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Tex. — George

nėr,

ISZ AMERIKOS
e»i ti

20 metu adgal buvo vargszu, 
sziadien milijonierium.

New York. — J. G. Penny 
prezidentas daugeli
Penny and Co., knris ana die
na uždraudė savo gyvenimą 
ant trijų milijonu doleriu ir 
moka už tai kožna meta po 
120,000 doleriu, pradėjo maža 
altorėli drapanų Kemmerer, 
Wyoming, dvideszimts meti! 
adgal, turėdamas viso turto 
tiktai 500 doleriu. Sziadien tu
ri aztorus konia visnosia di- 
desniuosia miestuosia po visa 
Amerika.

Du “nektaixinei piknikai” 
del nigeriu.

Perry, Flo. — Harllo Wright 
nigeris, kuris nužudo balta 
mergaite Rubiną Hendry, jau
na daraktorka, likos paimtas 
isz ranku szerifo per inirszusia 
myne žmonių, kurie sukrovė 
dideli laužo ant kurio pririszo 
prasikaltėli ir sudegino gyvu. 
Du kitus nigerius uždaryta 
kalėjimo už ėmimą dalybų toje 
žndinstoje.

Streetman,
Gay, nigeris, knris subjaurino 
jauna balta mergaite, likos isz- 
trauktas isz kalėjimo per myne 
baltųjų, prirakytas prie stul
po ir suszaudytas. Yra lai 
szeeztas lineziavimas sziam pa
viete in laika keliu menesiu, 
kur mynios žmonių nužudė ar 
pakorė nigerius už subjaurini- 
ma ir nnžndlnima baltųjų mo
terių.
Japonai turi 26,000 forduku.
Detroit, MiOh. — Japonijoi 

randasi sziadien suvirszum 25 
tukstanezei fordiniu automobi
liu, kaip sake Takashi Komat
su, nesenei pribuvęs isz Japo
nijos. Kaip tiktai valdže už
baigs keliolika valdiszku plen
tu, tai ketina daugiau fordiniu 
automobiliu pargabenti.

Senukui iždygo treti dantis.
Ondyl, Mass. — Hany Gard- 

kuris pradėjo 98 mgtus,
džiaugėsi dovana kuri jam ap
dovanojo gamta, o tai aplaiki- 
ma treczius dantis. Pagal dak
taro tvirtinimą, tai Gardnoris 
atgauna naujės pajėgas, 
Sunui paliko doleri, 6 tarnaitei 

10,000 doleriu.
Cambridge, Mass.

Mary Cardova isz Linco!no, 
kuri mirė nesenei, paliko Rad
cliffe Colledgė, konia visa sa
vo tarta. Teipgi užrasze savo 
Rimui Julijonui viena doleri, o 
savo tarnaitei Onai Novin de- 
sjsimts tukstaneziu doleriu.
Milžinizzka žvake iszaiunsta 

in Italije.
New York. — Didžiause žva

ke nn t svieto, kuri likos czio- 
ftals padirbta, sverenti visa 
tona (2200 svaro), kuri degs 
ant atminties garsingo daini
ninko Caniso, kas metas laike 
Visu Szventuju dienoje, likos 
istsiunsta ana diena in Italije.

4

— Mrs.

Žvake yra szesziolika pėdu dy-
džio; apskaityta, jog gales ži
bėt per asztuoniolika szimtn 
metu,-žinoma tik viena diena 
ant meto. |ant meto.
. j*

Kūdikis uždegt narna ir pats 
sudege.

Pittston, Pa. — Jonukas Ke- 
viezius, 4 metu, pasiemias za- 
palku isz kuknios, nuėjo ant 
pastoges kur pradėjo braukti 
zapalkas. Motina nesuprasda-

sudege.

ma kodėl Jonukas toks mai
šius, nuėjo ant virszaus pažiū
rėti. Atidarius duris, lįepsna ir• •durnai veržėsi isz pastoges. Na- 

* V 4 M f «! •
• mas konia visad sudege o jame
ir Jonukas.

v

nes vestuves.
Perrvville, N. H. - 

Davisas v ra

riua,; pabėgo su visu tūrtu.
Middletown, Ind. — Prava- 

žiuojenti farmerei sustojo pas 
Williama Sahffori, 
m y na, bet

Jonas 
vienatiniu žmo

gum kuris pergyeno su dviems 
moterimis po 25 metus. Jonas 

su pirma moto- persistatė jiems baisus regeji-turi 92-metus, 
ria pergyveno 
mirė.

si! v o kai- 
kada inejo in vidų

25 metus, kuri mastant grindų gulėjo lavonai 
Dabar tomis 

apvaiksztinejo sidabrines 
kaktnves su antra moterie, sujje gulėjo trijų metu

25 me- • pusgyvis, nes nuo keliu dienu 
priguli nieko nebuvo valgęs,

dienomis Williamo ir jojo paezios su su
daužytoms galvoms. Kampeli

am! kelis
su-

žmogeliui

Mo. — Penki 
in valdžios

Lee 
kuris turi 

snezedino

kuria taipgi pergyveno 
tu s. Tam 
auksinis medalis.

Versziukas turi tris galvas.
Sturgeon Bay, Wis. — Gam

ta padare nemaža szposa Door 
paviete ant farmos Berta Bap
tisto, apdovanodama vorsziu- 
kui tris galvas ir szeszes kojas. 
Viena isz galu radosi terp pri- 
szakiniu kojų, antra paprastoi 
vietoi o treczo ant peties.

Turęs geras sxventes.
Saint Louis,

vvrai atvažiavo 
magazinu, suriszo sargus, isz- 
voždami geros ir senos guzut.es 
už 50 tukstaiicziu doleriu. Isz- 
vežo 400 dozes užpeczetytii 
honku ir apie 50 baczku gnzu- 
tes.

Žiurke pavogė kineziko pi
nigus^

Washington, D. C. 
Yuen, kinezikas, 
czionais skalbyne,
per sunkudarba 900 doleriu. 
Vietoje indeti pinigus in ban
ka, paslėpė skylėjo skiepe. Ka
da nuėjo pridėt kelis dolerius 
prie savo skarbo, net nutirpo, 
nes pinigu nebuvo — bet Skyle 
muro pasiliko. Nubėgo nelai
mingas ant palicijos ir pro 
verksmus apsakė apie savo ne
laimia. Du palicijantai atėjo in 
skiepą, vienas isz juju paregė
jo koki tai balta punguleli 
slenkant ant žemes, užminė 
ant jojo ir pamate bėganti 
žiurke in skyle kur pinigai bu
vo paslėpti. Pakeliąs pungule
li persitikrino buk tai dingu
sioje pinigai. Sziadien Lee, tu
ri daugiau užsitikejimo in ban
kas, nes žino kad jam žiurkes 
isz tonais pinigu neisznesz. Pa- 
licijantus
dolerius už prigialbejima 
radimo jojo skarbo.
Visa prohibicijos valdže yra 

“supuvus.”
Washington, D. C. — Pagal 

tyrinėjimą Williamo Dudley, 
buvusio slaptingo agento, tai 
visa prohibicijos administraci- 
je yra “supuvus.” Visi žino
me, kiek tai gerymo likos par
gabenta su pagialba prohibici
jos virszininku isz Bahamos, 
Kanados ir kitur, teipgi žino
me kiek tai visokio gerymo 
galema gauti hoteliuosia di- 
desniuosia miestuosia, kuriems 
valdžios virszininkai tuosius 
gerymus pristatė už gerus pini-

nos zu- 
dinsta buvo papildyta kelioli
ka dienu adgal.

Palicijo jeszko berno Beno 
Brooksline kuris dingo 
omias gaspadoriaus 
brangenybes ir pinigus — apie 
$4,500 kaipo ir automobiliu.

Banditai apvogė sztora ant 
$25,000.

Harrisburg, Pa. — Tris ban
ditai insigavo nakties laiko in 
dideli sztora Bowman and Co., 
suriszo naktini sarga, paemo 
visokiu brangiu ta voru verties 
25,000 doleriu, 
tomobileis in 
Vagysta likos atidengta, kada 
kitas sargas atejas in darba isz 
ryto, rado gulinti savo dranga 
ant grindų.
Siūle $20,000 idant nužudytu 

josios vyra.
Detroit, Mich. — Mrs.

Blonn Ford, pasamdo koki tai 
“užmuszeika” idant nužudytu 
jpsios turtinga vyra Ney Fordą 
ir už taji darba prižadėjo jam 
duoti 20 tukstaneziu doleriu, 
duodama jam teipgi paveikslu 
savo vyro adant < nepadarytu

. Ford i one

pn- 
visas

iszpiszkejo au- 
nežinoma vieta.

May

apdovanojo po 25 
at-

supuvus.

gus. Žodžiu visa valdže prohi- 
bicijos yra supuvus i s 
džiaugės graftas.

Paliko kukarkai tiek, kiek 
pacziaL

Muskegon, Mioh. — Eugeni- 
je Meurer, pati turtingo fabri
kanto popięros czionais, po 
mirtei savo vyro aplaike $lQr 
000 bet ir velionio kukarka pa- 

Margąrieta Wasserman 
aplaike $10,000 už gera 

pa gaminimą valgio del gaspa- 
doriąus kuris sirgo .ant vidu
riu. Mrs. Meurer norėjo atimti A M m . *

ha 
teipgi

ir di-

turtą nuo tarnaites^ bet advo
katai jaja nuo to atkalbino, 
nes sake, jog testamente užra-

* A « X"- . * ii A
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ISZ VISU SZAL1U Isz Lietuvos
■* y ’** ■**'

Szimtas darbininku užmusztaszimtas darbininku
eksploiijoi.

Havana, Kuba.
darbininku likos
dąugelis
garinio katilo Estrella cukraus
fabrike arti Camaguey. Dides-

sužeista

-- Szindas 
nžinii.MzIa o 
eksplozijoj

i

no dalis žuvusiu yra Iszpanai.

Velneva Lenkijoj — keturi už 
muszti laike rinkimu.J

London.
kos nžmusztais A daugelis 
žeista maiszatije
mu prezidento Nųrutavicziaus. 
Vaiskas szove iu kuopa demo
kratu kurie apgulė parlamento 
narna. Maisza.tiš tęsęsi per ko
los valandas. Kpda Narutavi- 
czius iszejo ant/ gonkeliu ap- 
ma 1 szy t m a i sztm i n k u s, 
apmestas sniegu ir plytoms.

Badai Narutaviczius vra 
Lietuvys, paejnant is isz Tol- 
sziu. Jojo brolis gyvena dvare, 
Telsziu apskrityje. Jisai buvo 
Lenkijos ministorium nuo 1920 
meto, o paskutiniu laiku buvo 
užsieniu reikalu ministeriu.

Pirmiau valde Lenkije lie
tuvis Pilsudskis o dabar Naru- 
taviezins.

Keturi žmonis li- 
su- 

laike riuki-

anU'/ r likos

Na rota viržius 
paejnant is

* Aegi.,.»in

Nėra jokios tvarkos su pacztu, 
. Traupis.

1 jai skundžiasi 
esant i

I . ka,d Valseziuje 
netvarka su 

Paszto nėra. Laisz-

— Vietos gyvento-
J 

didele 
laiszkais.
kai patekę Valscziaus Valdy
boj! lazduodami per kelias ran-

Tokiu budo 
nepatenka tam

kas ir szinip duodami laisvai 
kas nori rinktis, 
daug laiszku 
kam skirta.

