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ISZ AMERIKOS

Owosso, Alich. 
dreda Peterson,

Paaukavo savo gyvastį idant 
broliene pasveiktu.

— Pana M li
mito Seret lo

jo, kaip pasirodo isz priežas
ties užsimeldimo ant smert, 
nes maldosia melde Dievo 
idant ji ji mirtų, o broliene H. 
P. Peterson pasveiktu. Dakta
rai sako, buk tai yra pirmuti
nis atsitikimas 
jos.

Pctersiene sirgo pavojingai 
ant uždegimo plaiicziu, dakta
rai pamėto visa vilti josios pa
sveikimo ir pa liovė ja ja gy
dyt. Mildroda praleisdavo die
nas ir naktis pas brolienių, 
melsdamasi idant broliene pa
sveiktu, nes turi dvi dukreles, 
o jiji puti viena gyvena ant 
svieto ir geriau kad j’rji mirtų 
o no broliene. Sorodos vakaru 
karsztai meldėsi, prie 
ligones, ant rytojaus

ant smert 
melde

naktis

mokiesi
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dm alų-

1.13 nivliu in valan- 
parodo nauja 

jojo padirbėjo

j'"* i
S*1'?

Areoplanas padirbtas isz 
metalio.

Pirmutinis areoplanas kuris 
likos padirbtas isz metalio tu
rėjo baudimą lekiojimo ana 
diena Detroite. 'Pasai areopla- 

padarytas isz naujo 
vadinamo “

aluminum sumaiszvtas 
yariu, kuris iszkilo su

lovos 
apsirgo 

ant uždegimo jilaiu’ziu, bet bro
liene pradėjo pasveikt.
dreda ant rytojaus mirė, o bro
liene jau ]>radejo vaikszczioti.

Mil-

Sueiki virczinia

Vaikas 13 metu nužudė savo 
drauga už kaziras.

Chicago.
už kaziras, Yladas Mileviczius,

vaikas, nuszove ant 
dranga- Roberta 
teipgi 13 motu, 

po szaudimui pabėgo, 
ne# vėliaus likos suimtas per
palicijo geli /.kelio varduosią.

”66”
kStWAA nubėgo in

13 metu 
smert savo 
Rntkaucka, 
Vladas

isz ko kiloVaikai • 
gmezau r 
šluba, atsinešdamas levo re
volveri, atkiszdarnas in Vlada 
pašaukė*: ’‘kas turi teisybe?” 
Vladas be jokios baimes atsa
ke: “uuines ne fu Ii k, tas re
volveris neužprovi ntas. ” Ro
bertas patrauko vamzdi ir Vla- 

o su kulka krutinėjo.das sukri t

* T

na s v ra 
metalio 
min” 
su yariu, kuris 
dviems tonais sunkumo, pada- 
rvdamas 
dn. Paveikslas 
areopliMin ir 
Wiliam B. Stoni isz Detroito.

Suriszo mazgu moterystes 
10,446 poras.

Brazeil. Ind. — George E. 
Law, sudže arba skvajeris, sa
ko buk nuo kada 
(liūsta, suriszo mazgu mote
rystes 16,446 poras. Law sako, 
buk sziadien tosios poreles 
savo vaikais daejna lyg 50 
tukstaneziu žmoiiiii. Visos po
ros buvo užganadytos isz luo
mo moterystes, nes 
lyg 
re. f 1

Malda sugražino kalba 
nebyliai.

žodelio per 
Miss Laura 

czionais, staigai 
Bloomsburgo li- 

Por taji laika ty- 
. ir p ra sze Dievo 

susimylojimo ir kad jiai su
grąžytu kalba, u a ir likos isz- 
klausyta josios malda. Szia- 
dien mergina visiszkai pasvei
ko, o daktarai stebisi tuom

Georgo

užėmė savo 
mažini

su

ne vienos
sziam laikui da nepersky-

Bk)oinĮsbruį?<žkn.
dama kalbėti ne 
szoszis menesius, 
Hartzell isz 
prakalbėjo 
gonbuteje.
kini meldėsi

N egn le

- Jau vie
ką ip tęsęsi

11,000 straikieriu vis aplaiko 
suszelpima.

Johnstown, Pa. 
nuoliktas menosis
st vaikas Somerset paviete kur 
11,860 straikieriu aplaiko pa- 
Azialpa nuo unijos. Apie tuks
iantis szeimyuu likos iszmes- 

•tos isz kumptinicznu stubu ant 
lauko, bet dabar gj’vena ka- 
zarmebia kurias iszstate kasz- 
tu unijos.

Parduoda pinigus pigei.
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Per užgimimą kūdikio szeimy 
na sulaikyta.

- Naujei užgi- 
ninsis kūdikis, kurio teip grei
tai nešitikejo, pakol nopribiu 
iii Amerika, buvo priežaste su 
laikymo visos šeimynos Moi 
szo Epsteino aut Kastelgar- 
dės, kurie pribuvo isz Warsza 

ant laivo Rochambeau,

New York.

broli in

WOS 
nes paskirta kvota atejviu isz 
Lenkijos jau iszsibaigė, 
myna susideda isz penkių są
nariu ir keliavo pas 
t )maha, Nebraska.

Kada Epsteinas iszenio pas 
parta del savos, paezios ii 
dvieju .vaiku, 
užbaigta del vasario 
bet kada kūdikis gimė ant lai
vo ir szeimyna atplauko in 
Najorka,

šavęs, 
kvota buvo jau 

menesio.

— r - r - .u*.,» - r ji- . .................... ............... i

Suv. Valst. gyventoju pasidi
dino ant 110,100,000.

Washinglon, D. C.
Sausio 1923 Suvienytosia Vai 
t i josią radosi 110,^00,000 arba 
nuo paskutinio stiraszo pasi
daugino puspenkto milijono 
žmonių. Jeigu taip sparozoi 
'•ziona i t i nei gyvo Stojai iHisi- 
;laugines, tai lyg- atcjnaucziam 

kuris pripuola 1930

Lyg 1
s-

žmonių. Jeigu taip sparozoi

R
ISZ VISU SZAL1U 200 Lietuviu ir

n. 9. 90CHI0WHKI, Pre*. A Ip 
r. F.BOiZiOlYNMl, K4lU»r

» i mi a < .mm* ■Tuk »-«*> <■ — *.-».»«■* «>■■ .

34 METAS
Ii- JT i " „ n Ni

LENKAI PRADĖJO MUSZI.

Visas miestelis yra valdomas 
per moteres. 
Japonija.

Susirėmimas su Lenkais arti 
Puskarniu; norėjo užimti 
szmota žemes terp Vilniaus 

ir Kauno.

Lenku žuvo 
musziuosia.Tokio, 

nuo miesto Ishiuomosky,
Muszei buvo trumpi bet bledin-;

—% Bclszevikai žada'pri- 
gialbet Lietuviams. — Alli- 

jentai nubaus Lietuvius.
9^ O »    ■ '■

London, — Pustreczio szini- 
to Lietuviu ir Lenku likos nž- 
muszta ir daug 
sz i ošia kokio 
koje zonoje artimoji* Vilniaus, 
leip pranesza 
Kopenhagos.

Angliję užprotestavojo prio- 
szais Lietuvius už aresztavoji- 
ma angliszku afieiorin artimo
je Vilniaus kada tieje tyrinėjo 
pad o j ima n o u t ra 1 i sz k o j e 
jo 
Kauna po 
ha, bet 
linosvbes.

Parvžius.

gi.
- Lenkai pradėjo 

neutrali sakos 
Lunkams per

sa vo vyrus, vai- 
uredus ir 

namo. Vvrai už-

■uiraszui kuris pripuola 1930 
meti*, tai sulauksimo 1*22 mili
jonus gyventoju.

Pirko szeszes merginas už • 
100 doleriu.

New York. — Kranas Manil
la. isz Homestead, N.-J. važia
vo karuliu namo.
sėdėjo kokis tai, nepažinsia- 
mas žmogus kuris rodydamas 

sedinezias skersai szeszes 
sziuibždejo jam iii 

Matai taisės pa togos 
mergiotes, turiu su joms daug 
'rgelio ir turiu atsikratyt nuo 
juju greitai.
isz Turkijos isz turkiško sul
tono aromo, 
juju namo, nes
Iraskytu man akis. Ar uogalo- 
Inmei juju pirkt nuo manos? 
Parduosiu tau visas už szinitu 
doleriu, o matai, kad visos pa
togios ir jaunos.”

