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Prohibicijos ablavas Luzerne j e ! 
ir Skulkino pavietuosia.

AVĮlkes-Barre, Pa. — Prohi
bicijos sznipai užklupo ant Lu- 
zenies, Carbon ir Skulkino sa- 
liuninku ir privatiszku namu 
kur surado daugybin visokio 
sztopo verties ant 17 tukstan- 
cziu doleriu. Daugeli lietuvisz- 
ku biznierių pakliuvo in nagus 
arai pu. Samogonku surinkta 
net visas vežimas. Konfiskuota 

likos nugabenta in 
kaltininkai 

kaucijos lyg

guzute 
Wilkes-Barre, ' 
turėjo pasirupyt 
teismui.

Nesitikėjo susitikt su savo 
moteria ant palicijos.

Detroit, Mich. — Jurgis Sa- 
kalauckas, 28 motu, gy venantis 
Hamtramck, nemažai nusiste
bėjo, kada ant palicijos sto
ties Highland Park, sutiko sa
vo pačzinlia Mariuto ir du vai
kus Jurguti 4 metu ir Fran- 
ciszkelo 2 metu. Detektyvai 
jiji nrosztnvojo prie darbo For
do dirbtuvėje, už tai, kad pa
bėgo nuo savo paežiu les gyve- 
nanezios Worcester), Mass. Sa- 
kalauckas teisinosi, buk jokios 
szeimynos ne turi, nes yra jau
nikis.

Nusigando

o

f > • ** —•

nereikojo

nemažai Jurgis, 
kada detektyvas atidaręs kito 
kambario duris, kur stovėjo 
apleista motore su vaikais. Sa- 
knlauckiene užklauso mažiuko 
Jurguczio: “vaikeli, ar pažys
ti ta ji vyra? — Teip mnmyto, 
jitk W mhsu tėvelis.

Goresnio davndo
pnlicijai. Szeimyna paėmė po 
savo globa 1 
draugavo, o didesni Jurgi už
daro kalėjimo.

Detroitas turi užtektinai 
' alaus.
Detroit. Mioh. - 

vnitin ezionaitinis miestas 
laiko 16,000 
tukstanoziu bonku gero alaus. 
Ta ji aln atgabena isz Petite- 
ooto, Ontario in kur automobi-l 
loi atveža isz kanadiszku bra
voru. po tam pristato in Det
roitą. Sakoma, jog alus turi de
vinta procentą drūtumo.
Daugiau panasziu kvailiu ran

dasi kaip szitas.
Chicago. — Kokis tai Willia- 

mas Frazer, kuris negana to, 
kad turi užmokėti szimta dole
riu bausmes, už vedima meilin
gu susineszimu su 
(kaip mane) 
buvo tai paprasta nigerka.

Nigerkft tvirtino buk yra 
Egipcijonka pnejnnnti isz Kai
ro (Cairo), bet bepasako isz ko
kio, o kad ne viskas yra auksu 
kn žiba, todėl ir no visi miestai 
yra Cairo kurio panaszei už- 
vardvti. »

Kasgi manytu, jog 
rijol yra miestelis New York, o 
bet isztikruju ten tokis mieste
lis randasi. Panaszei ir su ni
gerka isz Cairo kuri ne buvo 
visai Egipcijonka. Dalykas bu
vo sekantis.

Frazeris susipažino sn taja 
moteria nakties laike, kuri jam 
phsake, buk yra Egipcijonka 
paeinanti isz Cairo, automobi-

Darbininkai kovos prieszais 
prohibieije.

Cincinnati, Ohio. — Visos 
darbininkiszkos unijos apszau- 
ke kova, prieszais prohibieije. 
Prezidentas Gompersas su pa- 

dba bravoru darbininku pra- 
neužilgio kova 

erosas pavėlintu • 
ui alų ir lengvus vynus, 

vra neatbuti- 
Tame tikslo pa

simatys su kongresu, 
visa dalyku perstatys.

Nebaszninke svėrė 710 svaru.
Now York. — 

tu vyru turėjo 
ponios Mortos Carmos, 

Kings, kur 
motoro mirė nuo szirdios ligos 
in bažnyozia Lutz, kur atsibuvo 
laidotuves. Toji motorelo svero 
tiktai... 710 svaru.
Episkopolu priezeris nusižudė.

York. — Tsztikruju 
tuju protostoniszku pri

ūžėjo 
skandalu nuo 
tai 
svetimom

gi
d (‘s
O’r>

i idant kan
di rbt i go ros- 

ku r io

Vokiszkos dirbtuves ir kasiklos užimtos per Fracuzus.

del darbininku 
nai reikalingi.

kuriam

Deszimts dru- 
noszti lavono 

13 me-'
tu J isz ligonini tos

New 
terp 
ežeru vilnis visokiu 

kokio tai laiko, 
pabėgimai su 

savžu-

atsitiko ezionais, kada 
Dr. Perov Gordon vika-

žudinstos,
moterimis,

dinstos ir 1.1. Naujausos skan
dalas 
Rev.
ras isz Szv. Batramiojaus baž- 
n vežios nusižudo Wellcot t ho
tel i jo. Jojo kuna palicije sura
do net už penkių valandų. Dr. 
Gordon buvo porsiskyrias nuo 
savo paezios kuri gyvena Flo
ridoje. Priežastis 
yra nežinoma. ,

Munszaine nužudė 64 Pitts- 
burgieczius.

Pittsburgh, Pa.

žudinstos

i
IM 
n

I

I. axeikslas paiodo Aokiszkas dirbtuves Rulirv, kurias Francijo užemo už
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I
tas skolas. Augszcziau paveikslas parodo geležinius fabrikus Kluppo, Essene,
S

neužmoke- 
o žemiau ka-

ykln aplinkine ir anglekasiu miestelis. Kampeli,jo yra generolas Buat, kuris valdo franco-
ziszka. kariumene toje aplinkinėje. Vokiecziai sako, buk franeuzai iui
bo su pagialba bagnietu.

> -----
juju neprivers prie dar-

Pati gali daryti “revizije 
vyro kiszeniuosia.

Yonkers, N. Y. — Jeigu ta- 
paeziulei prireikia pinigu, 

isziniti isz
teip nusprendė

J >

IC7 VIQIT Q7AI III Vela norėjo sudegyt katali- 
IDfj V !□ U kiszka bažnyczia.

Ottawa, Ont. Kanada. — Szv. 
i P. Marijos katalikiszka kated-

9 

bot liepsna likos užteminta in 
laika ir užgesyta. Yra tai tre- 
czia bažnyczia kuria padegė in 
laika keliu sanvaieziu. Kana
dos valdže daro tyrinėjimus ir 
dažinojo, buk tai darbas Ku- 
kluksklanu. Valdže iždave pa
liepimus idant tuosius rūka
lius tuojaiu aresztavotu, jeigu 
katras pribūtu ar pasirodytu 
Kanadoje. Noktiriuosia mie^- 
tuosiu ginkluoti sargai stovi 
prie bažnycziu.
Soviatu kova su relikvijoms 

szventuju.
Moskva, Rosije. 

kartu bolszeviku auka pasiliko 
szventas Aleksandras Newskis, 
tautiszkas 
Praejta meta,

Pavojus kares yra didelis.
Paryžius. — Kariszki debe- ra Hamiltone, likos padegta 

sei kas kart yra juodesni Eu
ropoje, kurio kerszina Franci-

I jai, Belgijai, Lietuvai, Lenki
jai ir Bosijai. Lietuva užgrieb
dama Klaipeda, suardė balka- 
niszka pakaju. 
vei ima pinigu 
savo armijos?
Pinigai ant suszelpimo Lietu
viu likos ižduoti ant parako ir 
ginklu^ — raszo francuziszkas 
laikrasztis L’Informal ion.

Jeigu iszkiltu kare terp Lie
tuviu ir Lenku, tai bolszevikai 
pasinaudodami isz 
szimo užkluptu 
už tai Lenkai, meldžo pagialbos 
nuo Francuzijos.

London. z-
laivas su 3000 kareiveis ir pen
ki torpedinei laivai atplauko 
in Klaipeda. Lietuvei sudruti- 
no savo kariumonia su 4000 

ant atmuszimo franeuzu
geistu iszkrauti savo

Isz kur Lietu- 
ant užlaikvmo 
- isz Ameriko.

tojo sūnij
ant Lenkijos,

Francuziszkas

vvru
jeigu geistu iszkrauti 
vaisku. Kaip girdot, tai bolsze- 
vikai prigialbejo 
užimti Klaipeda.

London. —
mobilizavot savo 
prigialbejimo

Lietuviams

MM1

•II

Tuom

didvyris Kosijos. 
soviatu valdže 

iszemo relikvijos (kaulus) tojo 
szventojo žmogaus isz sidabri
nio grabo, indedami in medine 
dežukia, kuria atidavė in ran
kas rusiszku zokoninku, o gra
bą konfiskavo novos del su- 
szelpimo ižbadojusiu.

Nesenei parapijonai cerkves, 
kur radosi relikvije szvento 
Aleksandro, melde valdžios po
vėli nimo, kad galėtu relikvijos 
parodyti žmonims ir nelaukda
mi pakol aplaikys pavelinima, 
iszstate relikvijos bažnyczioje. 
Tada in cerkve pribuvo palici
je, kuri atome szventojo relik
vijos, patalpindamiy in miesto 
muzeju. Afaiszatije likos du

pradėjo

.1Mete torielkas in paezia, likos 
nuszautas.

Tenn.
Al oria J ohnsonieim
jo savo vyra, 
pas savo motina,

LIETUVEI P.AEME 
KLAIPEDA.

Nashville,

Rusai 
vaisku ant 

vokidCziams, 
jeigu pradėtu kare su Franeu
zai s isz naujo.

Turkai pakorė penkis 
krikszczionius.

London.— 
Koustautinopoliaus pranesza 
buk 
penkis krikszczionis 
bavima sukylime.
Vargingi vokiecziai ne turi už 

ka laidoti numirėliu.
/Berlinas. 

vokiecziu
kare,

.— Kada 
apleidine- 

kraustindamasi 
uos sn vyru 

negalėjo ilginus gyventi, tasai 
•pavioszino

vo
lai turi pilna, tiesa 
vyro kiszonin, 
sudže Morris Rosonvasser.

Dehu r ban-v/vyvi l i oj >o 
arosztavoti savo vyra, už tai, 
kad jaja sumusze, 
iszemo savo vvrui isz kamzoles 
deszimts dolerius, nieko 
tai jam nekalbėdama, 
tvirtino, buk tokis pasielgimas 
moteres yra panaszus vagystai.

J 
ir tavo pa

ir da padovanojo jam

Nuginklavo Prancūzus. Pra- 
sergsti idant allijentai atszauk- 
tu savo vaiska isz Klaipėdos.

Nellie,

Telegramai isz 
y 

Smirnoje Turkai pakorė 
už dalv-Lietuvei ant tik-

ČS1,1"

London, 
ruju užėmė Klaipeda, nugin
kluodami francuziszkns karei- 

Muszije likos užmegztas 
vienas franeuzas 
sužeisti.

Pasi keleliu i Klaipėdoje, ku
rie isz pradžių norėjo idant 
Klaipeda prigulėtu prie Lietu
vos, dabar 
jeigu Vokiecziai pames savo 
apglauba ant Klaipėdos.

Kaimas iszsiunte praszyma 
idant allijentai atszauktu visa 
savo yaiska isz Klaipėdos, nes 
jeigu kiltu tonais ] 
kraujo, tai Lietuvei 
ims jokios atsakomybes.

Dabar Klaipėdos valdže val
do tantiszka taryba, 
užlaiko gera 
lėliai ne turi noro kovoti prie
szais allijentus, bet pakilo 
prieszais vokiszka prispauda. 
Pasikeleliai gvarantina gyven
tojams apsauga. Jeigu allijen
tai noatszauktu savo vaisko, 
tada negales sulaikyti pralieji- 
mojeraujo, nes darbininkai yra. 
labai noraihus ir spiresi idant 
nauja valdžia butu pripažyta.

