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ISZ AMERIKOS

Vienas

Nelaimes ant geležinkeliu 
dauginasi.

Milwaukee, Wis. — Ant 
Texas and Wisconsin geležin
kelio žuvo 16 ypatų o sužeista 
38 in laika paros.

Humble, Tex. — Kada Hous
ton and East Texas trūkis 
trauke in kita truki, 14 pasa
žieriu likos užmuszta ir apszu- 
tinti ant smert o 23 pavojingai 
sužeista.

Thorpo, Wis. — Du žmonis 
likos užmuszti, o keliolika su 
žeido susimuszimo trukiu ant 
Soo geležinkelio.

West Bend, Wis. —
darbininkas pražuvo o kelioli
ka sužeista nelaimėje ant Chi
cago and Northwestern pieni
nio trukio.

Ugnis padare bledes ant 
$100,000.

Juniata, Pa. — Penki dideli 
sztorai sudege czionais praej- 
ta Ketverge vakaro isz prie
žasties stokos vandens. Bledes 
padaryta ant szimta tukstan- 
czin doleriu. Miestai Altoona. 
Bellwood ir Pennsylvanijos ge 
ležinkelis nusiuntė ugnagesius 
in pagialba.

Kate uždege tvarta.
Chippewa Falls, Wis. — 

Karve, kuri spyrė žibinte tvar
te Chicago buo priežaste kone 
išdegimo viso miesto, bet kate
Andriaus Johnsono, farmerio 
nepasidavė y teipgi, nes kadi* 

liūs nutrenkė žibinte tvarte, 
nuo ko užsidegė szienas ir vi 
sas tvartas. Ugnis padare bte 
dės ant 5,000 doleriu.
Paklausė geros rodos palici- 

janto.
Philadelphia. — Mikola B'it 

ler, buvo pabegias isz kalėjimo 
kada ant medžiu radosi lapai 
ir žiedai parkuosią, bet pri
jausdamas, jog žiema jau pri 
siartina, o burdo nežinojo km 

cento prie du 
szios ir kiszenijo neturėjo, pri 
ėjas prie stovinezio palicijan-
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MSftko in tv«;tp gjuzlyt žvirb

surasti, nes ne

to ant kampo pasako: 
mister polis, manes reikalauji 
kalėjime, nes turiu užbaigti 
atsėdėti bausmia už arklava- 
gysta.”

Jeigu nori gautis in kalėji
mą, tai turi’rėžti kokiam pali- 
eijantui in nosi,” 
gas.

Vos tai isztare, kad sztai pa
juto kumszti Mikolo ant savo 
nosies, jog net apsiliejo krau
jais. “Laimėjai!
pfllicijantas ir nuvede Mikole- 
li ant fri burdo, kur pasodės 
szeszis menesius daugiau ne 
kaip reikes.
Pradėjo bizni su penkeis cen- 
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atsiliepe sar-

— paszauke

tais, sziadien verta milijonu.
Chicago. — Kas turi savije 

užsitikejimft ir netingi dirbti, 
tai Ąinerke gali pasilikti tur
tingu, kaip tai padare Mrs. Ora 
Snyderiene, kuri, pradėjo bizni 
su penkeis centais.

Kada Snyderiene buvo ma
ža mergaite, josios motina isz- 
mokino jaja daryti kendes va
dinamasr ° fudge,” Viena die
na pardavė savo kaimynams
tnju kendžiu už penktuką, už 
kuri pirko cukriaus • ir pada
re daugiau irimo tojo laiko 
teip prasiplatino josios saldus 
biznis, jog sziadien turi dide
lius saldumynu sztoras po di
desnius miestus ir vertu su- 
virszura milijoną doleriu.
/r • ‘ *
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Snyderiene sako, jog visas 
gilukis pasekmingo biznio yra 
toisingysta ir užsitikejimas 
žmonių, o prie k ttam sunkus
darbas savo nžsiemimia, o gi- 
Inkis pats atejs pas tave.
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Baisi tfrirtis asztuoniu metu 
senumo vaiko.

T

Privertę sunu idant suvalgytu 
galukus paperosu.

Brooklyn, N. Y. — Steponas 
Denczis, 34 metu, rado k išže
li iuje surdoto savo 12 metinio 
sunaus Juozuko, keliolika ga- 
hiku paperosu, kuriuos vaikas 
surinko ant ulyczios, 
sau parūkyt kada tėvas nema
tytu. Tėvas priverto Juozuką 
nuryt tuosius galukus papero
su, po tam uždaro ji visai nuo
ga kambarije, 
nuo rūkymo.

Kaimynai

idant

idant atszaltu

ISZ VISU SZALIUI I /

*

Patogi kiniszka naszle, marine 
razbaininke ant galo gavosi

W. T». M<)rZK<»WHKI, Pr«R. AM,r
_ * * -* —■*■ - - • *“ “ - R

Isz Lietuvos
F. W. BeCEEOWNkl, B«M»r 34 METAS

Kauniszkeje Lietuvoje ketina 
atsibūti didelios skerdynes 

žydu.
Kaunas. — Isz

pormainimo pinigu ant litu ir 
paszelusios brangenybes po vi
sa Lietuva,

Naujas Lenku 
Prezidentas

Nužudytas.
,—..... .a.,,

Narutaviczius buvo prezidentu 
tiktai 48 valandas nuszautaš < 

per papaikusi artistą 
Buvo Lie tu vys.

Nelaime su automobilium, 
daug žmonių apsisaugojo nuo 

nelaimes.
E. Prienai. — Lapkriczio 5d. 

sz. m. apie

su
in valdžios rankas.

priežasties

pradėjo platintis
10 vai. už 3 kilni, didele neapikanta prieszais žy-

m
i II'*

nuo Prienų miesto automobilis;dus, kurie lupa nuo žmonių ne
važiuodamas nuo kalnelio pa
sileido bėgti visu greitumu. 
Mat buvo sugedo stabdžiai ir 
szoforis negalėjo sulaikyti. 
Tarp keleiviu kilo didžiausias 
iszgastis. Visi eme skverbtis 
laukan isz automobilio. Auto
mobilis buvo prikimsztas virsz 
normos, ir niekas laukan nega
lėjo isztrukti.

Laime, automobilis bėgda
mas insireme in plento pilinia. 
Keleiviu niekas nesužeista. 
Kad bent 
daug 
klaustas szoferis, kode! jis va
žiuodamas priesz kaina su blo
ga maszina nefiraszo pasažie
riu iszlipti laukan, 
rnsiszkai kad tai ne pirmiena.
Lietuva sutinka Nemuną su- 
,,, tarptautihti.

Kaunas. — Lietuvos Vyriau
sybe atsake Ambasadorių Ta
rybai, kasliuk Nemuno sutarp- 
tautinimo ir Lietuvos pripaži
nimo “de jure” sekaneziai:

gali 
plaukiojimo

Ve r-

u zsvietiszkai už visokį tavora, 
bet renka lietuviszka auksu ir 
iszgabena in Palestina.

U

Žydai iszgirdo buk žmonis 
isz to labai neužganadyti ir 
pradėjo smirdeliams korszyti, 
iszsiunte kelis . delegatus pas 
minister! iždo p. J^ettuJisa, ku
ris delegatams ant juju skundo 
atsiliepe seka neziai f

“Pogromai ir skerdynes turi 
užejti! No pirsztu ne pakraty
siu idant jus apginti nuo tuju 
pogromu, kodą mynios žmonių 
pradės apipleszinot jusu kre
mus, palis ant suves užsitrau
kėte nelaime!”

Žydelei apleido minister! nu- 
siminiu ir
Juk ž\dams Lietuva nieko ne- 
apejna. fui ne juju tėvynė, nes 
jujutovpie ten, kur duodasi 
isznaudoti visi go ima i ir turėti 
rejbacha.

Dabar Lietuvoje didelis rau
dojimas žydeliu ir gevalt!

pa regėjo nuoga 
vaika ir prnneszo apie tai pa
licijai, kuri paėmė lova ir su
nu ant policijos, kur pasirodo 
jog užmetinojimai tėvo buvo 
teisingi, bet sudžia nubaudė 
tęva ant $200 už rustu nubau
dimą mažo vaiko.

Trucizna viduriuosią pasto
riaus moteres.

Gary, Ind. — Klara Coneley, 
65 metu, turtinga motere, kuri 
apsivedė tris menesius adgal 
su pastorių Griffith Crowley, 
ne miro paprasta mirezia, kaip 

likos užtruointa. 
iszrado daktarai kada 

moteria perpjovė. Vyra aresz- 
tavojo, kaipo nužiūrėtas už pri
sidėjimą josios mirties.

Priversta iszteketi už nepa- 
žinstamo vyro.

Chicago. — Szesziolikos me
tu jauna mergina apsako Bu
džiui, kokiu budu likos pri
versta iszteketi už vvro kurio 
ne buvo maezius savo gyveni
me.

Ilčlena Botte buvo atlankius 
narna Katros Majauck ienos, 
kur susipažino su broliu Kat
ros, Juozu Weinbagu.
rakalis subjaurino Helena, pri- 
VZ .t* , a a . ,

I, 
su 

ir josios vyras 
nepažystama

Gabrielius Na- 
pinįmtinis prezi- 

per žmonis,

Warszawa. - 
rutaviezius, 
dentas iszrinktasį 
likos nužudytas Šubatoje, lai
ke piet per koki 
artistą kuris sz.o\ji' in preziden- 

, buvo tai žudins- 
in žudinsta ameri-

tai pusgalvi

buvo tai žudins-

*ll.

niekas
kiek — butu buvo 

auku. Pasažieriu pa-Pasažieriu

Sunbury, Pa. Juozukas 
Mazel, asztuoniu metu sūnelis 
fermerio Walterio Mazel 
venanezio Point township, li
kos nžmusztas per insiutusia 
karve, kuria buvo vedins na
mo isz lauko in tvarta. Kokiu 
tai bu d u vaikas insipainiojo in 
lenciūgą isz kurio negalėjo pa- 
silinosuot. Ant riksmo vaiko, 
karve da daugiau pradėjo bėgt 
per laukus ir szaltinius ir nesu
stojo, pakol neatbego prie tvar
to.

Motina išgirdus riksmą vai
ko, ižbego isz namo, pa Ii nesa
vo valka-, bet jrttf/btrfo per vė
lu, vaikiuko galva buvo sutesz- 
kinta, keli szonkaulei sulaužy
ti ir visas kūnas subružvtas. 
Vaikas mire in trumpa laika.

Pagimdė keturis vaikus.
Park Falls, Wis. — 

Wladislovo Verdenskio, 
diena pagimdė keturis vaikus. 
Tris isz juju gyveno per kė
lės valandas, 
negyvu. Motina pasveiko.
$300 bausmes už pavogimą sve 

timos paezios.
Milwaukee, Wis. — Mikola 

Borkauckas, užmokėjo 300 do
leriu bausmes per sudžia už 
pavogimą svetimos moteres 
Augustauckienes su kuria isz- 
bego isz Brooklyno, N., Y. Su
dže paliepė moteriai sugryžti 
pas vyra ir vaikus, o M i kolei i 
pasodino už groteliu.
Bostone daugiau žiurkių ne 

kaip žmonių.
Boston, Mass., — Dr. F: Ma

honey, dažiuretojas mi’estisz- 
kos sveikatos, tvirtina, buk 
sziam mieste randasi daugiau 
žiurkių ne kaip žmonių. Prie
žastis tame yra, jog namai ne 
yra statomi teip, idant užbėg
ti prasiplatimui žiurkių. Mies
to valdže pasamdo du žmonis, 
kuriu užduotis bus isznaikint 
žiurkes.