K vai lis užmokejd nepažins- 
tamui szimtiue aplaikydamas 
adresu kur 
kada Monussa 
ženklvto adreso 
stovinezia hažnyczia. Suprato, 
jog likos apgautas ir praneszo 
apie ta i palici ja i.

Bloga priežastis žudinstos.
New York. ~

J. A. Kelly,
nuo darbo, Seredos vakara nu
vargęs, gavo paliepimu nuo 
pacziules idant užpiltu augliu 
ant peeziaus. Kelly apreiszke 
pacziulei buk pinna

Paryžius.
[■> jojo

sužeista mu
ki lo ueutralisz-

Godojo kokis

in 
merginas 
uisi: * i

Atvežiau jiaisos

bet negaliu vožti 
mano pati iž-

jiaises suras, bet 
atėjo aut pa

rado tonais

Palici jautas
45 metu, atejas

sargai susi renio

Arti 
ran

dasi mažas miestelis, Įpiri val
do visiszkai tiktai mrttoroH. t 

’ Aloteres dirba visokius dar
bus, maitina
kus ii’ valdo visus 
v ra “bosais” 
si ima naminiu darbu ir dažiuri 
vaikus.

18 užmuszti ant geležinkelio.
Asztuoniolika

pasažieriių likos užmuszta, o 
daug Sužeista nelaimėjo ant 
geležinkelio, kuri atsitiko arti
moje Dormans Marne, kada 
Strasburgi n is 
dure su tavoriniu trukiu.

Stiprinasi.
Ties Besarabijo 

siena 
centravo 64 Inks, kariume- 
nes Kaukaze laiko 3 Kiiu- 
kazo pėstininku divizijas, 1 ka
valerijos brigada, 1 Azerhei- 
džiauo, I Gruzijos ir'1 Armėnu 
divizijas, kur kiekvienoje osa 
apie 8 lukstanezius

st i | >ri na Batu-

i

Dormans Manio, 
ekspresas susi-

s
So v i (4 u K-iisai

64 t ūks. 
laiko

RumuUu 
sukon-

brigada,

kariu. Be

telegramai isz

zono- 
Aresztautai likos nuvežti in 

lietuviszku 
vėliaus paleisti

sargv- 
ant

u ž/* m e kaimu

Kaunas, 
užimti szmota 
žemos paskirta 
Tautu Liga.

Riibežinei
su Lietuveis artimoje Pnskar- 
niu. Mušis buvo smarkus, ku
riame dingo gana didelis skait- 
lis kareiviu ant ahioju šalin. 
\’(‘liaus lenkai 
Puskarnius.

Lietuvei isznesze tilta arti
moje Volotovo ir geležinkeli 
artimoji* Oraiiu.

Lietuviu artilerijų šaudo 
lenku pozicijos kurios buvo 
už<*mia prie Puskarniu. Lietu
vei tvirtina buk Lenkai užėjo 
ant neutraliszkos 
dedami užklupinia 
v isz k u kareiviu.

Lietuvei tini apie 50,<)(M) ka-* 
rimnenes ir pradėjo szaukt vi
sus 1922 vyrus.

Isz to viso ergelio gali kilti 
nauja rytine karo kaip prana
šai uje užrubežinis franciizisz- 
kas bjuras.

Moskva. — Soviatino Bosiję 
v ■. . . . .

zonos pra 
ant. Retu

- Bolszevikai 
reiškė Lietuviams, 
žada savo pagialba ergeli jo 
neiitraliszko rubožiaus, pakui- 
stindami Lietuvius idant ne
paliautu muszius kad tokiu 
bildu erzintu talkininkus. Pre- 
mieris Viviani mano suszauk- 
ti sąnarius tautiszkos ligos 
idant užbėgti tolimesni erge
li terp Lietuviu ir Lenku ir nu
bausti Lietuvius už peržengi
mą talkininku paliepimus.

ISŽ BAUDŽIAVOS GADY
NES PADAVIMU.

ap- 
buk pri-

to. energingai 
ina.
Komunistu jaunimas kariuo

menėje. .
Komunistu jaunimo sąjungą 

nutari* mokiliznoti 20 tukstan- 
cziu savo nariu palaikymui 
dvasios raudonojoj armijoj, isz 
to skaieziaus 5000 skirs laivy- 
nnn. Matoma, kad gyvuoja, no- 
perkokia dvasia ju armijoj.

Laivynui.
Rusijos Baltijos laivynas lai

ke revoliucijos buvo kaip ir su
naikintas. Dabar Sovietu val
džia deda pastangas atstatyti 

tam tikslui paskyrė 50d,

užprotesiavojo prieszais inoji- 
ma Lenku in neutraliszka zo
na. Nata inteike del lietuviš
kos valdžios Kauno.

Warszawa. — Lenkai pasi
naudodami isz atidavimo lietu; 
viams Klaipėda, pasilaikys vi
sa linijų nuo Grodnians iii ViJ- 
niu ii- Dzvinska ant latviško 
rubožiaus, atkirsdami Lietuva 
nuo Rosijos, uždnn’dami su- 
sinoszimn soviatino Bosijo su 
Prūsais ir Vokiecziais.

nt’ IfffcfrzEo

szeimvna
susidėjo isz vieno 

daugiau ne kai]) paspartas pa
rode ir visu szeimyna likos su 
laikyta. Žydu drauguve isz 
siuntė praszyma pas preziden
tą idant pavėlintu sziumynai 
keliauti in Omaha, nes kūdikis 
nekaltas kad už greit užgimė.

szeimvna

Czapskio 
pa-

>

r T’riosz keliasdoszimtis motu 
buvęs toks atsitikimas: Nu ve
žas ponus,■ grįžtant isz Sziauliu 
Be rže 11 u d vari ni n k o
Vožėjai Juozui (pavarde 
mirszla), sutiko ji Szaukenu 
miszke nepažįstamas ponaitis 
ir liepo pasukti arklius isz ke
lio ir eiti su juo pasižiūrėti 
‘ ‘ nepaprastos szt ukos. ’ ’ Vežė
jas nor/ 
paskui nopnžistamo i n

paeziulei buk pinna nori va
karienes, po tam užpils anglių. 
Pacziule staczei atsako jam 
neduoti vakariene pakol neisz- 
pildys josios paliepimo. Kelly 
isz piktumo isztrauko palicojs- 
ka. revolveri, paleisdamas pa-

ATSAKYMAI.ji i>' 1 
milionu auksu.

Kova su kyszininkais.
Kvsziai tiek yra

Gal tam-nepaprastos sztukos.
iv bijodamas, nuseko 

giriu

V. J. Toluca, Ill.
ista lyg szioloi kitaip persitik
rinai su Klaipėdos klausimu. 
Reike žinot, jog ka^lioninoi 
hiikraszyei aplaiko tdogramus

o daktarai stebisi 
st e bu k 1 i ngu i žgy( 1 i i nu.
Motina iszejo — vaikai sudege.

Washington, Pa.
Johnson iszskalbus 
nunbsze pas kaiminka iszdžio- 
vyt, palikdama namie du ma
žus vaikus. Po kokiam tai lai
kui užtemino iszsiinuszanezius 
durnus isz kuknios. Nubėgus 
namo, atidarė duris, bet lieps
na buvo užėmus visa kuknia, o 
pakol ugnagesiai pribuvo, vi
sas namas sudege drauge* su 
vaikais. Suauglijiisius lavonus 
surado vėliaus.

Vargszas paliko 27,000 
dolerius.

Eqiporia, Va. ’
Seeley, senas vargszas kuris 
radosi ezionaitin(*je priglaudo- 
je del senu žmonių iri i re ana 
vakara. Kada virszininkai nu
ėjo iri jojo varginga bakuželia 
kur kitados gyveno idant su- 
jeszkot drapanas, rado tonais 
blekinia dožukia kurioje radosi 
27 tukstanezei doleriu aukso ir 
bumaszkosia. Vargszas aplai
ko paikos laidotmos o pinigus 
paėmė valdžo pakol neatsiras 
kokie gimines.

Paliko kūdiki už skola.
— Asztuonioli- 

sonumo kūdikis

- Mrs. \V. 
fi rankas

Hormonas

Badai 
cziona is.

pasiliks

New York. - 
Maguire, kuris 
mynojo

Senas tarnas aplaike 40,000 
doleriu.