1

Kvederna. — Vokioeziai už
puldami rusus 1915 mete ižde- 
gino isz pamalu visa miesteli.

bažnyczia, klebonija, 
szpitole ir visos krautuves ir
žmonių triobos ir namai. Gy
ventojai liko be pastoges, ap
daro ir maisto, tiesiog raudasi 1 
a Į) ve r k t i na m pa de j i me.

Sudegė

Užklupo ant Liubavo.
Kalvarija.

5 vai. rvto

Isz Lietuviszku Kaimeliu 
I _ ________

Oak Hill, W. Va. f Diena 14 
Lapkriczio Oakhill ligonbuie- 
je, po sunkei ligai 
su sziuoin pasauliu Katre Ma- 
cziokieno, po tėvais Orcndorai- 

prigulejo prie

II

į

persi sk y ro

ežio.
Vilkaviszkio parn

pasiteisinti
Sikoliu szeimy- 

buk No-

priesz 4

už pa laidoj ima
i kol i 6 isz Arch bald į-

cziute. Velione
S. L. A. draugijos, ir likos pa
laidota palydint 85 draugams 
ant kntalikiszku kapiniu Sear- 
boro, W. Va., 16 diena Lapkri- 

Volione paėjo isz Suval
kų guber., 
pijos, Pakembiu kaimo.

Lietuvoje paliko sena teve
li ir broli, o czionais dideliam 
nuliudimia vvra Petrą ir devy
nis vaikuczius. — Lai jai būna 
lengva szios szalies žomeloj.

-J. T.

jį . r*'" . ■ ,

klaidos nužudimme. 
likos aresztavota.

• Motore užginezina 
buk nutarė nužudyt 
sako,
priesz jftja, nes nori nuo josios 
persiskirt.

Vienas jsz detektivu ketino 
būti tuom žudintojum kuriam 
novos Fordiene ketino iszmo- 
keti pinigus po iszpildimui jo
sios prisakimo .
Kūdikis mirė nuo cziulbejimo 

pypkes.
Towanda, Pa. — Tėvo pyp

ke buvo priežasto mirties asz- 
tuoniu menesiu senumo Franu- 
ko Davis, kuris apsirgo nuo' 
cziulbejimo tėvo pypkes. Tame 
laike tėvo nesirado namie. Kū
dikis pasiėmė tėvo 
kurios iszcziulbo 
sultis, nuo ko apsirgo ir mire in 
dvi dienas.

Jonas Wanamekeris mire.
Philadelphia, Pa. — Jonas

, turtingas biz- 
turintis milžiniszkus 
Philadelphijoi, Now 

mire nuo
9

viska, 
vyra, nes 

jog tai vyro suokalbis

pypke isz 
nikotinus

Wanamekeris 
nieris, 
sztorus 
Yprke ir Paryžiuje, 
szirdies ligos Utarninko lyta 
turėdamas 84 metus.

Velionis gimė Philadelphi-
joi, 1852 mete pradėjo dirbti 
už $1.25 ant sanvaites būda
mas jauną vaiku, mete 1889 
buvo ministeriu paežtu, mete 
1914 iszsiunte du laivus su 
maistu savo kasztu in Bolgije, 
biznijo buvo per 60 metu, bu

f

vo labai mielaszirdingu žmo
gum, suszelpdamas visokes 
mielaszird ingasr drauguves.
Laidotuves atsibuvo Ketverge
ryta, Wanamekeris buvo ap

szyta, jeigu velionio pati pasi- 
prieszytu priesz tai, tai (josios 
dalis turto pasiliktu teipgi 
tarnaitei. Moterele apsimalszi?
no, ne kaip netekti savo dalies.

Motina palaidojo gyva kūdiki 
už savo praalkai tinimą.

Beri i na s.
rinte, jauna mergina, kuri su- j 
silauke kūdiki, kada jaja aplei-

pagal 80- 
vokiszko tikėjimo, • 

kūdiki ant 
Szležingeje

— Lapkriczio 9 d. 
apie 40 lenku ka

reiviu, vadovaujant 1 karinin
kui su dviem kulkosvaidžiais, 
atsiustu isz Augsztosios Sile
zijos ir perrengtu civiliniais 
rūbais, (kai kurie buvo net ka- 
riszkiu uniformoje) užpuolė 
Liubave — apiplesze miesteli 
ir žiauriai mižuclO: 1) vir. mili- 

Vcnkaiti, v
Zvairaiti, 3) mo-

9

Brooklyn, N. Y. — Gruodžio 
d. tūlas banditas • atseko isz 

krautuves grižtanezia lietuvai
te, p. (>zesniene, in jos namus 
ant 15 Scholes St. apie 7 vai. 
rytmetį. Kuomet ji inejo iii sa
vo priemene, banditas ja prisė
linės isz užpakalio stvėrėsi ir 
ome smaugti, norėdamas atim
ti piigus. 
rėkti,

9

Scranton, Pa. - Naszlaicziu 
teisme padavė piaszyma gra- 
boi ius J. Noreika per savo ad
vokatu Mumford, kad jam bu
tu leista
skundus tulor 
nos, kuri skundžiasi, 
reika jau metai atgal perbran- 
giai paemes 
Williamo S
skundėjai sako, kad paimta esą 
virsz $700, tuomtarpu skundė
ju advokatas Needle *bando in- 
rodyti, kad tokis karstas (gra
bas) galimas esąs agulniai 
gauti už $47.

Teisėjas Sando 
praszyma a fine le, 
teismo skundas esąs’ ne priesz • 
ji, bet priesz baptistu kunigą 
Baker isz Peckville, kurie esąs 
pasimirusiu Sikolio testamento 
iszpildytojas. Ir jeigu isztik- 
rnju pasirodysią, kad perdaug • 

iszaikvoja, tai ’ 
prie kunigo 

Baker, kam jisai tiek daug iez- 
aikvojo, o kunigas paskui te
gul kabinas prie Noreikos.

Sikolio turto 
likta apie $1,400 vertes.

eša s

p. Noreikos 
nes dabar

jeigu isztik-

/

•X

*r';i

Vi

2) jaunes.

A poloni je Pase-

do josios mylemas, 
noviszko • 
užkasė savo gyva 
kapiniu Opoliuje
ana sanvaito. Tieje, kurie tiki 
in tuosius sonoviszkus burtus 
sako, buk tai no 
padaryti su benkarteliu, bot
taji darba reike iszpildyt laiko 
pilno menulio kada tasai szvio- 
czia ant kapiniu, 
nulio turi pulti

griekas teip

Szviesa me
ant kryžiaus 

nuo kurio szeszelis atsimusz 
ant kapo nekalto kūdikio.

draustas už gyvasties ant pen
kių milijonu doleriu.

Dideli szalcziai Amerike.
Sziame laike Amerike ne vie

nokis oras. Kaip kur tai visai 
lengva žiema o kituose vietuo- 
se dicįeli szalcziai ir daug snie-
go. Montanos steįte ana dieąa 
buvo . szalczio net 30 laipsniu 
žemiaus zeros, o apie Chicaga 
szaltis sieke 8 laipsnius' augs# 
eziaus zeros. i

Apolonije remdamasi ant tų
jų senoviszku burtu, pasielgė 
panaszei su savo szesziu san- 
vaitiniu kūdikiu, kuris jai bu
vo už didele sunkenybe.

Palicijo iszsznipinejo nelaba 
darba merginos, nuėjo ant ka
piniu rado ne tik Apolonijos 
kūdiki, bet da asztuonis kitus 
kūnelius naujei gimusiu kūdi
kiu, su kureis panaszei pasiel
gė nedoros motyiios.

■ y Mergina, likos apkal t m ta a n t 
trijų metu in kalėjimui u • >*• •trijų motu in kalėjimui

ant laidojimo 
teismas kabinsis

Pasimirusiu i

I

v
• ■**

i
H1 tl

eininka
milicininką
kytoja Czerniu
rasztminką Mikulevicziu ir 5)

v

studentą Zilinski.

4)valsoziaus

Nestokas visokiu ubagu.
Kada gi bus pagaliau dakti

liai sutvarkytas Kaune elgeta
vimas? Jau nekalbant apie 
nuolatini kabinimasi prie pra
eiviu invairiu elgetu ir neelgO- 
tu tenka tpreti dar tokius at
sitikimus. Sz. m. spaliu 25 d. D, 
Vilniaus gatvėj iszsitieses tok
sai isz pažiūros sveikas vyru
kas skersai visa trotuarą ir gu
li, praszo aukų. Einantieji turi 
arba per gulinti žengti ar eiti 
isz trotuaro atsilenkti. Kiek 
kalbėta ir raszyta 
szias betarkes, 
tuomi ir iki sziol niekas nesi
rūpina.

. Vilku priviso.
E. Vilnius. — Paskutiniu lai

ku daug vietų Vilniaus-Traku 
srityje kentėjo nuo 
rie dažnai 
skaiezium.

apie pana- 
bet matomai

vilku, ku- 
pasirodo dideliu 

Sziomis. dienomis 
vilkai užpuoel kaimus Maiszo- 

Rudziszkes 
tenA ir

galos, Traku ir 
valscziuose. Jie padare 
daug žalos, 
žmones.

užpuldinėjo

ATSAKYMAI.

B. L. Philadelphia. — Ture- 
ir melsk iokie vilti pas.(Dieva

Jojo pagialbos. Tasai vanduo 
jum nieko nepagialbes, 
turite

nes 
važiuot in Francijo 

idant aplaikyti visas malones 
tosios stebuklingos vietos.

Miss E. R. Hazeton, Pa.

Pradėjus Czesnienei 
iszgirdo kiti gyventojai 

to namo ir iszbegus daugeliui 
žiūrėti, banditas 

paleido ir mekeno
nesuturetas, pabėgo.

vėl ta pati 
pasikartojo. Vėl tuo 
ryto metu

in priemene 
greitai ja

— Panede- 
gazo No. 9

nuo ap
mirė. 2u via vra: 
Casteris, Majauc-

Už keleto dienu 
istorija 
patim ryto metu, kuomet 
Czesniene grižo isz Krautuves 

prieme- 
banditas 

buvo ja atsekęs, irr j^',l stvėrėsi 
už jos. ' : i
ditui in galva su puodeliu 
kuriame neszesi pieno ir ji visa 
aptaszke. Prie to ji susznko 
rėkti. Pakihis lermui iszbego 

■visi gyventojai ir patsai Czes- 
nius, kuris dar nebuvo iszejes 
in darba. Ta matydamas ban
ditas nieko nepeszes pabėgo, 
bet paskui ji pasileido vytis 
Czesnius ir dar vienas vyrukas. 
Vėliaus vagi pasivijo automo- 
biliuje ir aresztavojo. —UV.”

ir tik spėjo inžėngti 
nen, kaip tas patsai

Moteriszke davė bali
ga Iva su puodeliu,

Wilkes-Barre, Pa. — Praeita 
Seredos 3:30 vai, 
didelis gaisras Andriaus Mili- 
szausko užeigos name, 16 So. 
Baltimore gatves. Gaisras pra
sidėjo ant pirmutiniu lubu su
eigos kambary. Gaisro prie
žastis era patirta. Gali būti, 
kad piktadariu darbas atker- 
szjrti, kurie Gruodžio 3 diena 
sekmadienio vakare norėjo in- 
silaužti vidun ir du kartu szo- 
ve. Neš jie grasino keletą kar
tu, kad ta vieta ilgai nebus. 
Antras spėjimas yra, gal suge
dusios elektros vielos, buvo 
gaisro priežastis. Bet spėlioji
mas pasilieka nepamatuotu 
spėliojimu ir kol kas yra mis
terija, kaip galėjo prasidėti

rv.to iszkilo
V

Gali būti

toje valandoje ryto.
Name gyveno Pranas Na- 

krosza su motore ir keturiais 
vaikucziais. Jis v ra Miliszaus-miss iii. is* riazewn, i u. —;

The Pacific ocean has an area ko pzvogeris' tame name gyve-
of about 55,000,000 square 
mile^ equal to the entire land 
surfaces of the globe.