Daktarai spyrėsi geresnios 
guzutes.'

Washington, D. C. — Drau
gu ve amerikoniszku daktaru 
apreiszke iždo ministeriui Me
lon, jog geriauses būdas už
tvirtinimo prohibicijos yra, 
idant valdže pavėlintu dakta
rams ir duotu daugiau laisves radosi už groteliu. Tilukei szir 
ant užraszvmo žmonims ariel- v *

av-1 .

Pati
ana

gyveno per 
o ketvirtas gimė

X*

ka ant receptu. Tas daug prisi-' 
dėtu prie isznaikinimo bntte
geriu ir samogonku, kurios 
tracina baisei gyventojus. 
Daktarai tvirtina, buk be ge
ros arielkos negalima apsiejt ir 
turi žmonim jaja užraszinet. 
Ministeris Melon sutinka su 
daktaru tvirtinimu ir kaip ro- 
dos < palengvins Jždavima ariel? 
kos tiems, kurie neatbūtinai 
turi jaja turėti. >

I

manvta, bet 
Te i p

£-> J

Tasai

ta tris kartus 
ta panaszi 
koniszko 
jaus, kuri nužudo Czolgoszas 
mieste Bnffalije.

Žudinsta atsįbuvo 
landas po apėmimui dinsto 
prezidentystes, kada preziden
tas Narutaviez buvo atlankęs 
dailės paroda visokiu paveiks
lu.

Žudintojus yra kokis tai pus
galvis artistas vardu Niova- 
domski, 53 metu kuris norėjo 
isz pulko žmonių pabėgti, bet 
likos suimtas, sumindžiotas ir 
apkumszcziotas baisei per iuir 
szusia myne. Palicije iszgiaįlie
jo ir uždare kalėjimo.

Pilsudskis vėla * apemo val
džios vadeles pakol neiszrinks 
kito prezidento, o tuomlaikinia 

apims Motiejus

prezidento Mikinte-
jis atsake nežino ka darvti.

in 48 va-

žadėdamas su 
bet vietoje imti 
Juozu, mot e re i 
atvedė koki tai 
Klaskova, kuris jaja priversti
nai iszveže in Crown Point ir 
su jaja apsivedė. Sudže nubau
dė j\fajaucka ant užmokėjimo 
merginai 200 doleriu 
tu s už 
bjauri n imo 
ino ir da pridėjo du metus ka
lėjimo.

Daktaras iszrado nauja ka
rabiną.

Graham, W. Va.
daktaras O. K. Phleger, užbai
gė dirbti nauja karabinu, kuris 
pataiko in cieliu penkes my
lės. Tasai naujas karabinas 
turi prie liatipos žiūroną (te
leskopą) su ktirio pagialba ga
lima matyti visokius • daigtus. 
Mažas szuniukhs iszrodo peli

kes mylės tolumo kaip didelis 
jautis, kuri galima pataikyti 
su pirmutiniu szuviu.
Nusiuntė in kalėjimą, gailėjosi 

ant galo apsivedė su juom.
Greensburg, Pa. — Antanas 

Dukazer, 36 metu, 
savo tarnaite ant “vieros” per 
asztuonis metus sit Tilli Rais 
40 metm Gyveno laimingai, rio- 
rints nebuvo suriszti- mazgu 
moterystes. Ant galo už kokios 
tai priožaBtiOs Antanas pasvei
kino savo TilUke su kumszezia. 
Toji teip užpyko ant jojo jog 
liepe aresztavoti ir Antanas

dis atsileido po keliu dienu, 
ir tris maži vaikai ręikalavo 
duonos ir apredalo. Motere nu
ėjo iii kalėjimą dovanojo An
tanukui jojo, kaltes^ jeigu su 
jaja tuojaus apsipaoziuos ir 
padarys jaja tikra moteria pa
gal tiesas. Dažiuretojas kalėji
mo pasirūpino žiedą, o sudže 
suriszo mazgu moterystes . ir 
Tiluke pągiliko dabar MrsDu- 
kazeriene ir. abudu apleido ka
lėjimą linksmai

jaja apsivesti 
szliuba

ir kasz- 
prisidejima prie su- 

merginos gyveni -

Vietinis

gyveno su

5f

prezidentūra 
R-a ta j.

Gabrielius Narutovicz, gimė 
1865 meto 
voje, mokinosi Libave 
grade, Žurike, 
žinierium. Gubernatorium Len
kijos buvo 1920 mote.

Teip tai Lenkai aptersze sa
vo nauja republika per nužudi- 
nima pirmutinio savo prezi
dento. Nacionalistai*buvo jojo 
iszrinkimu prieszingi, 
ko, jog ji iszrinko tiktai Žydai 
Ukrajinai, Vokiecziai ir Rusai 
aplaižydamas tiktai 186 len- 
kiszkus balsus.

Narutovicz paliko dukteria 
16 metu ir sunu apie 20 metu 
kuris mokinasi muzikes Zuri- 
ke.

Telsziuosia, Liet u - 
...................... j, Petro- 
buvo garsu in-

nes sa-

>

Nužudė nekeneziama kūdiki 
savo milemos.

Skiernevicai, Lenkije. — Ka
da daktarai 
rius trijų

peržiurėjo vidu- 
menesin kūdikio 

merginos Lejcsinskes, kuris ne- 
vos mirė nuo užtrucinimo spi
rito, persitikrino, jog kūdikis 
mirė nuo kitos priežasties. 
Otonas Laska, tėvas Leksins- 
kiutes, neturėdamas noro vesti 
merginos, nutarė praszalyt ne
keneziama kūdiki, idant nemo
kėti ant jojo užlaikymo.

Sutarpino jisaiSutarpino jisai mėlyna ak
meni spirite, po tam iszspaude 
akmenuką isz slyvos ir in sky
lute inpylo truciznos. Atejas 
pas< myleina pasiėmė kūdiki 
ant'keliu; pradėjo su juom gla
monėtis, duodamas užtrucin- 

slyva isz kurio kūdikis isz-
dziųlpe sultjs ir mirė baisiosia 
kaukesiu.

Laska yra suuum czionaiti- 
nio dvarponio. Isz pradžių isz- 
sikalbinejo, jog4 kūdiki nužu
dė, nes sako, jog buvo girtas 
ir davė kūdikiui gerti, bot ka
da daktarai pąbake jam jog 
meilioje ir parodo kuom ne
kalta kūdiki užtjrucino, prisi- 
pažino>pvie viskoi Likos nuteis* 
tas aiit ponkiu įlietu in-kalėji
mą.

Canton, Kinai. — Patogi Lo 
Hon-Cho, 
motore marino razbaininke, 
kuri per daugeli'metu užklupi- 
nejo ir apipleszinejo gyvento
jus pamūrijo Pakhoi, ant galo 
papuolė iii valdžios rankas.

Kada josios vyras likos už- 
musztas muszije 1915 meto, 
Jojo naszle apėmė vadovyata 
ant razbahrinku, ir teip buvo 
pasekminga savo ampte, jog 
neužilgio turėjo po savo ka- 
rnanda in 60 razbaininkiszku 
valcziu. Būdama patogi ir nar
si motore,

besžirdingiaiisios 
siausios moteres.

Josios razbaininkai nžklupi- 
nejo ant ūkininku 
miesteliu kuriuos ;
jo be jokios mielaszirdystes, o 
kaip kur paimdavo po 40 ir 
daugiau patogiausiu merginu, 
parduodama jiaises in nelais- 
via už didelius pinigus.

Nesenei sustojo prie vieno 
pakrasztinio miestelio, kur gy
ventojai josids tikejiso. Priė
mė razbaininktis ir juju vada 
su keptais parsziukais ir kito- 
keis gardumynais. Tame at
plaukė kariszkas valdžios lai
vas, paskandydamas in 40 val
cziu ir visus razbaininkus, bot 
valtis su . Hon-Cho pabėgo. 
Razbaininke netekdama savo 
draugu, ana dieija pasidavė in 
valdžios rankas su prižadėji
mu, jog jiai valdže sumažys 
bausme už josios prasižengimą 
ir visokos žudinstas ir ant tuju 
iszlygu toji razbaininke pasi
davė.

vienatine kiniszka 
razbaininke

muszijo 
apėmė

d a
tuojaus aplaiko var

iu dra-

kaimu ir 
apipleszine-

Hon-Cho pabėgo.

52 žuvo ant deganczio laivo
Atėnai.

dvi ypatus spdege ir nuskendo 
ant deganczio laivo Uratioz, 
kuris gabeno isztremtojus isz 
Azijos. Amerikoniszki ir ang- 
liszki laivai- atplaukė degan- 

.ežiam laivui Jn pagialba, isz- 
gialbedamį apie szimta pasa- 

. šienų, kuriuos nuvožė in Kon-

• >

Penkesdeszimts

stantinopoliu.
f r** !

----------- . ..................................................................... ...... .....
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Anglekasiu straikas užsibaigė.

Plymouth, Pa. — Apie 5,000 
angliakasiu kurio savaite lai
ko atgal buvo iszoje stroikan, 
Hudson Coal kompanijos,; 
Plpnoutho ir 
grižo darban praeita panodeli

kompanijos,;
Larksville, su

“de jure”
Lietuvos Vyriausybe 

kad 
sutvarkymas,

les sutarties nustatytas, kurijtus kankytas pririsztas prie

* 4 4

pareikszti, 
Nemunu 
sal
ji priima be mažiausio rezervo, 
bus vykdomas, kaip tik Lenki
ja, kuri, prieszhigai 
kilmingiems
Lietuvai, laiko užėmus Lietu
vos žemes, iszpildys 
sižadejimus Lietuvai ir 
Lietuvos Vyriausybei užmegs-: 
ti su ja taikos ir draugingumo 
santvkins.” ik

Delei ginezo su Lenkais už 
Vilnių.

Kaunas. — Lapkriczio 25 d. 
czionai, invyko Amerikos Lie
tuviu Suvažiavimas, 
dalyvavo apie 70 amreikiecziu 
veikėju ir daugelis Lietuvos 
žymiu žmonių. Apturėta daug 
invairiu pasveikinimu ameri- 
kiecziams ir tuo , suvažiavimu 

daug susidomėta. 
Prozidiuman buvo iszrinkta 
amerikiecziai: pirm. A. Ivasz- 
keviezius, ir Dr. Vencius. Svar- 
stvta klausimai ir iszneszta 
atitinkamos rezoliucijos sziais 
klausimais:1 1. Kad amerikie- 
cziu pirkti bonai butu priima-

Per keturis metus laike pri- 
riszta savo sunu prie lovos.

Chicago. — Per keturis me-

.m"1

Ki

Lietuvoje

savo isz-
pasižadejimams

stvta klausimai ir r

sziuos pa
leis

kuriame

o
Isztirti ar amerikiecziams vei
kos pragyventi 10 metu, kad 
atgauti pilietybe; 3. Kad ame- 
rikiecziai galėtu ingyti Lietu
voje nuosavybe; 4. Kad butu 
insteigta amerikiecziu ir Lie
tuvos pijiecziu draugija.