Szimas \V. 
tarnavo szei-

generolo Williamo 
(’litrk per tris gentkartes^ap
laike 40,000 doleriu ir inejga 
isz 25,000 doleriu, 
Mrs. Julijos (’lark 
kuri-miro ana diena Neiv Yor
ke, palikdama apie puse mili
jono doleriu. Szimas turi apie 
devynesd(‘szimts- penkis 
tus. t '

i ' '* 1 .r ' ■ > ‘ t

Drucziauses žmogus mirtų nuo

pb mirtei
Voorliis,

mo-

i n si čyravo
raudonojoj armijoj, kad priosz tantankine. 

cziulei kulka, in knitinia. Kada . griebtis
palicijo pribuvo in 
balso szuvio, ra.do Kelly gulin
ti szale paezios 
rojo.

juos tenka griebtis griežtu 
priemonių.' Kovai su kysziais 
sudaryta tam tikra komisija, 

su kulka gal- kurioji atydžiai seks tarnauto
jus ir praszalins kysziįlinkus.

narna ant

------- ,
ŽINUTES ISZ KLAIPĖDOS.

1 Szitai mergaitei reike $35,000 
ant pragyvenimo.

Prie aukszto stulpo buvo pri- 
riszti mirusieji jam pažistami 
dvarininkai: (’zaps k i s, Pa vai- 
niszkitil Golumbauskis, Gauga- 

j ana viešins,riu « 
(KutaVenų * vai.)

Kvbartu
Rusteika

kas diena, o savaitinei turi 
laukti pakol atejna diena iš
davystes. Žinios mainosi kas 
valanda, sziadien teip paduoda,
o už valandos kitaip.* Kaip ap- 
laikome žinos toip jei s talpina
mo nepritardami ne tai ne anai 
pusei, reik apie tai turėti min
tiję ir kožnas szA’iesus skaityto
jas ta pripažins. Laikraszczio 
prideiyste yra-talpyti telegra
mų* kaip juos aplaiko. x> ne [Mi
gai savo p • j
arba laikytis tiktai viAios 
sos. \Jsuonieniszkas laifcra^ztis 
yra noutraliszkas, 
žinos ar kam patinka ar ru 
ar lietuvei gauna 
lenku ar lenkai 
tas neapejna laikrašti, tiktai 
talpina tqip, kaip žinios atejna. 
Telegramai skelbė buk lietuvei 
turi atiduot Klaipeda o ant ry
tojaus jau Tinna lianesztarjog 
Klaipeda likos atiduota lietu- * 
viams ir t.t. Neprivalai tamista.. 
ruguti nes tai ne laikraszczio 
kitlte o redaktoris no turi Dio- 
viszkos galybes idant inspetn 
kas už valandos gali atsitikt.— 
Acziu tamista už gerus velini- 
inus apie “Šaule, 
rink i molei vakarais draugu 
ant pasikalbėjimo yra labai 
naudingi, nes daug galonui isz- 
girsti ir iszmokti vienas nuo 
kito. Raszyk tamista tankai.

*

(Szaukenu klebono brolis) ir 
kiti, kuriu pavardes jau pamir- 

aplink stulpą ir
»

dvarininku Ge- 
Janaviezius bu-

•i, 45

Szita asztuo-
i >i

Paryžius
niu metu mergaite spiresi aitf

Suyirszum 5000 lietuvisz- 
ku savanoriu Sziauliu praszo 
leidimo gialbot klaipėdiš
ki Įįms j u kovoje už I a is via.

$ Isz visos' Lietuvos plau
ke duosniilgos aukos ant su- 
szelpimo klaipediecziiis kovoja 
ir bade.

§ Kraszto taryba savo pir
mame posėdi priėmė rezoliuci- 

kad isz 
Klaipėdos 

krasztui yra reikalinga savo- 
valdiszkai dėtis su Lietuvos 
republika.

§ Kaune ir visuosia 'Lietu
viu krasztuosia isz priežasties 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos susivienijimo atsibuna di
deles szvontes.

§ A lit ulycziu po keturiu 
motu vėl girdeli kareivius dai
nuojant musu lietuviu savano
riu lietuviszkas daineles.

§ Italu ir Rusu laikrasz- 
czei raszo Lietuviams prilau
kia i apie ju sukylima.

§ Januarians menesije už 
viena amerikoniszka doleri 
mokėjo 21,546 vokiszku 'mar
kiu. ’

g i aibe t

s

szo, visi suko 
myne moli.

Isz minimu 
lumbauskas ir
ve labai žiaurus, žmonių neap- 
keneziami ir mirė staigia, neti- 

užsimu-keta mirtimi. Pirmas, 
sze nupuolęs nuo daržines tilto, 
užgriuvus ant jo griuvaneziam
• ILA A * < * ■

k u paliaus majnyt.
. pu-

<

if'
'1

turi tąlpyl
> ....

r ne —v ?
iii kaili nuo

nuo lietu vi

javu vežimui. Žmonių kalbama 
kad paskiau po mirties ilgai 
vaikszcziojes namon, kol jo la
vonui nukirto galva. Antras 
buvo iszmetes isz gyveniniu ke
lis ūkininkus ir szie dar gavo 
sėdėti kalėjimo po kelis motus. 
Grižus sziems isz kelejimo, mi
nimas dvarininkas miręs staiga 
‘4 apopleksijos ” m i rt i ini.

prie arkliu, 
rado juos nerimstanezius; po 
savimi jie buvo iszniuszo gi
liausias duobes. Iszsigandos 
grižo namon ir tuojau sunkiai 

Parvežus Szaukenu 
kleboną Rpssteika priesergan- 
ožio ligonio, szis atsįsakes duot 
iszriszima ir tolinu klausyt p 
iszpažinties,‘ kam jis skelbia, 
kad matos kitu tarpo prie stul
po-i r jo broli. Vežėjas pasveiko 

Sodieozhi irgi buvo kalbama, 
kad niinimnin klebonui miros 
ilgai jis dejavus, kad liko daug 
neatlaikytu užpirktu misziu.

Girdėjusi ta kalbant isz 
SzQulceniszkiu papasakojo ma
no motute Stase Barczaite — 
Butkiene.

szitu kiniszku gyduolių.
Lok Augeles; CfijHL 

miltinojo ligonbutėje mirė Juo
zas Lin, kinezikas,

m i si jon io ri szkos mok sla i - 
nes. Daktarai tvirtina buk Lin 
naudojo kiniszku gyduolių va
dinamu ”van-yu-yoh,” kurios 
susideda isz 66 visokiu mai- 
szymu terp kuriu randasi, mil- 
tolei isz tigro, kraujui tigro, 
meszkos letenai, medžio dul- 

paukszcž’u/ pluiiksnos, 
visokios žoles ir t.t.

Ana. sanvaitla Lin apsirgo. 
Daktaras užraszo jam gyduo
les, bot kada, volą pas ji atsi
lanko, rado ligoni dideliam 
karsztije ir negalėjo suprasti 
del ko ligonis inpuolo in'toip ..a,.,- . • r f , L. • •

Czio-
ffi t"

r

je, kiiria parciszkia, 
ukiszko atžvilgio

viii 9
j

dM. 'f '
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Chicago. — Ant Maxiyell 
nlyczios galerna pirkti nisisz- 
ku rubliu kiek kas nori už 
amėrikoniszka doleri, 
pinigai likos atvežti 
vins su

Tiejei 
per atej- 

vilczia, jog kada no
rinti rublis pakils bet tame
apairiko. Žydolci tuosius bol- 
Bzovikiszkus rublius superka 
ir pardavinėja del praojgiu 
ant ulycziu. Ten galerna, pirkti
austrijokiszkii, lenkulzku, lie- 
t u vi saku ir vokiszku bumaszku 
ir kitokiu.