A. J. Elizabeth, N. J. — Kas
< ■»

iszrado laikrodžius, tai sunku 
pasakyti, nes nfanoma, buk

no ir dirbo. Jis su szeimyna 
miegojo ant antru lubu ir du 
vyru miegojo ant trecziu lubu.

Pranas Nakrosza su ketu
riais vaikucziais ir motore li
goninėje paliko be pastoges, 

. nes viskasKinczikai pirriiiaiise pradėjo drąpanu ir baldu, 
naudoti laikrodžius, nes Kinai žuvo. ;

I -----------------

naudoti laikrodžiais, nes Kinai 
naudojo juosius net 2000 metu 
priesz užgimimą .Christuso.

M. K. DuBois, Pa. — Džiova 
arba sukatos ąžsmąugo kas 
metas daugiau.4 ! kaip 150 tuks- 
tanczįu žmonių, Ųž tai kas mo
tas Raudopo Kryžiaus drau
gavo pardavinėja žertklęliūs
po centą ant suszelpimo tuju

ĮUI ueĮaįminguju ir; kovojimui prie 
Į szais.taja liga. v

‘t

*
I

Girardville, Pa. t Del dai
gelio gerai pažinstamas Anta
nas Jakąbauckas, mirė Sere- 
dos ryta. Velionis paliko pa- 
czia. ir deszimts vaiku. Laido
tuves atsibus Petnyczioje su 
bažnytinėm pamaldom su pa- 
ląiflojinąiinn.t Szeąadorio l<ntiąiUOj 
iiiilu.. put

Sugar Notch, Pa. 
lijo per eksplozije 
kasvklosia likos užmuszti tris 
darbininkai o vienas 
deginimo 
Munsonas,
kas ir bosas Griffith kuris mi
rė nuo gazo kada nuėjo in ka
syklas persitikryt isz kokios 
priežasties kilo eksplozije.

— Lietuvei 
gyvena ir

v

malszei .ežio
sutikime. Bobeles

yra labaLužimtos
mines.-

na-.

ASISAUaOJlMAS NUO FLU.' •

Besisaiįjojant limpancziu'4i- * 
gu, svarbiausia yra užlaikyti 
kuna tvirtai ir ezystai. Kūnas 
privalo tinkamai sziltai būti 
apdenrrtas ir patartina vartoti 
vientik soezius ir sveikus val
gius, ypatingai invairias dar
žoves. Nuosakumas darbe, pail
si, maiste ir bežaidžiant, teipgi

# f •
> I »

.< I
I*

If "
b •

begaliniu svaibe priduoda.
Kaslink maisto tnrime paste

bėti kad pienas yra vienas isz 
soeziausiu ir lengviausiu val
giu, ir netik vaikams bet ir Nu
augusiems privalo būti nuola-‘ 
tos vartojamas. ' >

Užkreeziamu ligų atsitikime 
kaip tai Flu labiausia svarbu 
yra susigrūdimo ar bent sųsL, 
kimszinio dalykas, g^eleziąu^. , 

būdas
g^cieziąu^. , 

sias būdas apsigynimo yrą 
kaip galint liuos-u Draikyti ir.
--------

' Taipgi svarbu saugotis žriio- 
niu, kurio neužsidengia burna 
kosejant ar eziaudejant. UžlaL 
kant darbvietas ir namus czys- 
tni ir liuobai saugojanties di
deliu susirinkimu ar vietų kur 
daugels maiszosi, 
jaut kiek galint ar taip būnant 
tyram ore daug pagelbsti ap
sigynime nuo limpancziu ligų.

Limpanczios ligos daug grei* 
eziaūs užsiki'ecziamos netiese- 
giniu budu negu kad tiesognuo 
ligoniu, bet szis netiesigini^ bn . 
das labai lengvai iszvengamUi 
Epidemijos laikuose patartina

nuolat vedinti kambarius

kurie neužsidengia burną

vaikszczio-

c r;

If

visai nesisveikinti, nelankyti- . 
nesaugus ir neszvariai užlaiten 
m as restąuraęijas ar benLnž-
kandžiu vietas, reikalauti kad* 
it-el.- -assg sne lnihoaetiJ.lt 
mėsininkai ir kromininkai szva 
riai ii' sanitarszkai užlaikytu 
savo tavoms, nevartuoti ben
dru rankszluoszcziu ar bent go 
rianeziu indu. Pagal dabarti
nius sužinotus szaltinius ir pri
turimo dalykus geriausias bu« * 
das iszsisaugojimo Flu ar bent » 
kitu visu užkreeziamu ligų, yra / 

Jl'O :l
- I

it-eh- -assg sne
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KAS GIRDĖT nūs, kurio pasiredia baltai, už
klupdavo ant juoduju ir juos

Provincijoi Saskatehawan, 
Kanadoje, mirė farmeris turė
damas loti metus amžiaus, ku
ris rūke be paliovos paperosus 

jaunu dienu lyg praejto
meto. — Gal jeigu nebūtu pa
liovęs rūkyti, kas žino, kaip il
gai butu da gyvenos

nuo

Tula mergina, 
cije da nesurado, užsmaugė gi
musi kūdiki, iszsiunte per 
paczta del graboriaus in Oma
ha, drauge su
ant palaidojimo

kurios paii-

trimis dolereis 
jau tokis 

nusidėjimas, tai pervirszina vi
sas kitas žudinstas.

nubausdavo — niekas nežinojo 
kas in tąja drauguve prigulė
jo. Ant galo apsimalszino juo
dulei ir drauguve isznyko.

Sztai keli metai adgal, drau
guve K u Klux Klan atgijo, bot 
no su tokiu pat tikslu koki tu
rėjo isz pradžių. Sziandieuinis 
tiksas Kukluksklanu 
voti priesz katalikus, 
visus atojvius, o kaip kada pa
ima tiesas iii savo rankas nu-, 
baudimo prasikelteliu 
moraliszka pasielgimą, 
biansia už svetimmotervsta.

v ra: ko- e
žvdns ir

už ne-
o la

Jau pradėjome iszsinnt inet 
kalendorius del visu užsimokė
jusiu skaitytoju. Ne daug tu
rime tokiu ka da užvilkino pre
numerata, bet geidžeme ir del 
juju iszsiuhsti dovana ant Ka
lėdų. Todėl paskubinkite su už- 
mokeseziu, o 
iszsiunsime.

kalendorių tuo

ikpasztalai neturėjo pravar
džių tiktai buvo žinomi po sa
vo pirmais vardais. Pravardes 
pradėjo invykti viduramžije 
vienuoliktam szimtmetije po 
Užgimimui Uhristuso ir pradė
jo daugiau prasiplatinę! tik 
apie 1300 mete.

Suvienytųjų Valstijų Wash
ingtone spaustuve, yra viena 
isz didžiausiu ant svieto. Toje 
spaustuvėje dirba suvirszum 
penki tukstanezei darbininku; 
spaudina ir ižduoda dvileka 
dieniniu laidiniu po 200 ir 300 
tilksta n ežiu s, 25 sanvaitiniu 
laidiniu po 140 tukstaneziu, 38 
mėnesinius laidinius po 340 
tukstaneziu. ’Puri 87 linotaipus 
(ka stato Ii taras) ir 165 mono- 

atlieje pavienes li-taipus ka 
taras.

or;

Žinunai Harvardo universi
tete iszrokavo buk žvaigžde 
RZ Cephel, lekia 2,500,000 my-
J u in valanda. Žmogaus min- 

negali ’ apmaustyti josios 
greitumą. Tosios žvaigždes ne- 
gulema matyti su nuoga akia. 
Josios szviesa pradėjo pas įro
dinėt del musu žemes nuo 11)00 
metu prie Christusa ir tai tik
ra tiesa.

Padėjimas europiniu sklypu 
Sziadien yra labai sunkus tai 
teisybe. Europa yra panaszi in 
toji žmogų, kuris už daug pa
valgė vakarienes ir gavo skau
dina viduriuosią ir galvoj. Eu
ropa ir keneze ant panasziu 
skausmu po paskutinei karei, 
5r jeigu ne tiejei skausmai, tai 
has žiu, būtumėm vėlu liudin- 
lojeis naujos baisios kares.

Ergelius, kokius turi euro- 
piszki sklypai sulaiko juos nuo 
dalybavimo naujuosia sumi- 
dzimuosia. Tame guli gera sza- 
lis tuju padėjimu, kurie da ne 
yra teip blogus kaip buvo kita
dos.

Kitados Anglijo! buvo toki 
laikai, jog kas iszejdavo isz sa
vo parapijos in kita ant uždar
biu, idant atsikratyt nuo bado, 
tai ji laike nž pabėgėli
ženklino jojo kakta su inkai- 
tusia geležiu. Kožnas karalius, 
kožnas biskupas, kožnas mies
telis turėjo gilotina (maszimi 
kuri nukirsdavo prasikaltė
liams galvas) ant kurios žu- 
dindavo už mažiausia prasi
kaltimu. Niekas nesigaili tuju 
laiku, 
gryž.

už ka

jog daugiau jau nesu-

■■■ ...... j
Daugelis žmonių nežino kas 

tai yra toji drauguve K u Klux 
Klanai. Ant užklausymo steng
simės trumpai iszajszkyt kuom 
toji drauguve buvo ir yra: 

. Laike namines kares, tuo- 
jaus po davimui laisves nige- 
riams per prezidentą Lincolna, 
juodulei pasilikia liuesais, pra
dėjo siusti ir nedavinėjo bai
tiems ne gero. Žadino ir bjau
rino baltas moterea ir mergi
nas. Ant galo baltieje negalė
dami apmalszyt nigerius, su
tvėrė drauguve Ku Klux Kla-

Nt'pertoli mm meksikonisz- 
ko miesto Ooraea, randasi kai
melis Santa Maria de Tule. 
Ant vietiniu kapiniu stovi mil- 

medis cedras, sto-žiniszkas
riaušes medis ant svieto, turin
tis 45 metrus. Žinunai ant tik- 

speti kada tąsai 
medis pradėjo augt i
jojo storuma, tai gal 
priesz atradimu 
Kolumbą.

ruju negali
bot pagal 
jau augo 

Ameriko per

Xekurie “ iszmintingi 
nai ir netikėlei 
jeigu žmogus mirszta “tai ir 
viskas. Jokio užgrabinio gyve- 

nesiranda 
dangaus.

mirdamas ant kryžiaus, ant 
praszymo kabanezio latro taip
gi ant kn’žiaus, nepasaka jam, 
apsimalszyk, ba. viskas užsi
baigs su 
jam pasakė:

M * •zinu-
tvirtina, buk

mirszta

nimo
4 i

ne jokio ten 
Juk Christusas 

ant kryžiaus,

ba.
musu

C i
mirezia, bet 

teisybe kalbu 
tau, sziadien busi su manim 
rojuje” ir pats mirdamas ati
davė savo duszia in rankas Tė
vo savo. Argi (’Ii rišt ūsas geis
damas apgauti latra laiko pas- 
kutinios valandos butu ir savo 
apgaudinejas mirdamas, argi 
atidavinėtu in rankas Tėvo sa
vo ta, ko nesiranda ir ko net il

ga lema manyti.re jo ? Argi 
idant teip padarytu Tasai, ku
ris isztare: ‘Asz esmių tiesa’ ir 
už taja tiesa paaukavo gyvasti 
sa vo.