— Lenkai 
jos pagialbos, 
sidetu isz naujo, 
tiko duoti pagialba, jeigu pri
reiks. Pavojus grasina Balka- 
nuosia. Franeuzai tuom labai 
nerimauja. Lenkai 
szaukti in kariumonia 
vyrus nuo 22 lyg 40 metu. Pil
sudskis nevažiavo prie Lietu-

Brastos sznipinėti ka 
, kurio pra

dėjo kuopyt vaisku prie lon- 
kiszko rnbežiaus. Badai Troc
kis randasi su 
nia.

umt rtlsi&veikinimwį 
jaja su torielkoms, kurias pra- 

už tai, kad dėjo mėtyt in jaja. Motore geis
dama savo apsiginti, paleido 

užmuszda-

Klaipeda, žmonis užmuszti, o daugeli su
žeista, isz kuriu didesne dalis 
buvo inoteres ir vaikai. Muži
kai tuom atsitikimu labai inir- 
szo.

— Praejta 
nužudė ezio

nais 64 žmonis, o nusižudė 146 
ypatos, daugianso isz priežas
ties užtrucinanczio sztopo. Už 
girtuoklysta likos arosztavota 

l apie du tukstaneziai.
1 . 1 • •

mielaszirdinga meta munszaine
i a -W- a

Kas san-
ap-l kus vaisei

‘ \ — Pni- 
palaimintos prohi-

dėžių arba 400 bicijos!

* J Motina surięzo mazgu moterys
tes savo dukteria.

Pirkiįpyville, UI. — Ana die
na likos suriszti mazgu mote
rystes Reimundas Dausman su 
p. Winifred Kugler, bet mazgo 
moterystes suriszo motina nuo
takos.

Kugloriene yra viena isz pir
mutiniu moterių vajstije 1 Ili
nojaus kuri likos iszrinkta ant 
dinsto sudžiaus, o toji vineze- 
vone buvo josios pirmutine.

I

patogia 
Egipcijonka, o

Szvaica-

Namas isz torpedinio laivo.

James Graham Isz Brookly- 
no neturėdamas kur gyventi

linjė galėjo sueziupt, jog mo
tore buvo ufain,”
jo sueziupt borvos josios veido 
Kada palicije suėmė abudu už 
nepadoru pasielgimą ir atvede 
nnt policijos kur buvo daug 
szviesos, tik tada atsidarė akis 
moliuko, paregėdamas juoda 
valda saTo drauges. Motore sa
ko, jog isz tikniju paejna isz 
Cairo, bet ne isz Egipto, tiktai 
isz miestelio Cairo, valstije 
Illinojaus. Abudu likos užda
ryti kalėjime.

bet negalo-

nuėjo pas kapitoną Bell, kur 
randasi visokį seni laivai, pra- 
szydamas idant jam padovano
tu dali send torpedinio laive
lio, kuri valdže daugiau nenau
dojo, idant galėtu sau pasista
tyt nameli. Kapitonas Bell, da
vė jam puse laivelio, būdamas 
akyvu dažinoti kokiu būda 
Graham perdirbs laiveli ant 
namo. Paveikslas parodo taji 
nepaprasta nameli, 
randasi tris laipsnoi, bet da

sa ve 
apie! du sznvius iii vyra,

Bet sudže atkirto Deburbanui 
buk “kas tavo, tai 
ežios“
30 dienu in kalėjimą. — Beda 
vyruezei! Gerai kad pas mus 
Pennsylvanijoi sudžios kitend, 
nes jeigu butu tokie kaip su
dže Rosenvassoris, tai
neturėtu Jie cento kiszeniuosia, 
nes musu moterėlės moka ki- 
szenius iszkraustyt kaip tikras 
“naktinis artistas.“

Mate marine baidykla.
New York. — Kada, laivas 

atplaukė in ezionais,

Vyras Ima ji aut vietos.
Padirbs nauja svieto stebuklą.

San Francisco, Cal. 
zeszis metus inžinieriai

vyra i

— Per 
szeszis metus inžinieriai daro 
planus ant sujungimo Golden 
Gate pristovos sn miestu San 

Tasai tiltas kasz- 
tuos 20 milijonus doleriu. Vi
du ris tilto bus mile kelio ir 
stovės ant dvieju boksztu di
desniu už bokszta EiffeJ kuris 
randasi. Paryžiuje. Isz viso til
tas turės 4000 pėdu ilgio isz tul 
2640 pėdu turės vidurine dalis 
tilto, kuri turės 200 pėdu 
augszczio, 
plauktu 
Kompanije dabar 
JĮįjįįmo valdžios, 
kys, pradės tilta statyt.
Kvailas szposas jaunu žmonių. 

West Bepd, Wis. — Kada

Francisco.

turės
P° 

didžiauses
kuriuom Į)cr- 

laivas.
lauke pave-

o kada aplai-

Walteris E. Malzahn 
paežiui e 

keliones,

vius.

v ra

o keli likos

užganadyti,

praliejimas 
i už tai ne

Palicije 
payedka. Pasike-

Covington, Ky. — 
tis dožu valdiszkos

Baltic, 
kapitonas laivo Roberts, saku, 
buk mate marino baidykla, ku
rios snukis buvo panaszus in 
kiaule, turėjo 9 pėdas storio o 
28 pėdas ilgio. Kiti laivoriai 
teipgi mate t a ja baidykla.
Dingo tūkstantis dežu arielkos.

Tukstan- 
arielkos

dingo isz czionąitinio magazi
no Orena Parker ‘ kompanijos. 
Po teisybei dėžes stovėjo ant 
savo vietos, bot buvo tuszczios. 
Badai sargas magazino iszno- 
sziojo bonkas ir pardavė už 
gorus pinigus. Sargas Frodri- 
kas Kassman likos aresztavo- 
tas. — Jeigu vago visi, del ko 
negalėjo pasinaudot vargingas 
sargas isz geros progos!
Iždegino kryžių ant moteres

M « A •krutinės.
Tillamook,. Ore. — Keliolika 

vyru pasivedusiu in baltas pa
klodes kaip rodos Kluksai, in- 

in narna Mrs. Nefedos v
Standish, suriszo 
kryžių ant josios lentines. Ba
dai Standishiouo 
munszaine ir tris

oja
ir iždogino

varydavo 
kartus buvo 

a.rosztavota už tai, bet sudže 
jaja paleisdavo, nes nprasdaVo 

reike priszaki apkalti lentoms, prieszais jaja jokios kaltes.

kuriame

Geras sumanymas gavimo na- Kluksai už tai motorini atkor-
/mo už dyka. * szino. v

— Didesne dalis 
yra teip nu vargia 

per Kare, jog ne turi už ka 
pirkti grabus palaidoti numi
rėlius. Daugeliuose miestuosia 
ir miestoliuosia atidaro 
skolinimo drauguvos” 
paskolina graba už paskiria 
užmokesti, o kada lavono pa
laidoja, graba sugražina ad- 
gal, idant kitam nebaszninkui 
paskolyt. Lavonus užkasa in 
prastas dėžės, sukaltas isz len
tų.

Kare Balkanuosia ant 40 ( 
myliu frunto. ’

Paryžius. — Naujas sztur- 
mas prasidėjo Balkanuosia ant 
Rumuniszko-Vengriszko rube- 
žiausĮ kur vengrai užklupo ant 
rumuniszko vaisko ant 40 my
liu frunto. Vengrai užėmė ke
lis kaimus ir mobilizavoje nau
jės divizijos kareiviu. Asztuo- 
ni regimehtal bulgariszko vais
ko randasi ant rumuniszko ru- 
bežiaus. Badai Vengrai pa
kursto Bulgarus prieszais Ru
munus. Padėjimas gali būti 
pavojingas.

45 uždaryti kasykloje.
Berlinas. — 45 anglekasiai 

tapo gasolino varytuvo eksplo
zijos uždaryti augliu kasyklo
je arti Hindenburg, 
Silezijoj.^, Manoma, kad 
jie yra žuvę.
Meksikonai iszvare kardinola;

vis persekioja katalikus.
valdžia paliepė 

Szvento Tėvo delegatui deka
nui Ernesto Filippi in tris die
nas iszvažinoti isz Meksiko. Jo 
prasikaltimas yra tame, kad 
jis ties ilao miesteliu paszvon- 
tino Kristaus paminklą. Ta ce
remonija užėmė arti 20 minutu 
ir atsibuvo ant privatines že
mos. Apasztnliszkas delegatas 
yra daug panasziu ceremonijų 
atlikęs Meksiko ir niekam ne
rūpėjo kabytis už tai. Dabar ezerelijo mieste Tokio, Japoni- 
matyt Meksiko valdžia užsima-

“pa- 
kurios

Žmogus su ragais.
Tukio, Japonije. — Szitam 

sklypia tankei duodasi girdėt 
apie gamtos nepaprastus szpo- 
sus. Paskutinis tokis gamtos 
szposas yra žmogus, turintis 
apie septynesdeszimts metu, 
kuris sakosi ne yra visai gimi
ne liucipieriaus, bet turi du , 
ragus ant kaktos, iszaugan- 
czius augszcziaus kožnos akies. 
Tasai nepaprastas žmogus li
kos atrastas keli menesiai ad- 
gal, kuris gyveno pats vienas 
ant stataus kalno. Ragai jam 
pradėjo iszaugt, kada turėjo 
deszimts metu, o sziadien yra 
jau septynių coliu ilgio. .Tasai 
velnia-žmogus gali iszbadyti 

duris japoniszku
stubu lengvai.

Locnininkai muzeju dągirde 
apie ji, pasiūlė jam didelius 
pinigus idant rodytųsi žmonim 
už pinigus, bet valdže ant to 
nesutiko.

Juk japoniszka veisle ir teip 
panaszi in velniukus kad ir ne * 
turi ragu.

popierines

su savo 
isz 

ižgirdo
jauna 
szliubines 
nakties laike koki tai riksmą 
aplinkui namo. Walteris atsi
kėlė idant persitikryt kas tai 
butu ir vos iszojas basas ir 
vionmarszkinis ant gonkeliu, 
keli vyrai ji pagriebė, insodi- 
no in automobiliu, nuvožė in 
užmiesti tris mylės nuo namo; 
paliko ant sniego ir nuvažiavo.

Jaunavedis brido per sniegą 
ir ant galo dasigavo namo net 
isz ryto pusgyvis. Dabar žmo- 

■ rodos mirs, 
teip tuom

sugryžo I

vos

gus serga ir kaip
Jojo jauna paeziulo 
persigando, jog toipgi guli li- 
gonbutoje sirgdama pavojin-

/,

JAPONISZKOS VIRVES SI- 
BERIJOJ.

3,000 poodai (.1, puodai 
roiszkia 36.112 svaru) japo- 
niszkos virves ingabenta Sibe-

1922 m. nulyginta su 
13,000 poodu 1921 m. Sumažė
jimo priežastis yra dėlto, jog 
Amorikoniszka virve geresne 
ir Rusijos ūkininkai v labiau 
Ynnn’Qin

sirgdama

Tik

rijon

. k

meldže Franci- 
jeigu karo pra-

Francije, su-

viszkos 
voike bolszovikai

Padėjimas

RYTU
pradėjo 

visus >

Meksiko
savo kariumo-

AMERIKOS VATINIAI AU
DEKLAI RYTU AFRIKOJ.
Ingabenimai vatiniu audeklu 

in Rytu Afrika isz Su v. Valsti
jų nupuolė nuo 23% I9l3m. iki

— 1921 m. Paežiu laiku isz- 
siuntimai isz Indijos pakilo 
nuo II iki 40 procento. Pra- 
neszta, jok paskyrimas Indijos 
pirklystes komisijonierio szitoj 
kolonijoj yra priežastis pakyli- 

—i—j— ■»— *

Augszt. 
visi

PORTUGALISZKA 
AFRIKOS VATINIU TAVO- 

RU PREKYVIETA,
Lourenco Marques, Portuga- 

liszkoj Pietų Afrikoj, reikalau
ja vatiniu užklodžio ir storu 
audeklu. Nebaltinti audeklai 
vartoti sziltose vietose beveik 
nežinomi czion. Iki sziol Ame
rikos iszdirbejai negali lygintis 
su Holandijos ir Belgijos už- 
klodžid iszdirbejais kasi ink 
kainu ir medžiagos, ir negali' 
lyginta su Britanijos irHolan- 
dijos atspauzdinto audeklo isz
dirbejais. Amerikos firmos turi 
perdaug mokėti už pergabeni
mu.

