROMATA ISZ LIETUVOS.

Viesulą, ledai ir žaibai padare 
daug bledes; brangenybe; 

musztyne terp kareiviu.

Juozas Janulaitis isz New 
Philadelphia, Pa., aplaike 
kanezia gromata nuo sa\ o bro 
lio Jono isz Liet u vos:

Nudžiugom brolyti, jog pa^
jus streikai jau pasibaigė bet 

kas do naujie 
uos. Spalio buvo naujas rinki
mas Seimo, kini 
trijų metu.

Nuo Kaziu

SC-

4 *

pas mus ir ne

iszrinko ant

KaIvai įjos, Au

Rudos pradėjo 
vesti nauja geležinkeli ant Ma 
rijampoles, 
gustavo.

Vasara buvo labai sunki ko
kios neatmena seni žmonis, 
nes buvo dideli sztiirmai. Vii 
kaviszkio dvaro kluoną sudau
žė ir daug mažesiu triobu ap
linkinėje sugriovė .Perkūnas ir 
ncapsileido, nes nuo Vilkavisz- 

perkunas su-

7 užėjo baisus 
kuriu tiek 

žeme nžden-

kio lyg Barzdų 
degino 13 triobu.

Nuo 1 birželio lyg 5 rugpju 
ežio lietaus nenupuole, per ka 
labai mažai užaugo ant lauku.

Rugpjuczio
debesis su ledais, 
nukrito, jog visa 
ge, ledai buvo didumo dvieju 
kumszcziu, iszmusze visus lan
gus. Ledai ėjo palei geležinke
li szonii, nuo ViIkaviszkio ir 
ėjo link Pilviszkio ant Griszka- 

g gyvuliu sukruvi- 
radosi tame laike

budžio, dau 
no, kurie 
ant lauku.

Vokiecziu ostmarkes nupiio- 
vadi no 

“ly-
ma i nant 
po trile-

kurias Lietuvoje
t m ime

J t

“Teddy Bear,” 
dabar nauja iszmislino.

isznaikini- 
jisai

aptinka ii h

I.

sukabinti

•'■*r.......—.... ...... .....■Mm*"' ... ...... —....  "i-.. ........

EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo Clockn'Tesąs kalba iii vaika: - Nu 
neszkie szita buteli iii nptirka 
ir pasakyk ponui aptiekoriui, 
jog jojo būdas ant
mo blusa yra niekai 
tau sugrąžys pinigus, nes jisai 
gvarantino taji maiszima.

Vaikas nuėjo in 
kalba in apt iekori:

Mano tėvelis ūmi idant 
ponas sugrąžytu pinigus nes 
jusii inaiszymas prieszais blu
sas yra netinkanias.

Apt iekoris: - O ar tavo tė
vulis gerai perskaitė 

naudoti tajikos kai)
ma !

\'a i kas:

>
ant beli
niai sz v-

I o 
tik tiek žinau, jog 
gero visa jusli 
blusos kaip kando teip ir kan- 
(

visa

asz nežinau, 
tėvelis isz- 

niaiszyma, o

bi ji!
Aptiekorius apalpo iszgirdes 

t uos žodžius.
4 # #

'Tūloje liet uviszkoje
joi įniro szl.orninkas. Xelaimin- 
gadotuves ir velionio lavonu vė
žė su dideliu iszkilinia 
piniu.
bilius kuris
žiavo ant krūvos akmenų, ka
ru vonas 
sidare, 
dvvai!

*

koloni-

naszlele iszkele dideles lai-

ant ka-
Ant nobiiines aiitomo-

\eže lavona užva-

riai
Venkait i, 
Žvaira it i.

1 v v r.
Janu.

karei via i

bet vietos
ir szautuvais,

Vlrsz

Jeigu irikalaujale gero laikrodi), pirkite 
i žila j u Kailiuku, yra lai gcriauNiiMi lakrodin 
Yra padirbtas Inz geriausio niaterljojo. yra 
grasei u.z nirdžio iszpjautytaR. Vidurcl yra 
padu bll Idant laikyti gerai ezcna.
rodykles yra maž(»s durukea isz kuriu isz- 
eina mažas gaidukas ir pagieda valandas. 
Jin leipui pasirodo ir pur.-valanduoso. Szis 
laikrodis m* tik kad yra gražus daigtas bet 
ir reikalingas daigias, gvarantylas ant 25 
metu, ir ai virai galime sakyti kad niekas 
kitas negali jumis toki laikrodi parduoti 
už tokia maža preke, nes yra vertas ne ma

inos pastanavi jome 
Tik painia likit

Todėl nelaukite nei mi
nutes bet naudokitės isz progos. Prisfusklte 
mumis lik $ 1 t ankpinigu. rcszta u žinok esi to 
kada gausite. Teinykite jeigu jumis siūlytu 
panaszu laikrodi už pigesne preke lai gal 
yra ne lokio gero padirbimo. No laukite 
bei orderuokite tuojaus. adresavokite

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 N. Irvlng A ve.

žiaus kaip $25.00 bot 
parduoti liktai už S10.75 
apie szita preke!

SA LES
Dęp. 23. Chicago, Ill.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA* NEW YORK
V. *

v
*
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Lenku perrengti partizanais 
užpuolė teipgi ant 

Ponosiszkiu kaimo?apszaude ji 
kulkos-valdžia is

gyventojai juos isz 
tonais iszvijo.

'Ta paezia diena ir to paties 
kaimo gyventojas Juozas Kas- 
peraviezius nuėjo pas neit rali
uos zonos lenku vvriausvbes *■ A
organ. V. rajono mililicjos ko
mendantą praszyti kad atiduo
tu jam karves kurias buvo pa
ėmė kulkai 1!) Iiiigpiuczio kada 
jie buvo užpuolė ant Pononisz- 
kiu kaimo, l'ž szita reikalavi
mą lenkai ome Kasperavicziu 
muszti ir reikalavo kad pasa
kytu kur lietuviu kariuomenes 
kokia dalis raudasi.
nieko nepasakius buvo 
kini sumusztas, sudaužyta gal- 

akys iszmusztos ir parvež
tas namon visas sutinęs.

Gaisras Kurszenuose.
Spalio iiasidarc

HVRmuf* *■
..jt*1—"T''

apsi\ (“i tc, dureles 
iszpuole 

nebaszninkas
Pasirodo, jog <ztorninkas buvo 
tiktai letarge ir visiszkai ne 
buvo mirias. Nebaszninkas su- 
gryžo namo, gihibies ir pažinS- 
tami džiaugėsi, jog atgijo ir 
vela viskas (‘joj po senovei. Po 
keliu metu vėla žmonis iszne- 
szi nėjo graba
sztorninko kuna. Pati velionio 
priėjus prie graboriaus Maku- 
laueko tarė: “ 
saugok szikart, idant vėlu

l už\ ažiuotiim ant tu akmenų ir 
kad vela nebūtu jokios nelai
mes. — Mat naszlele , bi.r •>

grabas
at- 

ir o 
atgijo.

7

visa pasauli. 
riasitinkame keleivius New Yorke

.Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka. kreipkitės in atsakaneziausia

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

Iszinainome ir siuneziame pinigus in 
pagal dienos kursą;
ant stoeziu ir sutinkame nakvine savo hotelije; bagažus 
pi įstatomo ant laivu ir apdraudžiamo;
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu.ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW Y0RK,!N. Y.

Ofisus valandos: Nuo 8 rvte iki 8 vakaro.
Nedidioniis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

padarome paš
ilei kniaukite

le, 
auksinais, dabar 
tus,” už viena Ivta 
banke reike mokėti 
ka szimtu.

Ruduo tiiom Įnik 
žus, kaip kada po 
do sniego.

gana

m karavona

gra- 
biski nnsiro- 

Liiidu i ini!inv. knd 
Tiejei drebėjimai atsibus žiema jau po szmiu.