Sudege ant smert.
Ek. Zapyszkis. — Mariam- 

poles apękr., lapkriczio 6 d. Pa- 
■-šeriuose buvo nepaprastos lai
dotuves. Laidojo Matausza Pe- 
cziplaiti, 40 m. amžiaus, isz 
Tvarkiszkiu kaimo. Neturėda
mas savo pirties, jis myne li
nus svetimoje — Padai nupio

nu Lietuvoje apyvarton;

amžinus

kaiipe. Vakare 1 sudžiovė linus 
ir kūreno krosai. -Naktį pirtis 
užsidegė, bot gelbėti nebuvo 
kam. Rytmety kaimynai susi
rinkę, pradėjo draskyti doge-

lovos, James Kozenas, 30 me-, 
tu vyras, likos surastas per pa
licije kaipo gyva giltine, be 
sveikatos, nei/anaszus in die
vo sutvėrimą. Tasai nelaimin
gas žmogus radosi tamsiam . 
szaltam ir smirdaneziam kam
barije. Motina- nepilno'proto**0*- 
baisei prieszinoši ir kando pa
licije kada atėjo pamti josios'! 
sunu in ligonbufe. Kalinis bu
vo pririszlaš ant lovos per ke
turis metus, 
kios valdžios.

Daugeli kartu kaimynai gir
dėjo pas Kozenus kokius tai 
kliksmus ir dejavimus ir pra- 
nesze apie tai palicijai. .

Kozeniene buvo tosios nuo-. 
mones, jog josios sunu ketina 
iszvežti in priglauda del pa- ’ 
miszeliu, todėl motina užkalė. 
langus ir nekurias duris, ne- 
inleisdama nieką in narna. Ka
da palicije pribuvo in narna, 
motina reke kiek galėdama: . 
“Negalite imti mano kūdiki - 
nuo manes, imkite mane, bet

neturėdamas jo-

palikite mano sūneli, . yra tai ‘n,, 
visas hiaho turtas koki turiu >oit 
ant szio svieto.”

Palicije turėjo suriszti mo
tina idant galėtu iszvežti jo- • 
sios sunu in priglauda.

4 l Iszdegau asz, iszdegk ir tu!”

Susėdus pusrycziu valgyti, 
sūnūs pasiėmė szaukszta ir pir- 
piutinis — szmakszt! ihkiszb 
Szaukszta in Blinda su kai^sž- 
tais, riebiais barszcziais. Žino
ma, jis taip iszdegc gomuri, 
kad net aszaros isz akiu isz- 
szoko. Ta pamatęs tėvas, už
klausė:

— Ko verki, sūneli!
—- Verkiu, kad esu kėlias, 

kaip pirssftas, pas teveli. Kotu-’

c

riu brolfu nei seserų. Jei^u asz 
jaunas pasimireziau, tai nebu- 
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sius ir užukrosny rado Matau-f tu kam nei seno tetuszo pa
slaugi’t i.

Neužilgo ir tėvas —• makszt! 
szaukszta in barszczius. ir taip
gi iszpliko gomuri, 
aszaros iszszoko. Sūnūs žiuri 
in tęva ir klausia:

O ko tetnszis verki ? /
Verkit/,1 kad DieVas ne- 

stogu su tvartais ir atsiėmė pas save ir ta vieni|
1^—1__ ha I • • ‘ "

szo apdegusi lavona: nudegus 
galva, pradegus kratine, o že
miau kuna. buvo užgriuvusios 
lubos su žemėmis, ir ugnis ne
priėjo. Paliko žmona su 5 vai
kais, isz ju vyriausias 9 metu. 
Po karo dar buvo neatsistates

kad net

9

Jn'l 
"I 'Mi'

gruodžio ill di kuomet'koihpa- Visu triobup' pirkia turėjo pp 
nijo sutiko tartis sit grievance vienu
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' Sziadien visur ant svieto 
veidmainyste. Sunkus sutiki- 
mas terp žmonių ir kožnas nuo 
jojo szalinasi — visi barasi, 
rodos proto netekia.

Žmonis vieni kitus be palio
vos apjuodina, muszasi kada 
susitinka. Sziadien jau net ir 
gimines gyvena nesutikime — 
vieni priesz kitus slapstosi ir 
szalinasi. Kada su tuseziu ki- 

pas gimines, tai 
ko juosius vel- 

nei pas mus trauke ?” Bet kada 
atejna su pilnu ikszoniu, tai sa- 

Savas pas sa-

visur ant

szeniu e j na 
t nujaus kalba: k k

11 
Pi

ko veidmainei: 
va trankia.

Visa priežastis 
veidmainvste
vieszpatanje po visa svietą.

k 1

*

i

i

4 k

tame 
žmonių.

yra 
kuri

Austrijoi kožnas 
tere ir vaikas turi mokėti po 
tūkstanti kronenu ant meto 
ant užlaikvmo visokiu virszi- 
ninku ir dvkaduoniu.

v v ras. mo-

kronenu

Isz Najorko praneszn, buk 
Goviatai ketino pirkti Ameri- 
ko visa transportą bovelnos 
už szeszis milijonus doleriu. 
Kad tai ir butu teisybe, tai 
Bosiję galėtu tai padaryti, nes 
jmczt'dino daug milijonu ant 
maisto, koki turėtu iždalyti gy
ventojams, nes Amerikas tuo
sius vargszus szelpia jau kelis 
metus.

■

I

Haremas su lt on k u iszbarsty- 
Kanecz reike del t uju mo

terėliu apie du szimtus 
Kas pini esnis, tas geresnis. 
SSeiiberu'.d lai važiuoju in Tur
ki je iszsirinkti —1
pacziule.

tas.

tas

t

i

f

I

i

I i1:

vvm.

second hand

Praėjiu meta soviatinei Ro- 
iijoi buvo 
) noksią i niu su 
mokytoju ir 2,250,000 studen
tu. Mokytojai aplaiko vos tris- 
deszimts milijonu soviatiniu 
rubliu ant menesio, ka padaro 
apie viena 
Jeri.

30 tukstaneziu
70 tilksta nežeis

amerikoniszka do-

Kitados galerna buvo ižgire
ti, buk daugelis žmonių savo 
gyvenime ne yra mate geležin
keliu, bet dabar galima su
rasti daug vaiku kurie ne yra 
Jnate arklio.

Detroite, Mieli., farmeris tu
pi karve kuri ėda muilą kur 
lik suranda. Jeigu toji karvu- 
ke myli muilą, tai turi duoti 
labai czysta pieną...

Tiejei amerikonai kurie iž- 
iduoda dideles sumas pinigu 
ant europiniu kelionių kas me
las atlankyti kitus sklypus, te
gul neužmirszta, jog Snvieniti 
Valstijei turi daugeli 
vietų, ir tai daugiau 
kitur, kuriuos 
kyti. Prie tokiu
priguli musu tautiszki parkai 
kaip tai Yelowstone, didžiau- 
aes ant viso svieto.

Praejta meta

akvvu 
ne kaip 

privalo atlan- 
akvvu vietų

tuosius par
kus atlankė arti pusantro mili
jono žmonių. Kas parodo, jog 
populariszkūmas t uju parku 
auga su kožnu metu.

apraszyma

i 
h y

I ■

Pagal biblijos ......
apie Abrahoma, tai žmogus tu
ri nuomonia, buk tasai didelis 
patrijarka gyveno kokiam 
iniestelije arba kokiam sodžiu
je susidedanezio isz keliu dva
reliu. Bet jeszkotojai senovisz- 
ku užlieku, kurie kasa griuvė
sius Mezopotaniijoi, rado kito
kius davadus, nes atkasė se- 
uoviszka miestą Ur, kuri ara- 
biszka istorije praminė Te-le- 
el-Mukajar. Tasai miestas jau 
radosi net 3200 metu priesz 
(Oiristusa, kur gyveno patriar- 
ka Abrahomas. Terp kitko at- 
k.use puiku palociu pastatyta 
• z milžiniszku akmenų, o sie
nos turi du metrus storio. Palo- 
t iuje radosi užvestas kanalas 
asz moliniu paipu. Pagal suras
tus rasztus, tai miestas Ur tu
lpe jo nemažiau kaip kokia szim
ta tukstaneziu gyventoju.

■---------  - .M

gyveno

t

Nors 
tingus žmogelis vardu Bhigoiii- 
uszas Berno, 
szluostytoju ulycziu Elizabeth, 
N. J., apla.ike žino, jog jojo 
szvogeris miro Kansas City, 
palikdamas jam milijoną do-

Netruko jam pakauszis 
isz pasisziauszimo, jog staiga i 
pasiliko milijonierium, bet už
laiko savo szalta krauju ir nO- 
pamete savo dinsto, nes ir 
sziadien szhioje ulyezes, pakol 
isztikrujn neturės pinigu 
koje.

Laimingas tasai 
kalbėdamas api<‘ s 
gilu k i szalta i iszsitare: 
t v first is m v e
lietuv'iHzkai ‘ 
rankoje m* kaip ant stogo.

kuris būdamas

m iro

toriu.

jog

motto.

ran-
K

žmogelis, 
avo staiga 

“Sa fe
ll rba

geresnis žvirblis 
»,

lai ijoŽieminėj daliję Kanados, 
provincijoj Ontario, kur randa
si amžinos gi irios, kilo ugnis, 
o kad tame Įnikę užėjo baisus 
vejas, ugnis 
in Queberka.

Kaiinelei, kurie radosi terp 
girrin, sudegė skaitlije S5O na
mu, K7 žmonis pražuvo, o apie 
devyni tnkstanrzei žmonių pa
siliko be pastoges.

(

prasiplatino net

Bledes ug 
leszimts mili-uis padare aut 

jonu doleriu.
Kanados Raudonas Krvžius 

ir kitos draugavęs suszelpine- 
ja padegėlius.

Nepaprastas atsitikimas at
sibuvo Havroje, Franeijoi, kur 
nebaszninkas nnszove ant 
smert gyva žmogų. Atsitiki
mas buvo toki 
ninku dirbo 
kad sztai iszgirdo szuvi ant ki
to galo ulyezios. 
na is, isz 
szuvis, darbininkai 
beje gulinti savžudintoja.

Suspaustam dehiia laike 
volveri. Darbininkai paėmė 
lavonu ant ranku, kad sztai pa
tiko kita nelaime, nes vienas 
isz darbininku krito ant uly
ezios perszautas per szirdi. Pa
sirodė, jog kada darbininkai 
pakelinejo savžudintoja, pirsz- 
tas laikvtas ant 
veiverio susitraukė, 
vamzdi ir revolveris iszszovo.

nnszove 
žmogų.