__________b ‘ r
* Ana diena likos surastas

. jei, salamanderis turintis sze- 
no smarkiau persekioti katuli-I szes pedaš ilgio, kurio metus

*
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KAS GIRDĖT
Jeigu prohibits i jos valdže 

goidže nubausti visus tuos ka 
perženge prohibicijos tiesas ir 
tuos ka perka ir parduoda vi
sokį sztopa, tai del ko ne nori 
bausti tuos, kurie prie to dau- 
gause prisidėjo!

Gera munszaine yra teip reta 
kaip aniolai ant žemes.

Dvilekos metu vaikiukas 
tomis dienomis padare kon
traktą su krutamuju paveikslu 
hompajiije ant padirbimo ketu
rių paveikslu už kuriuos ap
lankys puse milijono doleriu ir 
• la 60 procentą nuo uždarbio.

Dabar tik dažinojome del ko 
nckurias merginas vadina 
‘ ‘ si worn s.

merginas
O tai del to, kad 

turi akmenines szi rd i s.
> *

Sziadien visokius dalvkus 
padirba isz popicros. 
pradėjo padirbti baczkas isz 
pdpieros, kurios yni daug go
resnes ne kaip isz medžio, nes 
•nesutruksta ir neidžiusta. 
Baczka galima tuojaus naudo
ti, kaip tik iszejna isz maszi- 
nos. Sakoma, 
nes baczkos 
atejte, o in laika visiszkai už
ims vieta mediniu baczku.

Dabar

ir

jog tos popieri- 
turi pasekminga

Pagal valdžios apskaitima, 
tai 12,735 spaustuves Suv. Vai
si ijosia naudoja 53,614 elektri- 
kinius mot orius del vanuno vi
sokiu spaudinimo maszinas.

v i šoki ošia dirbt nve- 
1,48:1,169 elektri-

Isz viso 
šia randasi 
kinei motorei kurie varo viso- 
kes maszinas.

Valdže atkreipė atyda, jog 
su kožnu metu, daugiau vaiku 
apleidineja moksląines ejdami 
uždarbiaut in fabrikus. Ap
skaityta buk Suv. Valst. ap- 
leidže kas metas 1,700,000 vai
ku ir ejna in fabrikus.

Pagal surasza gyventoju 19- 
20 mete, tai Suv. Valst. radosi 
vaiku nuo 5 lyg 20 metu 3 
250,870 isz kuriu sugryžo in 
mokslai nes 21,373,957 
876,000 nusidavė dirbti.

o 11,-

Sziadien mokyti gali suskai- 
tvti viską. Dabar kokis tai vo- 
kiszkas profesoris suskaite buk 
Pači f i ko mariosia randasi 200,- 
000,000,000,000 galonu van
dens (du szimtai trilijonu). 
Jeigu visas tas vanduo turė
tu perbegt per Niagara Falls, 
tai užimtu daugiau kaip mili
jonas metu.

Kaxl Lietuvoje žmonis turė
tu pinigu, tai visi “Saule” 
skaitytu, kaip duodasi suprast 
Lz sekanezios gromatos kuria 
ana diena aplaikeme nuo Anta
no Juozaiczio Grabavos kaimo 
Kauno apskriezio:

4 4/1 jty • ra «* ti $ * 111 OS

Szirdingai

1 i

Gerbiamas 
daktoriau! —

i i Sau-

Re- 
ta- 

miata dekavoju už siuntinėji
mą tamistu laikraszczio 
les,’* kuris mane pasekmingai
lanke Lietuvoje per visa 1922 
meta.

Szirdingai aeziu tamistai už 
kalendorius, jusu dovanotus, 
kuriuos gavau, dabar baigian
tis metams.

Bet labiausiai tamistai de
kavoju už laikraszti, kuris la
biausiai man buvo tinkamas 
skaityti, kuriuo asz negalėda
vau atsigėrėt. Teip pat, daviau 
ir kaimynam skaitvt. Už ka ir 
kaimynai tamistai 
szirdinga padėka.

Praszau asz ir ant sziu 1923 
metu savo giminaieziu Ameri
koje (p. A. Vilkui isz Pittston, 

jusu laik
raszti. Tikiu, kad jie man ne
atsakys, o tamista vėl man pa
sekmingai siusi.”

Panasziu gromatu aplaiko- 
mq kožna sanvaitia. Todėl nc- 
užmirszkite suteikti taji viena
tini džiaugsmu del jusu gimi-

Mouston Hoffe, 
angliszkas aktoris, kuris lankė
si New Yorke per kėlės sau vai
te,s sako: “
Amerika tikėjausi, jog Ameri-

g.rf»w« kur buna?
Kada pribuvau i u

t<as yra sausas kaip Saharos 
pustule, bet. persitikrinau, jog į 
nesutunksta ir neiždžiustn. 'nesutunksta ir neiždžiustn. 
kute kiszeniuje su ramybia ir 

don’t gi v e dem” ar prohibi- 
cije yra ar ne 
laja ramybia ir jaja geriu.

Isz tikrųjų Amerikas pasili
ko ant juoko priesz visa svietą.

buvo nupirkta 
dirbėjus tempe- 

renciniu gervinu

i *

Probibicije
Amerik(» per

demM
— kožnas dirbti

* t

idant turėtu 
goresni bizni. Biznis ir biznis, 
o žmonis gali ejti skradže že
me, bile mums gerai, 
tieji(* didžturezei.

mums sako

Europiszkos vieszpntystes 
gali pesztis kiek nori, bet Suv. 
Valst ijei nepr įstatines joms 
ginklu ir amunicijos, Amerikas 
be duos kariszko suszel])imo ir 

Washingtone apibėgi lie
ja. paskalai, buk tūla miropine
vieszpatyste geidžo idant fa
brikantai tojo materijolo pris
tatytu jin i pase milijono kara
binu.

Prezidentas Hardingas 
draudė idant
diystu pristatyti jokiu ginklu 
nes už tai sunkei atsakys. Suv. 
Valstijei nutarė laikytis isz

gana.

uz-
fabrikantai ne

nutarė

i

szalies ir nesikiszti in europini 
kamdaro, 

apie sveti-
ergeli. — Gerai
Amerikai rūpint is 
mas bedas, juk turi savo užtek
tinai.

randasiBostono knygyne 
senoviszka biblije kuri turi ke
turis szimtus metu, o likos at- 
spaudyta 1527 mete. .Josios 

apszauko 
doleriu, 
ant svieto
Amerika, St u t garde, Anglijai 
ir Paryžiuje.

verte
mete.
ant milijoną 

Tuja biblija randasi 
tiktai keturios:

ATSAKYMAI.

D. C. Kalamazoo, Mich.
Jau per vėlu, 
pripildyta.
vakorte savo giminėms,

kvota jau 
Jeigu iszperki lai

tai 
kompanije duos tamistai žinia 
kada gales važiuoti in Ameri
ka.

P. K. Glen Lyon, Pa- — Ap
darome knygas, 
tamista 
kasztuos.

nes

Prisiunskie 
o duosime žine kiek

v
k V ''•S

fe«Į.
■L* V/As-'d
P

. Nuvyk skaus
mą šalini

I Raifias petys, mes- 
I lungiAkas trauky- 
I mas muskulų, ifi- 
I nurytas sąnarys— 

visuomet yra drau
gais didelio Skaaa- 
■m. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai paSalintas. Faia-Exp«lleris ir 
i" 
kite jo bonk^i Šiandien 
pas savo aptiokorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butq 
ant pakelio musų Iškaro 
▼aisbaženklis. Neimkit 
pamūgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn, N. Y.

aka«M>a» yra nirtiai priešai. Nusipir-

—

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

i

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
berlazki daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes szie daiktai mažiause 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ka 
gauni. 
Gvarantuota balberiszka 
Balberlszkas žlrkllukcH. Szukas. Gera 
diržą ir gera szepetuka. Tie visi daik
tai yra iszdirbimo gero ir kožnas bus 
jais užganėdntaa. Vien balberiszka 
maszlnuko yra verta tiek kiek mes 
praszome už visus daiktus. 'Tokia žo- 
gražiname pinigus, aszykito tuojaus, 
ma kaina mes parduosime tos daiktus 
tik per trumpa laika ir jeigu norite 
pasinaudoti isz szltu paslulymu tai 
prlsiusklte 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 užmokėsite kaip daiktus gausite.

niu ir pažinstamu Lietuvoje, Gvarantuojame užganėdinlma arba

siunezia

Pa.) kad užsakytu

užraszydami jiems laikraszti
Saule.” , j

b... ... . jį J4

«M*» <•

verti
Gera balberlszku britva. 

maBzinuko.

nelaukite nei minu top.
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 North Irving Ave. 
CHICAGO, ILL.

Dept. 406

Paieszkau Stanislova Valu- 
koni ir Antana Bidevicziu isz 
Lazdijų Para., 
mo; taipgi paieszkau pus-sese- 
ros Marijona Valukmdute isz 
Pakadoseziu Kaimo; taipgi k.u-

Dusmicoš Kai-

SAULE
t II . .......... y ■■ .1.— ■—I4* iipii«><i »I»II»^ « ^.4*-*** * I M t

Isz Lietuvos
TT --trm-nr-m—, , * |

Kaip iszrodo' liehiviszka gelež- 
kelio stotis., — Smarve, du

rnai ir neszvarumas.
Szinuliai. — Kas žino, ar yra 

įkur kitur taip apsileidusiai lai-

Girtuokliavimas Lietuvoje.

Pasvalys. Czia pastebėta, jog 
srisji^’ejo 

bininkai ir amaininkai,

mn Mnrtvna Zaladoni, isz' Kn-. komos gelžkelio stoties loki na-
cnnu Kniino, visi Suvalkų Red.1'"'*'- ka'I> Sziaiiliiuisc. Visi ke-
Meldžiu atsisžaukt. ant adreso.ileivini yru kemšami iii viena
Justina Czesnokevicziute arba

J u s t i n a J a k a v i cz i e n e
57 Park St., 
Taunton, Mass.

Mano broliai Antanas ir Juo- 
tpas Mastavieziai. apie 8 me- 

gyveno Chicago. Mel-
z<
tai atgal
džiu atsisžaukt ant adreso.

SI. Mastavidi
R. R. No. I 
Caseyville, III.

Frana Maksima- 
Andriu Aponavieziu 

Suvalkų Red., Laz-

Paieszkau 
v i ežiu ir 
paeinti isz 
diju Para. Meldžiu atsisžaukt 
ant adreso.