žmonių p ra-
!>C

lei tin i mažai pa.szaro, 
Nori i its ggu nėra.

Ponuli tik apsi- 
ne-

va,
C

gv\ ii-
ii pini-

Žmogui
smar-

T

galutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu/ 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi, priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso: 
kuna. Jeigu jusli aptiekorius!neturi Salutaro Riterio tai' 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

. -J .,

Km
Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras

diena25
gaisras pas A.. Laukaiti. Gais
ras kilo isz vidaus. Savininkas 
sako kab artistas kuris tame 
name nakvojo ir kilus gaišini 
neužmokėjas pabėgo.
daus nepasiseko nieko iszneszti 
ir bledies namu j padaryta ant 
100,000 litu ir turtas apie 10000“ 
litu.

4

Matyvulei pi- 
ni'perka,

pinigu neturi, už tai ir sunkus
I

at laidas
inuszl vne

Augusto ir Sep- gus, bet niekas
menesiuosia

veikalus,

pridėti da da^gp^ nelaimiu 
. ne nesi-

Sveczei ir žuvis pradeda#

smirdėt po trijų, dienu.
• Geriau ubagaut ne kaip 

vogt, geriau dirbti ne kaip 
ubagaut.

♦

lios idant ir szikart neatgytu vy
ras.

*
pragyvenimas.

Vilkaviszkije 
Ražancziavos, 
su kareiveis, kurioje dalyvavo 
apie szimtas žmonių. Viens li
kos teip sumusztas, jog ant ry- 

net ap-

per 
kilo

o kitastojaus mirė, 
kurto. ,

Prisiuncziu jums penkis ly
tus ant pažiūrėjimo, kaip isz 
rodo musu nauji pinigai.

A te j toje pa raszy s i 11 
daugiau naujieueliu, 
mus girdėt i.

Su guodone tavo brolis Jo
nas Janulaitis,

I jums 
kas pas

X ’ v f
Ne klausyk rodos varg- 

szo, nes jam paežiam reike ge
ros rodos.

bas meilus.*
ju baisa neszioje.

* Nesibijok tiesu — tiktai 
sudžiaus.

*

Po sinort bus tau ir gra-

’‘Szunes loję, bet vėtra ju-

* #

— Neliudekie 
juk tavo motore 
priesz Dievo sudn! - 
nigas in iiuliudusi Motiejų, po 
palaidojimai suyo pacziųles.

— 'Teisybe .Įegamasteli, bet 
asz įpislinu, jog ir Dievulis tu
rės su jaja, nemažai ergelio. Bu. 
praszau kunigėlio, kaip mano 
Katre, Dieve dįiok jiai dangų, 
atida ris savo žioti, tai ne pats, 
velnias jaja ueprukalbes, ir 
nekarti^ sąu mielinu, kur josios

Motiejau 
«tojo jau 
-turo k u-

ATSIRAUGĖJIMAI,

• I

duszele nuėjo,
ubprums

įlips in pQ.kla
, 0 dan-
i Ip

gal szetonni n.ipriims.
gujo terp aniolų jięsiranda vie
tos. ,

KVITU Knygele Draur’iteme del 
leąmokejlmo pinigu Uflxmlk* 
ma - - - - ;®0c-

KVITU Knygele Draugybėm*, del 
KaslerlauH nog audetu pinigu ant 
sualrinkimu - - - - - - - «0c 

w; a BOCZKAUSKA9-0O., 
MAHANOY CITY. PA,

Kasterlaun nog sudėtu pinigu *nt

J '•)

GALVOS SKAUDĖJIMAI.

Nužudė.
Alytuje 25 dienu Spalio, ap

lankęs savo gimtines Jurgis 
Krasnickas, ministerio univer
siteto studentas, grižo pt‘ksz- 

xjzris in teviszke. Kinant Simno 
iSlnbados vieszkeliu kažin koks 
žmogus vdžįuodanuis ant bai- 
sykolio pasivijęs jin ties Ales- 
niku ežeru ir nukovė. Kalti- 
namusai po ti^mus^imb už ke
liu dienu buvo sipintus ir pa
sodintas in Alytaus kalėjimu. 
Sude jisai pasivadino save. Pe
tru KrizauHku isz Lavuczio 
įkainio, Punsko valsz. jr kad bu 
ves 1-inojo paiko kareivis. Per 
tardymu pasakojo kad J. Kras- 
aiickas užmusztas norinezio pa
sipelnyti.

t
i

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

___________

VYRU
LIGOS Plttsburgc. Jlual mokinosi Varszavojo, studijavo begije 32

Gydo užslnuodinima kraujo Ir silpnybe*

1

Į
f

mbtiiH lnvairiau Ligas; Vyru ir Motoru, todėl jas nuodug*. 
> taiial pažinsi a.

vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo, Invairias Ilgas pa- 
oiiianczlas nuo iicęzystumo kraujo. Ataiszauklto ypatlsz 

ik (knl,' per laiszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba Rusiszkat 
4 4 ir Lcnklszkai.

kDR. KOLER .
Km»

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 6 vakare a • ta • a ■ • a 1 »

- l’ITTSBUBGH, PL
Nedeliomis 9 iki 2 popiet. 

«38 PENU AVĖ- 
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Gera Galva
Antanas Druktenis 

žiaves isz turgaus, valgydamas 
pietus, alki jau užmotos, ome 
savo žmonai pasakoti:

— Sziandion suėjau ir tavo 
tetuszi, buvo ant turgaus, pri
sikrovęs grudu visa vežimą....

— No, tai dyvai, kad pats 
važiavo; t urbti t ir Marijona 
buvo? Kas prie ju? — klausi
nėjo pati — senai besi matome, 
ar visi sveiki!

— Sveiki visi... su pusber
niuku atvažiavo...
sipirkti... ant 
svecziu turėsią.
tinai ir mus abudu isz vakaro

> — ža- 
miltu pir-

parva-

szio, to pa- 
Szvento Koko 
Užkvietė bu-

— jaukdamas pasakoji 
da ir alaus daryti...
ko... mat, dideli pokyli pakels...

— No, no! Czia dar dides
nius dyvus pasakoji — stebisi 
pati — tetuszis pokyli pa-
kels!!..

— Prisieina ir pokyli kel
ti. kad jau pats strėnų nebepa
kelia, prireikia jau užkurio.... 
Pcrsza Marijonai koki vaikina 
su dideliais pinigais... taigi 
ant Sz-to Roko busiąs paskuti
nis rokundas... Ims Varniene ir 
luizdiene... žinoma, ir visos te
tos sulėks, kaip varnos ir pad- 
los, ir tau Imtinai liepė būti...

Kaip-gi nebuli?... Aržiu 
Dievui nors syki ir tetuszis at
virto ant dvasios szventos... 
Marijonai sravi jau laikas isz- 
teketi, ir mes
pažadėtosios dalies...
parnesz pinigus, visoms apmo
kės senai 
One sake...

Ne del jmsu sakymo, bet 
užteko kalei ragaiszio... vos be 
pakruta, senis... o 
bura szeimininkauti... maž ne
pasendino ir merga.

Pats laikas teketi mer- 
ji už mane daugiau dė

mėtu mažesne... — 
tai-jau naujienos!...

Važiuoti, žinoma važiuoti... bet 
kaip czia su vaikais?...

senei laukiame
Užkims

tetusziui sakiau ir

vis dar ko

gai. 
szimties 
Tai-jau,

— Valkus turi, mama, vež
tis — atsiliepė vyresnioji mer
gaite — ir asz važiuosiu...

— Taip, taip, visi, visi — 
juokėsi tėvas — duris užrūky
sime, kūtes uždarysime.