Jojo kalboje kas kiszasi am
žino gyvenimo randame toki 
iszsikalbojima; .(Jonas 11:26) 
“Visi kurie gyvena ir tikės in 
mane ne mirs ant amžių.”

Kokio daugiau reiki' dava- 
do, jog po smert randasi vieta, 
in kuria tiki gautis tiejei, ku
rie czionais gyveno pagal Jojo 
prisakymus.

re j o ;

Norints darbininkai sziadien 
yra gerai apmokami, 
viską ir praleisti ant maisto, 
drapanų, raudos ir t.t. Pragy
venimas sziadien brangesnis 
ne kai f) 1913 mote, nes Now 
Yorke ir Washingtone pabran
go ant 54 procento, Philadel- 
phijoi 49, Nowarke ir New Ha
ven 47 procento ir teip to
linus. Kaip kokiosia valstijosia 
truputi atpigo bot mažai.

bet turi

Sakoma, buk sziadien 
tas gyvena pasintiszkai ir vi
si k i uosia smagumuosia, bot se- 
noviszkuosia laikuosia gyveno 
smagiau. Paimkime ciesorių 
Caligula, Rymo imperatorių 
kuris turėjo arkli vardu Irri- 

m v lema 
su paauk-

Paimkime 
R vmo

Ciesoris

svie-

tatus. l.'iesoris savo 
arkliuku szerdavo 
suotais avižais, laike murmuri- 

kuri girde ge- 
riauseis ir brangiauseis vynais

buvo paženklytas garbes

niam tvarte

ir

ministeri um.
Paimkime

Aukso palociu Nerono,
ant paveizdos 

“Aukso palociu Nerono,’ kuris 
buvo daugiau kaip myle ilgio, 
kuriame radosi szaltinei, pui
kus sodai ir daržai. Grindis bu
vo iždetos su aukso plytoms, 
sienos ii* lubos iždetos auksu ir 
žemeziugais ir t.t.

Už visus tuos smagumus pa- 
donai turėjo mokėti ir buvo 
laikomi kaip nevalninkai. 
Sziadieninei milijonieriai pa- 
naszei elgėsi ir spaudže isz sa
vo darbininku krauju idant už- 
ganadyt savo smagumus. — 
Kaip buvo praejteje, teip bus 
ir atejteje, — drutesni isznau- 
doje silpnesnius. *

kaip

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

Pasakėlės isz Gyvenimo.
Du farmeroi dirbanti ant 

fermos kalbėjosi apie orą. Vie
nas isz juju tarė: “Jonai, jeigu 
lietus da. palys per kokia kete
ros dienas, tai viskas isz žemos 
iszlvs!”

Mikas
“Tegul Dievulis

baime atsiliepe: 
a psa ugojo, 

juk asz turiu dvi uebaszninkes 
motoras žemojo!”

Saliuninkes M. vyras iszva- 
žiavo in Atlantic City. Paeziu- 
le jam pnrasze 
mata, 
ožiai: 
ves

su

lee ria užbaigi* 
k 4

nesiranda
vaikszczioju,

vinies, pirmutini 
ir atsidusimas v ra:

meilingn gro- 
sekan- 

Visnr jnnczin, jog tą
jį rt i moję, ar tai 

ar sėdžiu, įnikę
miego, o kada pabundu ir ma
tau tavo kabantes kelnes ant 

mano žodžei 
o kad tai 

butu mano vyras czionais ka-
bojas”...’_____ _

Mabanojui tūla mergaite va
re karve namon nuo artimo 
kalno, giedodama sau linksma 
dainelių. Tame ejna kokis tai 
sportelis užklausdamas mergi- 

“Gal tave kas pabneziavo, 
jog teip linksma ’

“Argi bneziavimas priduo
da žmogui linksmumą?”

“Žinoma. ’ ’
“Na, tai misterėti, 

cziuok mano karvute, 
sziadien labai nuliūdus.

namon

uos:

Na, pabli
urs jiji

baisi vi<‘- 
sula, kuri kerszino paskandini
mu laivo. Pasažieriai ir laivo
riai pradėjo iszmotinet visokes 

, tikt a i 
su

Ant mariu siautė

isz laivo 
pasažieris stovėjo 

paezia, nesistengdami iszmesti 
savo bagažo. Kada 
prispyri nėjo
imtųsi prie darbo ir iszmostu 

sunkenybes, (asai pagrie
bi mares,

sunkenvbes 
vienas

idant
laivoriai

• • • • 
ir jisai

ša v o
be paežiu ir inmete 
ajszkindamas, jog tai buvo jo
jo didžiause 
desnes gyvenime neturi!

snnkenvbe ir di-

kokia 
gana

nesusima iszo
Ve), ne-i »

PLAUCZIU UŽDEGIMAS.

Staigiai susirgus kada jau- 
eziasi szaltis arba tuoj karsztis 
uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skausmas 
tai jau tikras ženklas kad plan 
ežiu uždegimu
yra labai pavojinga liga, tuoj 
turi kreiptis daktaro pagelbos. 
Plauezi u užd(‘ginpi 

daug
ežioms ir raudonoms
(maiszytoms s
sunku kvėpuoti ir jeigu negali 
gulėti ramiai, tada patartina 
paduszkonis apkamsziiis pave
lyti si’deti. Kartais klejoja tada 

kad m’laime

serga.O K tula ugi.

pradeda
sergant is 

seilinti tesan- 
seilems, 

n krauju). Labai

reikia prižiūrėti 
neatsitiktu.

Karszt is
gal ir didinasi iki 7 ar 9 dienai 
(vadinama krizizu) ir jeigu li
gonis 
jaus .jau nėra 
gręžimas

Žmogui 
uždegimu 
mini vedingam 
nesiranda jokiu 
uždangalu kuriuose

paprastai mainosi 1

pergali szi kriziza pavo- 
ir tuoj matosi 

sveiat on. 
sm-irgu.-'min 

turi
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Ejdamas ant krutamuju pa
veikslu ana diena stovėjau kn- 
lejnoje pirkti tikieta.

Priesz mano stovėjo 
tai moterėle, o už josios
storas jegamastis kuris buvo 
nekantrus ir pastume moteria 
gana smarkei. Toji apsidairo, 
o isz akiu galema buvo suprast, 
jog galėtu ji sudraskyt.

Stoni]is tuom
visai tiktai atsiliepi': 
suosk manos.”

Ant to moterele saldžei pa- 
szauke:

“Nesibijok tamista, 
miu žvdelka ir kineliu 
ga u.” _________

Žmogus buvo aresztuotas ir 
apskustas, jogei pavogė nuo 
kito laikrodėli ir 
Buvo sakyta, kad 
maisza savo aukai

asz es-
neval-

r>

lenciugeli. 
jis užmėtė 
ant galvos, 

prismaugė ir apvogė. Tacziaus 
prirodymu labai mažai buvo,mažai buvo
todėl teisėjas veikiai pasakė:

“Iszteisi ntas! ’ ’
Aresztuotasis vis dar stove-

net iket u

i t Gali sau
at kartojo

eit. b’si

jo, nustebintas taip 
savo paliuosavimu.

“Tu iszteisintas, 
teisėjas.
liuosas. ’ ’

Bet kalinys vis dar nesijudi
no, tiktai spoksojo in teisėja.

“Ar nesupranti? 
siutas. Neszinkis lauk! 
ko teisėjas.

Gerai,” vamtelojo žnioge-
“bet kaip bus su laikrode-

rrPu isztei-
SIISZU-

i 4

lis,
Ii u ir leųciugeliu? Ar asz turiu
jam sugražinti V’

Nesikankink su , 
.Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
. . ' v.

Patrink truputį bu )

Pain-Eipellerlii 
ant skaudamų vietų, ligi pa* 
jausi odęs degimų^—ir užganė
dinantis, malonns palengvėji
mas tuo jaus, užstos.

b
4

Tikrąsai Vain-Expelleria turi 
INKARO vaisbažeuklį.

o

B U R G A, PILI 
APbZk LIEPOJĄ

Lietuvei važuojant in Piliava aplenkia 
lenku juofita (karldora)

Visa trcczla klnsa padalinta in kam
barį! s nnt 2, 4, G ir S lova,

ESTONIA J j ... . 27 Gruodžio 
LITUANIA .......... 17 Sausio .

Inz New Yorko nr Philadelphia In Hamburg* 
I. In rillnva SlOGJiO. In Llepojn S107. 
11 hide! pliia in New Yorka geležinkeliu. 
Krelpkltea prie Vietiniu Agentu.
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Stebuklingas Ralendoriszkas £aikrodelis
Kurk parodo valandas, 
inliiutna, dienas snnvnl* 
ros, kokio menesio, me
nesio diena ir permai
nas. Yra tai kas stebė
tino ir toki laikrodėli 
turėt yra didelis paran
kamas. Luksztai szito 
laikrodėlio yra gražus 
Ir labai tvirti, 7 akmenų
mechanizmas geriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 
laika ir gvaranluotas ant 20 metu.

Vertas užsimerkti^'
$15.00 bet mos parduodame už fabrikos preke nž

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli, maszinelc drukavot laiszkus arba
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta.
numeriuR ir ant jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios maszinos.

pamato tas laikrodėlis patinka.

Stovylas “Sutaikos.
In Najorka pribuvo 

niszkns skulptūras 
Coli isz Krancijos, 
mas su savim szila stovyla ku
ri indėnei padirbo. Inkvepima 
ant padirbimo tojo stovylo ap- 
laike laike kares ir Wilsono 14 

ant padarinio taikos 
ant užbaigimo kares. Tastii ar
tistas sako, buk Amerikonai 
turi puikiausia sudėjimą kūno 
isz kuriu 
ant padarymo stovyla 

—Foreign Language Infor. Service, kos.

plauezi u 
tuoj gulti ra
ka m bary j kur 

neri'ikalingu 
ligos g(‘-

malai galėtu užsilaikyti ir krei 
s daktaro pagalbos. Sauk' 

ir 1.1, turi butj po 
ir tuoj sudeginamos.

Kadangi szi liga taip pavo
jinga. ir limpanti, ligonio pri
žiūrėtojas turi bebūnant kam
baryje dėvėti apredala kuri ga
lėtu lengvai i........
isz to kambario prie szeimynos 
ir kaneez turi 
rankas.

pti Sauk 
uždangalu

iszpa- 
M aruos 

atsiyožda-

Kožnam kas tik

nusimes!i einant' punkt u

nusiplauti sau 
Indai ir stoikas ligo

niui privalo Imli 
plaujamos aPkiriai.

atskiros ir iszrinko modelius
“Šutai-

Turi vlnas literas, ženklus ir 
JI par

siduoda po $5.00 ir brangiau, o pa» mus gauna dykai kas perka laikrodėli. 
Užtikrlnam kožnam užgancdinlma arba gražinam, pinigus. Prisiusklte tk 25c. 
rankpinigu o kitus užmokėsite kada viską atnesz in namus.

PRACTICAL HALES COMPANY, 
1219 NORTH IRVING AVE. Dept. 305.A V E

SALES
Adresavoklte:

CHICAGO, ILL,

I 1

1 • -1 tt r ? V į, 1 tr i /ureni v.