Mrs. A. Tomalonis
Box 143

Tarriffvillo, Conn.

broli Joną Ka.i- 
ervvono

Pa ieszkau 
rukszti pirmiau gyveno Bal
timore dabar nežinau kur. Pa
eina isz Suvalkų Red 
jampolos Apskr., 
Valscz. ir Para, isz 
Turiu svarbu reikalą, 
apie ji žino meldžiu praueszt

Anthonv Kairuksztis, 
313 Pottsvill St., 

Minersville, Pa.(t8)

Mari-
Panemunes 

Pažaislu. 
jeigu |<as

M

ne didesninedideli kambari 
už kmnoczio trobele. Keleiviai 

traukinio^
kaip silkes baczkoje 

toje li trobelei e/’ 
spiaudo ir prismardina visokio
mis dvasiomis, taip kad žmo
gus jautresniu uosi i inlindes in 
la “troh<‘le, 
greicziausiai laukan, kad galė
tum atsigauti tyru oru. Na, 

to, gal kam nors iszrodys 
‘ ‘ demok ratinga,' ’ kad l mužikais ar buržujais 

proletarais ant vieno suolo 
atsisėdę bendrai pypke paru- 
kvs arba vienas kito smarve 
pauostys. Valio musu demok
ratizmas! Teisybe, stoties bu
tas yra, remontuojama^. O tas 
remontas traukiasi bene pusan
tro metu. Regis, ir dabar pus-

belaukdami 
kemsza,

susi-

teik 
labai 
ponai su 
su ]

prirūko, pri-

turi sprukti kuo-

demok ratinga

ir dabar pus
antro mūrininko dirba. Irkas 

kuomet jie ta darba pa- 
Gal dar pusantrų metu 
O juk Sziauliai ne toks 

.menkas miestelis. Per Sziaulius 
eina trys gelžkelio linijos. Va
žiuoja ežia, nemaža ir svetim
ta uczi u. Ka pasaky 

t rohele ?” 
inaitys pasakytu: 
toks kroms.

tru metu. Regis

žino, 
baigt 
dirbs ’

ta

•?

f 
Nežinau

♦ fkoks

ini inde in
Zo-

pons

V(‘ronika 
paeina 

M eldžiu
isz 

atsi- 
c

Mano pus-sesore 
Yesinauckiute, 
Puncko Para, 
szaukt ant adreso.

J. P(‘l(‘ckien(‘
10 K oru SI.
Kingston, Pa.

Paieszkau Juozą Maezjauti 
Bukini liu Kaimo, 

Naumiesezio 
reikalas,

paoida isz
Kidulių Valscz
Para. Yra svarbus
tegul alsiszaukia ant adreso.

Simon Bekeraitis
455 M vrt h' SI., 

Grand Rarpids, Mich.

Yra
• 1

Paieszkau savo szvogeri Juo
zapa Dromanta paeinantis isz 
Kretingos Apskr., pirmiaus 
gyveno Philadelphia, Pa. da
bar nežinau kur. Meldžiu atsi- 
szaukt ant adreso.

A. Zellis
Box 41, 

Bairdford, Pa.

gyveno

Asz 
paieszkau

Apsk r • 1

, (t.8)

GudaitieneAntanina 
broli Adoma Mer- 

kevieziu paeina isz Kalvarijos 
Miesto, Suvalkų 
Kai]) Ameriko.
szaukt ant adreso.

Fr. Gudaitis
North Brookfield, N. Y.

Red. 18 metu 
Meldžiu aisi-

Asz Elzbieta, paieszkau ma
no broli Ant a na Raezukaitis 
(Anthony Riee) 12 metu atgal 
gyveno Cherry Valley netoli 
Pittsburg. Yra svarbus reika- 

meldžiu atsisžaukt ant ad-
t

Ch. Stankeviczius,
7 W. Liberty St

las, 
reso.

• 1

Ashley. Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas su groserne. Kampi

nis namas 2 lubu augsžczio, 8 
ruimai, teipgi garadžius. Sza
le namo randasi tris lotai del 
pardavimo. Biznis gerai eina. 
Parduodu už tai kad važiuoju

Atsiszaukite per
(t9)

in Lietuva.
laiszka ant adreso I

.L Valeneziu*
Throckmorton and C Str.

Freehold, N. J.

Valgiu Gaminimas
..... J $ I ——J^)

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-♦ •

ll

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formatą. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50 

W. D. BOOZKAUSKAS CO.
MAHANOY CITY, PA.

Papilys

Sūnūs nužudė tęva, pats pasi
korė.

\’idurdieni lapkri- 
czio 27 d., rasta vieno ūkininko
namuose dvi aukos: tėvas ir sti- 

rr<‘vas užimisztas, szale 
rastas kirvis, o sūnūs rastas 
daržinėje

nūs.

► girtuokliavimas. 
Girtuokliauja daugiausia dar- 

ii(‘ga
na, kad nežiūri tvarkos, neval
do girtuokliu, bet dar patys pa
deda jiems naktimis daužytis 
palangėmis ir žmones 

1922 m 
diena, 
vienas milicininkas 
su savo 
miestą belstis palangėmis ir 

pas mane, sustojo prie lango, 
ome belstis irpraszyti leisti in 
vidų ir duot i alaus: asz atsipra- 
sziau neturįs ir jie nuėjo sau 
toliau.

Taip dažnai atsitinka. 
>r ir inr-ri  r--— .... ...... .... .. n ■■imi   * 1   •'** lini 11 v

gąsdinti'.
gruodžio isz 1 in 

nukti apie 2 valanda, 
pasigėrės 

draugais pradėjo po

*,
2

apie
7

t

prnszti alaus 
pas mane,

n

uzmusztas, 
, o sunns

Cos balpasikoręs.
sios tragedijos pri<‘žastis nežin-
oma.

Kalbama, 
kos.

ri1

tai alkoholio nu

< <

> >

gruodžio 16 d.

Kalbėti Hetuviszkai už- 
t ginta.

Szesztadieni, 
apie 6 vai. vakaru einant p. p.
L. ir P. Stoties gatve ir kalban
tis lietuviszkai priėjės prie ju 
apygirtis' karininkas ir pareik
alavęs nekalkheti lietuviszkai. 
M inėtiems asmenis nekreipiant 
in jo reikalnvima domes, kari
ninkas pasikvietęs policininku 
reikalaudamas lietuviszkai ne- 
sikalbanczius suimti. P. L. pa
klausė ar yra insakvmas drau- 
džias lietuviszkai kalbėtis. Ap
link susirinkusi minia pradėjo 
in apygirti karininka ir norin
ti suimti policininku žiūrėti 
sznairomis ir murmėti priesz 
neteisėtus persekiojimus. Poli
cininkas tai pastebėjęs karinin
ko reikalavimo neiszpilde ir 
kalbėjusius lietuviszkai paliuo* 
savo.

Kuęziunu žudynes,
Lazdijai. — 

kulkasvaidžiu 
imiszku nuo kapiniu puses Ku- 
cziumis, kurie stovi už IV

Li.
Ek. G ruodžio 

prislinko
ii

ežį linus, kurie stovi už l’A khn. 
nuo demarkacinės linijos.

Žmogžudį u gauja inslhrove 
miestelin trauke viduriu gilt ves 
ir szavide isz oro in kiekviena 
troba. Tai]> pat ineidami vidun 
lenkai szatide kiekvienam pas
tebėtinam vyyui tiesiog galvon. 
Tuo budu nijžudyta l) Augus
tas Launikonis 5t) metu, 2) Ra- 
manavicziuK Vincas 40 metu, 
3) Petras Kazlauskas 40 m. 
amž. (buvo atvykęs isz Lazdijų 
krosnių ūkininkams stirtyti), 

m., 5)4) Vineaš Sirutis 27
Al artinns Petravi ežius 18 m. 6)

22 m. 7) 
užmuszta

Tarasas Samuchovas
Juze Karaliūniene 
sprogstan(granatai, * kuria in- 
mete lenkai in hutą. Sužeista: 
1) Vladas Poeziukonis 25 m.,
2) Tomas PocžiuĮ<pni^45 m. ir
3) Vincas Jakubauskas 28 me
tu. Visi užmusztl ir sužeisti 
szaujaiit iii pat galva.

— ..... ...................

SKAITYKITE "SAULE“

IUC
TRIK
CIGARETTE

l

Geriausi 
Cigaretai

♦

cunap
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Sontliumpton imt Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelkis Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
46,647 tonu 30,704 tonu

Berengaria 
52,022 tonu

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas porsėditnas Southamptone. 

Lietuviai ypatlszkal JydGti
Iii Piliava 2 klesti $150.00 Kares 
Iii Piliava 3 klesti $100,50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Filiavoj važiuojant 
in Southapiptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Gbellhltdiisi laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszkalno np-, 
mokamu keliauninku galite' gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apicllnkejo.

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE

Pargabenkite savo gimines 
iri Amerika per Royal Mail 
Linija.
Specialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, geras 
valgys ;r czisti kambariai 
visiems.
Dideli parankus greiti laiva* 

t tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis 
dalis Europos.

Raszykite p gausite knygute.
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

26 Broadway* New York.
Arba pas vietinius agentus.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
•***—V* L *■•Ml " '

>ii i. '

Jeigu noritę apsisaugoti nuo nuoj»kriąudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

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

Iszmninomo ir siuneziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; jjasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hoteljjo; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo; 
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurfco.

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

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
Netoliomis nuo 10 ryte iki 3 popięt.

visa

padarome pas- 
Reiknlaukite

-h

RALTIJOS-AMERIKOC
■L® LINIJA 9Broad'vay, Ne’V’^York.NY

t LIETU
PER HAMBURGĄ.,PTl1AvĄ. 
' ARDA LIEPOjq.

Lietuvei vnžuojant in Piliava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Yliui trcczla klosa padalinta In kam
bariui ant 2.

ESTONIA ......
LITUANIA...

<A\.

'TA 4.

■i

į »
_ • < ..I ! ,Į Į

TIESI 
KELIONE 
/£ i

S* JUOCNUKIS.
Llotuviszkas KriaucziuH.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tti^ 'pagal naujausia mada ir isz 
geriausio matcrljollo pagal noro 
kostumeriaus. Senus pataisau ir 
iszproslnu ir, padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvurantuojamas ir 
busite, visuma ijžganCdlnti.

1102 ik Centre SI. SliENANbOAlI.
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4, G Ir 8 lovo.
.....7 Vasario

... . 28 Vasario
Imk New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą
$103.50. In Piltuvu $10050. lu Liepoja $107. 
Isz Philadelphia in New Yorka geležinkelio.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

ffialutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

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

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

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.
h

4

r

thC *

7

Nei ir kūdikiai pastebi! Jj

Ir yra taip legva visiškai h galvos pa§a- 

dojus
Imti pleiskanas. Tik keli#įkartus pauau-

Piffles I
o

tą pleiskanų mirtinąjį prieSą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 'JfcXF 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją ^5 

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rnjfles buvo aptiokojo šiandie už G5c., arba prisiųskite 75a.

F. ĄD, RICHTER & CO.
404-114 So. 4th St. Brooklyn. N.Y.

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-—

j-aftto ženkleliais tiesiui j labaratoriją.

104-114 So. 4th St.

T* T

Lietuviszkos
________________________ 

Del iszplatinimo, sziu naudingu knygų 
mes pridesime dovanas.

DAKTARAS KISZENIUJE. nisskus pamokinimui Ir receptai. Knyga 
turi 1.67 pusi, audinio apdaru ...................................................    $1.00

1IYG1EN Anrba mokslas apie su'lkata. 132 pusi..........................  .40.
LYTIEM-MOKSLAS, labai svarbi Ir didžiauso daktarlsz.kn knyga 

lietuviu kalboje, daugeliu paveiksliu, 412 pusi, audimo apdaru $6.00
IbVI AIlIiMAli^lOTERlMS 111 MERGINOMS, apie lyties dalykus, su 

x daugelių1'paveiksleliii, 25G jnisl. audimo apdaru, ,.......    $2.00
t, PATARIMAI VYRAMS, apie lyfleti, dalykus, kaip nuo lyliszku Ilgu 

apsisaugoti Jr pasigydyti. 233 pusi, audimo apdaru......
LIETUVISZKOS..ATVIRUTES, 2 pundeiuoso; 4 Klnipedo* mieto 

vaizdeliai, antras Lietuvos vaizdeliai, viso 24 gružei padirbti?, . .50 

5 knygos ir atvirutes isznesza $12.65 bet imant visas 
anl kart leidžiu už $10.00 ir pridedu dovanu gera 
britva arba fontanine raszoma plunksna vertes $2.50

,, naudokitės sziaja proga, kuri tik. per 30 dienu bus 
iszpikhuua. Reikalaujame agentu pardavinėti knygas

į ir kitokius daiktus, ^dresuokite;
JUOZAS F. BUDRIK,

CHICAGO, ILL.

U1 Knygos r
Ii

4«'iU. .. $2.75

i
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j

LIETUVISZKOS ATVIRUTES.