—- Ne, Mare! — tarė moty- 
na — tau prisieina namie būti, 
mane iszleisti... pusbernis, pie
muo lieka, reikia valgyti... žą
sis, gyvuliai, abi negalime...

— O jau vaikus, mama, 
vežkis, asz nedabosiu... Juo
zuką per naktis krioks be ma
mos, Stasike vežkis vaikui pa
daboti, o Joniukas vienas nesi
liaus.

jau 
asz

—- Su karte vežimą pri
krauk vaiku mamai — juokėsi 
levas — tai bent bus svecziu...

— Svecziu, tai svecziu... 
bet kad visi pliki — rūpinosi 
pati. — Brangus rugiai, par
davei ?... Didelis buvo turgus?..

— Kas dos branguma... pri
vežė maž ant kiekvieno veži
mo... visiems reikia skatiko... 
bepiginejo žydai... maszininio 
alyvo pirkau... szmero ratams... 
juk reikės kulti... dar balnu 
sena nupirkau, pigiai atsiejo... 
nors apiplyszes virszus, bet 

gales pataisyti... 
Begk, Mare, butelis alyvos ra
tuose paliko, kad nesusikultii... 
Rugius pardaviau, maž visus 
pinigus ir paleidau... tai-szia, 
tai-ezia...
muiszeli, kur andai 
vo nedamoketa...

— Pusantro 
žei ir nebeliko 
balnas bus dar vienas baldas 
palepiuose valkioties 
keęi pati. — Isz teisybes, duok 
Dors pusrubli vaikui marszki- 
peliams...

Ant žodžio suvirko lopszyje. 
jMotyna iszkele kaip kleeka, 
raudona riebu vaika. Mieguis
tas, akeles trindamas, pamatęs 
tęva juokėsi. — Nei Tiara n kė
lės tėte nebesuteko, nei marsz
kineliu... szit kokie stori su- 
ptyre... prie senuezio ne gražu...

M** « A . * * ■
__ _ _ _ _ 

įęs isztieses, lenkėsi vaikas

kaulai geri,
virszus,

Joseliui už druskos 
ėmiau, lai

pino iszsive- 
pinigu... o tas

- juo-

Tia-ta! tia-ta! — rauke-

Paklausk te tęs, 
juo-

prie tėvo.
— EilvsZ,'eikszį Juze! Ma

ma sako: barankeles nesu teko, 
o szit kas? — isztraukes ba- 
ranka padavė vaikui...

— Juze!
kame marszkineliai ?
kesi motvna.

— Mano Juzas ne ponas, 
bet darbininkas — tarė tėvas 
bueziuodamas vaika — krūmi
niais nedeves...
biniai prie dajJ^^ajį^e i

Naminiai, dro- 
isz- 

plaus, sulopys ’ .naujus pa
sius... tote linu nasest^Jl)tote linu pasekoJll'

Neduok pusrublio, i 
duok — erzinosi pati neduosi 
geruoju, pagautiliai pagausi
me... sziaip ar taip skatiko prie 

nėra, taipduszios tetei kaip 
nėra...

ne-

O kas tau darbo? — 
ko tau trūks

ta? duonos, putros, tarsi netu- 
skat iko!...

imsiu rokun-

szokosi tėvas

beneri ?... Nėra 
priesz tave ežia 
dus vesti ?... Druktenis eme jau 

pati tuoj iszsineszino 
s kepure užsi-

iszdrože laukan. Netru-

pykti, 
kamaron ir pat 
movos
kus pati isz kamaros iszsinesze
keletą vaiku marszkineliu su
dėvėtu, vartydama tuos Mari
kei rėkavo:

Sukurk, Mare, ugni, rei
kia szannuko padaryti, marsz- 
kiniuku vaikams iszszutint.i, 
paskyriau 
prireiks... bet Jonuko niekaip 
negaliu vežties... nebent pli
ka... anei kuomi apvilkti...

— Nei kuomi? 
ko Marike

vaikams
kur plonesnių, jei

uzsiszo 
Czerkasines 

goezikes ar no gerok 
bierkike,

- °g‘

taip
su szal-

graziai pasiu
4

Bet balakoniuko — 
kokio...

Bene dabar szalla 
pertrauke Marike — keliui 
užsiausi skara, o prie senuezio 

vienmarszkinis 
tyti, kepurike turi...

Nuo szirdies Marike inkai 
binejo, matyt bijojo, kad ne
paliktu ant jos galvos Jonuko 
namie.

— Stasikės tai 
zukui padaboti;—Jare moly
ną — sijonuką, hijrods, turi 
ezerkasiniuka nauja, net fili už
kėlęs nei isz ko pasiūti... galva 
mano sukasi... kad buez nesu- 
kirpusi kvartuga gal but isze- 
jusi bluzkele... tavo iszaug- 
toji, czyst jau nuplyszo...

O-gi mamos ta siauroji, 
asz kartais

rankoves trumpos, siauros, 
pat miera bus Stasikei...

Taip rūpinasi Drukteniene 
pasikalbėdama su vyresniąją 
keturiolikos metu dukrele, ku
ri, aeziu Dievui jau motynai 
rankas paremia. Visa jau szei- 
mininke ir 
su jaja motyna dalijasi.
syki Marike labai gudriai mo
kėjo motynai patarti. Ikiszio- 
lei, kol Marele tebebuvo maža, 
Druktenienei visi smulkieji 
apie vaikus rupeseziai ant jos 
vienos galvos gulėjo.

dabar
Marike

IH‘I

gali laks

reikia Ju-

— sijonuką, rtb<$ods,

kur apsivelku... 
in

visais rupescziais
t) ne

vienos galvos gulėjo. Ko! dar 
vaikai maži — sziaip-taip ver
tėsi. Nutekėdama turėjo dideli 
kraiti ir visokiu drabužiu dau
gy be, labiau czerkasiniu 

vilnoniu daug
prisitiekusi. Pradėjus vaikam- 
kušti, drabužiukus pleszei, vis 
dar isz atnesztiid:i užteko pa
siūti: tai pala isz kokio sijo/o 
•s/o'.m’s, tai visa nmrd<ois, ai- 
ba koki 
Vis

mimu,
na-

huvo

SAULE
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Tjirp Lietuviu nauja mada 

atėjo,
Kad pas skvajerius szliubus 

imt pradėjo, 
Sako: kam cze ejti pas kunigą, 

Ir duoti jam už^dyka pinigą ?

I

“AR TU MANE KUOMET 
GIRDĖJAI KEIKIANT?”

Sztai nauja maszina kuri ižbando 
plentus, ar kontraktorei iszpil de gerai savo darbu ar ne. Bau
dimus daro Suv. Valstijų inspektorei.

reikalas koki drabuži patiekti. 
Czia ukes darbai po laukus, po 
daržus, czia verpalai, audeklai, 
skalbiniai, lopiniai; viskas ant 
jos vienos galvos; nes isz vyro 
puses, kas link smalkiųjų na
miniu darbu ir apie vaikus tai 
isz jo, kaip yra sakoma: kaip 
isz ožio-tekio — nei tauku, nei 
plauku. Jam apie ta nei botais; 
nupirkti vaikams ar paežiai, 
nors kelis mastelius perkelio, 
ar kokio kartūno, jos \’vrui nei 
galvoje, bet ir kam ?

Ar-gi nemato, 
szvarus, aplopyti 
žmoniems

kreminiai
FJ1 ‘

tems
()-gi prie 
kas

daugiausia 
kokiu

pastato kiek
Druktenis antra tiek; kas kiek 
degtines, Driiteuis antra tiek... 
Nemanyk, kad Druktenis užsi
leistu, mažesniu liktu, 
nebus, jo virszus

prarezia... 
maga ry ežiu:

alaus, —

Ne, to 
visur ir vi

suomet turi virszyti. Už tai vi
si mano, pagaliau ir mato, jog 
Druktenis savo pinigu galo ne
žino. nu tik szimlais, bet tuks- 
lancziais jo Imt u 
nes,
taip placziui elgties.