K

*

& • ■'

js

■4

"H

ta u*

to]► vra

■14

suvažiuos

T 1

įf>?

z! $ W

r** 1 
’’ 11

M

Mi'. sbl

*3^'

r' J
u
« i J

tea

IT

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
oni kombinacija. Ton nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
oni kombinacija. Tos nešvarios baltos
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Sztai pnloeelis Montberone, Szvamarijoi, kur 
delegatai ant padarinio laikos terp Turku ir Kuropiecziu.
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kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks ploiskouos. Pnhukyinui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liujjlea.
Kaina 63 centai n pl iekose, arba už 73 centus prisiunėiamę 

tiesiai iš labaratorijos-
P, AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
---------- ----- ---------- ... . - ------- ------------ ■' ----------------------------------- - - - —■ - - ---------------------------------------------------- — - ----------------- --- i................. ■ ■ Į---.
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SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
-.— m k v*

'.sj, - H
*>

i*

yWIL

'4,
*k

1

I

t 
„tl

visa pasauli

.Teigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kroipkites in atsakaneziausia

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

Iszmainome ir siuneziame pinigus in
pagal dienos kursą; pasitinkamo keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

01‘isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

Reikalaukite

tlF 
m 
H' galutaras Hitters

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Netvarkumo:

ĘRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

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

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED BT; Dept. 15.

L V* *
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| •?. • /V-į • • • • i I • ■ >' ‘S

Ant atminties padarytos taikos svietineje 
atidengtas szis stovylas girrioje Compiegne, 
taika likos pas i raszy (a. Daug 
gosią.

PEJBura
KONCERTINOS

1

t *
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Yra geriausios;' patariamos ir
. . W < 4 a 'naudojamos geriausiu koncer
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karojo, likos* 
l'Taneijoi, kur 

ženklyvu ypatų dalybavo upei-
ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAŠ,

V

SKAITYKITE “SAULE" 
•J»

' frU* I! m

< | V , \

GU0D0TINI SKAITYTOJ AI! I
__ • s

Laike bedarbes po visa AmeriLaike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszėzol ir nemažai su-

S
I
S

konteji)/ uos skaitytojai negalejb Į
atsilygint už prenumerata, it |

Rorosriiu lailęu. u/iua auuar j 
laikai pasigoi^ho, fobVlkai Ir ka- ? 
BikloH pradėjo dirbt, mojdžeine | 
paguodotu skaitytoju atfillygint 2

3 
k 3

to ir turimo žin'ot klok juju at- Į 
spaudyt. TodoJ paskubinkite 

j su prisiuntlmu pronumoratos M 
i

4639 S. Ashland Ave. Chicago. Į

tinu Grojiku ir Mokytoju.
Mes taip-gi turime geriausi 

pasirinkimą ir' kitų mužįika- 
liszku1’ instrumentu. Klauskite
pasirinkimą irf kitu mužiką- 

musu kataliogo, gausite dykai,
GEORGI&VITAK MUSIC CO

X 
8 »

3

5

g
I

Jis yra labai veiklus)ir

f

4

CHICAGO, ILL.
11 -i ■

meš cbuyome ppyįratt..laukti | | '• . . 2 . .. '/ ........ ................. ............

VYRU "i Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
LIGOS , Pittaburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglja S3

O: kad dabar j

su skolų Ir . priglusti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me-
. - _1 • .J ik. , -*< . lu * ' ,.

spaudyt.

Kalendorl ja^i

Todėl paskubinkite

jeigu nenorite pasilikt be pui
kinus kalendoriaus ant Kalėdų.

■1 , t ,i i, , .

1

ry 4- A-
♦ X

t metus In vairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invatrias ligas pa- 
elnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsismaukite ypatlss* 
kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rustozkai 

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomis 9 iki 2 popiet

688 PENU AVBw* - FITTSBUBGH, Pfr

lt* LenklszkaL

IHL KOL E R .
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SAULE
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ZU J. > /’VI IGera Galva
'dA btfr ’‘Vestu vein s

i t j .»! J , .

jau py k daDruktenis^ maž 
mas, bet juoku pasivertęs, su 
Lazdiene riejosi. Kitos bobos 
dėl szvento ramumo eme po 
Drukteniu szneketi, 
vengdamas

tas prisi- 
Lazd ienos 

viAiszkai, aplotu, pamatęs Ma- 
isztolo eme

likli

rįjonos jauniki, 
szflukti.

••— Atmink, A

szventas

szvoger! 
duok bobai valios pats inkrisi 
in nevalia.

— Tikra teisvbo,
žodis — pritarė dedo \ aiezys.

Marijona iszbegusi 
puolusi in tarpa •IĮ

isz kle
vineties*

j nokt lės:
— Neiszpaikinkit

ne szvogeris!...
praszyti Mareles in

Jono,
- Pas

kalbos kiton pusėn.

iki dar
kui eme 
seseris ir visus in vestuves. Nu
krypo
Priesz iszvažiuojant svecziai 

bet Drukte
nis kas-žin-kas liko uosi nulei- 

ni’be-

valgo dar ir gero.

dės, — nebesznkavo, 
mn n d ra v o jo.

’’’Pasikinkęs Druktenis kume
les, sumėtės in vežimą vaikus, 
pirmasis iszvažiavo... Abu pik
ti, abu suerzinti, pamažu, maž 
puse kelio tylomis pravažiavo. 
Ant galo sukirtęs kumeles po 
ypa Druktenis prabilo:

— Jau tu turbnt 
tai kalei, kad 
taip užsisėdo?...

— Kas?... aszf...
pati, kaip isz
— kaip tai užsisėdo... 
me ?...

skundeis 
ji ant manos

) — klauso
miego pabudusi 

kas, ka-

Kas... kame... — pa- 
megzdžiojo Druktenis — lygu 
no girdėjai... dar mnt busiant 
nežinanti Lazdienes liežuvio...

— Skunsties dar... lygu ne
matoma... — iszsitare pati ir 
nutolo.

— Kita svki

iszsitare

noresi vaikus 
vežties — iszmetvsiu isz veži
mo — ruseziai grūmojo — ne
turi apvilkti, nerodyk nei žmo
nėms... bet ne, vis tik ant gin- 
ezp... bile tik man akis užriszt...

neperka, te-žiūrėkite... tėvas 
vas neduoda...

— Kas sake, kuomet 
kė*?... Kas tau galvoje? Neturė
jai kur palikti ir vėžiaus...,iy- 

i> nežinai,

sa-

g 
kas akis

— In vestuves 
nei pro duris, 
niekas... tegul

kas tau ka sako, 
užriszo?... — kuone 

verkdama teisinosi pati.
a n ei kojos,

nei vaikai, nei 
juos velniai!... 

Vėl ims man akis badyti, kaip 
kales loti... iszgirdau ko negir- 
dejes... tokios 
nemato...

— Neeik, nei vaiku vežkis 
pro aszaras roka- 

vo Drukteniene — niokosiu asz 
pinigu atsi-

gimines velniai

nepraszan
7

irtposzczia nueit, 
imti...

Kniostelėjo Drukteniui, jog 
tris szinitus jaunikis žadėjo 
atiduoti eidamas ant szliubo 
dvilktelejo in galva, jog boba, 
nulėkusi, gali pinigus suglemž- 
ti.h Kales bobos netruks pri
kijrstyti, — tvioj 5o balsas atsi
mainė.

— Daugiau dar priežasties 
paduotom bobų lojimui... pesz- 
czia... lygu arkliu neturime? — 
Kalbėjo lengviau. — Marijo- 
nar mat, užsimanė Marikes už 
.seseri, reikia pasirūpinti aprė
dyti žmoniszkai... tavo tai rū
pestis, ne vis ant mano galvos 
sukrauti... man ne tiek rupi...

'Rupirities — tuszczia 
rttrtka — atszove pati.

■*-r- Ko ežia 
Kad bus reikalas,

Kad pirktumei, redytu- 
mies pati ir vaikus taisytum, 
ar asz tau užginezianf

vis tik 
palodyti bloga vyra turinti... 
nudridkp^įus vaikus važioja- 
si.M

uparojies ?... 
bus ir pini-

gai.

tau 
triųVis tik ant ginezo...

bet

Ko nenuperki paredniu 
—pradrisusi pati ginezijosi — 
nė#pats perki, nei man leidi: 

mano žinios
IoP ar ne-tavo žodžiai/... bovel-

kuomet pra-

nei siūlo ga-

j)O8 drobei austi, 
sžrtU, kiek nuperki?

• Tratėk, tratėk...
yirwMnr

• . ji 4 ;
11H — r . . . r_______ __
Marike ir vaikus turi pasiru- 

man paša
rui kia ? nu

pirksiu ir siuvėja pavadinsiu 
ir viskas bus, kaip tik norėsi... 
tik savo ranka nepradek... sta- 
cziai pasakau... asz ne Lazdys... 
manes už nosies nevadžiosi...

— Kuomet asz tave vadžio
ja, ' kuomet 
ginezijosi pati ~

pihti aprodyti; tik 
kyk — ko, ir kiek

avižu
lin.

O! o!—nupirk tu toki

- tarė pati, e i dama sza-
L. '.j

v u z 
tiek, bobos protas!... toki arkli 
septynergi — už penkias de- 

- szaukc 
boba sti-

ar
už tiek? Sukinėjo 
pavadžio paleidęs.

Druktenis kitos kalbos uetttre- 
gera arki i 

visiems

szimtis! Praniuk! 
pusberni — žiūrėk: 
ko — penkios deszimtis...
nupirksi 
arkli ant

nesiklausiu?—* Kol Druktenis pirktiniu! pas
tatyti vieta pataiso, kol palnio- 

met lenkiu, kaip tiesinau ka, ir be, pagirdė, molynu nuo Mare-
jau.., v i su o-

tai negerai kalta...
— Tylėk, tylėky1 'pasitaisy

sime... ant jomarko Szilines 
nupirksime a^inift^aikams ir 
ko reikes isz mastiniu kremi
niu... pamatysi...

Ir taip, kol iki mimu parva
žiavo, Druktoniai visiszkai su- 

Tevas sniagus, pats 
iszpasakojo Marikei, jog teta 
Marijona iszteka, net nikus bus 
vestuves, visus užkvietė, o Ma
rike jaunoji būtinai užkvietė 
už sescri, bus pinrtbji pamerge 
ir 1.1. Marike szokinejo, džiau
gėsi tetos ir savo krikszlo mo
ty neles vestuvėmis.

Druktenienei rūpestis, kaip 
pleszikas galvon inkaltas, guli 
su toms vestuvėmis, 
apdarais, labiau 
prakutusi jau mergaite, 
siszkai plika... berods, Marijo
na pririszo ryszi apdėvėtu sa
vo szkurliu, atidavė vaikams... 
bet vis reikia pataisyti, per- 
siudinti, kame siuvėjas, kame 
kas?... Darbuodamos ir gulda
ma, ir keldama vis rūpinasi... 
Vyras nebeprisimena nei in ta 
puse; pati nearusiai kartais 
jam paminėjo: /

— Mano riipestis, mano ant 
to galva — atszauna paežiai —■ 
kaip reikes /r viskas bus... ne- 
bekrimsk man smegenų. — 
Atėjo jomarkas. Nuo pat ryto 
Druktenis taisosi, ratus prisi
pylė rugiu, žirniu keletą puru; 
vežasi Marike, nes reikes ba- 
cziukai pamieruoti, o gal ant 
jomarko gatavus nupirks. Mo
lynai reikia namie pasilikti: 
iszleisdama jomarkininkns in- 
rokuoja:

—. 'Niipirkito brangios nuo
degos vaikams, 
nes ne ilgam, iszaugs ir gana... 
vereziau pigesnio kokio kartū
no, bile tik szviesus, plauna
mas butu...
miera turi Marike* 
rel, neužmirszk nieko... 
lik nuo tėtės, kol nesupirksite...