Now York. 
ko» menesiu 
Mrs. Irenos Blaine, likos palik
tas del gaspadinos Ludwig už 
skola, nes motina negalėjo at- 
silygyt kitaip. Motina kūdikio 
žadėjot užmokėt už burda gas- 
padinei ant iszmokosczio, bot 
gaspadino nenorėjo apie tai ne 
klausyt. Tada motina paszau- 
ke gaspadino in suda. Ant ga
lo gaspadino atsileido, atidavė 
motinai kūdiki ir sutiko ant 
iszlygu Bjąinos./ " ■■

studęntas
isz

kės,

van-vu-voh
» •

isz 66 visokiu
) 1

apopleksijos” 
Vežėjos, atėjės

duobes.

dideli kiirszti. Kada,atsigaivi
no ant tnimpo laiko, Lin pri
sipažino, bijk no naudojo dak
taro gyduoles tiktai geroki- 
niszkas gyduoles “van-yu- 
yoh,”
.jo ant visokiu ligų ir labai in
v

jdg mirė nuo tokio maiszymo.

k

gyduoles 
kurias kinczikai naudo-

jeises tiki. — Nov ko stebėtis,

Now Philadelphia, Pa.inow rniiaaeipiun, ra. — 
Per ek^ploaijo gazo Kaska ka
syklosta tikos užmuszti Vik.
Osea, M. Cidlier, J. Brodys isz 
N. PJiila.,Jr Ant’. Jakobinas isz 
-w-*. i Z-M ' A ■ V 8 1 •

Twit iki ■

Pt Carbon, o 4 sužeisti.

meto 35,000 doleriu ant užlai
kymo. Yni tai Onute Hewitt, 
dūkto iszradejo Cooper How
itt, kuris mire Pipy žiu jo 1921 
mote. Baroniene Mana D’Er- 
langor, motina, mergaites sa* 
ko, jog tiolę reike mergaitei 
ant josios užlaikymo isz palik
to mirusio tėvo turto.

I

Now York. — Kriaušei
moteriszku parodu laimėjo ko
va 40 valaiidu darbo ir 10% 
daugiau.

'l'

nusi rgo. Tokio susi

iszriszima ir

f

M. K. Pittsburg. — Tehirio 
lenk i jos prezidento Stanislo-
vo Wojciechowskio pati, vadi
nosi pp tėvais Kiorsniauokiuto 
gymusia Lietuvoje kaip ir jo
sios levai. Turi sunu Edmundą 
18inetuir dukteria Zofije 16 
w\et u.
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IAS GIRDĖT
Daugelis žmonių sorgu liga 

akmenuku” 
angliszkai vadina 

ir tankei mus klauso

" tulžes 
kaip 
stones,” 
ar nesiranda gyduolių ant isz- 
varymo arba suminksztinimo 
juju. Viena isz musu guodoti- 
uiu skaitytoju danosža mums, 
buk ji ji sirgo sunkei ant tosios 
ligos ir be pagialbos operaci
jos likos ‘iszgydyta naudoda
ma *‘Fruitola” tai yra tokis 
aliejus. Tam paežiam pakolije 
randasi szeszi proszkai kuriuos 
reiko naudoti pagal farisaky- 
ina. Tiojei vaistai yra labai ge
ri ir jau ne vienai moterei pri- 
gialbejo kaip mums rasze mu
su skaitytoja. Acziu poniai 
Cecilijai K. už taji patarime 
isz kurio gal daugeliu moterių 
pasinaudos. Patariame* 
iszkirpti ir pasilaikyt 
reikalavimo.

Fru i tola

< i

arba 
gali

szita 
ant piv

Paskutine kare yra priežas- 
te naujos ligos kuri pradėjo 
platintis po Amerika ir kitus 
sklypus, yra tai miegamoji li
ga, bet ne toji liga ka paejna 
nuo inkandimo tūlos afriko- 
niszkos muses tiktai nuo influ- 
on/jos gaivaleliu kurie gaunasi 
in žmogaus smegenis* Ne yra 
t4ii pavojinga liga, nes septy- 
nosdeszimtas procentas ligoniu 
pasveiksta, bet jeigu ga i vale
liai gaunasi 
valdo kvapa, 
mirti.

in nervas, kurios 
tai ligonis turi

Garsingas rasztininkas ir 
spiritualistas Sir Conan Doyle 

"Atejnancziam gyveni-

ra szti ninkas

ir moteres.

ji lauks su

raszo:
me nesiranda gimdymo kūdi
kiu, ne meiles kaip czion turi
me ant szios aszaru pakalnes, 
bet yra vinezevone terp vyro 

Vaikai auga kaip
ir szios žemes, seni žmonis at- 
gauna savo jaunysta. Žmogus, 
kuris buvo geru del savo arty- 
mo ant szios žemes, bus priim
tas danguje per savo priotelius 
szirdingai, kurie
atvira szirdžia, bet skupuolei 
ir niekszai turės draugauti vie
ni sau, be jokiu prieteliu.”

Labai gražus inspejimas, bet 
kokiu budu Sir Doyle persi
tikrino apie taji puiku gyveni
mą po smert, tai apie tai ne- 
ajszkina.

dabar darbuojesi Baltikinojo 
aplinkinėje, pastatymu, sau 
mūra nuo Juodųjų 
Dunzigo.
taikins nesnpratima terp Len-’ 
ku ir Lietuviu, tada nerūpės 
jiai daugiau baltikiais ergelis< 
nes Lenkije turus aki ant bol- 
szovikiszkos Rosijos x o Lietu
va apsaugos vokiszka rubožiu. 
Lenkije už tai gavo 40 nulijo-1

Milijonai metu adgal žiemi- 
• ms polius buvo sziltas, pana- 

szus in rojų, bet per apsiver
tima musu kamuolio (žemes) 
ar tai isz kitos baisios nelai
mes, viskas dingo ir sziadien 
toji dalis svieto susideda vien 
tik isz ledu. Bet žiemiu szalis 
vėl mainosi pagal tyrinėjimą 
daniszko mokslincziaus Jense
no, kuris.nesenei sugryžo isz 
Grenlandijos. Pagal jojo ra- 
parta, tai Grenlandije artina
si prie va kam po dvideszimts 
mastu kas metas. Tas užtikrina 
visokes permainas oro ir viso
kes permainas ant žieminio po
liaus. In koki tai laika, kurio 
negalime tikėtis sulaukt, žie
minis ii*pietinis polius persi
mainys vela,
liūs vela bus sziltas o pietinis 
szaltas. Gal musu geutkarte 
susilauks tuju laiku kad gales 
nulėkti in žiemini poliu ant 
vakaciju kaip sziadien važino-

Florida apsisaugot žie-

nes žieminis po-

žiemini poliu ant

NELAIMINGAS ŽMOGUS

. jo in
mos.

<4 ,» nuėjo in

ll—BU ■III.B M ■! MH   e

Memelis (Klaipeda) kuris 
radosi rankosia talkininku nuo 
1919 meto, turėdama pristova, 
kuri buvo labai reikalinga Lie
tuvai, bet negalėjo josios ap- 
laikyt nuo talkininku, nutarė 
patis sau pasiimt. Lietuvos 

geležinei vilkai
Klaipeda ir pasiėmė sau ta, 
ko labai geide, na ir pagal tal
kininku nusprendimą Klaipe
da likos atiduota Lietuvai, nes 
teip geide Francije. Atidavi
mas Klaipėdos Lietuvai, gal 
apmalszys Lietuvius ir Lenkus 
už neutraliszka zona (bet pa
gal paskutinius telogramus 
tai neiszrodo teip).

Francije užganadinus taji 
ergeli naujuosia Balkanuosia

pastatynul
mariu lyg

Jeigu Franci j e su-

g u mane

SAULE

ne^udraskys, tai

Lenkija už tai gavo 40 milijo- nles- 
nūs doleriu paskolos nuo Fran-kuv?

Ak, koks
gas! Asz nelaimingiausia 
gus ant. svieto!
tik pradedu, ka 41 k dirbu, at- 
nesza. mnn/nelaime. Niekas man 
nesiseka. Labai stebėtina, kaip 
dar m a 11 pa s i se k e u žg imti! Gi
miau be laimes. Visai bo lai-

Liepos menesyje. Laime 
iszvažia.vnsi ant vakaci- 

(Smar
ka i p no-

asz t‘su nelaimin- 
s žmo-

V is kas, k a asz

cijos o Lietuva gavo Klaipeda. ■nelaimingas.
*■___  j ’

isz Mosopota-1 laipiiugas.
4s!,... 

jeszkotojai sonoviszku užliokti norėjau būti dideliu žmogumi, 
atrado vieta kur stovėjo Babe- Pet kad n,ftn° tęvai maži, tai ir 
lonijms ma.ldnamis, kuris yra a,*z spira atsigimiau. Nei 
senesnis ne kaip atrastas ant-Įk\ek noužaugau. Pasenau ir dar 
grabis karaliaus Tutankliame- Į , .
no Egipte. Tiejei senoviszki Initningas! (Rauna 
liekanai radosi 604 mete priosz Ak nelaimingas!.... Norėjau 
užgimimą Christuso.