Valsuziuje ant 
aut teismo pasisukus, 

už
iszl i k i mas

prirokuoja, 
net arėdamas, negalei u

vaikai,|og
, o prastiems 

naminiai padoriau 
lik žy- 

Pa i p aiszkino Drukte 
žmonele, nir- 

net urejo; 
levu val

iu

devet i;
dams.
uis. Pat i jo, lėta 
kuoni(‘t savo valios 

netekėjusi, po 
netekėjusi 

pakliuvo, taip po 
visa amži

savo
kol
tižios buvo, 
vyro nagus 
svetimos intekmes
turėjo vergauti.

Jeigu kuomet 
koki nieknieki nusipirkti, pra- 
szo vyro, tas neklauso; erzin- 

be jo uusi- 
itt pikeziausia 

ugni inmos-
Vyras, kumszczia stala

prireikia jai

damos žada pati 
pirkti. Tuomet 
apmaudu kaip iii 
da vo.
d a u ž y d a m a s,, s za u k d a \ • o:

Pirktumei tu be mano 
žinios, nors už viena skatiką, 
giltine tave rautu tuoj ant vie- 

Kaip mane gyva matai 
— ant vietos!... Ko jums truks
iu — man rūpestis, ne tau! Asz 
pats nupirksiu... 
darniems 
met skatikas kiszeiioj nesuki- 
nejosi.

Bala žino, iszkur 
skalsa jo pinigams buvo, 
dos, 
gyveno,

<) tiems ža- 
pirkiniams niekuo-

tokia nr- 
Ro- 

Druktonis gan turtingai 
niekuomet nusigėrės 

nevoliojosi, nei pinigus be rei
kalo meto. Rodos, ir parduoda 
javu, linu, tai 
Kartais paims ir po kolos de- 
szimtis užsykio; beskaitant, 
beeziupineja.nt in kiszene ir isz 
k i sze nes bek a i sza 111, 
turgų, syki in
kus, žiūrėk, Drukteniui 
tarpe ir sutirpo pinigai.

O jis žmogus nors ant paro- 
pado-

gyvuli koki.

svki in 
jomarka nuvy- 

nagu

dos statyk, — 
rus, augsztas,

gražus,
žaliukas v v ras 

kokiu reitai. Visu godojamas, 
linksmas, smagus, isztikimas, 
akylas: jeigu iszreiszke kur 

kaip jis pa
le i rv i u ink irto, ir

isztikimas

uis visus
jis! Kaip j

sueigos,

iszrinktii ji iii virszaiezius,
syki mane 
bet maža

kirk

ma.

jog

perdaug ežia 
maga ry- 
nes mm 

reikalauja-
reikiant./.

daugiau
visuomet žmogus 

o visi mano,
szv kszl urna. Del to

ar 
Drukte

nosies vadžioja.
žmogus, 

ne
jau szaukt'i ant jo: 
vda:

s z y k s z t u s, n e p a s t a t o 
ežiu
l url ingo

t > czia 
maž be skatiko:

per
menko dalyko ir nepakliuvo in 
vyresnybe.

Ūkininkas geras, laukai jam 
uždera, aruodai visuomet javu 

stogai, 1rolw‘sini —pripilt i;
kaip, stiklinei, 
szeimyna, geležim* 
do. Jo užmanymus, 
pimus

t robesiai, 
Namais, boba, 

ranka val- 
jo palie- 
aklai turinamiszkiai

pildyt i. Jo 
keli negali pakreipti

O szeimyna, 
kad sutrenks koja iii žeme, tai

žmona nei par plau-

pinui.
jo pa Ile

x' a i kai —

skliundžiumis visi 
letes liepiami.

T ‘ ‘ 
kurio kailiu 
(ziau g

lekia, kur

l’okio tai budo Druktenis, 
žmona augsz-su

Ridėjome.
Toliams bus.

Valgiu Gaminimas
y-e----- JR!-----

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szįa knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
kę tiktai . .

W. D. BOCZKAUSKAS CO
. . $1.50

Jeigu skvajeris pigiau padaro, 
Ir pora in viena suvaro.

Ne senei keli jau toki szliu- 
bai atsibuvo,

Pas skvajerius apsivydavo, 
Nežino koki dabar gyvenimą 

vos,
Bet nuo Dievo palaiminimo 

neturės.

♦

Vienas iszauszias szinkorelis 
Sudžiūvęs noiszmanelis, 

(ivvena lietuviszkain mieste, 
Skulkino pavieto.

Naktimis valkiojosi kaip ka 
tinas, 

Sugryžda vo apdriskias 
k m vinas, 

1’a.cze ir vaikus palikdavo, 
(•(•n t lis iszleisdavo.

Su valkatoms užsiduodavo, 
ln kitus miestus paimdavo.

Negana da to, 
Bizni apleisdavo;

už baro,
Nieko sau isz to nedaro, 

Norints juokės visas svietas, 
ejna iii paleistuviu 

vietas, 
1‘ati verke per dienas, 

viską 
sienas.

Geriau padarytu, 
Kad toki 
gyvenimą
Ligonbuti ji užbaigs, 

Apsimalszyk 
Pašilais v k!

Uždirbtus

J

n

Pauze palikdavo

.Ju szeimyna nebuvo turtin
ga. Motina vargo namuose su 
keletą vaikucziu, aprūpindama 
neplaczia gaspadoryste. T 
vas, jau apysenis, buvo papras
tas darbininkas. Jie gyveno 
pamaryje Irlandijos žemoje. 
Kuomet isz darbo levas nega
lėdavo iszmaitinti 
tuomet su vyresniaisiais vai ! 
kais iszpĮutlkdaVO in jura pa-[ 
žvejoti. Vargingai jie gyve-i 
no. Bet aplinkiniai kaimynai, 
ne iszskiriant ne auksztai ant 
kalno gyvenanezio senovisz- 
koj stiprioj pilyje grafo Kerry, 
visi jie gerbe kaž kodėl senaji 
O’Connelli ypatingai. Jo žodis 
buvo neginezijamas, 
žmonių ateidavo pas netolima 
teisėja, kiek pas senuką.

Jo žodžio kausesi 
jauni, 
miecziu vienam 
davo reta ir didele garbe, būti 
pakviestam ant kalno in lordo! 
rūmus.

Ramus, linksmas, 
teisingas, jis 
suprasdavo 
kuriu mokslus iszeje ponai ne- 
visuomet atspėdavo. Vaiku jis 
niekuomet nemusze. 
žodi baudžianti tarus, 
” viszrziukai, 
vadindavo, verke, kaip nu
plakti. Bet ir tai retai tebuda-

Jaunieji linksmi esti. 
Ypacz linksmas buvo 10 metu 
Danielis. Jis nenuorama, nouž- 
siganedindamas 
gija, dažnai 
kaima ir tenai su kaimo ber
niokais szposus krėsti. Bernio
kai, kaip visur buvo invairus; 
geni

ga spado rys te. fe-
I )elko t u

ę>.

vo.