Kuopa darbi-
naujo namoprie

Nu begia te- 
kur davėsi girdėt 

rado gra-

Darbininkai

Suv. Valstijos 
k i

ro-

vamzdžio re
pai rauko

pirkti visas 
kurios turi 
E arba F.

isz-
y,

1922 m. gruodžio 
kurie (ik tn- 

Victorv Notos ♦1 su raide-

nutarė
Victorv Not (‘s, 

raides A, B, C, D, 
Tos notos buvo isz- 

leistos 1918 m., ir mokėjo 4“4
nuoszimti. Jos turėjo Imti val
džios atpirktos 1923 m. gegu
žes 20 d., bet dabar yra nutarta, 
jas atpirkti 
15 d. Taigi visi, 
rite “
mis nuo A iki F, iszsimainyki- 
te jas tuojaus in pinigus, nes 
nuo gruodžio 15 d. jos jau dau
giau nenesz nuosziinczio. Tai
gi, kurie laikys jas pas save po 
gruodžio 15 d., patrotys beroi- 
kalo nuoszimti.

*

Da vienas perso rgo j ima s: 
kadangi gruodžio 15 d. valdžia 
iszmokes krūvas milijonu, tad 

rengiasi nuo 
andyti isz lengva-

vienas

visokį mekleriai 
tos dienos gi 
tikiu pinigus. Gave pinigus už 
savo nota, apsižiūrėkite, kad 
nesukisztumete kokiam priga
vikui.

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 & VITAK MUSIC CO
4639 8. Ashland Ave. Chicago.

KUR BUNA?
A ........... - . -

Paioszkau Stanislova, An
driu ir Matausza. Szatrasku, 
seniau gyveno Patton, Pa. Jei
gu kas apie juos žino, meldžiu 
praneszt Už ka busiu dėkingas.

K. Broivis,
714 E. 99tb. SI;.,
(’levoland, < Ibio.

Paieszknu mano pusbrolio 
Juozapa Jjkibli’U ' ir pusseseres 
CrszUly 
isz Serumu kaimo, 3zilal(‘s 
ra., Kauno Red. 
szaukt po adresu.

l’rsnla Bmlutione,
305 Sylva Avi*., 
Christopher, III.

Kinh^jite . paeinanti
Pa-

Meldžiu alsi-

giminiu Jo-Paioszkau savo 
na P(»truszkevicziii isz Žemai! 
kiemio ir Jurgi 
Staideru Kaimo. Abudu paei- 

isz Lazdiju Parapijos. Mol-
I

Pikuti ISZ

na
džiu atsiszaukt ant adreso.

Mrs. K. Zelinskn
Freeland, Pa.

Paioszkau Joną Lubiną, pa- 
Rod.

Keru Kaimo 
gyveno Cbien- 

III. Turiu laimi svarbu rei- 
atsiszankt

einantis isz Suvalkų 
Lukszu Valsoz., 
dii metai atgal 
go, 
kala, praszau 
adreso.

ISZ

r*.

y

ant

Juozas Bakas,
K. K. No. 1 Box 121, 

Clinton, Ind.

Paioszkau. Ma ikes Bara na ne
ko, Vlada Kankeliuna ir Juozą 

Tegul atsiszaukiaSakalaucka. 
ant adreso.

Jonas Radzeviczius
.”>0 Frederick St.

Ashley, Pa.

Paioszkau mano broli Jurgi 
paeinantis isz 

Kauno Red., Maceikų Kaimo, 
Vadokliu Para. Seniau gyveno 
Amsterdam dabar nežinau kur. 
Yra svarbus reikalai,
atsiszaukia ant adreso, (t. 103) 

Juozas Vašiliauekas, 
503 Whitesboro St., 

l’tica, N. Y.

Vasiliaucka

tegul

.Mano tikra pussesere Mari
jona Cinialiule, po vyru Alda- 
kauekiene, ir mano 
Po vylus J oco v i ežiu s.

Sinianas ir Juozapas 
visi paeina

szvogoris 
taipgi

draugai
Kazlauekai, visi paeina isz Su
valkų Red., Prienų Para., Kle- 

Malonekit at- 
siszaukt ant adreso.

Andrejus (’inialis, 
710 11 igh A ve., 
Sheboygan, Wis.

biszkio Valscz

Ka raszo apie knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena**

SAULE

4

Pamate szviega /
-Taj tiiK bntj; J^ prriszymo

pamotei gorės?
-+Taip.
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I r daigia ii /t|ipya r(o(ji blo
Žodžiu' tik /(Įeito kad jaig” t . .

patiko? ■, r
- --į'liip tik t’ni.
—-y. Ir tik del jos tu nestojai 

po szokius . vujkszcziojos, kor- 
i r yia k t i mis va i k szezi o- 

'l
la ves 
jes ?

— i aip.
— Kodėl gi 

nevedeif.
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ar ne-

tu a;:t galo jos

DIDELE PROGA. ,
Dėl Vyru Nusliphėjušiu ant 

Lytiszku Organu.

Į

NuHllpnejo ant lytiszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, pulika lazgydytl ant 
vlandoH per vartojimą gyduolių Novo. 
Tai yra; gailina paunkyti, chdauna 
gyduole, kurJok lazgyde Jau tukstan- 
czIuh vyru Herganozlu lytl«zkomlfi Il
gomis. Jei cųgto aergnntls ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojato vyrlszknmo, 
kad esate ntiHflpnOjusium padėjime, 
ftznllOM kojos ur kojoA, gajvos sopėji
mai, užkietojlinal viduriui ncvhlnltnal 
skilvio, In^stii- liga arba kitos ligos 
pūsles, nemlelpš“sapnai, balnui sutikti 
žphmes, kaip tai daro nekurio, pallk- 
slet Iszgydytl per vartojimu gydyoiln 
N'dVo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys Jus sveikais, tvirtais, ir lai
mingais, tada-gi galimu bus naudotis 
gyvenimu Ir jo ypatybėmis. DC1 ntydos 
Kad pertikrinti jusi apie tai. kad Novo 
gyduoles ta padaro, Iszsiunsime jums 
dykai kompletiszka kuria tu gydyollu, 
užtektinai ant 15 dienu,
siusite mums savo adreso ir 50c stem- 
pomis arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntimą.

Kūdikio Pirmutiniai
Melai Yra Svarbiausi

Kodėl Jusu

Užtaigi, had jis jais k . . t . J .

n,
i
a M j

< G

kada-gi pri-

I’rnszom at-
-Matai, po \ isil tu pašilai- kreipti aiyda ant to, kad tai nėra maža

švinu asz pamaczinu 
nors geresnio atlikt.

galis k a

fo A

ik’

ęYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Bocxlcowakl-Co.
Mahanoy City, Pa.

dėžule, b' t kompletInzkflH kurtins Ihz- 
gydymui, užtektinai ant. 15 dienu, labai 

Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szykite mumis tuoj Ir nelaukite, telpgl 
praneszklfe kokiam laikraazlije skai
tėte r,zi apgarsinimu o mes iszsiusime 

i Jumis tuojaus tas gyduoles.
Novo Company,

Dept. 43, Box 33 Brcoidyn, N.Y

tanke! yra užtekt Inai Ifwgydymul.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
---------+

lakstantis Naktų

150 Paveikslu.

metais greičiausia
• : v.ik

uga i 
s< 

savo kūdikio, arba

p

turi būti nuolatinis i 
Jei^Uį^iis negali t žindyti .savo kūd 
jeigri. JCtoy pienas netinka jam, vartokite

f
t

EAGLE BRAND
( CCNDENS^D MILK)

Stiprumų teikiantis maistai, kuris turi ravyj’e visas 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatų ir stiprumų.

111 «> J JV V<4 W I IXMWI 1.7 vv«* a • '** » J -----------------

subudavojimo medegas ir priduoda

Iškirpkite hĮ pagarsinimų ir pa
siųskite j The Borden Co.’, New 
York Ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikių kūdikių knygą.

t
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ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite
in Amerika p,-i xwjr<*4 x,jl<au| 

Linija. į
Sp(‘cialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažierin, 
valgvs ;r czisti kambariai

savo gimines 
per Royal Mail

geras

visiems.
;r

Dideli parankus greiti laiva*
tankiai iszplaukia
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Gerbiami Tamstos:— Szluoml duodu 
žinoti _,n 
kės puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena” 
siuntėt, norint asz prislunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalkiau kaipo doyana, už tai 
asz prisiuncz.iu tamstoms mano pade- 
kavono kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol pulkjoj knygoj talpinusi 
puikus apraszirnus. turi noapsHkyml 
vertumą. Vėlinu del kožno. tint ras tik 
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszytnals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visok|u nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus api’aszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo nillema szeimina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsluutet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime sziame 
gyvenime. Viso glaro velijentip pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minetos knygos |ai prlsiuskito $2 
in “Saules” iszlelstuvcs o gausite tuo
jaus nėr paczta.

Tamstoms kad asz esiu aplai- 
illda knyga po vardu “Tukstan- 

kurla man pri-

KVITU

CUNAPO 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant 51 lizinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aąuitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
52.022 tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiszkal lydėti 
In Piliai a 2 klesa $150.00 Kares 
In Flliavn 3 klesa $106.50 Tax Extra 
KELIAI N INK AI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southaniptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicziausi 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.

OPvCA
OHIO

ORDUNA
ORBITA

Laivakortes in 
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute.

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

mil in II IMI ■llillli —B

Gcrbemasis Tamistai:-—•
Sulaukiau nuo Juhu siuneziamos 

mano vardu knyga *’r 
Naktų Ir Viena” už kuria tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, nea man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesezlai nors, 
ant valandėles atsitraukia.

9u pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1921 m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonoms labai patinka.
ja nusiusti in Lietuva.
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irVena R
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i

visas dalis

vardu 
ir Viena

Tūkstantis

Tūkstantis

r-

Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

26 Bronduny. New York.
Arba pas vietinius agentus.

I

TEMYKIT1IETUVIAI
i

i
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Peipgi galima 
Preke knygos Amerike $2.00 

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.

rr
I

Istorije Szventa - Seno ir Naujo Instatimo

*

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties Užgimimui

UI 
z

lyg Paskutinio Sūdo.
Parasze Viskupas Motiejus Voloncžauskas.

1

•r 4
p ■';4jJ

Sveikata

Preke knygos 35c,

Knygele Draug^atems del 
iBzmokejlmo pinigu ligonia
ms - - - - 60c.

KVITU Knygele Drniigyitemi, del
Kaslcrlaus neg sudėtu pinigu ant 
susirinkimu 50c

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

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

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

t

I
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>į; a

S. JUOCNUKIS.
Lletuviszkas Kriauczlns.

Pasiuva visokius Siutus ir Ovcrko- 
tus pagal naujausia mada ir isz 
geriausio materijolio pagal noro 
kostumeriaus. Senus pataisau Ir 
Iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
.Mano darbas gvarantuojamas Ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAft.

Merchants Banking Trust Co.
. MAHANOY CITY, PA.

—$—r.
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumot taupinimo ar Czekiu 

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

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jušu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in , 

.MERCHANTS BANKING TRUST ' CO.
—I—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prež

LEON ECKERT, Vlce-Prcz.
J. II. QARRAHAN, \V. F. RVNKIEVICZIA, P. C. FENTON,

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

ir szita

V

Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata _

.7 Knyga:Sveikata” 
paveikslu aįne žmogaus kurio stidejima, toipgi 
aptaškomi 'įjsčki apšireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ^pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drucziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskitc mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adresą vokite:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City. Pa.