Darbas ojna. po prižiurau 
Pennsylvanijos Universiteto iv 
Anglijos muzejaus. Tonais ke
tina atkast daug* 
viszku užlieku, kuriu jeszko 
jau per d\ ideszimts penkis me
tus.

Daejna žino 
mijos

kini vaikszcziojiD Oi
1 • • f‘% • - •

buk aplinkinėje U r, [Minga

K t 
Pasiutusiai neinu
Pradėjęs gyvent i,

ntrmlo viola kur stovėjo Bnho-|P<?<’1(8,1 P'?*', tai ir
lonijos ma.ldnamis, kuris yra

no Egi p t p. senovi
J lėkt neiszmokau!... Ak. asz ne- 

•1Rz)<i laimingas! (Rauna plaukus)

ten
tegul mane, velniui! Na. ir jus 
žiūrėki te! Kok i a

spėjau
gerai matėsi ijts ta

šyk iu,.. - pnkszt

v •

laime! Vos 
taip, kad 
brikas,

mano buvo 
privažiuoti

KUR BUNA?

pastoti tokiu žmogumi kaip 
Rocketoloris. Viskas prapuolė. 
Netekau, netekau!.... kojos. 
Tikėjausi kad koks turezius, 
tokis kaip Rotszildas, pasida
lins su manim savo turtais. 
Lauk szunie, kada kumele misi 
spardys!.. Ak asz nelaimingas! 
(Raunasi plaukus) Basiuiusiai 
nelaimingas....

ėjo žmonelei dirba ir uždirba|Į' • ” 
gerai, todėl privalo 
su skola už laikraszti.

e.pui.
netekau!....

akvvu seno
le ur i u

ANT PARDAVIMO.

Karma 75 a keru 
1

Apskr., Cit v I
OO 1 >«»-*

ROYAL MAIL
••I IKM.l Mr RfflwAS* 

IN EIJ KOPA ‘Vienos klesoa kajuboniiu garsus “O 
| •*/b rl. 1 , n I. zt.iz.ZI j
[smagu kelia in lljimburga. Laiva- 
!’korte antra klesa $130.

klosos $103.50.
Fa vasary pradas plaukti laivai 

“Orca" ir “Ohio”
BOY AL MAIL STEAM 

PACKET COMPANY,
♦ Stmderson & Son, Inc. Agents
! 2C Broadway, Nejv York.

arba pas lietinius agentus.

♦ 
» 
♦

Lp.efyd y al
mi o Malianov 

Holstein karves, jir- 
viszto;*: nau,io> 

1()()0 grepsiniu 
260 vaisiniu medžiu. 

Norintieji pirki atsisznukit pas 
Box 147 

Mahanoy City. Pa!

Lau-
z Suv.nl-

Baieszkau Magdalena 
i

Kalvarijos
Valscz.,

16

nikoniute, paeinant i 
ku Rįęd,, 

rijos

lo\

t ik,
durnai tik parūko, ir-iszleke jis1 Kaimo; apie

MUdri j
□ l l<r fl t

visas in padanges! O asz? Kad'Arne rike.

fes!

ekspliozija.

MISI- 
ma.no 

jame važiavo, 
moteris ir vaikai, tapo

szrnotu:-'! O asz? 
stacijos, kaip 

)

skutus! Tegul 
kas

Koliosiiiku 
metu kaip 

Meldžiu -iitsiszaukti 
ant dareso.

M. Marmantavicziute 
Turriff vi lie, t 'onn.Box 21S

l’aieszkau Juozapa K rišt a- 
navieziu isz Padvarniku Kai
mo, Ramigalos Valscz., Pane
vėžio Apskr., Kauno Red. 
dėjau kad gyvena apie

(1 i r- 
(!bica- 

go. Turiu daug svarbiu žinių 
isz Lietuvos. Jeigu 

pie ji, meldžiu pvane^zti.
Cpl. Victor J. Slrikulis 

Co. "G.” 29th. Inf.
b’ort Benning, Ga

kas žino
a

4 mail*
17
kiaules,

(Į

Ulini, 
maszi nerijos, 
krūmu.

II. W. Creasy

f9

laivai “Orbita’’ ir “Ordinio” duoda
M

^rėpsimu 
medžiu.

t. 20

Treczlos
ll1

SKAITYKITE "SAULE" Į

.mS-AMEPJKOC
^.BroaJvay, Nev

ffcWOk ■
PER HAMmJttT

^7

Y

Persitikrinęs 
kad isz to nieko nebus, prade- 

atsflygytĮ'iau.v^ofy? IMLiiegoms teisingai 
Dauge-n 

lis prižadėjo prisiunsti prenu
merata, laukom kelis menesius! 
su vilczia, jog atsilygins, bet 
rubežius kantrybes iszsibaige 
ir esame priversti skoliniu-L, ... . , . . .
karna laikraszti sulaikyti. Geri ,ur !"KI' PiWZ"l!
...... . ., . , , Hiirtinfrn. Kur oskaitytojai atsilygino, bet 

daug pasiliko "slekeriu,” ku
rie skaitė laikraszti lyg szio- 
lei, nemanydami atsilygyt. Del 
tokiu laikrasztis bus sulaiky
tas už keliu sanvaieziu joigv 
neprisiuns užmokesti.

M i lemi skaitytojai gana ge
rai žino, jog viskas pabrango o 
drukoriszkas materi.jolas pa
brango ant 300 procento, reikė 
užmokėti algas, paczta, užlai
kymas spaustuves, elektriką ir 
kitus dalykus, o be pinigo nie
ko negausi. Užlaikymas spaus
tuves yma daug pinigo.

Neturime papratimo 
nuobrodžiais ir Ivst 
skaitytojams, tiktai 

, kas

Bedarbe ir straikai jau pra-

esame priversti skolinin
kams laikraszti sulaikyti. Geri 

atsilygino, 
"slekeriu,

])asigriebti laime už vuodegos. 
Nppasipikt inkilo, 
linu, kad mano laime dar yra 
panaszi in monke (beždžione). 
Visoms keturioms griebiausi 
už paskutinio galo: apsiženijau

nes asz ma-

turtingu. Kur 
skaitomus 
liūs turtus!
kur jos tie turtai, kur ji turi 
tai

Pažinok, 
va, 
daugybes

būti 
in akis 

reikalau- 
mums teisingai

Juk trvs doleriai ant

duodame

jame to 
priguli, 
moto už laikraszti ne vra di
dele sunkenybe ir kožnas gali 
užmokėt.

Paskutini karta
žinot visiems tiems kurie yra 
skolingi už "Saule” idant ne
vilkintu su prisiuntimo užmo- 
kesezio nes prieszingam laike 
sulaikysime — yra tai paskuti
nis praneszimas.

Saule

gi! Turėjo nesu
tartus! Labai dide- 

Kada paklausiau,

ji atkiszo galva ir sako: 
Jurgi, in mano gai

lu ten rasi nesuskaitomas 
mano turtu

Kad ji staugdama su savo tur
tais. Baisiai mane apgavo. Ap- 
lupo, kaip koki szuni. rfai lai
me! Tai laime! (Rauna plau
kus). Asz pasiutusiai nelaimin
gas. Kas gali but ant svieto ne- 

Pralaiinejes 
galo, 

deszimti drau- 
, isz kurtu kiekviena 

man apsirgus turėjo kas nede-

* *

* * mriu!

laimingesnis!
su paezia, griebiausi kito 
Prisirasziau in 
gyseziu,

ga.pYliavx
EPOją >

t*

i

M

LINIJA
TIES! _ , „
KELIONE 1 B
i ".j

H

UEPOJIĮ.
Lietuvei*vaduojant in Flllava aplenkia 

lenku Juosta (karįdora)
Vlsn treczln klasa padalinta in kam- 

barns ant 2, 4, C Ir S ^otu.
T ATVTA
LITUANIA ..............14 Kovo

hz Now Y or k o nr Philadelphia in Hamburgą'
$103.50. In Plilnva $1000. In Liepoja $107.

hllndclphla In New Yorka geležinkeliu^
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

B
11 
*

Vasario^

Asz .Marijona Yuklovi<*ziute 
paiesz- 

pus-broliu Juozą ir 
paehuinti

KuJumbieUe,po vyru
kau
Pinską Simonatskai
isz Vilkaviszkio Para., Stofonu
Kain)().Tuniilabui,svarburei- 

iki paskutiniam). O asz kala, meldžiu aisiszaukt arba 
ant stacijos! Man nei žinantieji

praneszt ant adreso.