> t

Jie
gi<‘<lodamas visuo

met užsimerki?
Dėlto, kad viszteles manės ne 

giedant ir nesuga- 
szeimyuos, Idintu mano giesmes.

va i -

prajuokini u
’ l

Ne liek

seni ir
Isz visu apylinkes kai- 

senukui tek-

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Ktiorrwd i<iukinmani Pain-Expcllcrio 
piųnlboH, Skauimas greitai Hpga* 

Įima ir noMrnnguinHi 
— p r any kata. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
HMirnAt ifcko bk a na
mo, nervini knitun 
<’ios neuralgijoj kan
kinančio ir riedi an 
cio j krūva RtrenŲ 
dieglio, tuojau^ nu- 
Aipirkilo filio gulin* 
go ir pntikčlino Šei

myninio linimento ir juorni ištrin
kite HkamlnmaB victim. Tikra«ia 
Pain ExpolleriH turi muftŲ INKARO 
vaiabuŽenklj. Vini kiti yra pa*

Kaina 35c. ir 70c<

Kada m

Kaimvnai girdi per

iszvarytu,
Ba savo pabaigs,

#

Sztai k a girdėjau,
Kada ana diena ulyczia ėjau:

Sei mister polis,
Vii ju plis, 
Tol m i ve r,

Mein strvt skver.
Aj From Hazleton kom h i r, 

Got som gud bir.
M i j u tu kom, 

And for ju giv som!” 
Palicmonas nusistebėjo, 
Jog in ji teip kalbėjo, 
Už kalnieriaus paėmė, 

Lazda isz diržo iszeme, 
Maszna isztrauke, 
fcjportelis szauke:

No, no, mister palis.
Aj no vagis!

M i litvisz, gud men 
Kom on szen;

A j gi p j u dale r, 
No go for skvajer.

Palicmonas su lazda kirto

i t

4 i

f f

rimtas ir 
permatydavo ir 

tokius dalykus,

Bet jam 
visi jo 

” kaip jis vaikus 
verke, kaip

broliu drau- 
eine lakstyti in

ir blogu ten buvo. Bet 
Danielis neskyrė ir nenumano.

jais sutarė, 
ju visokiu 
negirdėtas 

dalv-

Rodos tam- 
Te- 

tylejo. Nusi-
namai.

Pamažėl taip su 
kad iszrnoko nuo 
žaislu ir vienkart, 
O ’Connellin szeimynoje 
kas, iszmoko keikti nepado
riai.

Sužinojo tėvai, 
siu apsidenge visi 
vas visa, diena
kaltes sūnūs tos tylos bijojo 
daugiau, negu paezios baus
mes. Visi in ji žiurėjo sznairo- 
mis. Ne vienas, tėvui tylint 
nenorėjo su juom kalbėtis. O 
buvo j u isz viso 10. Maža Da
nieliaus szirdele plake kruti
nėję, kaip sugautas paukszte- 
lis.

Užkampyje, prie pecziaus 
pasislėpė ir kaltininkas. Tėvas 
ji pasivadino drebanti, apka
bino, pabueziavo garbiniuota 
galvele, ir tarė virpaneziu bal
su:

— ‘‘Sūneli. Ar tu mane gir
dėjai kuomet keikiant!”

Visas nusikaltimo didumas 
prie szitu žodžiu iszkilo mažiu
kui aikszten, visa tėvo meile 
jautiesi balse. Ir jaunasis su 
aszaromis sukrites prie tėvo 
kojų neklausiamas prižadėjo 
niekuomet taip nebedaryti...

Praėjo metu daug.
Senasis O’Connell senei atsi

gulė senosios bažnytėlės ka
puose amžiams ilsėtis. Simus 
tu žodžiu niekuomet neužmir- 
szo. Jis tapo garsiausiu Danie
lium O’Connell,

vaiabuŽAnkl j.
rncgzdžiojiinaiR
aptickoRo nrba i A

F. AD. RICHTER G CO.t
104*114 South 41h S.1., Brooklyn, T»

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinų Grojiku ir Mokytoju.

Mes taip gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai. 
GEORGI&V1TAK MUSIC CO 
4639 S. Ashland Ave. Chicago.

ROYAL MAIL
IN HAMBURGĄ T IK S OK 

Didelis naujas trijų szriubu laivas 
ORDUNA .. 25 Novemberio 
Bus tai geras iszplaukhnas tiems 
kurie nori būti tėvynėje keletą san- 
vniczlu priesz Kalėdas. Visos atski
rtos kajutos.
ROYAL STEAM MAIL PACKET 

PACKET COMPANY
26 Broadway. New York*

Arba pas vietinius agentus.

TEMYKIT LIETUVIAI

I 
į

J

,Įl

II

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailesite.

kompanijų

Turėdamii 
Jog nębagelis tuo virto. 

Kad ne butu jau užsigeriąs,
Ir pinigus pragertas, 

Ne butu teip smarkus, 
Raibėjas tokius niekus, 

Daugelis tokiu sporteliu mis-
- liną sau:

Papo rysi u angliszkai tau, 
Norints pats nemoka, 
Kaip Pilipas iszszoka, 

Liežuviu kasžin ka lamatoja, 
Gramatika su savim neszioja. 

Broliuk, gerai pirma iszrnok, 
Isz pradžių augsztyn ne szok, 
Nes pradžo yra sunki kožnam, 
Daug metu praejna nevienam, 
Pakol gerai liežuvi isztaiko, 
Ir svetimus žodžius sutaiko.

Patis tai,persitikrinome, 
Pakol gerai iszmokorne, 

Dabar galime kitus pamokyti 
Priesz kožna pasistatyti.

Mokslas kožnam pritinka, 
Tokia žmogus visur tinka, 

Bet ir neužmirszk kalbos savo, 
Nes tai prigimta tavo, 

Savo tautos nesisarmatyk, 
Nes visur ja ja platy k, 

Rūpinkis, 
Ir visados mokykis!

jeigu 
savo nuomone 
sake, kaip 
visur jo virszus, jo teisybe lie
ka. O, o! jis ir pats labai gerai 
apie save numano. Žino, jog 
nei vienas isz jo sodžiaus, pa
galiau isz viso valscziaus, nie
kas taip aiszkiai ir tikrai ne
permano kokio reikalo. Už tai 
pasisukus jam ant kokio jo- 
marko, ar turgaus, arba sziaip 
szventa diena, po visam mies
telyje, tuoj pulkas žmonių be- 
apstoja Drukteni, iszsižiojo 
klausosi, nes jo kalba kaip tik, 
rodos, žirklėmis karpo. Klausia 
kas kokios patarmes del kokio 
dalyko, — kaip Druktenis tars 
žodi, taip visuomet jo patarme 
iszeis geriausia, 
už visus iszmano.

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

MAHANOY CITY, PA.

&

kurio vardu 
žino visas pasaulis. O Airiu že
me laikys ji per amžius savo 
iszvaduotoju pirmoj eilėj, 
kaip Amerika savo Washing- 
tona.

Ir jis pats, apvainikuotas 
garbe ir kentėjimais, būdamas 

kuriuom skaitosi ir 
galingi Ai- 

sake: 
Jei kokia nauda savo szaliai 

netapau, | 
gyvu pa-.

tai visa HinrJicus, 
suardžius.

apvaikus
pirmoj 
savo Wash i n Cu<x*—-

X

ku dauginosi 
kuto, daugiau • ir

ir didesni, pats,

apsiausta 
apsi mb; vo, 

valkstydavo, bet ilgainiui vii
p’-’i- 

drabužiuku
miplesze. Atnesztinia. jau emc 
mažinties, maž jmi baigiasi. 
Tuotarpu Marele pr-akusielcjo, 
efno mažuosius padaboti. Mo
lyną likusi trupųįį ’iuosesne 
stengėsi praverptl vilu u, linu 
ii' kasinėtas iszaudžia, pramur- 
do szioki toki ezorkasa — 
valkams, sapleszinio 
kiniams: nežiūri, stora ar plo
na iszaudžia, bile tik vaikai 

neapstyre.
vis 

sukasi

maž

ap- 
marsz-

nenuplysze, neapstyre. Vis 
darbuose, vis rupescziuose 
Drukteniene sukasi lygiai 
skruzdele, vis knita. Pati Su

vieką apgal-džiūvusi, greita, 1 
voja ir savo užmanymus ,grei
tai iszpildo. Nors ir miego tan-

nes geriausia

veika-Atsitiko kas pirkti, 
liūgas jam daigtas ar ne, Druk
tenis nepaduos kitam, — tuoj 
nupirks. Derasi kokias laižy- 
bas, — Druktenis daugiausia

kiai trūksta, jeigu prispirta j stato. Prie liotori jos, — Druk-

S. .IUOCNUKIS.
LietiivlNzkitN Kriiiuczius.

Pasiuva visokius Siutus ir Ovorko- 
tus pagal naujausia mada ir isz 
geriausio ruuterljollo pagal noro 
kostuineriaus. Senus pataisau ir 
iszproslnu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas ir- 
busite visame užganėdinti. ;
102 E. Centre St. SHENANDOAH.