Iszleidusi ramiai sau sėdi 
per diena. Vakariene iszvirus, 
visai jau breksztant, iszgirdo 
jomarkininkns 
Vaikai ir mot yna 
kiemuka lauktuvių gauti, insi
suko in diendarži, žiuri — prie 
vežimo galo pririszta arkli, di
džiausia 
Tėvas iszszokes 
szankia:

— Motvn! žiūrėk, koki er- 
žila nusipirkau? eiksz areziau, 
spėk, kiek užmokėjau'?... Ka 
arklys, tai arklys, tokio sodžiu
je niekas neturės... 
nis su piemeniu szoko arkliu 
nukinkyti. Marike iszlipo isz 
vežimo nuliudusi, matyti, nusi
verkusi, nuėjo in kieti. Druk
tenienei dvilktelejo per szirdi 
jog ežia no su doru...

Arklvs, didžiausias 
artindamos 

nosies, ne ant 
ponams tik 
avižoms es-

sitaike.

pat i

su vaiku 
Marikes — 

o vi-

nei Marikei,

baeziuku vaikams 
Ir tu, Ma- 

nepasi-

parbi Idant, 
iszsipyle in

sztabana parsivedė, 
isz vežimo

— Arklys, 
sztabanas — tare
— ne ant musu 
musu ganyklos...
kur in d va ra, kur 
ti...

Pusber-

— Dabar tik liesas — glos
tydamas arki i Druktenis rė
kavo — pamatysi, kaip atszer- 
siu... nebepažinsi mano sarin
ko... savitus pinigus paimsiu..', 
kick ’tnokejau, spėk...

—J Ka ežia
metų Jy kaina:
brangesnis, jeigu pigus — tai 
bus persenes...
žinstu/.bet iszkur 
mokėti J

inspesi, pagal
jaunesnis —

aaz melu nepa- 
pinigai ūž

visuomet ant

tavo
juokėsi jau Dnikte-

A.

reikalo atsiranda paszvilpsi ir 
yra — juokėsi Druktenis — su 
tuoini nėra vargo gofai gal
vai... o ant to gyvulio tikrai 
pelnysiu.!, sziandien. jomarkas 
paszelusiar pigus ant arkliu.i. 
nespėji kiek ?

— Kokias penkias deszim- 
tis... o už kitas penkias sues

les viską dasižinojo: kaip tuoj 
nuvažiavus, prisistato prie vci- 
žimp dedo Vaiczys vosties foto 
ant jomarko pažiūrėti jo mai
no. Tėtė liepos jai vežimą pa
daboti, žądcjes tuoj sugrįžti:

Sėdžiu, sėdžiu ant veži- 
> Bažnyezioje 
ir kita.

jo, kaip tik gyrėsi
net 

nusibodo vis ta-pali kalba* 
Ant galo papi’asze pieno, Patj 
inneszusi, statydama 
dans pieno puodeli, tarė;

\rereziau būtumei vietoj 
nupirkęs, bent 

Kaives trūksta, 
mesa baigiasi, in sausa pasnin
ku ant rudens isztiksime...

pradek
- pertrau-

t r • .i' * • ♦ ,■» .Vaiezt's iszeidamak paežiai ta
rt* :

Kalendoriai 1923 metams.

ir pigiai pirkęs;
vis '

to arklio, ožka 
pieno laszas...

jam Hid-

-- Pradek, 
pri vilijas vadžiot i 
k c vyras — jei nori gera, žodi 
iszgirsti... jus begalo iszmano- 
te...

man

Ožka nei tiek dobilu ne- 
prisidėjo Mareli’ 

nuo
mo... > Bažnyezioje skambino 
viena ir kita, svki ir karimas 
barszkino ir būgnus nmsze 
tęs kaip nėra taip nėra — 
siaszarodama March’ pasako
jo — eieziau jeszkoti; ežia gru
dai vežinu’, kumeles nestovi 
ramiai, reikia vis szeko pames: 
ti, negalima atstoti. Ant pava
kares atėjo tete ir kalvis Uk- 
monas, atsirado ir žydas su 
maiszais, iszpyle grudus... pini
gus kur žydas atskaito ir gru
dus, tote tuoj l kmonui atida
vęs ir grižta atgal in miestą.

— Tete, kur eini ? - 
kili. —- Tucztuojau pareisiu. — 
Pasakęs nuėjo. Asz vėl pali
kau: laukiu, lankiu! Verkiu, 
verkiu! — pražuvo tete 
žime liko tuszti maiszai. Žmo
nes, vežimai 
siu tėtės jeszkoti. 
langus, iszgirdau 
ineisiu in vidų. Žmonių pilna, 
pypkių prirūkyta trioba; tete 
viduryje aslos tarpe nepažins- 
tamu vvru suszuko:
‘ — Du tuzinu alaus ir už 

puse rublio pyrago!
state 
pyragais ir tete 
sisedo aplink stula. Manes ne
inate ir nedrįsau areziau list i, 
butu iszbares: pastovėjusi prie 
duru, iszejau. Ilgai dar lau
kiau ant vežimo, kol tete pare- 

szpetnybe, 
arkli... dabar visus dobilus su- 
1< i mkž'Ihm'^lėdaTiirbeben k s nėl 
kumeliukui, nei versziiikams.

Marele guodžiasi, o molynes 
szirdi kaskarts didžiau skaus
mas gniaužo. Ant galo kaip 
mergaite supeikė tęva už arkli 
ir dobilus, molynai net prakai
tas iszmusze. Ji kaip ugnii’S 
bijo parodyti priesz vaikus tė
vo blogus pasielgimus, o ežia 
pasirodo mergaite isz saves nu
mananti mažiausia jo klaida.

— Kas bus kaip 
vaikiukai?... Ant to klausimo 

jai perėjo

, le
ap-

r-'

sznu-

A sz

Ve-

prasiretmo... ei-
Kidama pro 
tetos baisa:

Tuoj ap- 
buteliais slala, apkrovė 

su vvrais su-

jo ir parsivedė ta

užaugs

per kaili, 
nusiraminusi tarė:

o jis ant arkliu

szaltis
patylėjusi

— Ant to arklio tote tikisi 
uždirbsiąs...
persimano... pigiai atsiejo... tik 
su musu pirkiniais man galva- 
sukis... \’estuves pirsztu pri- 
kiszaniai, reikia ir pasiūti, pa
taisyti.

— O gi namie mano vestu
ves: — tarusi Marele isztiko in 
rauda 
sakys;

■ bene plika eisi... tote 
užteks tu paežiu skur

liu”... bluzkeles gerosios ran
koves iki alkūnes... sijonas iki 
pusblauzdžiu... — 

t v lėk

k 4

— Tylėk, tylėk, manysi
mos, kaip norint — ramino mo
lyną — cit neverk... eik valgy
ti... nusiszluostyk, nesupykiuk 
tėtės. — Vakariene valgant

suėstu 
keldamos nuo stalo. Dm klo
niui kaip tik dagi pakiszo:

— Tu, tu. tn! dar ežia mati 
pradek, to betruko 
akis pabalinęs - - 
szJuostyk, parszeli! Jums prie 
manos kisztios! a nei vampt!.*.

Mare! begk žąsis užda-
— tarė molyną, valydama 

stula. Marele iszbego, o Druk- 
stala daužy- 

g jis galva,

rvti

1

— szankia 
uosi nusi-

— Iszkur tavo tiek kantrv- 
bos $u lokiu velnio mažvaikiu... 
užsispyrė ta arkli pirkti, o Uk- 
monas szmakszt. pinigus paki- 
S7/0*.. kur tau beatginsi... sun
ku bus be nuostolio beiszkiszti 
toki strampu...

Tat jau Driiktenione bedash 
žinojo, jog l'kmono pinigais 
pirko. Rytmetį pramigęs 
Druktenis paszokes tiesiai prio 
savo pirktinio nubėgo, nusiste
bėjo, jau paliuobta rado: visas 
glebia szoko dobilu uždėtas. 
Ne.beklausinojo, kas paliuobe, 
bet tas darbas labai jprn upa 
pataiso. Pirmas prisiminė, jog 
vaikams nieko nonupirkes, su- 
gaiszes, bet tebera laikas; szia- 
dien reikia in malmia, reikia 

in maluna 
nuo sekios

jog
R vt meti

malmia 
mill u arkliui; gal 
parduos rugiu, kur 
liko, tuomet visus pinigus ati
duosiąs pirkiniams... 
su Marele galės 
t i (‘S.

mot v na 
paezios pirk-

Sg TARADAIKA

2
Sieninei dideli spalvoti. Pri- 

siuskite $1 mes pasiusim 4 
kalendorius ant kuriu matvsite 

eropla- 
szienpinvius artoju rugius 

kertant ir didele mergina tu
rint lietuves vėliava ir kitokiu. 
Vienas 25c. Adresą vokite*:

J. Yeruseviczius, 
Box 68. Lawrence, Mass.

mes

1 i et u v rszk a k a r u m ene, 
na,

tonis, kumsezia 
damas, grūmojo, jo 
jo visa valia... paežiai, vaikams 
ant jo žodžiu tik drebėti... be- 
sikoliojant inojo VaiezyS:

Ko ežia taip Jermuojaties .’ 
-— nuo pat slonksezio 
ko, tu ežia prasidedi 
mis... Kas szankia, teszaukia, o 
mudu važinokiva... arkli turi 
kaip mūra — tose sėsdamas — 
magaryczias -— surėžome...
(Irudgaliu prikaisziosi, 
uosio pamatysi...
lysi szi mt i nes szaukes...

Nnszvito Druktmiio kakta 
iszliko su Vaicziumi 
apie savo pirktini,

geras mainininkas,. ant 
o sarinka 
i k i 

jomarka,

Prižadesi pradžių 
ginsi, neduosi — negrioszysi — 
prasijuokė pati.

— Nelaime
— szokosi
ir

Nesenoj pribuvo isz Lietuvos 
grinorolis, 

Apsisnargliavęs da vrtikinelis
Tiesiog in Skulkina,

Pas savo giminia.
Na ir in koki tai laika, 

Nemanykit, jog tai baika, 
Savo žalia skūra, nuslinko, 

In juoda surdota apsivilko.
Prie kamzoles pakabino blo

kini ziegoreli,
O ir žibanti dideli misingini 

leneiugoli, 
galingu 

iszpanoses

?

n

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite 
iii Amerika per Royal Mail 
Linija.
Specialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, geras 
:r czisti kambarini

savo giminesM

man

tarė —• 
su bobo-

uz me- 
nesisarma-

in kalba 
nes Mai

i
'J

II

sn tokia 
tėvas prie- 

prieszinga... tikras 
būtinai turi in ap

ie vest i.

valgys 
visiems.
Dideli parankus greiti laivai

tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute.
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

20 Broad wny. New York.
Arba pas vietinius agentus.

’ tTuo pastojo
Norints iszpanoses nenn- 

szluoste snargliu.
Pradėjo kabyt is prie kokios 

tai. m i si n kės, 
Protingos labai sztorninkes.
Motore buvo dora, pas vaila 

grinorell nugabeno,
Ir in Pot Išvilios kliosztori iž- 

gabeno.
Dabai* neiszmanelis durnu jo. 