' - M

Knyga^Svcikata
. P'. TV

T’*' r*-**     >■■■■ —■———r—.
* » *, ■■

turi kelis szimtus :vįšokiu

I

D, F. GUINAN, Sek. Kasijorius

VYRU
T”*

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras 
LIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32

metus invalidas Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug- 
' nlai pažinsta. Gydo užsinuodinima kraujo ir silpnybe* 

vyru, spuogus, niežėjimus, Ilgas tinimo. In vairias ligas pa- 
einanezias nuo ncczystumo Kraujo. Atslszauklte ypatisz-

► leal, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba ^usiszka!
Ir LenkiszkaL

N? H?£ DH. KOLER -

Ofisoa valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 Iki 2 popiet.

63S PENTĮ AVEh • PITTSnURGH, PA. K
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Gera Galva
— . Joszki,

L. t^žsilikusi Europoje Amerikonai Pargpryio in Amerikai
A»I li *' ‘1 ■ ■

pa skubėk — 
szauke bėgdama pro duris — 
gal tete netrukus sugrįžti... — 
Joszkis, kroma susiglemžes, 
iszkure paskui, 
nėr kur dėties, 
ramumas; pro viena ir pro ki
ta Inngn žiuri ir in kieti stebi
si. Mato, kai]) Marike viena sie
keli inpyle Joszkiui in maisza, 
įbėgusi atgal ir antra iszlaki- 
no; kieti užrakino...

— Mat, nenori 
likti... maž ir geriau — mano 
sau motyna bet daugiau to ne
bus.!! pirmas ir paskutinis sy
kis... daugiau nebeleisiu... .Josz
kis susikamszes vežimuką jau 
iszvažiuoja, tik 
szu, kyszu,

Druktcnienei 
toks ima ja lie

skoloje pa
gėriau —

prieszais ky- 
Druktenis;

puolės prie Joszkio:
— Ka ežia bieziniis targa- 

vojai — klausia — gal ka mai
nėte? — capt už maiszo — ko
kius ežia grūdas turi .’ bene tik 
mano.'... kvailis!

L’j,<KluĮ(:s,.tamsta ponas’.' 
Ar map valia grūdus kur 
pirkti J Ar Prie tamstos grūdus 

Žydelis visur perka, 
pelnyti... tamsta 
Su rožes kumelei

t n o.i

tik turi?
nori kapeika 
turi varuma.
Joszkis nuvažiavo. Marike tuo-
tarpu puolusi in vidų, pagrobė 
pirkinius, iszlaikino kaži-knr

Dm kiepro maža sos d n rikes.
uis botagu neszinas staeziai in 

Motyna, visa nutirpusi,vidų, 
stovi.

Ka ežia pirkote, ka mai- 
manes!neto be manos? — szaukia 

tuoj koja inkeles — ne be rei
kalo .Joszkis ežia užsisuko? — 
puolės, grobe paežiai už rankos 
— kame pirkiniai?
mokėjai f... tavo 
ba... papuolei...

— Nedrebos rankos, kaip 
žvėris koks. — eme verkti pa
ti — žydą drasko ant kelio... 
mane inpuoles drasko... nes i ži
no... rodos, kas-žin-kokia nuo- 
dema-cades.*.,.

knom i už
rauk os d re

rankos,

— Neapgausi manes., 
bijok — tares Druktenis 
varto skryne, iszvarte szepa 
nieko neradęs, dairosi...

Kloties raktas ant gembes, 
ten neiszneszo... — mano 
Jnbego Marike, tėvas 
snsisznko:

— Parodyk pirkinius, kur 
su Joszkium mainėte... kur (lo
jote *...

— Su sviestu aplopome ir 
suederne... — juokėsi 
žiūrėdama
akis — kumeles už tvoros už
kliuvo, sartokas žvengia miltu 
— paėmusi tėvo ranka pabu- 
eziavo — (‘įname, tete, prie ve
žimo... Tėvas jau nuszvites, 
eidamas laukan juokiasi.

— Su sviestu pirkinius 
edete... no, pamatysime kaip 
iszeis... Dm k t eniene, vaiku

žasu pažiūrėti, 
pasit iko

Tuoj,
savo vargus,

skryne,

t (‘v m
- kumeles

y

no-

1

sau.
ant jos

fK

i
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«yzĮvŽ'

Apie 250 Amerikoniszki ūkusiai kurie buvo užsilikusi Europoje da nuo Švieti nes ka-
O

fi I
* «• X s

n 
H

ros, pargryžo ana diena namon in Amerika ant laiv 
beveik visi isz Amerikos kariumenes ir yra apsivedė su ICuropos merginoms 
isz ju jau turi nemaža szeimyna. kaip lai ant paveikslo galima, matyti.

Prezident Adams. 'Tie Amerikonai vra 
ir kiekvienas

7 f
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Po Kanada truputi keliavau, 
Kada, isz Detroito atvvkan, 

Oj seseles kaczia pamaeziau, 
Vai pora mergeliu užtikau.

Isz Lietuvos gelmes, 
Lietuvos tikros gimini s,

Gerai reikia iszkepti kiauliena

Gerai reikia iszkepti ar isz- 
virt kiauliena” sako Suv. Vai- v
stiju Žemdirbystes Departa
mentas. Jeigu szeimiuinkes ta 
nedarys tai valgantieji gali ap
sirgti baisiai liga vadinta 
chinosis” (kirmėlė.)
yra skaudi ir pražūtinga, ir 

mažo gvvuno, 
Tas 

gyvnnas toks mažas, jog tik 
matytas per mikroskopą, ir 
kartais nematomas atsargiau
siu mikroskopiszku peržiureji- 
mu. Kiaules, tu gyvunu užkrės
tos, neturi jokiu ypatingu žen
klu, ir kiauliena, kuri triehina 
užkrėsta, panaszi in gera kiau-

‘41 ri- 
Ta liga

J

ir 
nuoprasideda

p kuris randasi kiaulienoj, 
mažas,

žiemoje, su szventomis, nes ta
da žmones valgo daug visokiu 
rūkytu ir džiovintu deszru isz 
kiaulienos pagamintu, ir dau
gelis nekeptas valgo. Tos desz- 
ros, jeigu padalytos isz kiau
lių kurios triehina užkrėstos, 
iszplatins ta liga. Kartais be
veik visos szeimynos užkrėstos 
ir iki sžimto žmonių apsirgo 
nuo vienos kiaules,
ros padarytos nuo kiaulienos.

Apsisaugoti nuo trichinos, 
nevalgyk gerai neiszvirta kiau
liena arba kita valgi, kuris isz 
kiaulienos susideda.

Kiauliena, tik tinkamas val
gis gerai iszvirta,

liena. I beveik visi arnerikiecziai meg-
Geras naudingas mėsos per- sta. Reikia atsiminti, jog sziL

kur desz-

ir tik taip

■ • V V «« v > v I i i 11 I 1 I y v • • • 1 • I •• •

Nes czionais kelis metus pa- z,l,re.i,mo būdas sulyg kuriohna labai povaliai pereina per
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žvalgaus: prireikę^nuin ko, — 
bepigu 

del num-

kas. iszeis

grudai dėlto atsako... 
tau, kietis privėrsth, 
ko nieko — nenuseks...

— Pamatvs 
kalbos... vėl pekla...

— Atiduok ant Marikes, ji 
taip man paduos — nei vejas 
nepūs... ji matyti gudresne už 
mamute.

— Isz-pat mažo 
vogti... kailis man kratosi.

Kratosi, nekratosi, a girdi, o 
kito iszejimo tau nėra... Nesi
rūpink, 
mot prisieitu, mokos ji ir be 
mokymo vyra apmauti... bet no 

giuezai, kaip 
Ant galo, kas ežia do 
ar jis vienas uždirbo, 

o jus dykos sedite?
no javai, a girdi ? Ar jis del sa- 

gailisi skatiko?
pasznekejuR

nei

iszmok vti

jeigu Marikei k un
makes

visi vvrai tokie «

tavasis...
vagyste!

.. ar jo vie-

ves iszleisti
Tam Ivgiai dar 
valanda Druktenjeue insitiki- 
no, jog nebegali nuo vyro ma
lones laukti, prisieina pa<‘ziai‘ 
su k ties. ,

Marele su motyna 
ratukuose žlugti 
Vaiczieneš prudžiuka 

*.. . ♦ , į

• r>

mažuose 
skalbt i

i ir kiek
viena syki, poMzlhįyfu “skalbi
nių pakiszusios maiszgali grū
du nugabeno Vaiczieuei. Kiek
viena syki motyna užsidi'jo, 
jog paskutini syki grudus se
mia, daugiau nebebus 
Vaiezienes betariant, nei vejas 
nepuezia, kaip persikėlė grudai 
isz vienos in kita kloti.

m

Nuo

Seredai atėjus, 
vėl ruosziasi 
mas in maiszelius 
bejosi, jog aruodai
seko... nebegalis daugiau par-

.Druktenis 
in turgų, pilda- 

grudus, ste- 
labai nu

Marike, 
staeziai in duoti, tik kokio pusantro po

ro insipyle. Pati 
aiszkino.

— Kolis

insipy le. iszgirdusi

8U-
no,
Dm k t eniene,

neszina, iszcjo
Pakluoniuose
Uąicziene.
ome guodžioties,
rnpesczius pasakoties: apie jo- 

apie 
vestuvėmis, ir

vor-

rp
tėta 

Neikdama,

marka ii' apie sziandion, 
galvasuki su 
apie Marele guodžiojusi, 
kia ir patarimo klausiusi.

Teta Vaicziene pasiklausiu
si, patylėjusi, praszneko:

— Gerai ta boba sako: pa
meluoti, apmauti yra — szves- 
kjes vardas tavo, a girdi, o ne 
in jo rankas veizėti... Matai pa
ti, jog nieko neiszveizesi, nie* 
ko neiszlauksi... Vaikai nuska
rę; molynai nepakelti, a girdi 
kam sarmata? — motvnai.

— Jis pats parvažiuoda- 
ma$j isz Sz-to Roko man akis 
bado: tavo rūpestis — sako — 
vaikus aprėdyti... ne ant mano 
vįęnos galvos sukrauti.

— Ko-gi besnandi, a gir
dit.. nenori su žydais, bijai, ar 
negali... duoksz man, a girdi... 
Asz tau viską padalysiu, — 
supirksiu ir pasiūdinsiu... 
papratusi viena su Iet ies...
manasis ta i p-pa t buk' tai ne- 
jduoda man valios, szaukia: jog

jo n žinios nieko nevalia...
pznekelrsau, n girdi,'d asz no- vlStfS' reikalui ir dar

asz
ir

j maž ant pusdienio pagrįžo na 
nio.
— net

sykius in turgu 
pyleis, vežei in maitina, parsze- 
liam kasdien po gorezin duo
du... dar pirktiniai arkliui pri- 
kiszi, nori kad nenusektu ?... 
Iszvažiįlodamas tėvas pageida
vo Marikes.

Iszleke pesezia —■' tarė moty
na — turbūt kelyje^ pa vysi...

Pavažiavęs maž iki puške
lio pavijo X’aicziene, ir Mari

jos vežimą insisedusi, 
nuvažiavo pir-

ke in jos vežimą 
jas pralenkęs, 
mu.
lyje, tuoj 
varinėdamas 
ežiu ant sueigos...