>

vyru, su
popiežiai ir Anglai 
rijos skriaudėjai, jis 

< i

padariau, jei gyvuliu
tai tėvo žodžiai, su
vyzdžiu suriszti tai padare...”!

Ar daug tokiu Levu yra, ku
ine galėtu atkartoti 
ju O’Connell:'1' J

—“Ar tu maue kuomet gir
dėjai keikiant!” ' B. Ž.

su senuo-

i

REIKALINGA AGENTU
4 • 1 f \ ' • ■ ♦ <: *

DIDELE MARSZKINU DIRBTtJVE 
reikaląuje ągentu parduot! ju marsz- 

klnus tteflog nesziotojams. Pigios
prekes. Sempelol dykai. Madlęon Mills 

|503 Broadway* New York. ad.

Pigios

CUKlAf?
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandenili kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45<q47 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
62,022 tonu

Apleidžia Now Yorku kas Utarninka 
Greitas persėdimas Southampton©.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
ln Piliava 2 k lesa Kares
In Piliava 3 klosa $106.60 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Piliavoj važiuojant 
ln Soutluunptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

GrelcKlnusl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllc agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jtisu mieste ar apielinkeje.
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Žinios Vietines Lenkai apdovanojo medaliu 
Pershinga.
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rrv •Tik 17 dienu lyg Kalėdų, 
prasideda 40 

musu bnž
— Nedėliojo 

valandų pamaldo.s 
nyczioje.

— Pamalelije truputi pali
jo bet ne tiek, kiek reikejė.

— Union National bankas 
Subatoje iszsiuntines 
nius paezedumo

Ka ledi 
(‘Zekius ( 

2900 ypatų kurios apl iikys mi 
virszum 5.5 tukstanezius dole 
riu, kurie czedino per \ isa nu* 
ta po kelis dolerius

lel

nr cent us.
— Paczodumas užsimoku.

■f Atėjo žine isz
M buk

SAULE

Kaip mokinusi JllMl f-U

t
įstoto'»įto<m> to 4 A J .iii wf s

TAMAQUA, PA'11,685 automobiliu pavogta 
Pennsylvanijoi.

Harrisburg, Pa. — Lyg sziai 
dienai Pennsylvanijoi 
ta 11,685 visokiu
per vagis. Isz t uju 1,549 likos 
surasta per palieije ir sugra 
žinia locuiniūkams.

KUR BUNA?
P CUaJ

UJ

m A

poniute, 
j t muistą . pa v

Paieszkuu mano 
Paldauckiene 
szinskiute, 
Pittsburge, jau 
negirdėjau nuo

■ * ' <*

».< iX
•4

pavog- 
autouiobiliu

<

2‘vvenoH?

TEISYBES.

Jeigu žmogus yra alka
nas tai unarai nieko neženkli-

tuszczia kisze-

seseles Juze 
po tėvais Su- 

pirmiau
5 metai kaip 
jos. Meldžiu

atsiszaukt, arba žinantieji np’m 
ja malonėkit prnneyzt, 
svarbu reikalu.

Petras Snszinskas, 
1538E. P“ ‘

turiu
lt

33r<h St.,
Cleveland, Ohio. P' įminusiai

« tol Ito* » »■» * Mto to to. tol ■* ir ■! « - > -to.

Pas gydytoja.
— Nieko nėra

| HI S

(I
jingo, Bisk i lik 
ramybes, 
šio.

- Bot daktare. 
J’amislai

mano sveikatos ne i satyre i. Pa
žiūrėk nors

—O taip,

f 11

na.

| >oi I

vi Kai

in liežiuvi.
Tamistos liežuvis 

reikalingas yra po-

nūs t
—Labaiu getui:—Luligijė : mokytojas

taip alui myli* jog ir po lekcijų

KOŽNA R Eit EDA. 9 ryte iki 8 vokare.
2‘trns Floras • 11 WEST BROAD ST.

valandos
T

DAKTARAS I. ff. HODGEMS
Flillndcilphia Specialistas z 

Užsisenejasiu Ir Chronlszka Litru 
Eikite ten kur esate tikri kad fau-

pasilieka ant kokio 
ilsiu. mokykloj.

Tūkstantis Naktų ir Viena
Kas turi 

niu, ne turi prieteliu.
Kada pilvas yra pilnas - 

tai smegenis tuszczios. '
Valgyk ka nori, bet redy- 

kis idant kiliems patikti.
* ”----- T " balsu.

rPaieszkau Antanu Bratimia 
isz Zizoniu Kaimo, taipgi Jo- 

j na Ambrasu, Mikola Vaicilena 
isz 
vėžio Apskr., Vabaimku Para. 
Meldžiu atsi.szaukt ant adreso

Detroito, 
Adomaitiene 
Josios lavo

nui
tai buvo jo- 

kntla

M"

Micb 
(Micutiene) mir 
na atgabens i u Mahanoju 
palaidojimo.

P-
e.

palaidojimo, nes 
sios paskutinis 
lankėsi ezionais kolos stuivaites 
adgal.

noras.

Naujasodžiu kaimo, Pane ARABISZKOS ISTORIJOS
llo tvirta rodą ir atsakanti mediką- 

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS illKr.ka gydimą, per daktaru kuris turi

704 Dideliu Puslapiu. 150-Paveikslu.Kur pinigai 
ten teisvbe t vii.

Vyras be paezios, tai kaip 
kailinei be plauku.

Alkanas visados 
apie duona.

Sziadien 
gauti ant iszmoke.sties 
paezia reike pirkti už '

turi i
150 Paveikslu.St. Vilaiszis,

Assumption, III.Box 423 - _____

Jaigu esate silpni, ncrvlszkl or II- 
' guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 

SZTAI KA RASZO I8Z LIETUVOS 1 esą padare, ateikite pas mane ir pas- 
AP1E SZITA KNYGA llaptingai pasikalbėsime. Laukti yra

| pavojinga.
Viduriu netvarkos, aptrauktas Be

Druoziai Puikiai Apdalyta Audekliniais Iszmargintais VyrszajsnnLU0,ttS- 
-------+

jč

\sz Morta,Paradauskiute po 
Tarasevieziene paieszkau 
broli Juozą Paradauska 

paeinantis isz Ziuroniu kaimo, 
Barbiersku Para., 
Red. Meldžiu atsiszaukt po ad
resu. '

Morta Tarascviczicne, 
109 Valley St.,

Pittston, Pa.

i
vvru
mano

augliunupuolimą
North Mahanov kasyklosia. li
kos sužeista^ skaudžei iu koja 
Kazimieras Vizgirda, 
South uiyczi<».

Pirmo vordo konsehm 
nas Jonas L ruimas padekavoj* 
už ta dinsta ne 
pinno in penkta vorda.

; Antanas 
nuo West

Per

viską
518 \\\

(lenerolas I ’erOii ngas

mislimi

>-

persikels isz
lu jo

ana 
diena likos apdovanotu augsz- 
cziausia garbe, medaliu 
luti militari ” “
tituta.”