VISI 
o

gala gavo, visus 
stovėjau antasz

nors man plaukas butu nukri- 
Ak! Isz Ii peš isz trūkio 

stengiausi rasti kur nors szmo- 
teli dinamito, kad galeėziuu pa
sidaryti atskira
Bei kurtu rasi! Nagano to: be- 
jieszkodamas dinamito pasivė
linau ant trūkio, kuris grižo at
gal, isz kur buvau atvažiavęs* 
Ir kas galėtu tikėti! Tasai trū
kis, kuri paAolavnu, visas 
daužė in
gala*! \ isi, 
vvrai, 
sutrankyti in 
Asz stovėjau ant 
koks paskucziausias jszmnta
kuri nei V(‘lniai neimtu paėmė! 
Kuris niekam netinka! Visi su
sidaužo, 
užgriuvo, 
stacijos! (Rauna plaukus ir nu
rauna
stovėjau 
plaukas nuo galvos nenukrito! 
Visi susidaužo o asz stovėjau 

Tai laime! Puiki 
visi ga

li ra ugysezin ir isz ap- 
pinigus! 

asz gavau ?! — 
namon, mano 

pati užtai man in galva sudau
žo visu puodu..Sutino galva. Ir 
kaip jums 
paszalpa 

už tokias 
szalpu nemoka, bot ir isz dran

ga Ii ma-

susidaužė 
ant stacijos!* 
laime! Visi gula gavo, 
v o isz 
draudimo kompanijų 
O asz? 
.Kaip sugrįžau

O ka
• v . 1

rodosi ?
už liga ? Niekad ant 

vieto! Draugystes pasakė, kad 
ligas jos no tik pn-

Asz gavau t* 1 1 i

turiu 
mo- 

negauti. Kas

su
it* k a jus

gyslos, jeigu tik nori 
ne iszmesti! Kad taip, tai tegul 
jus nustaugia! Kam asz 
prigulėti, mokėti visokias 
kastis ir nieko
ežia do malone? Kam man jusu 
reik? Nuo to laiko, (langiaus iii 
draugystes nemokėjau nei 
puvusio cento! Na,
manot! Cž povės savaieziu isz- 
puoliau per langa,nuo treczio 
augszto ir iszsilaužiau koja! 
Matot! Iszsilaužiau. koja! . . * . . . .Matot! Iszsilaužiau, koja! (No- tri rauti plaukus^ bet kad jau

sa vo

apie juos meldžiu
1 

M

KolulUbiene
241 Phillip SI., 

Nanticoke, Pa.

Paieszkau Juozą 
ežiu paeinantis 
Kaimo 
broli nuszove . Jerome. Tegu! 
greitai atsiszaukia ‘’ant adreso.

Pr. Mikalauskas 
336 Jerome, Pa.

Adomavi- 
į,sz Krentjenu 

Krokelaukio Para. Jo

Box

Paieszkau maho pusbroli 
Mątausza K a r,šoka ,isz 
Kaimo, Seinii Apskri.,
Para., Kapcziamiesezia (Imino. 
Girdėjau kad 18 metu atgal gy- 
veno apie Scranton. Tegul atsi
szaukia ant adreso.
Dom. Varashu^ 
Box 276

Naviku
Veisėju

St.. Clair. Pa.

Stebuklingas Į(alendoriszkas Įaikrodelis

1
4 j

k/

Ji

J'd ' ’ « 
.X:
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Kuris parodo >rIhii<1h», 
inlnuhis, dioiiHK snnval- 
toji, kokio menesio, me
nesio dliftia ir permai
nas. Yra tai kas «tebe- 
tlno ir toki laikrodėli 
turėt yra dideliu pa Tan
kumas. l.uksztal Bzlto ’■ 

llalkroflelln yra gražitH 
Į ir labai tvirti, 7 akmenų 
mechanizmas gerjausio plieno ir nikelio, 
laika ir gvarantuotas ant 20 melu, 
pamato tas Įaikrodelis patinka.
$15.00 bet mes parduodame už fabriko* preke nž $8-95 

maszlncle drukavoi lalnzkus arba 
Turi visas literas, ženklus ir

'I *1

4i

a

’if I; i

laiko gerai 
Kožnam kas tik 

Vertas užsimerkus

f.

ir priedu duodam kuris perka laikrodėli,
Vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta.
numerius Ir ant Jos kožnas gali drukuot kaip ant brangios mar,žinos. Ji par
siduoda po $5.00 Ir brangiau, o pus mus gauna dykai kas perka laikrodėli, 
tjfttikrinnm knžnani užganedlnlina arba gražinant pinigus. Prisiusklte tk 25c.

Adresą vokite:rnnkphiigu o kitus užinokesite kada viską utnesz in namus.
SALES COMPANY, 

Dept. .>(l.>.
PKACTICAL

1210 NOKTU HIVING AVE. CHICAGO, ILL,

l^cilutcjras "Dįittcis
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVA^ĄS, ISZPUTIlĮfAI

Paieszkau kūmos Pel rudeles 
K na p k o v i c z i e n es, 
vyrui pavardes 
minu gvveno

ęul atsiszaukia ant adreso.
Paul Andv

\o.1 ' fYarfc Ri ver Mieli

po antram 
nežinau, pir- 

Jackson. Mieli.
Tt‘g

lia mokėti po deszimti doleriu. ’dauginus nėra). Paskui sirgau Route ATSIRAUGĖJIMAI,A JLLXJLJ X w A V X AAtJA*.*! X X MAJLkXlb V VI XJM AA»*

NĖŽLEfBCZIOJIMAI, PRASTAS APETltAŠ, 
GALVOS, SKAUDĖJIMAI, 

NUSILPIMAS, IR T. T. «
Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 

. szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-t 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso' 
kuna. Jeigu jusu aptiek orius neturi Salutaro Riterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus. ’ i

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

Geras tai uždarbis! Kiti žmo
nes tokiu budu ir pralobsiu. O 
asz? Asz už savo sumokei As pi
nigus negavau 
Taip buvau sveikas, 
devjmi velniai nebūtu mano su- 
saygdine. K a nedariau. Net 
dvideszimts • mvliu 
cziojatL kad gauti 
drugi. Bet kur tau! .Lindau in 
kiekviena nelaime. Per dvi sa
vaitės valkiojaus apie ligonbu- 
ti, kuriame isz 
vežti plurze 
nes. Ir kasdien

nei skatiko! 
kad nei

Ka nedariau.
suvaiksz-
geltonaji

NERVISZKUMAS,
Praszau Marcelės Mieli me

nes isz Wilkes-Barre atsiszauk- 
ti ant žoniiau paduoto adreso. 
Turiu svarbiu reikalu.

Elz. Kriseznnicne 
Box 388 ‘ Goal Center, Pa.

sgeszis mmiesius ir vos noniisi- 
kakarinau isz budo! Tai laime!

H* Jis yra labai veiklus ir

Valgiu Gaminimas
—IRj—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drataįs 
audeklineis apdarais. Pre
kę tiktai . . . . $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHAN O Y CITY, PA.

1707 S? HALSTED ST. Dept. 15.
V II IWII^ III !■——i — will III I IIWIMIIW ■ I W - WRvisur buvo su

serganti žmo- 
vis grįždavau 

taip sveikas, kaip iszejes. Pa- 
mislvkite! Kada mieste visi vy
rai, moteris ir vaikai, kaip dre
bules lapai buvo kratomi viso
kiais szalcziais ir karszeziais, 
asz negalėjau susilaukti nei 
mažiausio krestelejimo! O in 
draugystes mokėjau. Ir nogla 
žino kam! Ir už kokia malone! 
Kas gali but nelaim’uigesuis už. 
mn no ? Asz bn i sip i uola imi ngas 
Oh! (Raunu plaukus).,Kam fgr 
gimiau! j 
kaip asz melaimingas! — Nie T .... XV* .
-r- Troszkaiip kad nors kokia

kokisVvrai klauso: ”Kokis vra 
skirtumas terp jaunos moteres 
o dolerio?”