— Kas sziadien 
ir nebus — szauke 
baustas dviejais 
du svkiu rinkosi

Kaip tik sustojo miesto- 
prisistate seniūnas 

v v rus m vals-

neklausvs 
— bus nu- 

rubliais, nes 
ir vis nebu

vo kiek reikiant vvru — szian- 
dien nebedovanos... Tuoj, tuoj 
vy ra i, pa sk u bokite, 
jau nuėjo... — varo Drukteni 
prisispyręs.
niojo vargonininkas, 
gi n pirkti;

daugumas

pa si pa i- 
noris ru- 

pardave greit. O 
kad ežia nėra kur arkliu palik

au seniūnu in ve
in valsezians

Laimei

t i, susisėdę
v • v •zima nuvažiavo 
kiemą.

V’įicziene su Marele a t va
žiavusios paskui, nei balso 
Druktenio nebemato. Neti*uku,s 
i1’ jos jodavę savo grudus, 
pasku i po k romus pr isipirko, 

1 ka. tik joms reikejd; surado ir 
siuvėja, susidorojo ir su kur
piumi, visur iszvgikšaižiojo,

ir su kur-

žmones be pavojaus 
valgyti netinkamai ar negerai 
virta kiauliena, dar nerastas.
Bet yra tik vienas geras būdas 
nukreipti ta liga. Virinis su
naikina gyvūnas. Todėl tik ge- 

kiauliena nuturės

galėtu mesa, todėl dideli szmotai kuo
met atrodo, jog gerai iszkepti, 
tik pavirszis iszkeptas ir vidu
rį s gal visai neiszkeptas.

Kad nors paprastas kopimas 
pakelia mėsos szilmos laipsni 
(langiaus negu Agrikultūros 
Departamento

isznaikins triehina, 
(140 laipsniai F) gali būti, 
jog tos szilmos laipsnis nepa
siekia mėsos vi dūri. Todėl rei
kia mėsos 
iszkept i

—Foreign language Infor. Service.

I

Ir su su visa igia ir botago...
Kad szimts 

reikalais —
atimtu su tais 

mano sau —vals- 
cziuje visuomet ilgai prituriu... 
bet su tais pirkiniais nelaime... 
vėl bus bobų bambėjimo --- 
paeziupinejo portmoniuka, pa

turimi teks susi- 
gėrai sutrenkti,

smagi,M a rele džiaugiasi
pasakojosi 

»; k ra
siu u ik menu :

akis žiba, 
mamutei, pirkinius rod( 
bute prikrauta 
kroižu, kaspinu, karuliu, szuku, 
sagucziu, viskas gražu, viskas 
vestuvėms reikalinga... Drabu
žiai prie siuvėjos, baoziukai 
prie kurpiaus, aim prižadėjo 
iki nedėlios pasiūti.

naginikes nupirko, 
su guzi- 

visiems su- 
neužmirszo, 
aszaru nebeliko.

skarele,

t

Stasikei

nei r>

su Jonuku 
Juriukni konteplikes 
kilikais; viską ir 
taisė, nieko, 
pesezio nei
Mamutei szilkine 
brangi, szviesi bluzkele, 
nebetrūksta.

Teta \ aiuziem*

rų-

ne
niek o

gera, 
ro-

ra i iszvirta 
trichinu.

Gerai, jog Suv. Valstijose, 
žmones mėgsta žalia arba leng
vai iszkepta mėsa 
pavojinga, kurie paeina isz tu 
szaliu kur valgo kiauliena ža
lia.r - - - -

isztyrinejimai

tilpo, 
ezintabakeis

papa i ko.
Su ezintabakeis szoka kad ir 

avinyczioj, 
t) su lietuveis neszoktn 

sekly ežioj.
Kad ir anglikas Ik* nosies 

butu,
O Lietuves ir kanuopuikiau- 

se iszrodytn,
Tai mat didesni uuara turi, 

Kaip su angliku po st rytus 
vaikszcziot gali.

Ant to daug da nesakysiu,
Kaip tik biskntuka pamoky

siu :
Jeigu norite gera gyvenimą 

turėt i.
Ir kad Lietuvei ant jus mei

lei žiūrėtu,
Tai toki kvailumą pameskite, 

Biskntuka proto turėkite,
O tada kitaip apie jus kalbės, 

Nuo nieko sarmata ne turės, 
Busite nuo visu paguodotos, 

Lietuviu mylėtos.
*

Su v. rodo, jogkaks dar!... 
barti, arba, 
kol nusiramins... kad nosuval- 
dveziau -i- ir Inidvln lin'znvi

Mamute 
snaudus, pajuto tete parbraz- 
( 
žiurėjo, kad 
karszta, 
krito in lova, 
lika iszmusze. 
Druktenis inejes in 
pat slenksczjo pradėjo:

Turimi jus per* diena nosies 
neinkiszote in kute? arklvs nei 

nei ger- 
M anos 

Žpibgaus nebesą...

— ir laidvtu liežuvi.
mimigi jau pra-

lovos palojus, paszokusi isz.
vakariene butu 

uždegu žiburį ir vėl 
Laikrodis dvv- 

Po valandos 
vidų nuo

tokia
pridėjo dar savo pinigu —

ako: kaip isz-
szapo neturi esti... gal 
t i niekas 
nėra namie 
ne laikvk

-- atsiteisime...
Vaiczys nesejo szie- 

seklos neturėjo... 
nežinant ati-

kavo Marele 
kulsite žirnius 
Mat dedu 
mot žirniu,
prižadėjau tetoi 
duoti...

Marele kalbėjo, 
mažai tegirdojo: Džiaugėsi rū
pesti numetusi nuo galvos... 
dagi netikėtai ir jai skarele te

stą n gi Hzvitanti, o 
t ik pusant ro rub

lio. Nebebudys
— mane sau -- ji turimi sena 
skarele apsigops... o ežia nau
ja sznabždanti.

sudėliojusi, 
Molynu 

kartoms atkartojo, 
ir paskutini syki 
daugiau niekuomet 
gt

ko... tokia 
tokia pigi.

mus 
skrynioje.

f i

o

nuo

mot vna

akiu Lazdieiie 
ji t urbiu

sutaisiusi pa- 
, karves 

pusbernis parėjės

nepasiule ?...
I 
y 

veždd ant sprando 
nžkiszes, tuoj apsibus kaip žy
do kantepies, viskas tik ant 
mano gaivos...

Praniuks szeko 
ežia u i r..Marike:

^‘rblrtpdarna’ ’ dėjo 
ant stalo - val

gyk, bulhiene it taip jau nū- 
sistovejusi... iszalkai per szio- 

Szit duonele, szia
dien iszkopeme, ir sviesto kris
lelis... Drukteniui nebėra kaip 
be barties... susiczianpe.

Srėbdamas vakariene 
kojosi, kaip valsuziuje 
sugaiszine... daug žmonių pri
sirinko, kol nutari1, kol nubal
savo... protokolus susinti', pas
kui pasiraszyti... Vyru daugy
be, tas prie to, ir vakaras pri
ėjo alaus pastatyti...

•— Akis ne duobes 
i— dovis pi’iesž. dovi ♦

de; fretolt* 
\a karione

kia diena.

Ir nuo
*

viskas

nesze, ma-
jiesze ir gir

pasa
rgai

ir tik tiems

visa szmota gerai

trichina labiausia pasirodo

Visokį Atsitikimai 1921 mete
.January 5 — Suv. Valst. ra

dosi apie.
be darbo; 18
tuoklvste pradėjo pla-

mai Italijoj;

vaikai 
Ma- 
visi

Maivle pirki- 
užrakino 

jai karts- 
jog pirma 

taip padare, 
nei grud-

dio be tėvo ii(‘\alia semti... 
Toliau vakaras smagiai kaip 

ratas rietėjo... Marele dainuo
dama, bežiūrint žoles kiaulėms 
f)ati(‘ke, jovala
szere, žąsis suveizėjo 
painilžo...
arės, sartoka, paliuobe, piemuo 
gyvulius sudarinėjo, 
sykiu maiszosi, bėginėja,
mate vakariene iszvire, 
smagus, juokuodami, pavalgo, 
— sugulė.,

Mamute viena tėtės dar In
karo, truputi nerami, kad taip 
ilgai užtruko... nors ne pirmas 
sykis jam pavėluoti isz mies
telio... bet sziadien nei Vaiczie- 
ne jo nemato...

Druktenis insisodes namo 
važiuoti, kerta da kertu kume
lėms, tos pert rūkusios, isz- 
k va n k so jo per diena be .pinok- 
szto paszaro, gerti ir-gi niekas 
ncpakiszo, ne labai bepriven-

r
z

1

-y

v
l1

I i-
l

Tikra vertybe.
— Ar tu sutikai isz- 

iėkot už jo.del to kad jis karėj
gavo medali ?

Barbe: — Ne visai dėlto, bet

Mare:

oj moterėles, moterėlės, 
Mano patogios kvietkudos, 
Argi jau neduosite man at-

4 milijonai žmonių 
— Najorke gir

ia ba i
liūtis; 24 — Si lesi joi prasidėjo
d įdėlios maiszates.

Fubniarv 10 — viesulą Geor
gijui užmusze 38 žmonis; 28 — 
kruvini maiszaczei Italijoj.

Mareli 8 — Iszpaniszkas mi- 
Tur-

nužudytas;
20 — daug užmuszta Irlandi- 

kar-

nisteris nužudytas; 15 — 
kiszkas mini stori s

- sako 
pasi- 

kojo, sznekejo, bet pati saldžiai 
sau miegojo.
sza ūkti:
migai? Szi t

Atsiminęs ėmė 
Motyn! ar jau už- 

pinigai, kur ru
gius pardaviau, atsiimkit e, 
kam reikia, tau

atsiimk i te 
ar Marilei ko 

nusipirkti. Nebekrirnsitė pinu 
galvos: — neduoda! neperka! 

visus ati-
neduoda! 

arti dvieju rubliu 
duodu...

— Padek ant lango.;. Mari
ke miega 
pati, atgal užmigo... -r- Rytme- 
ti Marike pinigus suskaito, bu
vo pusantro rublio b(> trijų ka
peikų... džiaugėsi gavusi, nuo 
tetos, nors siuvėjai užmokėti.

Tolinus bus.

y

per miega tarusi

e
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Uoszvis, mat, turtingas,
Tiek skolų ture-TęvaS: — 

damas, tu dar’ drysti praszyt 
« a . .

I Iman syki pasitaikė nugirst ji manes leist tau
kalbant jog jis karėj iszmoko už paežiu Ka tu sau manai ? 
virt ir skalbt, todėl asž nu- 
sprendžhftfoftl už jo. * j ir maliaK

musu duktėri
j 1 < 1 i. , 'Iii

Vaikmap: — Asz apie skolas
i#41'' ' ' 4^^ f ' '

silset, 
Kalėdas šlu

bei pas(‘det,
Juk Dievas jums protą dav 

Ne vis užpuolinet su koezio- 
hi, vali.

Juk po nogiu paezios susi
prastu mot,

Ir truputi proto pramoktume!, 
Jau mislinau, jog paliovėt, 
Sztai telegramas isz M an i lo

vį* t, 
Turiu viską mest i.