4 4

galima 
t iktai 

kesz.” Suvalkų

M
■bi!

Ii,'

i1

t r

vieta likos paskirtas 
Tnmulonis buczmis i 
Mahanoy St.

—• Poni Gvgužiene ir dūkte 
Valerije iszkcliavo Serudoje in

laidot u-

mazgu
bažnyuzioje 

Sakaliute

‘ ‘ Vir- 
Polonia res- 

Dr. Wroblewski prise- 
gineja medali ant krutinės ge-
nerolo, kuris liemenei pribuvo 

Lenkijos apimti ministerio 
dinsta.

ir

ISZ

M. Knpczins-

ANT PARDAVIMO.
Balberio fikszczeriai del dvieju 
krelsu, parsiduos pigiai nes tu 
riu padaryti vieta del didesniu 
fikszezeriu.

Wm.

lt

Tuksiantis Naktų 
fi irViena

Gcrbemasls Tomistai: —
Sulaukiau nuo Juču sluncziamos Į žuvis, užkimimas ir sunkumas po val- 

vardu knyga 
” už

Brooklyna. dalybauti 
vesią savo gimines.

— Diena 27 liks 
moten >tes

liętuviszkoje 
AJarga rietą 
Jonu Ajdukaicziu.

— Skaudžei susižeidė 
"iim'lis Juozo 

kada ant juju puolė

mano vardu Knyga "Tūkstantis i KJ11** Į?aznl, svaigulis, silpnumus szir-
Naktu ir Viena' 
szdrdinga aczlu ir labai džiaugiuosi tai palengvinti, 
kad tokia knyga kaip

"Tūkstantis |K1UI- ffarn,» svaigulis, silpnumas szir- 
kuria tariu I<HCS» *r vlsos viduriu netvarkos crel-

M'UI Ji; •

iiEi
I
II

Odos Ilgos, iszberlmal, papuczkoii, 
Naktų ir Viena” apturėjau, nea man jĮ dedervines ir kitos odos ligos greitai 

pasiduoda per mano gydimą.
Silpni Tyrai ar pajėgos Juru jaunis- 

tos juo apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta 
ženklino, jaigu telp tai matykite Ina
ne,

Rnmailzinas visokiuose padejlmuo- 
c, telppgl Isztino ir sz.tyvi sulenkimai 

' pasiduoda per mano gydimą. * ’
Ar esate neminti ir trole nuodeja, 

silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 

į greitai pallstat, pikti, iszbllszkuals ir 
|lszberimai ant veido,- pailsės, nuvar- 
Į skausmas peczuoee, skausmas 
i tuose, skausmas gerkleje, stokas en-

• ♦ « to a

Tūkstantis4<

r,

4

i

į!
?į jum* pa

rk:Suimk is, 
995 K. Centre SI.

Mahanov Cit v, Pa.
PERSERGEJIMAS

Mahanoy City Water 
kompanijų prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl boreikalo nelaistyki- 
te vandens, pataisykite bogan- 
czes paipas, 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant, tuo pataisyt. — 
Mahanov (Lity Water Co. 
riHIIHlllMlllhlUIIIIIIIIIHUiillllllilUIIIlMUMUHlJIHllIhlIu;

lt.
t
i I

"Tūkstantis Naktų ir Viena'• >

labai yra žlngoldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvcntal ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

nes Ja
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį ruposeziai 
ant valandėles .atsitraukia.

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

Dv. Palazduonys, 
Czckiszkcs vai. 

Kauno ap.sk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos 
parodo kad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.

W<
i^i 
h^i
(B

no-

— Pacziulo 
suriszti ki° badai pavojingai serga ant 

vietinėje uždegimo plaucziu.
— p. Jurgio Ku-

apdovanojo savo Jnr- 
drutu šuneliu, 

isz M a ha ne
jaus, džiaugėsi isz savo anūkė
lio.

>11
P-
P-

Mi-žirklėm.* 
liaucko. kada ant 
siauezent namie.

— Betnyczioj ir >ubatoj pas 
me>ininka KubeCavieziu Ims 
Speciale kaina: Szvieži >zolde- 

I ‘ork -ezaps 
’5c. Rakinta 

Ver*žiema del k im
lia i- 

vienu del župe> 4 >varai už 25c. 
Verdama 16c ir auk>zcziau.

Taktai 
pas Kubertacicziu 4i>U \\ . Dine.

priežodis 
stula tai žirk- 

izei ir 
jauezesi kaliais 

atsiliepe
turime ir Ma- 

apgarsinome 
A k rono. < >h a- 

žmogelis pasi- 
sa\ e

re i po 1 .’e 
ieži Imme 

h am e 23c.
szimo ir \ irimo po 15c.

-va ra

VISUS

25c.

I lie i r 
Hamburg >teika> 15.

— Senu 
“pabarszkyk in 
les atsiliepė.” leip pana 
su tais, kurie 
ii* tuojaus 
asz.r' Pana sz i u

kydanuis

IV.

sa ko:

“tai ne

— Paoziule 
b i liaus, 
guti puiku ir 
Tėvukas Petras,

sveikaisNorėdami būti 
ejkite in Ka

nes ten gausite
ir gyventi ilgai 
zuno aptiek a, 
geriausiu gyduolių.

Roseland, Ill.— 22 diena Lap 
kriezio isz musu bažnyczios li- 
ko' iszkelmingai
Szv. Kazimierio kapines l‘>m.
senumo mergaite Barbora Pras 
palauskiute. kuri mirė nelai
mingai mirtimi. Jiji rado semt 

eme

nulvdeta in

i. into.

aprūdijusi tėvo revolveri, 
tuo tarpu re- 

buvo užtaisvtas
I CV I / 4 v » f » 4 V 1 l l . - I *■' Z S Z ( ) \ I 1 I 1 j )< V

taikė in mergaite nuo ko ir tuoj 
Praspalauskai g y 

Doltonc ir priklausė prie 
parapijos. Laidotuvėse < 
v 
ha i

m .jin žiūrinėti, 
|\ol\ell" I r < , » , r t.Z 
gi ai ji užgavus i

ri- st ai

I
3

I

1

1

4 
e

nu re gvvena 
musu 
lai v-I .aidotuve 

vo daug žmonių ir buvo la- 
daug visokiu vainiku.

gumines paipos

(t. f.

(UODOTINI SKAITYTOJAI!

Laike bedarbes* po visa Ameri
ka, laikrawaczel Ir nemažai su- 
kentėjo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygini už prenumerata, ir 

buvome priversti laukti
pienu m e ra ta, 
priversti

I

3

S

mes
geresniu laiku.
įnikai pasigerino, fabrikai ir ka- | 
siklos pradėjo dirbt, meldžemo 3 
paguodotu skaitytoju atsilygint Ę 
su skola ir 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me- I 
to ir turimr žinot kiek juju at- į 

'Podol paskubinkite | 
prisiunlimu

Jeigu nenorite pasilikt ■ be pui- | 
kiaus kalendoriaus aut Kalėdų.

0 kad dabar 2

prisiųsti užvilkta
Kalcndori Jau

tas kau

I
i

Dusziuk

rpaudyt.
su prenumeratos

girdėjau nuo 
Kiczino, .jog da ant. senu kapi
niu galima nupirkti 
tus. gerai butu kad ir mes pirk
tu mum, kaip
gulėti szide viens kito amžinam 
atsilsi ?

Jau ant to 
Nors kape 

pasilsi,
tavo

kelis lo-

lai butu puiku

J 
galima

Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. B0CZKAUSKAS - 00. MAHANOY CITY, PA.