I

3343 S. HALSTED ST.
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Dvasia Szulipije.
Isz mano tikro atsitikimo. *
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JPankei da rhi cinkui vanduo bėga ir pats sau

Szimukas ir Magdute.
1 ’ 1 • * f |rt|l ■;

Tikras Atsitikimas.
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ko ne kalbėti. Ir dabar pas ji 
atėjo Magdute ir prasze para
ižyti laiszka.

raszys Siinunui
t~ O mot.ma ar nieko nein- 

'raszys Siinupui, nieko nynu- 
u.hms? Kodėl tamsta a te jei. be 
motinęs, rtr p&kte1 Jonas.

ir~r Alotįnu nežino, kad asz
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Greitas raszytojas ant raszo-
mos maszinukes.

$3

W* C. J » ' v ; ę d 4 
we» j

Motina nežino, 
npriu Sįpiąnui raszyti, — a.tsa-

Kodėl

1 •’ * I II

ke Magdute
r-- Kaip taj nežino? 

nežino. Visada juk abidvi atei- . 
davdte.

Nebepasilik
Paszjiuktieji vaikinui iszva-• tolinus, kaip reikiant, tarmni- 

žiavo drauge su valseziaus.vy- Ii, kaip kad kiti daro, nors ten
*

Si manas susi vyn iojo

— Nežinau, ka asz žinosiu! ’ griszkie greitai.
itenka i kaip 

pamatytie ir patirtie darbuose dekavoju kad iszsigelbejau nuo 
visokius atsitikimus. Asz kai- mdaimes.

Vanduo Ino apsistojo begos. ,“lies,a" aut y;sos
resni u o, j u ir sziintiuinkais kas-žin ka duotu

po dangei mot u

ii iosegiliose kasyklose 
Sumaniau ejtie jesz- 

mažesniu ka-

ežia visai
laukan;

• *

■'i

rasz-
nedėlios ir stoti, kad peržiure- 
tu, ar jie tinka kariumenoi.

vienas neatsi- 
laiike namo, nes keturiom piy- 

pekszcziam,

į | : i t

MiU. tamsia, asz noyo-anglekasis
dirbdamas augliu kasyklose po Asz nusiėmęs lempa nuo kak- 
žeme isz to pelniau pragyveni tos ir einu povalei žiūrėtio kas 
ma su sa.vo senais tėveliais ir' ežia atsitiko. Nuėjės in dirba- 
sesutemis, visi buvome užgano- ma vėla, radau skyle iszplosz- 
dinti. Viena karta man pabodo ta angliję o vandenio jau nubil
di deliose 
dirbt i e.
kot ie darbo prie 
sykiu. Viena diena gavės darba 
ir pradėjau dirbtie man paro
dytoj vietoj, kuri man labai 
patiko, nes buvo labai daug ty
ro oro kvėpuot ie, o 
netoli iszeitit* galerna
nereikejo jokios sprokstanezios 
medžegos varto! ie pa I i uosa vi
lnai anglies ba buvo 
niinkszta, kokiu trijų pėdu ke
turių coliu storio. Karukai ka 
angli in juos pila, buvo visai 
maži ir lengvi varlotie. Virszus 
akmuo po kuriuo dirbau, labai 
buvo blogas bet turėdamas in 
vales lentų ir ramseziu galėda
vau sulaikytie nuo užgriuvimo. 
Dirbau tam laimingam darbo 
keletą menesiu ir buvau užga
nėdintas. Viena rvta asz nuo- 
jau in savo dirbama vieta, kaip 
ir kiekviena rvta, o kasyklų 
ioenininkas man pranesze kad 
jam labai sziandien yra reika
linga anglis, melde manes kad 
kiek galima daugiau anglies 
iszleiscziau laukan, nes anglies 
iszvažiotojei lauks.

Asz prižadėjau jo praszyinn 
iszpildytie, ba lino karuku ga
vau mokėtie, kuo daugiau isz- 
leisiu, tuo daugiau pelnysiu su 
dienos uždarbiu.

N o r (* d a m a s i s z p i I (1 y t i ( 
szvnm savo darbdavio, 
spjaudžiau in delnus ir pradė
jau ardytu* angli* Man beker
tant siena truko 
vanduo.

anglis

rvta,

vo. Galva inkiszcs in minėta 
skyle žiurau kad dailei aplin
kui akmenimis isztaisyta, o in 

negalima buvo nieko 
\ vidurije Iri ubą 

(pa i pa) kabojo, kuri jau van
denio nesieke.

i dalvka ka asz ezm 
radau, atsisėdau, į 
dogdfm, traukiu durnus ir temi
nu in a ugi i ir tos skyles, mintis 
mano apibėgo ir koki gera, dar
ba tiu’ejan perdcelis menesius. 
Staigai iszgirdau kad kas ežia 
vaikszezioje ir koke ' bleszine 
suskambėjo, ir pradėjo papras
tai vandeni t raukt ie 
szaus. Asz misistebejes priėjau 
prie skyles, inkiszau lempa ir 
galva in. skyle, žiurau in vir- 
szu bet 'nieko .nesimato apart 
tamsos. () ežia pulpa orą trau
ke nenustodama, * 
trauk, bet vandenio negausi ba 
iszdžiuves). Apsistojo traukt 
vandeni, manau ar ežia jau bus 
viskas, liet vela klausau vaik
szezioje ir pila, vandeni in pum 
pa. Pradėjus vcla trauktie van
deni, vanduo iszbego ka inpile. 
Asz ilgiau neiszkentes pabarsz- 
kinau in paipa ir puszaiikinu:

.. ?s, nėra daugiau van- 
ir daugiau neginlejaii

vi ražu 
mutytic, tik

utoli, insidejo maldaknygei! ir cziau, kąd niekas nežinotu, — 
atsake Magdute.

ti?

lietu-
M

TARADAIKA

Vienam nedideliam 
viszkam miesteli, 

l’žtikau Lietuviu dideli būreli

ar jie
Per ta laika ne
T z-
lios
daug didele kelione.

Kurie iszliko nepaimti ir pa
grįžo namon, tuos sveikino su 
džaugsmu, o rekrutus su rau
domis ir verksmais. Musu Si- 
manas prigulėjo prie nelaimin
gųjų. Tris

u ž si r a k i n o s k ry 11 e 1 e j e.
Tuo-tarpu dvi dieni perbė

go, kaip viena.
tai jau per| ežia diena buvo atlaikytos viso 

sodžiaus užpirktos miszios už 
rekrutus. 0 per miszias buvo 
žmonių .labai daug. Vaikinai 
ojo prie kunigu, prie szv. sak
ramentu,, tarytum, taisėsi mir
ti. Kaip pasirengusius mirti,

valanda. Tre-

Kaip pasirengusius mirti
dienas galėjo dar juos iszleido raudodami. Kiek- 

sodžiuje linksmintis, o paskui viena, motina verke savojo, su 
pypke užsi-

Dažinojes visa 
netikėtai

isz vir-

(manau sau

mPad ir asz negaliu žino-

No, ne! bet ta mist a, ži-
nonm, niekam nesakysi...

Bet po valandėlės nieko, ne

szimtininka.is iszke- į ja. sesers ir kaimynaitos. Vie- 
, isz kur jiems! na gailėjosi to, su kuriuo da- 

kUrnu-lbar turėjo atsisveikinti; kita 
tars vyresnybe. Kiti, atsisvei-! to, kuris jau dveji ar treti nie
kinant, szoko ir verke. Bet Si-1 tai, kaip nepagriszta... Tūlos 
manas-gi szokti nėjo, nors ji verke ir tiu kurie dar maži, ir 
kiti ir vadino. Tetai iszejo isz-

liauti Kaiman, 
reike važiuoti tenai,

raszyti,

tai, kaip nepagriszta... Tūlos

guodėsi, sakydamos, kad juos 
leisti rekrutu, bet Magdutei-gi auklejanozios tiktai tam, idant, 

pamestu savuo
ju tolima

su Si manu 
juodu paliko namie.

— Magdute, ar 
kaip mudu mokyklon eidayo- 
\oi ?

rS

nerūpėjo žaislai, ir atėjus laikui, 
sius ir iszvažiuotu 

atmeni, svetima szali...
Al agdidei

William E. Oswald isz New 
York o yra gre i cziau s i as 

ant
raszy

tojas Amerika ant raszomos 
maszinukes (type-wrterio). Ne 
senei yra. paraszes 128 žodžius 
in minuta laiko ir tik padaręs 
viena klaida.

9
Radau fena is jauna .moteriukę, 
Pasisziauszus marga visztuke.

Oj dievyti mano, 
Kvaila, nieko neigzniano, 
Liežuvi turi ilga smailu ir 

baisu,
Ant Dievo ne žmonių, nieko 

nepaiso.
arsziau kaip 

uteles,
Neatstoję arsziausios pasiu

tėlės,
Trankosi bambileis vakarais, 

Su visokeis paleistuveis ir 
niekalais, 

Vėlybu vakaru parejna,
Kaip vyras su vaikais gult eina 

Vyras kaip kokis lepsze au* 
sis nuleidęs,

Pasiduoda visame del tosios 
leidos, 

Kada toji ant jojo užklumpa, 
Tasai isz baimes net po lovį# 

suklumpa.
Dabar nebagelis pradėjo baj> 

sei džiūt, » 
Ne nori su jaja visai but. * 
Visas miestas pradėjo apifl 

tai kalbėt, 4
Visaip ant jojo iszkalbet, *

Kanda visus

pasake,jtik paklausi* Jono, ka 
czįa daryti.? nes ji negalinti 
niekam pasakytų o butjnai tu
rinti apio, viena dalyką pra- 
ncszti Siroapui.

~~- Tai jau k i ta i p negu i i ma, 
kaip tik tu pati, .turi iszmokt

— atsake Jonas.
— Asz jau tniputi moku 

bet kas 
dys? negu tik 
szycziau, O, szventi buvo Simu
ko žodžiai, kad prikalbinėjo 
mane, kad iszmokeziau raszy
ti.

— Nesunku bus, tik pa s i lai
pink! Da galima pataisyti, kur 

Kad jau tru- 
isztikrnju jei 

kokiu trijų lie
pa t i pa raszyti

man dauginus paro- 
tamstos papra-

galvonbuvo patingėta, 
puti moki, tai 
mokysiesi, po 

galėsi

szirdi s plyszo 
kada po misziu szventu neval- 

p ra side jo alsi s ve i k i na
rni. Artimesnieji ir tolimesnie
ji gimines,, pažinstami ir kai- 

suejo 
Moterš 

šiai verke,
O ar atmeni, kaip mudu szluostesi aszaras.

paskutinis atsisveikinimas. Si
manas sugriebė Alagdutos ran
ka, pirma, pabueziavo in ran
ku, paskui in veidą, apsikabi-

— Kaip-gi neatminti!
(i kaip tu man atneszda- 

vai sūrio ir visokiu gardumy- 
i

<> tu mam* pamokinda-

ge,

nu •)

vai.

kadai vestuves taisė va, tu pa
sakei kad už darbininko note-

mvnai 
žan.

valscziaus dar- 
ir niergailes bal- 

„i tylom 
Prasidėjo

■ r ,j•. n , 
vaikinai

del i u 
laiszkeli.

Palinksmėjo Magdute. Nuo 
tos dienos pradėjo kas vakaras 
vaikszfczioti in Žvingilus.

už jo du-

Jos 
u-;aiiis ežia nebuvo nieko nau
jo, nes ii; pirma rinkdavosi te
nai sodžiaus mergaites su ra
teliais, nes taip linksmu Imda
vo, o žinoma, jei žmogus links
mas, tai ir darbas gerai sekasi. 
Tik motina, pasergėjo, kad

Tai vis su tokeis asilais ant 
svieto atsitinka, 

Jeigu viens kitam nepatinku 
Isz pradžių mylėjosi,

Paskui viens paskui kita vi
sur vijosi, 

Ne ilgai tasai traukėsi,
Viens ant kito sznairavo it? 

r i aukosi.
Tėvai in tai nosis inkiszo, 

Visaip vyrui tuojaus prikiszo, 
O tasai vaikinelis,

Ausis suglaudęs nebagelis, 
Turėjo visame klausyti,

Uždaryti žioti ir nieko neat
sakyti.