Doleri žmogus spaudže 
sados, o moterių kaip kada.

Moteres klausė:
skirtumas terp
rio?”

Jokis, nes no vieno 
ilgai nesilaiko.

4 i

i

vvro

VI-

Kokis yra 
o dole-:

ne kito

Najorkinei legi s lat u roję 
užilgio pereis naujas bilas kas 
kiszasi motorėliu ar merginu 
kurios skundže vyrus už neda
lai kyma duoto prižadėjimo ąnt

ne-
bnisipi iiolairitiiigiv

UU |H<(t Mi\ K , JYUJ I I Ci>Z4 I

Kam asz augau į Ak,

n

Geriausi 
Cigaretai

<r

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
K ‘ --------’•
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apsivedimo, po tam skundže už 
sulaužyta szirdelia ant didelios 
sumos. Jeigu bilas bus priim
tas, tai kožna toke skundike 
aplaikys nedaugiau kaip sze- 
szis centus. Tikslas tojo naujo 
bilo yra tas, idant atpratyt to- 
kes mergicaši jmo skundimo 
vyru, nes mergicos uždirbda
vo daug pinigu skunsdamos 
vyrus su kureis tyczia myla- 
vosi pakol neoplaikydavo pri
žadėjimo juju vesti.

kas numes nepftHgali ! 'Niekds!
—i i yjw\< ' |»jyi r»

nelaime man atsitiktu:J<ad pa- 
pulcziau hikpk'in i.-ekspliozLia, 
kad perkūnai in mano tmpktu, 
kad koks namas., užgriūtu — 
bile tik butu nelaime, Bet ne^a- 
lejau to susilaukti. Visnr*gir(įe- 
*jau miestai griuvo: • Mossftia 
išgriuvo, San Francisko iąz- 
gri u 
voikszoziojan sveikas. Tai pra-

lojau to susilaukti. Vi<ir»gir$e-<

San Francisko iąz 
^viskas griuvo,o asz

■t—*• ■"■■-r....... ~ "t—-- ---

Nesi kankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
^Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais

■ Patrink truputį su

Pain-Eipelletiu 
ant skaudamų viėtiį, ligi pa
jausi odos degimų—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuoj aus užstos.

4 11

TikrasuitPain-ExpelUris turi 
INKARO vaisbaženklį.

mi m*r ii iin ii ii i, m ■! „m. ~ i 
DUOKIT APDARYT SAVO

* : •

*■
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I h ' 'r f į '! J *TIKRIAUSES KABALAS

Cziczerynaa, kuris valdo ru-

keiktas surėdymas!#Kitu žar
nos tąsėsi; grobai buvo sulau
žyti —o asz t Ak asz nolaimin-

tąsėsi, grobai buVo sulau-

siszka užrubežinia politiku sa- gus! Asz nieko! Man nei plau
kas . nuo galvos nenukrito! 
(Rauna plauku^), Koks asz ne
laimingas ! Ąk,. koks asz buisigi 

-r Viena di®PB

ko, buk Europoje visai neuž- 
sinesza an| naujos kares; kare 
daug kasztuoje, o europiszki. 
sklypai yra iszeemti piipgisz- 
kai — bftnkrutai, ir ne turi no
ro ant pradėjimo naujo kruvi
no szokio. Tuom laik Europoje 
nesiranda jokio pavojaus o ir 
bolszovikai ^paliovo skambyt 
szobleliarir kerszyt visam svie
tui.

nelaimingas)
iszgifdaUi kad kur ten, toli atsi
darė dinamito divbtuvo. Visi . .. ' i i ,sake, kad ji kada nors iszlekn 
in padanges, Tuaifticatsisveiki 
nau su paežio ; eakmri ^Barbo
ra, tu^ruoszkis ant szcfrmenu, o 
asz važiuoju in ta i'abrika: jei-

in padanges. Tuojau atsisvęiki

I
K

*• s
I

BElfAS KNYGAS.
Gal turite da isz Lietuvos 

brangu paminklu saw sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kyiri yra suply- 
8zus ir be virszu; 
pas mus, i 
skūra ir bus goresne no kaip 
buvo nauja. - Apdarome teipgi 
visokes istorinės • knygai, na- 1 • A « » ■ B

Prisiūnskit 
o bus apdaryta in

krba Atidengimas Pdslflpcziu Atel- 
lleH- !Cbaldelszku, Peralsz.ku, GraiklsVkuį 
Arab)aišku ir Cigokiszku burtlniku.

“ iszguldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORAL1SZKA KABALA
Katra iszdeda žfoogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA

Su pagelba kazlrom.
.. . w t—' .. - »

Arablszku ir Cigobiszku burtlniku.

ta, mėnesinius laikt’aszczius ir 
tt. Prisiunskito knygas in re- 

ilntiknoo darbasdakoijo VSuulee.
bus padarytas puikoi Ir go- 

’■ ” (t.f.reL r

4

Sudėjo Clgohka Isz Egipto Rubiną 
Sulvą. Del vyru Ir moterų. ..
*"   ..„.h——iM—«—

VISOS TRIS KNYGUTES OP _
TIKTAI UŽ . .... . 4,,c‘

PrlstUBkite mumis 25c. (jausite 
vlsaa tris Iftiygutea per paczta. 
Pinigus galite alustl stempomia.

W, D. BOCZKOWSKDCO. I 
MAHAN0.Y CITY PA.
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę
in New. Yorka kreipkitės in atsalę ųcz i mis i a

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

Iszmainome ir siuncziaine pinigus in
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke

■ 'A r 4 i

ii

iziaiisia 
ENTURA

visa pasauli

ant stocziŲ ir suteikame nakvine savo hotel)je; bagažus 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo: nudarome nas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8. vakaro.
Nekėliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

ir apdraudžiamo; padarome pas

i

$131 A 1»*V
jMnžhikas liet kaip tikras Fono- 
Jgrafas grajina visokius dide- 
s lius 10 coliu rekordus. Plieno 

(j geri viduriai, 
5 runt not as, 
Slinis juodai (‘meluotas, didu
ti mus 7n8 coliu. Su prisįuntimū

* 'B NEW YORK, N. Y.

Jk>

:i

PHONOGRAPH
... i įiI

/■0
r

dirbtuves gva, 
visas v i m u meta- fc

Jin namus.$3.00. Mes užlaikomo
' I C *»’ — i - t - - i Lv-4.—- i

.i ii

*4

4

-

visokius lietnviszkus rekordus 
ir siiuneziamc in kitus miestus 

J per puczta. Katalogu siuneziam 
{siuskite ant szio adreso:’

( <c

4 1 /sV* j
k* ji

i:1

iSHI I; ' ■<

dykai. Laiszkus ir pinigu?
į 1

J'

jjJUOZAS k BŲDRIK, 3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.
' _ . JL ~ - ... _ ... _ L
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>
jaus in Chicaga! —»tarė ryta 
jis griežtai savo pirszliui. Asz 
turiu užbaigt savo sąskaitas.

;.lr nei kiek neguiszuodamas 
iszpyszkejo Cbicagos linkui.u

— Bot kagi reiksztu tas ne
paprastas sapnas?! vis galvojo 
[Vincas.

—rSzl rtdicna sz'vrl ž i uojtf tu o-
tare

VI. .
Jau visa savaite praslinko 

po mamos laidotuvių. Dar ne
spėjom nusiraminti, kaip sztai 
gaunam laiszka. Laiszkas isz 
Amerikos!... Net isz džiaugsmo 
jJnszokom!

— Mamyte! sztai laiszkas 
nuo Vincuko!... — net sukliko 
Onute, visai užaimirszus 

i — Tetuk, tetuk!
kas... Kur tu?

Tuojau su bėgom visi. Ne ne- 
pa si jutom kai Petrukas atple- 
Sze ir ome pamažu skaityti: 

Prakeikti tėvai!...
“Su jumis jau asz nutrau

kiu visus giminystes'iyszius... 
Jusu sūnūs žmogų nužudė...’’ 
I Petrukui net laiszkas isz ran
ku iszkrito. Visi nusigando ir 

Tele visas nu
blanko ir kuknftibo ant žemes... 
Kruvinomis 
ko visi ir 
galėjom...