Teipgi

Stebuklingas J£alendoriszkas Laikrodėli

i

a

u

j orgijos. Todėl nelaukite.
Pasekmingai aydžlu katara. astma, 

dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir spccialcs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neurl- 

j tis.
Ateikite gausite rodą dykai. Po tam

Inls Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
isabas gydimo. Padekavoncs nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydl- 
imal patvirtinti ir rekomendavoll per 
I garslngiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kotvergais ir Pctnycziomis 10 

i vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Su
katomis 9 ryte iki 12 piet.

' D r. Ilodgens Medical Offices, 
į 4 S. Centre St. (2-tras floras)

|g i iszalszkinslu kokis skirtumas, geres-

I.uksztal r.zlto 
yra gražus

garslngiauslus Europos ir Amerikos

'H >v i AJf 
7 * 4’ q i• x .
i

'-7^ o 7
p* A4 i

Kurts parodo valandas, 
miliutas, dienas saulai
tes, kokio menesio, me
nesio diena Ir permai
nas. Yra tai kas stebė
tino Ir toki laikrodeli 

r luruf yra didelis parati
fe k uniaa.
R laikrodėlio
V Ir labai tvirti, 7 akmenų 
f meehanizma.s geriausio plieno ir nikelio, 

laiku ir gvarantuotas ant 20 melu, 
pamato tas laikrodėlis patinka.
$15.0') bet men parduodame už fabrikus preke už $8.95;

laiko gerai!
Kožnam kas tik ;

užsimerkus '

tai nesut ik- 
noriu turėti 

kad neg
nuolatinio klegėju

Noseri, gulėsiu aut 
f kapiniu.

3 

<4

e 
toj

siu.
malszu 
ežia 
liio. ■7 11 a i i.i u

& . -m

K Vertas Pottsville, Pa....

ir priedu duodam kuris perka laikrodeli,
vadinama typewriter, kini yra graži ir t virtu.

maszlnelc drukavot laiuzkus arba! 
ženklus ir ' 

Ji par- 
ci pas mus gauna dykai kas perka laikrodeli. i 

25c. I

Turi visas literas
niir.K riiis ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios inaszinos. 
r.hluoda po $5.0v ir brangiau, 
Užtikrinaiu kožr.ain užganedlnlnia arba gražinant pinigus. Prisiuskite tk

a

■ M

gyvenimas

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25e.

VV. D. Bocikowtkl-Co. 
Mahanoy City. Pa.

r

ta

. >x>:.

DIDŽIAUSE EKSREI MASZINA ANT SVIETQ.

, sa- 
Jci-

hanojui. Nesenei 
tūla žinute 
jaus, tai tūlas 
erne tuja žinute ant

kad tai a<z.’
gu esi nekaltas, kam priiminėt 

.’ J uk žmo- 
savžine nesiru-

• &

kitu kaltes ant saves 
gus su ežy st a 
pinu apie kitu prasižengimus.

Zinute buvo patalpyta apie 
koki ten Guda ar Gudeczauska, 
kuris gyveno koki laika Maha- 
nojui. Taigi, ezionais teijygi 
randasi žmogus kuris vadinasi 
Gudeczauskas, kuris turi t a ja 
nuomone buk tai jisai. Kaipgi 
jisai gali būti tuoni Gudeczaus- 
ku, kuris sziadien gyvena Ak- 
rone, Ohajui, ir tuom paežiu 
žmogum gyvenaneziu Mahano- 
jui! Taigi, “ 
kumszezia in
žirkles atsiliepe.

4 * black damp 
kurio laido-

J >

Glen Lyon, Pa, — Diena 28 
Novemberio, Pittstonc kasyk
losia užmusze 
Povyla Maceika,

atsibuvo 1 diena Decem- 
ant Pittstonc kapiniu. 

Velionis paėjo isz Susiliko kai-
Radamino gmino. Mari- 

apskriezio.

t u ves 
bėrio

mo, 
jampoles ‘apskriezio. Paliko 
dideliam nuliudimia broli An
taną Pittstonc ir viena Czika- 
ge, broli ir seseria 
Kas norėtu placziau 
apie jojo mirti meldžiu kreip
tis pas mano ant szio adreso: 
Mrs. Magdalen Stankevicziene 
Box 147, (Hen Lyon, Pa.

Lietuvoje.
dažinoti

Ia įpabarszkyk 
stala, 1 I

SU 
tuojaus 

Mahano- 
jaus Gudeczauska pažinstame
ir kaip mums žinot imt, tai isz 
miesto ne buvo iszkeliaves.

Savo laike patalpysime visa 
laja žine apie darbelius tosios 
moterėles.

Frackville, Pa. — Audrius 
Slavikeviczius (D, .‘»7 metu se
numo, perpjovė sau gerkle 
tiksle savžudinstos įr likos nu
gabentas in Ashlando ligonbu
ti, kur daktarai tvirtina buk 
Andrius iszliks gyvu.
Andrius buvo sunaudojus

” ir nožinbjo

JBadai
‘ įtu

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Kada automobilius Jono 
Smukszczio važiavo ant laido
tuvių velionio Dubaucko stai
ga! sustojo ant Read ingo gele- 

artimoje Cambridge

bet buvo isz-

Garl'ields ligonbuti Washington, D. C. likos insteigta di- 
džiause maszina eksrei spinduliu ant gydymo vėžio ir kitu li
gų. In laja maszina paleidžo 200,000 voltu elektriko 
matyti žmogaus vidurius.

idant
BALLf-)BAND uss? 4® wiiw • rauv y : J, wssP sk m raF

Bali-Barni” < 
materjalu, ir

Sveikata
* L ■

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata----

A7ją

(iuniiniai čebatai ir ėęvęrykai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti 
• suleisti j vieną tvirtą šmotą per musu ypatinga veikmę.

sykiu darbo. Jie yra pa-

k l

iš geriausiu
Baili čeverykai parodyti čionai ra padirbti ypatingai del k

suleisti į viena tvirtą šmotą per
■ n

snt(‘szkiiitas 
žmonis tu- 

iszsigialbeji-

Cinkelio 
kasyklų. Tame atbėgo lokomo- 
tiva trenkdama in sustojusi 
automobiliu su žmonimis. Au
tomobilius likos 
ant szmoteliu, bet 
rojo stebuklinga
Hia nuo baisios mirties. Po tam 
nuėjo pekszti in bažnyezia da- 
lybauti laidotuvesia 
darni apie savo nelaimia.

JĮpneertas bažnytinio 
CTlpro puikiai nusisekei Ineigos 
nuo koncerto buvo $350.75.

Koncertas

uzmirsz-

mocz munszaines 
ka daro. «

banditai norėjo apvogti 
Readingo stoti, 
baidyti. Naktinei sveczei buvo
pasirengia sudaužyti dinamitu 
geležiniu szepa, bofyprasiszali- 
no.

Plymouth, Ta. — Visos ka
syklos ezionaitineje aplinki
nėje sustojo dirbti isz priežas
ties iszejimo ant st ra i ko 5000 
anglekasiu. Straikas prasidėjo 
Bostono kasyklosia už tai, kad 
kompanija ne norėjo mokėti už 
mastus pagal sutarti. Kitos 
kasyklos sustojo dirbti, idant 
prigialbet savo draugams isz- 
kovoti savo baroikalavintus.

r>

F

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 5 
* 4 • ffpaveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi J 

apraszorni visokį apsireiszkimai žmogaus kvinoc 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-J 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu) t » J
kalboj dar nebuvo. 339 didelu'puslapiu. Puikeii 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. c 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus? 
.... 3 ; . , . , \jumis iszsiusta per paczta. Adręsavokite:

W. D. Boczkowski-Co.- Mahanoy City? Pa.
4 * / ' ‘‘‘

dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunęs akmens ai- anglies negali supjaustyt ar nu-
dalinta gaut Ball-Band”k l Raitos, Raudonos, ir Juodos spalvos. Paklausk par-. z plėšt juos. 

davinC lojo.