Kada norėjo paeziule vyrisz-.' 
kai pabart,

Tuojaus visa szeimyna SU* 
bego norėjo ji pakart! mJ 

Vietos stuboje jam nėra’, 
Tuojaus in miestą iszejnaį

Tik salime ramuma suranda* j 
Kur ji niekas nekanda.

Gana bus apie taja kiaulelėįl 
b J

mergaite. Jam 
isz visai nebėgalecziau 
: jis man už tikra broli

kosi ?
— Kt, kam-gi tokius liūd

nus daiktus primeni? < 
tave tuojau tada perprasziau, o 
tn man vis-gi dar 
szai.

_  'p
apie tai norėjau pasakyti. Asz 
norėjau tik tau priminti, jog tu 
man tada, prisižadėjai, kad, 
jeigu asz noreezian, tai Imtum 
man už jaunaja. Ar pameni ?

— Žinoma, kad pamenu.
Simanas kalbėjo tolinus:
—- O kad asz dabar pa-

I

I
.Ink asz i no ir tyloms pasakė:

kad ji užmusze karojo.
Bet motina pa maželi pradė

jo suprasti visa teisybe. Supra
tusi, norėjo visai iszva ryt i isz 
dukters gaivos dideli prisiri- 
szima prie naszlaiczio.

— Ka.-gi tau taip
•inlindo tas Simanas? O kad ir 
butu ji užmusze, tai gas-gi? Ar 
jis tau brolis ar kas? Kaip ateis 
in valscziu žinia, kad nebegy
vas, tai užpirksime 
szia miszias ir gana.

— Taip protavo motina.
—r Oi, motinyte, motinyte, 

kodėl tamsta taip kalbi ? — sa
ke verkdama 
mirus, ;
gyventi
brangesnis.

Kvaile esi! tylėk! žiū
rėk, ne galvoj jo neturėk. Ar 
tu už jo isztekesi ? Duotu jam 
tėvas! Jei nori, kad tėvas jam 
nuleistu koki rubli kita, tai ne 
nežiopterok prie jo apie tai, 
ka dabar man kai be jei. O pati 
imkis už darbo, tiktai isztikru- 
ju, o tuoj apie viską, užmirszi.

Vienpk Povylaitiene mate, 
jog darbas nepagydo, ir mergi
na. vis eina menkyn, matyti, 

Pramane ta- 
kuris galė

tu ir jos mintis tikrai pasma
ginti, ir ja paezia nulinksmint. 
Todėl viena karta sako dukte- 
rei:

“iszdžiuves 
denio ” 
vandenio traukiant.

Skaitytoje! gali 
kas atsitiko su ta 
tere), kuri 
beldėsi 
sznlinis buvo gerai aptaisytas 
isz virszaus jog niekas iii ji nė- 

insiverte Į galėjo insigautie. Motere mane, 
zulini piktos dvasios 

pas 
“kažin kas

i p ra 
paši ir

suprastie, 
y pa ta (mo- 

netiketai iszgirdo 
kalba szulinije, o

vi s-gi ueužmii

Pai-gi asz visiszkai ne

Neužmirszk, Magdute, 
rasztelio! Neužmirszk!

Niekas nesistebejo isz to drą
sumo, nes 
kindami, < 
ožiuotis su.

i rekrutai, 
drąsini

visomis

ir
Asz iszsigandos szo- 

kau begti<* in saugesniu vieta. 
Atbegias uždusęs in vieta kur 
jau pavojaus nėra ir žiurau nu
sistebėjas kas <*zia bus. lylau- 
sau kad atūžė vanduo neszda- 
mas visus iiuino pagalins ir 
lentgalius. Stoviu ir žiurau

mano 
Stoviu

kad jos s 
užvieszpatavo, atbėgus 
kai m vnus szauke: 
mus szulinije 1 
baladojosi szneka,

gal kokia dvasi* ten pa
kilt a voje, ’’ 
nojo priežasties.

nėra,

asz
užvieszpatavo, kliiuseziaii, ar atsakytum man,

o vandenio

•— bet motere neži-
- J. M.

Joseph Weil, žinomas per Yellow* c

DUODU VAIKAMS PERSERGEJIMA.
visa Amerika kaipo 

i už visokius 
prasikaltimus, duoda persergejima vaikams Chicago. Jisai 

_ _______ ______________ i idant apgauti

hid” kuris buvo nesenoj paleistas isz kalėjimo

pasaįe kaip praleido 15 tukstaneziu doleriu idant apgauti 
publika, ant 100 tukstaneziu doleriu, bet kad ir gavo tuos pi-

■ valdžių ir už tai ilgus metusnigufl visgi buvo pagautas per 
turėjo atsėdėti kalėjime.

r
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Tarnaite apie tėvo, barzda.
Jonukas: — Mama, ar musu

į ’

tarnaite gali patajnsej matyti?
Motina : — Kodėl, vaikeli, tu 

klausi to!
Jonukas: — Asz girdėjau ja 

sakant musu tėveliui kad jau 
jam reikia skusti barzda.

■

, l!

V''9||
'■ F i
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kaip ir tada, kad už darbinin
ko neteksi ?

Buvau tuomet maža ir 
kvaila: dabar jau taip nebopa- 
saky cziau 
ir pradėjo verkti

atsake Magdute 
, turbut atsi

minusi, kad, būdama maža, už
gavo naszlaiti, o gal but dėlto, 
kad su tuo naszlaieziu, kuri 
ima kariumenen, rytoj reikės 
atsiskirti ant (langelio mętu.

— Klausyk, Magdute, asz 
rytoj važiuoju ir kas-žin, kaip 
greitai pagrysziu.

tu tekėtum už ma-
I ‘ ■

ta popieri 
atminimui.

/

O.^vX..

H

r

Pa raszyk 
num tai, ka tada už diendaržio 
pasakei, jog, jeigu asz nore- 
cziau, tai 
nes. Asz noreezian
pasiimti su savim

• Jis man bus dvejopai brangus, 
' — viena, del tavo prižadėjimo, 

antra ir dėlto, kad asz pa.ts ta
ve iszmokįnau raszyti, nes mo? 
kykloje nedaug ka mokėjai. 
Kaip busiu nulindęs ir iszsiilg- 
siu sodžiaus, savųjų, tavęs, asz 
perskaitysiu ta laiszkeli, gal 
apsiverksiu, ir inaai bus leng
vinus ant sztrdies. O jei numirę 
siu kur svetimoj szalyje toli 
nuo savųjų, tai papraszysiu 

. indeti graban ir ta laiszkuti.
Ir bernaitis pradėjo verkti.
— Nu, nebūk rnažas, ne

verk ! — ramino ir wide ji mer
gaite. — Duok pomario, para- 
szysiu, ka nori, tiktai man pa
dek, nes pati dajįcpatai kyšiu.

, atsisvei- 
dejo bu

me rgai- 
tems, nieks jiems negynė’.

Kaip pradejb^važiuoti, Mag
dute buvo norėjus bėgti paskui 
juos, bet motina suturėjo ja už 
rankoves.

— Neverk, dukrele!
Ir 

vaikino. Bet ar-gi 
tai vienas Simanas tėra, ar jis 
pirmas, ar jis paskutinis?

— O, motinyte! tu, ne taip, 
turbut, kaip asz, 
gali taip kalbėti!

Ir mergaite prisiglaudė prie 
motinos ir ilgai, ilgai yerke.

Simanas pirmais metais daž
nai raszydavo namo. Laiszkuo- 
se sveikindavo szeimininkus 
ir dekavodavo už atleistus pi
nigus; sveikino Petra Keblaiti 
ir (lekavojo jam už mokslą,; o 

laiszko neuž- 
ir dekn- 

už ‘‘rasztoli.” Tėvai 
negalėjo suprasti, apie koki 
rasztoli jis kalba, nes Magduto 
pati neraszydavo, nes, kiek Ži
noma, nebūtu niokojusi, kaip 
reikiant, pairaszyti.

Per pirmus dvejus metus 
laiszkai ateidavo labai dažnai, 
Bet trecziuoso metuose per 
sekmines parėjo ląiszkas, ku- 
ria^ne, Simanas rasze, kaip vi
suomet, apie savo sveikata, ir 
ant galo pridaro, kad už dviejų 
dienu iszeinas , in liogerius;

mino motina, 
ežiai gaila

07

—~ ra
muli pa-

gailiesi, kad

lde k v iena me 
mirszdavo Magdutes 
vpdavo už ‘‘rasztoli.

Nu, nebūk piažas,

Duok man plunksna, paraszy-

motina.
dukters kuodelis nekiek neeina 

todėl imdavo kartais 
net bartis už dykinėjimą, bet 

nepykdavo.
kaip-gi pykti ant savo vientur-

mažyn,

tiktai niekad Ir

Mat, per diena privargs-

tardavo

tos!

ta, tai vakare nors pasilinksmi
na ir pasidainuoja, 
sau motina.

O Magdele tuo-tarpu, kiek 
tik ga|edaina, skubinosi mo
kintis: po keliu nedeliu tokio 
mokslo galėjo paraszyti laisz
ka. Nors tikro adreso nežinojo, 
vienok parasze senoji1, protau
dama, kad isz ten jau nuleis 
laiszka Si manu ••

Alagdute klausė Simono, ko
dėl jis taip ilgai neduoda ži
nios apie save? Ar jau užmir- 

Ji rasze,szo apie jos rasztoli.
adventus norėjo 

už seno naszlio 
Lauryno Didgalvio. Bet ji isz 
jo tik pasijuokus ir užklausus 
pirszlio, ar Didgalvis nori ja 
už dukraite. Paskui rasze, kad 
tuoj po kalėdų atvažiavęs pas 
ja sn pirszliu Antanas Giedrai- 

npreje sutikti, 
kad jos 

namu,
sziek-tiek 

padėti jiems prie darbp, ir jie 
tik viena ja teturi pasiuntme- 
nęi, o ja iszleidus, reiketu mer
ga samdytis. Taip ilgai in kal
binėjus tėveliams, kad jie ant 
galo prižadėjo atsakyti Gied- 

A p ie viską pa ra sze
Magdute, o, užbaigdama laisz
keli, pridėjo, kad ji tyczįa isz- 
simokinus raszyti, idant pati 
galėtu viską apraszyti ir paro- 

kad, 
vienok

kad priesz 
iszpirszti ja

tis. Tėveliai 
bet ji ėmusi praszyti, 
taip anksti neleistu isz 
lies ji norinti nors

ra i ožiu i.

; iesi i

eina menkyn, matyti 
negal užmirszti.
da jai toki darba,

— Alagduto, ar žinai ka, 
žmones rengiasi Vilnįun atlai- 
duosna. Mudu su tėvu kalbėjo- 
va apie tai. Žinovą, .kad tu 
jau senai ketini keliauti su visa 
bendrove. Tėvas duos kelionei 
pinigu.
na, tai ir tave 
paimti.

Tetule Paberži ene ei
ga lėtu draugo

Mylinti motina atitiko gera 
vaistu sorganeziai mergaites 
szirdžiai gydyti. Viena mintis 
apie, kelione ipidžiugiuo Mag
dute; nusiszluoste aszaras nuo 
akiu, apkabino motina ir pa
de kavojo, kad taip už ja rū
pinas, I’ 
nors 
tik už dvieju nedeliu, mergai
te pradėjo tuojau rengtis in 
kelione. Isz motinos rūpinimo
si, kad dūkto* 
vo sopuli,* /ir

I^ant nepasivelinti> 
bendrove turėjo iszeiti

užsimiraztusa-
isz Magdptes

Ii

Amerikoniszka pasiutėle.
Nesakysiu kur, 

Pik buvo Tenžinkui*! 
• ♦ 0

Atvažiavo kokis tai sportelidj 
Isz miesto Dall is,

r

I

Isz miesto Dailia, , M 
Tn Luzernes pavietai

. 1 1. _ ? 1 _ 1 _Ne labai didele vietai 
Darbo praszyti pas bosą nuėjo. 