Pagialba in tonais neszti. 
Pribuvau — in karezema už

ėjau viena,
Kur ižgirdau riksmą per siena 

Oj tu tokia, tai tokia, 
rru paleistuve, tu sziokia! 
Mat, vyras plūdo ant savo 

paezidį 
Iszradinejo visaip ant josios.
Parejas isz darbo, nieko šlu

boje nerado
Visas nusilpnins buvo isz bad<^ 

Moteriuke lakstė pas kūmu
tes per dienas,

Nesugryždavo in kėlės adynas, 
y

t t ,

Normts priesz

’e.

y

y

Vyrui nubodo ilginus kentėti 
Ir vienam namie sėdėti, 

Paliko mote re savo, 
Ir in kitur iszkeliavo.

Bobele dabar per visas die
nas verke,

Iii ka rėžoma bėga su bonkute 
Graudžei aszaras liejo, 

Su munszaine akis užliejo.
Vaikelius apleidže, 

Kūmoms visai neapsileidžc
Ant galo j a ja

y

vargas gerai 
prispaudė,

Ir bgisei jajn nubaudė.
Sztai viena diena, 
Iszgirdali naujena,

Buk puldama tropais užsi- 
musze, 

Ir sau visus dantis iszmusze. i-
Ant kapiniu jaju ne'palaidojo, 

Tik juodvarėei kurni po vi
sas pakampes isznesziojo.

Motorolos, geriau vyrams in- 
tikit,

Valgi ant laiko padarykit, 
Tai justi užduotis svarbiausia,

Ir bus goriausia.
Pavalgysi ir isžsigdrsi, 

O su pacziule Besibarsi, 
Tave isz szirdios mylos, 
A Ir'pėr diėliA^tyies!

joi laike maiszaczio; 24 
d i uolas Gibbonsas įniro; 31 — 
Angliszki anglekasiai sustpui
kavo.

April 5 — Austrijos c i e šori s 
apleido sklypą; 1.3 — Tekšno
sią 
daug žmonių;

T____
didele viesulą užmusze

14 — 
paėmė in nelaisve 6000 Turku; 

sumiszimai16 —

o 
• )

Graikai

kaimiecziu 
Rosijoi;

May 8 — dideli
Italijoj; 30 — 600

maiszacziai 
žmonių už- 

muszta musziuosia terp Lenku 
ir Vokiecziu.

June 4 — trūkimas debesio 
Coloradoje užmusze daug žmo
nių; 19 — Suv. Valst. pradėjo 
muszti naujus sidabrinius pi
nigus.

July 13 sumiszimas kalinin- 
ku Pittsburge; 21 —

ISZTARKIT SZITUOS 
ŽODŽIUS GREITAI.

sumiszi-

Binds phtdūr prūdo vidury.
Geroj girioj geri vyrai gera 

pra gere ir gerdami gyre.
Szi szJkszna-sziksznele szik- 

sznisžkai padirbta.
Kupeta su pakupetaviecziu.
Lip vapsa in viksva, ir ta viks
va vis bizg.

Bedžiau žmogui vienybėj ne
gu nabagybej.

Szits inteligontas inteligen- 
tiszkęsnis už ta įnteliįenta.

/Tu kara’ktprištiszkas, bet asz 
khrakteriszke^nis.

8

Mes taip jstbrjszki, kaip is-
tori ja- siekiai \

Brotestonižmasi protestoi|iz- 
mu ir pasilikę.

Vis yra priežastis.
Vyrrts: 

daugiau aiit apredalu iszleidi.
*• Kodėl tu szi met

Juk laikrapzoziai sako kad dra
panos szimet daug pigesnes.

Pati: • Tti me i r d a lyk a s.
daug yisokį.uSzimęt Jlel^ yJSzimet uei^Ta, * . v 

atpiginai iszpardhviinu.

> — Graikai at- 
musze Turkus; 28 — badas pla
tinasi Rosijoi.

August 1 — straikal ir su- 
miszimai Iszpanijoi; 21 
Turkai paėmė in nelaisvia 4000 
Graiku; 25 — sutaiką padary
ta terp Suv. Valst. ir Vokieti
jos.

September 6 — Angora pa
imta per Graikus; 16 — trūki
mas debesio Tekšnosią pada
re daug bledes; 26 — užsikei- 
sejimas nužudyti Lenkijos pre
zidentą.

October 2 — Wurtembergo 
karalius mire; 3 — Iszpanai 
atmusze Maurus; 18 — Ludvi- 
kas, Bavarijos karalius mire^- 
20 — revoliucijonieriai nužudė 
Portugalijos ministeri.

November 3 — baisi ugnis 
Weehaken, N. J.; 9 — didelis 
straikas Ryme; 16 — angleka- 
siu straikas Coloradoje; 26 — 
ugnis padare Augusta, Ga. 2,- 
500,000 doleriu bledes; 27 — 
didele ugnis New Haven, Conn.

December 7 — straikieriu 
sumiszimas Czikage; 16 — di
dele ugnis New Orleane; 12 — 
dideli sumiszimai straikieriu 
Kansuosia; 24 —didelis tvanas 
per iszsiliejima Ohajo upes; 
31 — Suv. Valst. susitaiko su 
Vokietija. ■ . » HWmftN

o*?

■ o «l

TEISYBES.
♦

Karve yra juoda, o bet

r \

josios pienas yra baltas — no- 
rints iszrodai kaip kvailys, bet 
tavo žodžoi yra iszmintingi.

Isz vieno jauezio gali nu-
traukt tik viena kaili, o no 
du.

praejte, mislykie kas ryto bus.
* Žmonis daro ka gali, Die

vas dabo kas jam patinka.
N ei szbandy ta s pri etel is 

tai kaip paauksuotas rieszutis. 
Nežinai kas viduryje jame ran
dasi.

Niekados nukalbėki apie

Žmonis daro ka gali, Die-

ii

1

Ii

IĮ

i)l

Tūkstantis prieteliu tai 
per mažai — vienas nepriete
lis tai už daug.

Kvaila ’peluke žino tiktai
- > *

' Kvaila peluke žino tiktai 
viena skyle.

* Jeigu norimalszei valgyt 
midų, turi užmušzt bites.

Geriau turėti gerus kai-
geras gi-

Jeigu norimalszei valgyt
I

mynus arti, ne kaip 
mines toli.

Be karasino knatas grei
tai sudega. v

Kur daktarai \ūri gin-

* \

ozus ant ligoniu, tai ligonis 
greieziau mirszta.

Kur randasi dideliAr tur-#

tingi palociai, ten randasi ma- 
žiuleles grinezios vargszu.
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CAPITAX, STOCK |136.000.0e - 
■ urplua ir Profits 1531,346.60

Mokame antra procentą ant nudėtu 
pinigu. Procentą prldodarn prie jus 
pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneštai parodyt knygute < j 
ar ne. Mee norim kad Ir Jum tarė- S 
tumei reikalą su musu banka, ne- ) 
paisant ar mažas ar didelis. <

Bankas sdaras nuo 9 ryte Iki 3 i 
popUt. Subatomls 9 ryte iki 12 vai. )

I' M"** ~’T * ” ‘ 1 f
• H. BALT,, Prezidentas. J

Oeo. W. DARLOW, Vicc-Proz. 5
> Joa. E. FERGUSON, Kaslerlus. |

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORTUS 

IK JULSAMUOTOJAS

laidoja kutais Numirėliu pagal Nau- 
Jausia mada. Pigi preko. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preko, todėl 
Hl<U plrkslte POMN1NKA tai kreip
ki tae pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerinus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine S(« Mahanoy City. Pa.

JONAS M. CISARIKAS 
Fin Insurance Agent :

S

į .I
Apdraudžia (Inszurlniu) Namus, 

Tavoms, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies. 

Geriausiose Kompanijose

B 815 IV. Mahanoy Avė, Mahanoy City 5 
I ■»

W. TRASKAUSKAS
A riRMUTINIS LIETUTTSZKAS 

GRABORICS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kubus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius dol I^ldotuvIu Krlk- 

bzLIdIu, Veseliju, Pasivažinėjimo 
Ir t t

520 W. Centre SU Mahaooy City, I’a.

Lletvvlstkas Graborlus

K. RĖKLAITIS
Numirėlius

4------ f
I

Laidoja Numirėlius pagal 
. naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelblnlnke moters.
Prieinamos prekes.

616 West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephonas No. 149

• CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojaiue namus, koletavojame 

randas ir telp tollaus.
1KW W. Centre SU

Notary Public

Alaliunoy City, Pa.

Tvlrcslausla Llutuvlszks
. B A M K A .

l Į

Didele kaucija nudėta Valsti-
jos Banko Departamento.
Kalu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Saukoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki— 
mul. Siunczu pinigus in vi-/ 
•aa dalia svieto, pagal dienos* 
kursą* Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame i 

kainoms. Parūpinu Paszpor- * 
tus keliaujantiems In Lietuvai 
Viskas daroma teisingai, grell 
UU ir pigiai. Raszyklte apie* 
kalnas o gausite teisinga į

i

'.ažaaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
< dOl W. Mahanoy Av< 
MAHANOY CITY, -

...... t-——.........  .. j;
PA.

VH. JUOZAS J.
> (Lietuvi

BnvuaU Daktnr* Kariumen- 
eje. Gydo vis/ 4^, Ly<aa 
Priima ligoniu A llg 10 val 
ryte. 12 lig 2 popiet., g lig 

• > vakare.
11B R Coal S^ t Shenandoah. 

———7' -

iCSTRA

Gydo ris/ Afc, Lygas.
•s

ah Tel. 369-R.

I
I

GERA PRC OA PLIKIAMS! 
/ ____ _

Arabtozka 
sninga Ir kaf 
pu U snv<*Z 

z aurabJozkia/ 
anA salo* i 
wayr, Bo< 
lUte 1ST

Mostls yra tikrai pasek- 
prlsluns keliolika stom- 
adresa tai aplaikys tuja

žyduoliu dykai. Raszykito 
dreto Dr. Jmbco, 236 Broad- 
9, Brooklyn, N. Y. Panaudo

nrotros visi kurie yra

■ J w —■ ■■ I 1 y*1.! "■ I1

Žinios Vietines
dienos lyg— Tik szeszios

Kalėdų.
— O dvileka 

Nauju Motu.
Alieste didelis

žmonelei perkni dovaneles

rr

dienu lyg

k rūtoj i-
mus, 
del savo milonmjn.

— Sztorai atidaryti ly 
vintai valandai vakare.

g de-

Po visas aplinkines pa
sklydo daug 
fe11) 
maszkės. 
kada gapnato pinions'.

— Ludvikas Žilinskas 
motu kuris randasi 
priglaūdoje, sako, 
nojui turi 
gromatu 
kas sake buk gyveno McAdoo. 
Jeigu czionais 
tegul atsiliepo ir atsiima Ieva.

ku. ne
. neteisingu pini- 

lik sidabrinu bet ir bu- 
Apsižiurokito gerai

. .....................M11^ .............................................................................. VI.„

Isz Lietuviszku Kaimeliu

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Vikaras Norbutas likos 
perkeltas in Philadelphia o jo
jo vieta užėmė kunigas Kara
lius isz Coal Dalo. In Coal Dalo 
likos paženklytas skun. Klove- 
nąs isz Philadelphijos.

f Marga rietą Adonunas, 
sena gyventoja, mirė pas savo 
dukteria Ardickienin, 145 \V. 
Washington A ve. j’ Velione tu
rėjo apie 61 
dama Amerika apie

. Laidotuves atsibuvo paneddHo

t Marga rlcta
’.'■•i.P'

kasyklose No. 21. Nelaime atsi
tiko, kuomet, statant 20 pėdu
ilgio medis ant jo užpuolė. Su
laužo tris szonkauliUs, sužeidė 
deszinė aki ir—visa apibraižo.