Ir prakaitau jo.
Nesitiki’jo neiszmanelis vai

ki nei is, 
Žale skuris grinorolis,

Mano, jog oze viskas jam bus 
“pri,” 

O kad tave skradžei!
Teip dejavo 

l’ž groteliu ragavo. 
# # *

Jau nereiko bijoti kitu tautu, 
Visokiu naktiniu valkatų. 
Jau priviso daug musu Lie- 

tuviu,
Kurie apvage ir užpuldinėjo 

ant praejgiu, 
Su peileis apstoja, 

žmonis ir namus aprubavoja, 
_Su peileis snpj^y^to*

Arba su bitėms aptaiso.
Nesenei viena

4 ponu,
>

boba! 
szi nga 
velnias... 
mauda invest i. Iszvažiavo in 
malimo piktas. Molyną rūpes
tinga. Marele --
ma vaikszcziojo... Kur bus bu
vęs Joszkis, kromu 
szmakszt ir insisuko in kieme
li; brukasi, 
turis naujos

gražios drobikes, plo
nos, tvirtos,
ir nepirks, už parodymu 

fraip bęsigirdamas, 
skleidė kroma... net akis apžil- 
po. — Medegos raudonos, mė
lynos, baltmarges, 

, visokios 
spalvos...

Mama, nupirk 
marszkiniiikams, — 
reti’, 
sziaip ar taip, matyti, tote ne- 
benupirks... asz kad 

vaikus turėsi
Joszkisjuotarpu 
, gyi'e ir ant bar- 

gos siūle: kaip geras pažinsta- 
inas, linkėjo gera lavora pirkti, 

patylėjusi, eme 
skirties dereties... jei ant bar
ges — kitokia kaina, o tuojau 

per skatiku mas-

verkszlenda-

vežinas

pa rod y sės k romą, 
mados kartonu,

begalo

k (‘s...
czvs t
arkliu persimano...
giria... Iszsikalboje
apie arklius, jomarRa, mai-lges 
nūs, apje bobas, Jfaip nen^ikia 
ju klausyti, nei. ^valios duoti, 
kaip vaikus 
ir t.L

arklius.
valios

valios duoti 
prisiminus lupti 

Druktenis atsigulė,

y'- :.,u>

i*

o

kaip ledas... jei 
nemo- 

pa-

raudonmar- 
varsos, invairios

vaikams
Ma-ta re 

sklaid vdama kroma

ll
■ ii ■* i’*įY’i'l<il J in t ••!

siu, o 
vest uves...
sklaidė, rodi

ir palik- 
vežties in

TEMYKIT LIETUVIAI

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

Turėdami

$*.

ys
♦

..

r i>^

i
Maisztininkus apmalszina 

verksmu.
koki sumi-Pakol pradėsite 

szima dirstelėkit ant szito pa
veikslo. Yra tai kapitonas L. 
M. McBride, kurie rodo nauja 
szaudyklia isz kurios paleidže 
gaza kuris .apmalszina jnaisz- 
tininkus, nes liejo, kurie taji 
gaza inkVepia. arba inpUola in 
akis,* tai prp aszaras nieko ne
mato, žodžiu Meip apsiverke, 
jog nežino ka daro, norints tu
rėtum kiecziansia szi rd i -
ri verkt. Toji szaudyklo svėrė 
septynis svarus ir apmalszina 
gana dideliu kuopa maiszti-

tu-

fana dideliu kuopa 
ninku.

Molyną,

gos 
užmokės — 
tas pigiau.

— Mama, pasemk grūdu ir 
užsimokėsi — sznibždejo Ma
rele — teta Vaicziene andai 
visa pus puri rugiu iszmaine in 
skara. — Nėra kito iszejimo,.. 
žnti, būti, — pamaniusi, mo

stą ugios dro
bikes, susidorojo su Joszkinm 
kiek mastu už šekeli rugiu.

— Nhi... ko ežia šekeli vie
na... tamsta pilk man du... bent 

ta voro fa i n!
-- Joszkis

visa puspūri, 
szirdis plaka, 

dreba, savo amžiuje 
neiszmainiusi, o

tvna
būti, — pamaniusi 

i s zs is k v re

v, 
u z

Kaip vėl 
m i era v o ir

turėsi 
ledo...
a t m i era v o 
Druktenienei 
rankos —
vieno grūdo 
ežia už sykio taip daug...

— Viena šekeli inpilsiu, o 
kitų palūkėsi — tarė Joszkiui, 
tas žinoma sutinka. Atsisuku-

- Begk, Maresi Marikei tarė: ...,*. v,
pasemk isz maiszo kur pasie
nyje stovi,' inpilk jam šekeli... 
Pati dėliojo pirkinius.. Mari
kei ne bėrei k e jo antra syki at
kartoti . —Tolinus bus.

■>

I
IT;

KALĖDINIUS ŽENKLELIUS” ANT SUSZELPIMO DŽIOVININKU.
nuo pnrdiio-

PIRK* “
Sztai pulkelis vaiku kurie serga ant d^iovoS'į o kurie aplaiko paszialpa

damn kas motas “Kalėdiniu ženkleliu“ stempu, nes visas pelnas ejna ant kovojimo tosios
« • • ■» • v j > ’ 1 ‘ -

► 1baisios ligos.

žmogeli pri
smaugė,

Ir keletą desetku doleriu isz- 
t rauke,

Bet užkluptasis juosius pažino, 
Na ir visus in koza pasodino,

O ka ? puikei Lietuvei pusi
kei ineja,

Kad naktimi ant žmonių už
kili pi ne ja! 

« * *
Nuvežliojau pekszezias in 

Szenadori, 
Tuojaus pasakysiu, kas nori,

-

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

Priesz kaina kol užlipau 
Tai net ir padusau.

Tn viena saliuna užėjau,
Ir ten muzikia ižgirdau,

Po teisybei ir pats szokti no
rėjau,

Ant senu kojų vos pastovėjau. 
Pamacziau viduj daug vyruku

. Jaunu kaip obuolukp, 
Jauniauses gal per 40 męteliu

Vyru ir visokiu mergeliu. 
Jau ka jie ten iszdirbinejo, 

Anglikai stebėjosi ir žiurėjo,

1

O kad negalėjau ilgimus ant 
to žiurpti, 

Turėjau isz ten kitur iszbegti.
# # # I

Sustojau prie vienos bažny
tėlės, kur mete platai ns,

Apgarsinimus, k;yl kokios 
ten prakalbos Atsibus, 

žmonių 'klausyti 
tu j u kalbu, 

Bet iszgirdo daug dyvu.
ka tokio 

naudingo,

Susirinko

Vietojo iszgirsti

Norėjo tik užsipelnyti pinigo. 
Pradėjo pardavinėti kokos 

tai knygutes.
Sako, po tanif prakalbos pra

sidės.
Na ir ant galo prasidėjo pra- /
Nuo ko užstojo didelis kln-

b

kalbos,

patos,
Zmonim lybai tas nepatiko, 
Ir visi ant kalbėtoju suriko:
Kalbetojai turėjo

CUNAP
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivo 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania 
45,647 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

45,647 tonu
Mauretania

30,704 tonu

r

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In PiliavA 2 klesa $150.00 Kares 
In riliava 3 k lesa $1000 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greiczlnnsi laivai pasaulyje*
Informacijas apie prekes ir reika

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

t
r. i;

Oi' •yX‘SS;

S. JUOCNUKIS. 
Lictuvisxkns Krlauczins.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada ir isz Į J 
geriausio tnalerijolio pagal noro

Senus pataisau ir
Iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Alano darbas gvaranduojamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 E, Centro St. SHENAA'NOAH* 

i ____

isz sales 
iszbegti, I 

Kad gyvastį savo iszgialbetip
^monelei gerai padare, 

Kad tokius paszlomekus isz- 
i vare.

i
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iYorcR
CAPITAL STOCK 3125,000.00 • 
Barplua Ir Profit a 5636.348.50

Žinios Vietines
Biski pasnigo.
Atrodo ant žiemos.
Tik 10 dienu lyg Kale-f—

JllL 
I

Imola czvertis meto. Pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.
L T P A -I • J %

Ateinahczia sanvaite pri

I

> Mokame antri, procentą ant sudfitu 
'pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
^pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszut parodyt knygute 

'ar ne. Mes norim kad Ir Jus turfi- 
T tune t reikalą su musu banką, ne
paisant ar mažas ar didelis.

f Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
<popiet. Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vai.

f — Keturesdeszimts valan- 
i]u pamaldos užsibaigė pasek

Ii

> ĮI. BAU., Prezidentą*.
f Geo. W. BARLOW. Vico-Prez.
J Jos. E. FERGUSON. Kaslerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LFETUVIS7.KAS GRAROHIUS 

IR HALSAM LOTO JAS

mingai. . / , ..
— Po Nauju Metu Szv, Jo

no draugystę parengė viena isz 
puikiausiu pokyliu. Užpraszy- 
mai jau likos iszsiiinsti.

— LaFke- kalėdiniu 
niu, daugelis 
apvogtos sztornosia per ilga- 
pirsztinius artistus. Laikykite 
pinigus saugiau.

— Pruduosia
nesiranda. Kompanije

pirki-
motoreliu likos

vandens jau

W

k on i a
dabhr uždaro vandeni nuo 4 po 
piot lyg 7 isz ryto.
kito , vandenio
po tam graudysitos.

— Ant iszomimo ukosiszku 
jiopioru randasi 

Panedelije
kandidatai su

Nelaisty- 
boroiknlo, nes

i

laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
Ml E. Fine BU Mahanoy Cjty, Fa.i

I
JONAS M. CISARIKAS I

c

.Fire Insurance Agent Ę I

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

315 W. Mahanoy Are, Mahanoy City E 

|

W. TRASKAUSKAS 
rlRMUTINIS LTF.TUVISZKAS 

WBABORIUS MAHANOY CITY. FA.

ft r

Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del laidotuvių Krik- 
szttntu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

ir L t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, I’a.

UetnrUakas Graborlns

K. RĖKLAITIS f
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblnlnkt) motere.

'Prieinamos prekes.

514 West Spruce Street 
MAHANOY CITY. FA.

Bell Telephonas No. 149

C HAS. S. FARM L E Y 
Regi Katate Agent 
J elfu norite pirkti ar parduot) Šlubas, 

mes galime Jumis tame patarnauti. 
Randavojame 'namus, koletą jojame 

randas Ir telp toliam-..
Mahanoy City, Fa.889 W. Centre SU

Notary .Vnbllc

Tvtrcrlauila Uetuvhika 
0 A H K A

Didele kaucija sudėta V a 1M11- 
, jos Banko Departamento.

Kalu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti piano 
Rankoje negali pružptl. Pri
imu pinigus saugiam pa laiki
niu!. Siunczu pinigus 'in vi
sas dalia svloto, pagal Alenos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustaqytams 
kainoms. Parūpinu P;aizper
tus keliaujantiems in iLletuva 
Viskas daroma telslnggl, grei 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o
atsekimą. Adresavo?Cite:

V. LAPINSKAS
601 W< Mahanoy. Arew

- PA.

gausite teisinga

MAHANOY CITY, J

arti 500 kan-
Pottsvilledidatu.

sūdo suvažiavo
liudintujais — apie tūkstantis 
žmonių isz viso.