Su kitu tokiu suėjo, 
Abudu nuėjo pas bos#, 

Ar darbo jiems ne duosa. 
Bosas juos sutikės užklauso: 

Vat ju vant!
Tiejei atsake: »

No jnglisz kent.
Kom tumara Džian,

Turbut gera duktė.
Ona: — Asz pranesziau te.-, 

viii kad mudu au Kaziu suta
rėm apsivesti už menesio laiko.

Mare: 
pyko?

siu, tik neverk.
—— Bet, 

iszturosi ? Tegul Dievas saugo- 
atraseziau 

už kito-ko-

ka lf paraszysi ar

— O ka, ar tėvas už-

.ja, kad, sugrižes, 
tave isztekejusia.
kio vyro.- Visas mano gyveni
mas nieku pavirstu. Ragrisz- 
cziau tuojaus kariumenen ir 
oieziau kur-nors karan ir jesz-

Ona: — Labai užpyko. Jis'koezian mirties.
su sz u k o: K od(H ■ nd < u ž sa va i tok 
laikot!

Gali tikrai žinot, kad
asz palauksiu tavęs. Tiktai

/

kaip busiąs vietoje, tai duosiąs 
žinia, kur pas ji raszyti. Tiio- 
tarpu prasze su atsakymu pa
laukt, lyg ateis antras rasztas.

Laikas bogo. . Jau nukasė 
bulves, atėjo žiema, nauji me
tai, o laiszko su adresu kaip 
nėr, taip nėr. 
nesrtiagu, 
juos užmirszo. O Magdute jau 
nebegalejo nutilpti, niekas jai 
nesiseke.

•Viena kart, atėjo pas Joną 
Žvingilaiti, Keblaicziu Petro ir 
Simano bicziuli, ir, kgip visuo
met, j 
laiszka pas Simana. Zvingilai-

Seneliams buvo 
kad Simąnas apie

papraszo paraszyli jai,

t i nors volai prikalbino Simą* 
nas prie mokslo, 
vo dabar

dyti jam, kad, nors jo neber 
Rudžiuose, vienok ji dažnai 
apie ji mananti ir savo raszte- 
lio noužmirszus.

Iszleido laiszka, 
lauko atsakymo. Magdute daž
nai klausdavo raszti ninku ir 
szimtininko,

ir kasdien

szimtininko, ar nęra laiszkb- 
lio? Bot visada dykai. Perėjo 

, o laiszko 
Isz pradžių mergina

M* 
noramyn, katftaįs net apsiverk
davo. O motinai savo pušimi-

♦ t '' ■ ' ' ■ II .h; I.. f , 1 „ ’

ga.venia ir Velykos, 
nebuvo. .
lauko kantriai, bet tolyn

■ ' I ‘ ! i * - j

nima ir aązaras isztįeisindavo
......... ■ ' ■ 1,vienok jis bu-1 tuo, kad ji dažnai saphpdjtyiti

- t- -r - J- —--- 'V ----------------------

džiaugsmo, kad gales keliauti 
Vilniun, nępikia manyti, kad 
jos buvQ negeros moteriszkes. 
Motina mylėjo savo vienytoje, 
bot savptisz|cai.Ji tikėjosi i Už
leisti dukterį už turtingo vyi‘o, 
ir tokiu budu suteikti jai vis- 
iszka laime, Už tai ir norėjo 
matyti saio dūk tėra 
laisva, idaiit; isztikus
A . . . ' J ...

to, kurio *ki«zoneje labiausia 
skambaneziu karszkes.

MagdUtd^gi, iszkeliaudama, 
visai nenoivejo užmirszti Si ma
no, bet džiaugėsi, panuitysiun
ti dideli įjala nežinomo k.rasz-

121  uBjJtii1 . . _ WkESt ii ....

Simaha.1

szirdi 
gp-ai

progai, galėtu iszbrukti ja už

9

, Denk ju mister Mikan.
Ant rytojaus in darba nuėjo, 

Prie szafto abudu suėjo, 
Apsiredia in kalnierelius, 
Ir žibanezius guzikelius. 

Kada pradėjo žemyn nusileist 
Viens kito ne norėjo paleist.

Dreliejo nebageliai kaip la
pai isz baimes, 

Jog patiks juosius kokia ne
laime.

Na ir nusileido, 
, Ir paleido....

Bosaė iszvare išz darbo, 
Nebagclei labai pavargo, 

Parėję abudu namon, 
Gaspadinei 

Apsiprau

l!

Suode j r pasaką von 
į|ė iždume vėl in 

minksztus, 
savim visus 

niekus.
Juokėsi da ir sziadien visi 

mainierią.i,
O ir drei\reriai, 

Net mulai szokinejo, 
Jog net sienos drebėjo.

Pasiėmė s
to ir grotai aus su gražintu jai-

Pagriliaiįs bendrove iszsiren- 
ge, ir Magdute po priežiūra 
. . i ’ Mjo su kitais.

poliaus bus.
r jau gerai pramokęs buk Simanas pagrižeš sędžiun, tetules iszėjo su kitais.
____ j‘_ ,.i_. jiLLk j ____ ...........................  • uLiu™ i„,B

raszyti, o apie skaitymą tai nei? bet uoatejes pas juos, tai vėl

I

!
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SAULE '

Mokimt antri, procentą ant audčtu 
pini g ik. Procentą prtdedam yrio jus 

, pinigu i SauoJo Ir 1 I.iepoa, nepal- 
uūt ar atnoBiat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad Ir jua turft- 

’ tume t raikai* su mimu banka, ne
paisant ar malas ar didelis.

1
 Bankas adaras nuo 9 ryte Iki S 
popiet Subatomls 9 ryte Iki 12 va).

► .. .
n. BALL. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlcc-Prcz. 
Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

CAPITAL STOCK 1125.000.00
Rut D los ir Profits >586,345.50

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU8 

IR BALSAJIUOTOJAS

i

ISZ SHENANDOAH, PA.

Laldoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgi 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 geriaus parduoti negu kiti.
Ml E. Pine 8L Mahnnoy City. Fa.

ko.
siog isz namu ant kapiniu.

T

'Žinios Vietines
i

M
I

t I
< I

t IS.

Tikras sibiriszkas szaL

I

z

z

LA

mane

z< /

tb

Bole ND”
Šitas zmikbiK visad 

ant užpakalio ir pado HiniiiKu- ar I

<)

«■: ■■ •••-' >

Pottsvillos sudus atsako 
aplikantu. Ma- 

hanojui aplaike Szcrksznis, 
Spoctor ir \r. Žilinski.

— Kun. Czosna 
moterystes O'

pana R ozai i- 
jo Grigaliuniute. Svodba atsi
buvo pas nuotakos’ tėvus fi()2 

' E. Market n 1 vežios. *
— Nenžmirszkito kad Szv. 

Magdalenos motoriti draugstos 
atsibus

laisnus del 65 
lianojui

< mazgu
Į j Diską le vieži u su 
1'
1

<

I balins 
šio.

RUH9ZO
Lndvika

25 diena San

Isz baimes, jog visai ne
teks regėjimo, William Norris, 

j vokiotvs, 
žudinsta per nusiszovima 
rodos vakaro.

— Kotvorgo ryta, atsibuvo 
laidotuves saliuninko Kluczins- 

Kunas likos nuvežtas tio-

44 metu, papilde sav- 
, Se-

Vt

■■■s'!*
'v. > • •

I

Į

1H

1

norius 
lankys 
29 diena 
koncertą.

(larsingas 
M i kas 
musu 

szio

lietuviu dai- 
Petrnuskas 
miestą 
menesio ir turės

at- 
Panedeli

Kankeviczie- 
mire pas 4e- 

nno žaidu-

WlMHMMMIIin 4

I
JONAS M. CISARIKAS I

E 
c

»♦♦♦ MM« pIMM B • • • •» 11 I i

Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Insaurlnlu) Namus 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

1 815 W. Mahanoy Avė, Malianoy City 
oaeMsssisMeei

W. TRASKAŲSKAS 
. PIRMUTEflS L1ETUVISZKAS 

ORADORIUS M AHA NO f CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krlk- 
sztlnlu. Veseilju, Pasivažinėjimo 

Ir L t.
520 W. Centre 8L Mahaooy City, Po.
................................ — II—I 11,11.1 , ■ , ...... — ............—

LfetBvIsikaa Grabvrlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
’Turi pagelbLnlnke motore.

Prieinamos prekes.

MS West Spruce Street 
MAH AMO Y CITY, PA.

Bell Telephones No. 149
A

CHA S. S. PARMLEY
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
knes galime jumis tame patarnauti. 
Randavejame namus, koletavojamo 

randas ir telp tollaus.
288 W. Centre SU Mahanuy City, Pa.

Notary Public

TvlrcsUusI* Llotavfiika 
BATIKA

- Dilele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
taip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
m ui. Slunczu pinigus in ri
ta* dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu I^alvakor- 

tes kompanijų nustatytama 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viekas daroma teisingai, grei 
ttl Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atšalima. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
801 W. Mahanoy Ate^ 

MABLANOY CITY, - PAZ.
■ ■■ * ■ - i i L—............ ,, ,. __

9

į

ne isz Ashlando, 
vus Shenadorije, 
liu kokius aplaike puldama ant 
ledu. Velione paliko vyra 
(lukterės ir sunu.

dvi

- I’tarninko vakaro ture- 
linksma iszvažiavima ro- 

Lietuviszka Moterių Pa- 
szelpine Drauguve, viso 36 mo
terėles. Sustoja Mansion House 
Ringtone, po vakarienei mote
rėlės paszokia

I nia lyg

.I<> 
vems

DR. JUOZAS J. AUST/^a 
(Lietuvis)

Buvusia Daktaras Knj^.umen- 
eje. Gydo visokias J

, Priima ligonius 11& in vai. ryt/. 12 lig 2 po? et, t lig 
» vakare. Bell, f tei. 859-R. • 
118 E. Coal SL, tSf tonaadosh.

GERA PROGA PLIKIAMS! 
į r f —*

ArablszięA Mostly yra tikrai pasek
minga Ir kaa prtslu r« keliolika stem- 
pu ir sava adrova tol aplalkys tuju 
•rablszku. gyduolėj dykai. Raszykito 
gilt Mlo odreeo V>r> Jmbco. 230 Broad
way, Box 8. Drt/o’lljt a, N. Y. Panaudo-

i
w

/i i \ 
s

Tylėjimas reiszkia sutikima
Petras: — Onute brangi, ko

dėl (u taip ilgai verti 
laukti su savo atsakymu? Jau 
deszimts mimitu kaip stoviu, o 
tu neatsakai ar'busi mano žmo
na?

Ona: — Atleisk, Petruli, asz 
užniirszau. Asz buvau užsimas- 
czius ka in vestuves kviesti.

raudusi ant kelio bato. 
lOpae.

Moterėles, ar galite sziteip ] ' AKYVI TRUPINĖLIAI.
Didesne dalis gyventoju 

Franci jos užsiima žemdarbys- 
ta — ant farmu.

In saule galema sutalpyt 
300 tukstaneziu

Evelyna. gali iszkelti savo ko- kokiam mes gyvename. Milži- 
niszkas kamuolis, 
saule.

padaryti?
Pana Evelyna Law, aktorka, 

Užplaukė in Anglijo idant pa
rodyti kaip jiji gali szokti 
angliszkam karaliui

kaip ji j i
Jurgiui.

jele 24 colius augszcziau savo 
galvos.

r

*

*

tokiu svietu

kamuoji s toji musu

Kaip 
Kūdikis
Miega.