Ligonis nuvežtas
ligonine, kurioje randasi .kri- 
tiszknmo padejiipor
. —-- Vaclovas Kazakeviczia, 
13 metu aiUziaus sūnūs Anta
no ;; Kįza)«$jįezinu^ nuo 83() 
North gatves, buvo automobi-

in Mercv 6’

, 74 
Hazletono 

buk Mahn- 
dukteria,

noatsiszauko.
bot ant

Senu-

randasi duktė

vienati-
drapnnu sztora

— Noužmirszkite 
n i liotuviszka 
Rykevicziims, kuris jums par
duos drapanas pigiau 25 pro
centą no kaip tiejei, kurie turi 
mokėti brangos 
kyli daugeli
B y n k ov i czi u s .jum s 
už dyka ir parduos 
pigiau.

randas ir lai* 
pa tania u toju.

patarnaus
gera siutą

žiema praside
da szia potnyczia
bei lyg sziolei . turėjome gana 
puiku orą, kad lik kiek palytu 
pakol žeme užszaltn,
dens labai, labai stoka.
butu užtektinai, 
szainieriai jojo tiek nelaištylu 
naktimis.

N orint s
(22 diena),

nos van
dal ir 

kiid no mun-

— Augszcziauses sudils nu
sprendė idant Readingo*kom
panija
Antano Szarnio, 527 W. Mar
ket uli„ kuris laiko darbo nete
ko akies.----------- f—. —-------------------------

PERSERGEJIMAS
4Water 

prasergsti visus,

iszmoketu 
b’J (
I $l,25o <le) 
r, o 7

— Mphanoy City 
Icompanįje
jog vandens randasi kibai ma
žai, todėl boreikalo nelaistyk!- 

/ i Hegan- 
gumines paipos 

yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataikyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

to vandene, pataisykite 
ezos paipas,

Jhej;

Nauju Metu Ekskurcija 
'Munrrrners’ * ..

. Philadelphia
> 1 S CULMS i o

Paroda

Specialia treinas Nedėlios naktį. * 
............... .... r

3Isz
Shamokin ......
Mt. (’arinei
Ashland ...........
Girardville ......
Shenandoah ...

Ryto ' 
............. 1:30^ 
.............  1:30 1 
................ 2:21 
................ 2:28 
,.............  2:00

Mahanoy City (Tlk;.'<<as $3.25) 2:49.’ 
Tamaqua (Tlkietasl $tL25) 
Philadelphia pribuks .....

3:16 
6:00

GRĮŽTANT— SpedlaJiszkas trelnas 
apleis Philadelphia stacija G:30 
valanda vakare ta njatf diena in virft 
minėta* vietas. Tikdeti'il geri tik: ant 
ekskurj/tniu trelnu.

$13.50 D ubettiBvaa 
^Tikiet**
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buvome! prives sti laukti a 
O (kad dabar &

Laike bedarbos'po ylwa Amerl- j 
4ra, laikrnszczel ir niemažul su- 3 
Arentojo, nes skaitytojai negulėjo |

itatsilygint už prenii;uerata.' |r « 
bmes 1
geresniu laiku.
laikai pasigerino, fabij Ikal ir ka-J
alkios pradėjo dirbt, meldžeme f 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su pkola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
jpradejomo spaudyt ant 1923 me- 

■ito ir turime žinot klok juju at- 
papaudyt. Toddl paskt ihlnldto 
U u prlsiuntlmu prenui aoratos 
'Jeigu nenorite pasilikt | pai
kiaus kalendoriaus ant JI alodu.

Kalėti dori jau

*

motu, pragyven- 
29 metus.

i 
ryta su bažnytinėm pamaldom.

— Jaign jauezotes nesma- 
gois, nuejkite in Kazuno aptie- 
ka, o ten gausite palengTinima. 
Kazunas užlaiko viską, kas 
yra reikalinga del jnsn sveika
tos.

buvo automobi- 
liaiis užmusztiiS,! kuriuo važia
vo D. H. Willard.

j žant pas:gydytoja ant kelio mi
1 r<‘-

Vaikas vo

Willard aresztuotas ir 
gruodžio 14 diona bus teismas

Sheboygan, Wis. — Czionais 
randasi gana didelis būrelis 
Lietuviu, kurie turi savo para
pine, prabaszczin kun, V. Dau
nora,

pa# teisėja iflhive.* , • ' •
Abudu Kazaltovicziaus tėvai 

serga. Motina drueziai serga 
namie. Tėvas jau kelintas me
nuo Retreat ligoninėje nuo su
žeidimo kasyklose.

Laidotuves in vyko gruodžio 
12 d. subažnytinemis apoigo- 
gis Szv. Marijos lietuviu baž- 
nyczioje ir palaidotas parapi
jos kapuose.
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STATYS DIDELI N'AMA AXT EORT DEARBORN.
Ann dienu atsibuvo paszveiiliAnn (

4?

ličiui atsibuvo paszventimas kumpino akmens ant senos 
vielos Kort Dearborn ant Michigan Ave. prie upes Chicago, ten neužijgio stos .didelis 
namas kuri stato London Guarantee ir Accident kompanija. Daugelis ženklyvu žmonių 

dalyvavo tosia

Kort Dearborn ant

4 paszelpines draugys
tes visi gyvena sutikime. Dar
bai e,j na. gerai 
stubu mažai randasi, nes svie
telio privažiavo 
kitur.

tik beda, kad

nemažai isz

.— Labai tik liūdna, kad 
pas mus yra daug' moterėliu 
kurios trauke per 
minia, nes suejna pas kūmu
tes ir pasielgė labai nemanda
giai o nekurios ir suklumpa ant 
iilycziu, nes namine labai jiai- 
ses apsunkina. Tokiu budu da
ro didelia geda del visu Lietu
viu. Jau poni Baltruviene ap
laike vardus tuju munszainier- 
ku ir jeigu greitai neapsimal- 
szys tai per szonus aplaikys. — 
Baltruvienės Kūmas.

Saint Clair, fa. — t Mikas 
Kralik, 40 motu, sudegė ant 
smort szantejo prie Bergen ka
syklų. Mikas •>
sargu prie L. 
užmigt kada poczins truko nuo 
ko užsidegė sznnte.

buyq naktiniu
kas vidų ir turėjo

nes
dienas na- ■•.< -k. H W?'**n

Valgiu Gaminimas
i’-"—-JRI----«-«

Namu Prižiūrėjimas

Wilkes-Barre, Pa. — Gruo
džio !) Tliena sunkiai sužeidė 
Mikola. Milcziuna, dirbant Le
high Valley migliu kompanijos

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 
ke tiktai . &

P

W. D. BOOZKAUSKAS CO 
MAHANOY CITY, PA.

. , $1.50 k
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I■ i\ Nutraukimas fotografijos dva

sios, kuri nesenei pasirodė 
Chicage.

Žinunai buvo tosios nuomones 
jog dvasios fotografija negali
ma nutraukti, nes tai tik sze- 
szelis.

1M
į

Padare varda Guinano Sztoruj |
•A •—

4

Negalima rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziii. ■

Enamelas netruks nei nesilups. ,

už taiMažiau kasztuos pataisymai, 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peezius 
turi but sreras.&
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Moterems Pluszinei, Kailinei
t

ir Kitokį Kotai
' f*

» j 4 ’ » 1 »1'
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Ir
Ui j i’
Kova terp patogiu moterų.
Nesenei atsibuvo New Yorke 

s patogiu motoru, ku- 
dalvvavo .Tęvos sesutes 

’ 1>ir‘ 
Mrs? Thompson išzszaukia dva-! miltine dovana aplaike Miss.

nų! raukti, nes tai tik
Bot Elzbieta Thompson 

parode tieins ___ ___  __

U

it i Mii 
r W i ruž'•> WWlMHOl Vai

parode? tiems 'Žinunams kurie kontesta 
tirineja dvp'siu pasirodima, jog ’ iname
lai galima padaryti. Ana diena visu dalin Amerikos.
. . .... .• 1.1

šia isz 
vinį is

užgrobi no svieto o sto-pTarata Knapp. Dabar Ali
’ is 

ežia patalpytas, apskundė to
• sudžia ant 100 tuk-

• staneziu doleriu nes pagal pri- • 
pažinimu Onos ir kitu sudžiu, 
tai sako kad likos apgauta nuo 
los garbes ir kad pirmutine do
vana j iai prigulėjo o ne d<‘l

fotdgrafistas nutraukė! Ona Hyatt, kurios paveikslu 
fotografija tojo netikėto sve- 
czio su ta pasekme 1 
szio paveikslo matome.

kokia ant j kontesto

Kuom daugiau* Kuom daugiau sklypas 
turi tiesp *^-w ton daugiause

/yra vagiu. į Mi& Knapp.
*1

JUOKAI

Vargingas žmogelis sutinka 
ant ulyczios turtinga moterė
liu ir praszo josios suszelpimo:

i 
■> 
c 
A

s

i

—-Poniuto, gelbėk! As? jau 
esu szeszias savaites I>e darbo!

t—Nagi, asz nedirbu jaw^on- 
kiasdeszimts metu ir tai nopra- 
szau ne kieno pagelbos!

Iki

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause tiėsziojasi.
K

•—Ka dirbiį Liziuke?
—Raszau laiszkg Keidci.
—Juk.tu raszyti nemoki?

Juk Keide ir
■ .—J..._______ __

/
■ 1 .■ y ■

. . ■■ , ■ . • - ' 

Gal ir dauginus pinigo mokėsite bet ■’ ilginus 
nesziosite musu kotus. ' ' ' ' : 

- ‘ ■ » , • / ' ” f X
. , 1 A t

Gnunnte nnujnusios mados kotus.

Gera tavora visada apsimoka pirkti.
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Sveczias (in artistą))

/T

Ar 
tamista pieszi ir nuogus pa-

7-^Tai nieko, 
skaitvtinemokaį ' wL —Lį--'., 
PASINAUDOKITE VISI —

DYKAI!DYKAI I
Stebėtina most is kuri sula i - 

ko slenkima plauku, iszczysti- 
na pleiskanas ir sulaiko jiieže- 
jima, pražylima, 
szaknis plauku. FREE SAM-

ir at
o mie: 
gaivina

GUINAN
I.

201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

' '' W

veikslus?
Artistas: — Dar ne, bot tur

būt reiks pradėt jeigu drapa

PELI viai aplaikys ant iszmo- 
ginimo, o ingysite drutus ir 
puikius plaukus. Raszykit tuo- 

A (t.104 
> >

nos neatpigs.

jaus lietuviszkai pas:
Free “Specialties 

236 Broadway, Box 9
Brooklyn, N. Y«
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