— Lnisnu iszimtn 1039 ant 
sz in kavinio “nir bir.“ Terp tu
ju randasi apie 80 nauju apti
kau t n.

— Nuo szio Ketverge visi 
kromai bus atidaryli vakarais 
lyg devinta valanda idant žmo- 
nim duoti proga pirkimo reika
lingu daigiu ant Kalėdų.

— Ludvikas Malaskis 
venantis Pottsville,

in szirdi per nežino
mas ypatas. Randasi ligonbu- 
teje pavojingom padėjime.,

Readingo trūkis iszej- 
Pliiladelphios 6:56

Pottsville,

szautas

nir bir.

gy
li kos per-

mintis isz 
in Pottsville, kada apleido 
Port Clinton Tikos pataikintas 
per anglini vagona kuris'ap
leido begi, d u re skersai 
in pasažierin.i numesdamas du 
vagonus. Misis Jennings ir Mi's. 
Stevenson likos užmusztos. o 
15, maž daugiau 
konin isz Pottpvilhss.

užmusztos, 
sužeista, visi

ISZ SHEFANDOAH, PA.

Stasio'Vasiliaucko pa
imt Westgyvenanticziule, 

Coal ulyczios paszauke palici- 
je idant apmalszytu josios Sta
siuką, nes už tankei su jaja pa
sielgdavo boLszevikiszkai. Ka- 
da palicije atėjo pasiimti Sta
siuką rado
ant pecziaus viro 
kuria konfiskavo 
pastate po 300 doleriu kauci
jos.

ji apsvaiginta o 
samogonka, 
ir Stasiuką

— Utarninko ryta apsiver
tė automobilius aidimojo Dark
water kuriame radosi Edwar- 
das Boughey, Harry Kohler ir 
jojo brtoliR Clarence, kurie va
žiavo ii 1 
nadorio. Baughey ir H. Kehl- 
or likos užmusztais ant vietos, 
e Chud nce sužeistas. Prava- 
žiuojentis automobilistas už
tiko a p vi rtnsi automobiliu.

— Alt Kalėdų gausite 
pirkti geru saldumynu ir vi
sokiu dovi inu Kazuno aptioko- 
K- O jeigu sergate tai ir ge-

D R. JUOZAS J. AUSTRA ' 
(Lietuvis}

Buvusia Daktaras Karlumen- 
’ ėję.

Priima ligonius lig 10 vai., 
bte. ”

Gydo vlsoktos Lygas.

12 lig 2 popiet., < lig 
9 vakare.
113 E, Coal SU Shenandoah.

Bfill Tek 359-K.

GERA PROG/A PLIKIAMS!
I s

Arablszka/ Mof tls yra tikrai pasek- 
ailnaa ir kas prti luns keliolika stem- 
pu Ir savo adrbsa tai aplailcys tuju 
arabUzku gyduofiu dykai. Raszyklte 
ant azlo adreso /Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 8, Brfxiklyn. N. Y. Panaudo
kite laz progos visi kurio yra
put'pUkial arty* flaal yra iiupllkla, t.f.
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“Ball-Band.

Tamsta gali gaut “Ball-Band” Batus, Himlner ir 
Lopac; spalvų baltos, raudonos arba juodos. Temyk

•L tva < K “ • *1 Ht..* . . C •. -r •% *<?.. •. *c . . > J .

Mainerio čeverykai su

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.”

Padai “Ball-Bąnd’.’ yra skyriami ypatingai maineri-
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tvirtu padu
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LOPAC

ams; jie* žymiai išsitempia toliau .negu pats viršus 
čeverykų?- del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali jpjaut ar įplėšt jo.
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Iš tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose. 
. . Tamsta t nereikalauji pirkt naujus batus dažnai ir 

Tamstai*-rhažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi 
kd.1i »• ' • - - - -
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MOTINA SUAUGUSIU DVYNU.
Sztai dvinukes kurios gimė suaugiii in viena, bet dakta

rai pasekmingai jeises perskyrę per.operacije, Motina Nayer 
Zarolskiene (rodos žydelka) laiko mergaites Sylvia ir Rūta ' 
po operacijai.

kad būtų Raudona Koulys kada pirkti. Tai ženklas 
augiausio laipsnio dirbtuves.

i.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company

460 Water Street, Miihawakq, Ind.
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APSAUGOJIMAS NUO 
SZALCZIO.

Atsiminkime kad paprastai 
szalcziai yra užkrecziami. Ge
malai szalczio gana veiklus ir 
tik gavus proga greit platinasi, 
bet <laugelyj<‘ atsilikimu 
gemalai butu per niek, 
tik iszanksto 
gorinus prižiuromos. Sztai pa
prastos aplinkybes kurias tu
rime turėti omenyje.

1. Nosyje ar gerkleje užsise- 
nojusios ligos.

2. Nusilpnėjimas

szie 
jeigu 

aplinkybes butu

„ . . .........................n , ■■ ■ . i. .1 ■ m

PER9ERGEJIMAS
— Mahanoy City . Water 

kompanije prasergsti visus, 
jog vandens rattOksį labai ma
žai, todėl herejkftlo nelaįstyki-
te vandens, pataisykite būgan- 
czes paipas, 
yra i______

gumbas -parpęs
■ • V» 41 < % , T t T y f ' ,y

nždraudžeinos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.
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ANT PARDAVIMO.
Du namai ant loto 35 pėdu 

ploczio per .150 pėdu ilgio, 
, Atsiszaukite

per
paprastai Girardville, Pa. 

nuo ligų, girtuokliavimo, persi-; imt vietos, 
dirbinio, 
da miegojimo..

3. Ūmus persidirbimas ar 
szl apimąs 
perlengvai a ps i rėdymas.

4. Viduriu užleidimas ar už
kietėjimas.

5. Prustas
riu ar net ir per didelis užsisė
dėjimas nevedintuose kamba
riuose.

Turint koki nors užsisenejusi 
nesmaguma 
kreiptis daktaro pagelbos. $er- 
gorkimes patarimu pus-dakta- 
ru ar tokiu kurie save aukszti- 
nasi daktarais.

Laikykimės nuosaikumo kas 
link valgio pailsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime laika 
t v ra m ore.

Veidinkimo
darbviotas nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko
jas sausai ir sziltai.

I

prasto maisto ir ne-!

Sil

ipgtingai kojas ar

vėdinimas kanibn

privalome tuoj

kambarius ir

, PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

Stpbetina mestis kuri su lai- 
Philadelphia Įsz She-j ko slenkima plauku, iszczysti- 

na pleiskanas ir sulaiko nieže- 
jima, pražylima, 
szaknis plauku.
PELI visi nplaikys ant iszmo- 
ginimo, o ingysite drūtus ir 
puikins plaukus. Raszykit tuo 
jaus lietuviszkai pas:

Free “Specialties
236 Broadway, Box 9 W. 

Brooklyn, N. Y.

ir atgaivina 
FREE SAM-

524 E . MaKtuioy.Ave., 
___________ Girrtrdvillė, Pa. 

TAMAQUA, PA. th f

W I

KOŽNA SEREDA. 9 ryto ity 8 vakaro.
2-trns Floras - 41 WEST BROAD ST.

papuczkos,

REIKALINGA AGENTU

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
rclkalaujo agentu parduoti ju marsz- 

kinus tloHog ncBzlotojamtf.
prekes. Sempelėl dykai. Madison Mills
503 Broadway, New York. ad

Pigios
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Kalėdų
ingysite
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riausiu gyihioliu ten gausite. 1
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KVITU

i

Knygele Draugyatema del [ 
Iszmokejimo pinigu IlgohU- 
ma - 50c.1

KVITU Knygele Draugystėms, de) į 
aneliinkimu - - ’{^f JĮį- rtlrį

W. D. BOCZKAUSKAS-OO., 
MAHANQT CITY, PA.
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KaslerlauB nog •udotu įtaigu ant
•r ' •

W. DJ B^cską^ki-Co
P. M<h»ftOy City, Fa.

r
GYVENIMAI

Sz. Marijos Panos ft
I 
z
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PUKU JUTA} 25c.
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Geras Ta voras 
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Padare varda Guinano Sztoriij
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Negalima rašte geresnio pecziaus už
Biickwalter pecziu, '

r ’ tj
Enamelas netruks 'nei nesilups.
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Merchants Banking Trust Co

Nori* kad taupytumet savo pinigus sziain banke.
Nori kaži atydartumet tauplnimo ay. Czekiu 

skyrių* Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino knip suteikti pagelba savo prietoliams.
Musu detiozitorai yra injisu p^įęteU^J

La n Ir o » Uct'zlr/v Jlnnrrinnc rvria^kliiA

Ji suteikei patarima kur 
pinigus/ Prigelbes juinis pirkti priperto.

Gem banka' yra jusu geriausia priotelis.
Dėkite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING > TRUST CO.
I “ . x —»—

i

'*<1
MAHANOY. CITY, PA. 

------$

banka ^ieszko daugiaus priedeliu,'
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w \ DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Tr(V-

>•

k’

D/F. GUINAN, Sek. Kaeljorlus 
LEON '^CKERT. Vlce-Proz.

J. H. GARRAHAN, W. F, RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 
„ . G. HORNSBY, .A. ANISZEVICJ5IA, M. GAVULA.

DAKTARAS I. W. HODGENS
Fhlladellphla Speclnlitta* 

Užslsenejusia ir ChroulBzku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad' gau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
llszku gydimą, per daktarą kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ku aplalkote nuo manta yra 
gvarantuotas.

J algų esate silpni, nervlszkl ar H- 
guotl, nedarykite ,tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga. ' z

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Jr junkumus po val
giui, guzai, svaigulis* silpnumas szir- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos -grei
tai palengvinti.

Odos ligos* iBzberlmat,
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimu. f

Silpni vyrai ar pajėgos Jusu Jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, J algų teip tai matykite ma
ne.

Rumatlsmus visokiuose padėjimuo
se. telppgi iszttne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimu.

Ar esate nervuoti ir trote, nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo. ,trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, iszblisžkusls; ir 
iszberlmal ant, veido, poilses, nuvar- 
skausmas peozuose, skausmkš kau
luose, skausmas gerkleje, stokos en
ergijos. JTodel nelaukite, '> A

į ■ ■' '■ I

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclalos Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir nourl- 
tl04 ■ A ,.A/,'i

Ateikite gausite rd^ dykai. Po tam 
isžalszkinslU kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavohes nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiazkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garalnglauslus EuVopos ir Amerikos 
Specialistus: • j
Ketvergais ir Potiiyežiomis 10

Ateikite gausite ro<U dykai* Po tam 
isžalszkinslU kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagolbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Tądekavoneė nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per

-i ■ ■ n^A. > 'JįJ

vai. ryte iki 8 vai. vakaro, gu
botomis 9 ryte iki 12 piot.
Dr. Hodgens Medioal Offices,
4 S. Centre 8t. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
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Mažiau kasztuos pataisymai, už tai 
kad yra padirbti isz.geriausio ir dru- 

Yra padirbti per 
Iriausius mekanikus. Toksai-peezius 
turi but geras.

cziausioh! geležies.
o-©
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Moterems Pluszinei, Kailinei
ir Kitokį Kotai :

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi. 
Gera tavora-visada apsimoka pirkti.
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Gal ir datigiaus pinigo mokėsite bėt^iTglaus K
neszidsite musu kotus. !

' ' Vv i ' 1 i ’ Ž ■‘Mt

Gaunate naujausios mados kotus. v *
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GUINAN 201 W. CENTRE ST.
MAHĄNOY CITY, PA.
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