BALL(
R V* 

Guminiai čcbalai ir čevcrykai nešiojasi ilgi.'tusiai, del i 
i šmotą per 

Balti čevcrykai parodyti čionai yra į___ .... ..... r
dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens 

Galima gain

“Ball-Barni” <..................
iš geriausių niatcrjalų, ir suleisti į vieną tvirtą

Balti čevcrykai parodyti čionai yra
įnašų

padirbti ypatingai del I.
} pat i ng;

a sykių d 
ar anglies negali

os

kad jie padirbti 
veik tne.

larbo. Jie yra pa-
i supjaustyt ar nu- 

palvos. Paklausk par-H1Ball-Band M

Mishawaka, Ind.
” Namai kurk

"!^T 

s?

plėšt juos. 
(IdvinC tojo.

rdiihav/ftka Woolen Manufacturing Co., 460 Water St., 
allyzixia milijonai* del ru&ies.”

ir I nod•<Baltos, Raudonos,

•J i 
įir pas i Ii uksini - 

vėlybam vakarui, su- 
gryžo namon, užganadytos isz svarbiausi 

\ veninio. ?
isz Mnha-ptyda in miog 

Bocz- 1 i k i o
. W. D. Bocz- ,<ns kūdikis, 

naturaliszkai
miego programa, bot jau su no- 
normaliszkoms
motinos turi žinoti ka daryti, ir 
prižiūrėti, jog kūdikiai užtekti
nai miega.

Per pirmas dvi savaites savo 
kudikis miega be- 

visa laika. Pabunda

Vakarai, su Oras,

pasekmingo ktslei rail party. 
Užkviestos sveczios i. .. ____
nejaus buvo' 
kauskiene ir, 
kauskiene.

— Tie jei ižmonis kii turi ge
ra sveikata perka gyduoles 

o ypatin
gai tiejei kii ne bijo szalczio. 
Badai plur:žo pasirodė, bet Ka
zuno aptiekė,įe

p. F. \V.
p. . _

maistas ir miegas
i dalykai kūdikio gy-

Moliuos turi kreipti 
o svarbumu savo 

Normali sz- 
Į’eroj sveikatoj, 

savo

turi

sveikatai.
O’ 
K

sutvarko
m

perka
s»isz Kazuno aptieko

gausit gvduoli u 
kurios užbėgs tai nelaimei.

ApreLszkimo Paneles Szv.
Parapijos Choras s ta t dideli[ v s 
koncertu ir teatru, 27 diena 
Sausio, Subatoje, .1923 m. New 
High School Svetainėje .7:30

.1 užauga tik
) 

kad pamatysite ko da ne esate 
mate. Palinksminimo vakarė
lis tonais apie ketures valandas 
ant kurio užpraszo szirdingai 
(’horas.

ir

valanda vakare.
50 centu. Užtilcrinanio visiems

Shamokin, Pa. 
kūnas, 21 metu^ 
jrngus sužeidimuis,

•— Berta Ja
ap lai ko pavo- 

kada Rea- 
Jingo trūkis tret ke in automo
bili Vinco Buklpso, 
važiavo.

kuriame

:: DIDELIS BALIUS. ::
* — 1 r

I — Rengiu Szv 
j Mote ru Draugyste* 
Janjuary 1923 Norketvieziaus sa- 
lejf*.

vra rimas

aplinkybėms

gy veninio, 
veik per
tik del valgio. Per antra menesi 
sveikas kudikis 
apie

turi miegoti 
dvideszimts valandų isz 

dvidoszimt,s kol tiriu. Po antru 
menesiu vis mažiau ir mažiau, 
pakol, kuomet kūdikis sulau
kia pirmus metus jau miega tik 
trylika arba ptmkiolika valan
dų.

Po dvieju metu,
lauja nodaugiaus kai deszimts 
valandų miego. Ir motinos turi 
Imtinai 
nors 
vaiku tai’]) dvieju ir dvylikos
metu tinkamai augs be de
szimts valandų miego. Gali ap
sieiti su mažiaus, bet motinos 
priederme prižiūrėti jog kūdi
kis miega nors deszimts valan- jpieno. Bet motinoms reikia ne-

jau reik a-

kūdikius
valanda per diena. Mažai

užmigdyti

uostymas ket-treązias, 
virtas ir girdėjimas paskutinis.

Keikia
kambarys

žinoti, jog szviesnis 
negeria usia 

miegoti. Jeigu kūdikis 
O’ 
pripratimo. Visi kūdikiai ge
riausia miega in tamsu kamba
rį, Kūdikis 
miegoti, 
nu, gerai iszvedintame kamba
ryje. Tylumas ir svarbu.

Daugelis motinu nežino, jog 
nerviszki vaikai greieziaus už
miega kuometmotinos ranka 
padėta ant loveles ar kuomet 
supa lopszolo. Tas kūdiki su
ramina.

Daugelis motinu nežino, jog 
kartais kūdikiai negali miegoti 
jeigu : 
kvapas 
suomet prikels kūdiki bet dau
geli

vieta 
užmie- 

;a tokiame kambaryje tik nuo

REIKALINGA AGENTU
DIDELE xMARSZKINU DIRBTUVE 
relkalauje agentu parduoti ju marsz 

kinuM tiesęg noszlotojams.
prekes. Sempelel dykai. Madison Mllb 
503 Broadway. Now York. ad

Tamaqua, paT 
KOŽNA SEREDA* 9 ryto iki 8 vakare 
2-lras Floras - 44 WEST BROAD ST.

Pigios

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
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gyvenimas

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25e.

W. D. Bocxkow«ki-Co. 
Mnhanoy City, P».

turi teise Kuosai 
be varža n ežiu d ra pa

kambaryje randasi koks 
. Nestiprus kvapas nevi-

sykiu nu0go< neramus
kuomet kambaryj)® .• randasi
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Didelis Iszpardavimas
Guinano Sztore!

llengcmes daryti atskaita viso tavom 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiause tavom idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavom.DAKTARAS I. W. MODGENS

Pldladeliphln Specialistas 
Užslsenejuslu Ir Cbroulszku Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką 
llszka gydimą, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka uplalkote nuo manes yra 
gvarantuotas,

Jalgu esate silpni, nerviszki ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas Ir suukumas po val
giui, gožai, svaigulis, silpnumas szlr* 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberlmal, papuczkoo, 
dedervines Ir kitos odos ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
les jus apleidžiu? Ar esate nuvargo ii 
silpni? Ar. stokos jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu telp tai matykite ma
ne.

Ikuinatlziuas visokiuose padėjimuo
se, teippgl ieztine ir s^fyvl sulenkimai

t

Moterems Siutai už Maža Pinigą 
Bile kokis siutas dabar už puse prekes. 

Sumažintos prekes ant motoru kotu, 
szlebiu ir visokiu

koks kvapas. Net ir saldus kve
pėjimas kartais' prhTrfezia kū
diki vemti, ypatingai jeigu pil
velis nedrūtas.

Kitas priežastis nemiegojimo 
yra alkis. Neprivalgę kūdikiai 
nemiegos. Vėl svarbu prižiūrėti 
valgio reguliariszkumn bet ga
lima per diena duoti biskuti

du kas nakt.
Papratimas 

vieta kūdikio 
savo

pirmaužima
yvenime. Netik 

naudai kudikis kasdien
(_>•

r. Magdalenos'! turi miegoti paskirtu laiku be,t 
or: -i:~i • — •  ?y • j.» •  i-—>z.) diena| motina turi prižiūrėti jog ku-

Prasidės 8 vrilanda. Bus 
gaudžių užkandžiu ir gerymu. 
Muzika puikiausi). Inžanga 
vyrams 50 c. mot ?rims 25 c. 
K v ieczia visus 
(W>)

puikiausi, l 
50 c. mot ?riins

Rengėjos.

LINU

vesti Pietų

BANDYME ii PIETŲ 
AFRIKOJ.

---
Bandymai buvo 

Afrikoj su tikslu .sužintoi ar
nėr. gailimo, prod u k udti’ linus. 
Linu pcrodukcijos nupuolimas 
Rusijoj ir Airijoj yra priežastis 
ieszkojinio nauju szal^ iniu, An
glijos Denovas iszrinl‘<o vakari
nio dali’'Cape Prov'hiįce kaipo 
geriausia vieta augin H linus, ir 
jau sekios isz Rusijoj padalin
tos tarp ūkininku del pabandy
mo. Viskas gerai sol msi, ir gal 
tie pabandymai už iibaigs su

įu'iSIVr/. delljietu Afri-

dSkio 
Papratimas,

nepertrauktas, 
prikelti kūdiki 

kuomet svecziai ateina in na
mus tifbj padaro kūdiki pikta 
ir nekantru.

miegas

Jeigu reikalinga 
pakelti mieganti kudikim ta 
padaryti tik kuomet kūdikis 

apie 45 minutas 
arba valanda. Pirma valanda
miego yra giliausia.

'Jeigu kudikis

jau užmigęs

pratinti kūdikius bile Kada pe
nėti. Jeigu kūdikis parodo norą

, reikėtų nu- 
neszti pas gydytoja.

Perdaug inkaitintas kamba
rin blogas netik kūdikiams bot 
ir augusiems. Szviežias oras, ir 
Užtektinai, yra svarbus daigtas 
netik kūdikio sveikatai bet ir 
tavo. Neduokite kūdikiui jokiu 
vaistu, be gydytojo insakymo.

Yra kita klaida tėvu, kurio 
jog daro del kūdikio ge-

f *visuomet valgyti

/,

nemiega, tai 
gal yra gera priežastis. Žino
ma, kaikųrie kūdikiai geriaus 
įhiėga už kitus. Bet del nemie
gojimo persi t i kr i n k, 
gera

jog yra 
Dainavimas 

gal, ir gal ne, užmigdyt kūdiki. 
Nevisi kūdikiai mėgsta muzi
ka, kartais bile kokis triuksz- 
mas piktina kuriuos kūdikius. 
Svarbu žinoti, jog kuomet kū
dikio ^jausmai iszsiplotoja jog 
paskiausias pasiliuosuoti ir at
siduoti miegui yra girdėjimo 
jausmas. Matymas pirmas pa- 

1—ri a MfrA.

priežastis.

suaugusioms ypatoms

mano, 
ro ir nemato svarbumą tos klai
dos arba per biedni iszvengti. 
Ta klaida yra pavėlinti kūdi
kius miegoti su suaugusiais. 
Yra gana bloga dviejorhs, svei
koms,
miegoti vienoje JoVojo, bet kū
dikiui, ypatingai kuomet ne
drūtas, miegoti paezioj lovoj 
su suaugusiu įrrn pavojinga. 

Daugelis motinu mano, jog 
kuo mažesnis kūdikis, tuo ma
žiau
lauja, Ir tokiu budu mažesni 
turi mažiausia miegojimo vie
ta. Yra klaida nos szviežas. oras 
būtinai reikalingas anganeziui 
kūdikiui.

.—TF/ir/dwti r.nnn>nn(YA Tnfnr. flervlOA,

miegoti paezioj lovoj

miegojimo vietos reika-

teippgl ieztine Ir satfyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate norvuoti Ir troto nuodoju, 
silpni /ir nuvargo, pailsę Isz ryto, b<; 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, earmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti,• Iszbllszkusls ir 
iazberimul ant veido, pailsės, nuvar- 
skausiuas peczuoae, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, štokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gvdžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo. Isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pngelbanps yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausias Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kotvergals ir Petnyczlomis 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Su
batomls 9 ryte iki .12 plot.
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa. '

jekiu.
Vyrams siutai ir overkotai. 

Numažintos prekes ant fornieziu 
petu, divonu ir hiteru.

Pigios prekes, geras tavoras.

1 kar-

OUINAN 9 201W. CENTRE ST

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

—9—:.Nori kad taupytumet savo pinigus s7/1 am banko.
Nori kad atydartumot taupinimo ax Czekiu 

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

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperto.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
DekitO bjIvo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Vi • f

DIREKTORIAI!
D. M. GRAHAM. Prez.

. LĘON ECKERT, Vlco-Prcz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA. P. C. FENTON, 

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

D. F. OUINAN, Sek. Kaaljcrlu*