Subėgo kaimynu, 
guldo ant lovos

iszverto akis

?1 ’ *
kas važiuoja su blizgAnez’iu vds* 
žiinu ir ^zirtnai^ arkliais. Suj
kilusiu dulkiu^debesys neleido 
jam gerai inžiureti, kas viduj 

galvomis jis 
tokius blizgan- 
- lygiai

Bot ties 
ninzkiai mato 
czjus ratus - 
šventųjų paveiksluose...

— Ugi mažu 'Vicszpats Die-
|UI w w>" w *w 'W. u- MR w W w -• • M w wr

sėdi

kaip

• • •
Sze lai si

a.«za roni i s p ra v i r- 
rokom kiek lik kas

Tote pa
ir laisto van

deniu. Jis atgijo ir pravėrė sa
vo klaikias akis:

— Ir kam reikėjo... tas kojas 
bueziuot! pinsznabždcjo jisai 
po valandėlės. Jis žmogžudys... 
Tetėnas niekai... Netikėkit... 
Jis man syki pamelavo... Asz 
ganiau ir jis pamelavo... Žmog- 
žndvs... (’ha-cha-cha...
keikti tėvai...

■— Ne, jis meluoja!...
Ino važiuoju in Merika... Leis
kit... Ir kam reikėjo... in kojas 
bueziuot... ( ha-cha-cha!..

-— Jis klajoja!— kalbėjo 
Viszakis.

Kad tik jam protas nepa- 
! r— 
s. ° Juk

Pra

A sz

klajoja! —

MW.........m

misztu ’
Szilini
las -

- sake eidamas namo 
vvras kai ažuo- 

jis nelinksta kai nendre 
nuo mažu audreliu. Bet vienas 
smūgis ji 
laužt...

Kloja neapleido. Po nakeziai 
net padidėjo. Ligonis atsikėlė. 
Erne vaikszcziot ir bėgiot po 
lankus. Jis tebesznekejo 
vaši as”...

Tote visiszkai i sze j o isz pro
to...

visiszkai gali pa

& 4 Ra

Tik kam iii tas kojas rei-
Jis nužudėk ėjo bueziuot...

žmogų... Prakeikti... Kaip gra
žios pievos... Kodėl nelyja, ne-

„us... Vaka-
Neverkit vai-

puczift didelis veja
in kojas...
... pareis mama... N u vės

nepavojufgas pa

ras...
keliai
k it mane in kapines... cha-cha- 
cha!.. Einu, in Merika...

Jis buvo
miszelis... Namu,s nupirko koks 
tai amerikantas 
Mus iszvare pas
ganyt! Vyriausiasai Juozas bu
vo karei vijojo. Muszyje lies 
Vilniun ji sunkiai sužeidė. Da

rn o- 
Kaune

skolas, 
svetimus...
uz

bar jis gulėjo ligoninėj ir 
kosi. Kiek pasitaisęs 
lanko suaugusiu gimnazija. Ga
vo žemes. Neemo. 
mo iszsiprovojo isz

Parojęs na- 
piktojo 

x rimerikanto szeszis margus. Pa
state trobeles ir paliko Petru
ką ūkininkaut. Rudos kunigė
lis davė Petrukui knygele apie 
soda. Ir jis užsiveise dideli 
medelyną. Norėjo ežia atsiimt 
ir tote, bet jis nėjo. Jo negalė
jo iszvaryt isz senųjų namu...
Dažnai ji muszda^>. Alos nega- 
ledavom atgint... Juozas moki
nosi Kaune... Visi mus vadi
no kvailiais. Kaip nesmagu!

Amerikietis su visais byli" ' _ *
nejosi. Buvo labai piktas. An
tanukas ganė jo karves. Negft- X U xlA _ 1 • A " • I L • 1 1lodamas kitaip mokytis, bent 

flolemen toriu iiesziojosi
skvernu, ar nusitaikęs kai ji 
nieks, nemato skaitydavo, skai
tydavo...

Syki buvo graži birželio die- 
ia..Antanukas gano galvijus.nn..Antan 
Jis skaitė

4 fi f Ii I V'«

M
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. Tik Žiuri kad keliu

<

I betgi “iszeiginiais” 
liais, trauko paskui 
jinteles rogutes Novos linkui... 
Padanges žvaigždutes^ ilinks- 

»mai mirgėjo..Visose bakūžėlėse 
szviete Jangai. Szypsojoa j r 
linksmas 
J i s' negirdo jo

iszeiginiais drabuže- 
save nan-

—----------- , — ............................ Į ■ - - - -

tarė jau beveik visai alsi-

pamiszelio
ne kaip ledas 

brnszkojo,^nc kaip kaimu szu- 
nys lojo..., Jis važiavo in Meri-

I n va -

veidas.

leidos Giriniu * Bet ant gatves 
nepatogu. ^IJ^oiiiHTn in inuatt 

..*.|įl'' . ■ *
ir nusivedė ji in.nrvida, jau

kia visokiu inažmokiu aankro-

sankrova... i <

................... ................................. . . - . - - 

.................................... i............................................... 4,

proto nustojau. «
kad asz ne nemanau iszpnžin- į\ 
Jies eiti sutiko.’ Ir asz nejau> į 
iKunigiiš nian-nenesipirszoI J id’ g 

papasakodavo jig 
ligoniu jis yra’{g

Į M A J 1

įtik retka rėžiais 
Hipi e tai kokiu

Bet pasakius

vas atvažiuoja i ta merikantd 
iszvaryt isz muį namu? blyks
telėjo jam mintis. Pala, asž 
bėgsiu bent paptaszyt^ kad .Jiš 
ir tėtuku iszgydytu...

Jis bego už > akiu. Vežimas 
apsistojo. Tik dabar jis pama
te, kad vežime sėdėjo du ponai 
su auksztomis blizgancziomi^| 
skrybėlėmisskrvbelemis... Tai jie Dievas. 
Jis sustojo. Anjo mostelėjo su 
ranka. Jis bego įtekinąs pas 
juos. . ■;

. — Tai bus Vinėtikas!
but jis mano bus.pažines.

Jis
st. .11**

ka. — to jam ir aižteko 
žinvo in pagiri.

— Ir kain ji^ in La's kojas bu- 
t—t iszual»ž(l(‘jo jisai. 

Staiga paslydo jo, koja. Jis kri
to galva in leda. Submszkejo

cziavo ?

Nova. tSuoszo giria. IiepanoVip
modž iai szim tamecztįi L si u ba vo 
lingavo, .savo .virezimomis lyg 
rodos, stebėjosi isz taip nepu

ri k. menulio 
veidus

r

apszviestas pamiszolio 
szypsojo ir rodos dar sznabž- 
dojo “kam jis 
cziavo.

~ .1

Tur * I
1

pa-— Ko nori, valkeli ?... 
sznekino jie Antanhika. '

— A tai jus no iszAmerikos? 
r— Isz Amerikos... tai kas?
— O ar manos jus nepažys- 

fat?...
— Ne kiek!**- 

kai nustebo koloidai, 
nyi ?

— Asz, asz... taip, 
miszos Antaniukas. Asz norė
jau paklaust ;hr
nius Vincuko?.. Vincuko Šaka
linio... Ar jis nepareina isz

ai sako visisz- 
Ko tu

asz... tarė su-

jus nematot

Ar
Meri ko...
• — A, jis ir tuoj pareis... Mn- 
eziau jau pyrago visa vežimą 
pirkosi!.. — szypsojosi vienas...

ir taip
Ot tai tas pats bus! Onute 

kad pyrago jis 
Beje, 

mums rasze, 
musze... Juk tai neteisybe?!...

k a jis musz! 
vienas, krapszty- 
keszeniaus keletą 

smulkiu sidabrinuku... Sze tau 
jis indave lauktuvių...

Ir amerikieczini 
vieszkeliu, 
greitai IJetuva 
no, kad laukuose vėl visko pil
na kaip priesz kara...

Antanukas keletą baltu bliz
ga neziu pinigėliu — nežinojo 
ne ka daryt. Jis dar niekad to
kiu nebuvo mates. Tik 
mate kaip 
toki raudona pinigą ir sake, 
kad tai labai brangus. O szitie< 
dar dailesni už raudonuosius. 
Jis bus dar brangesni!... Ir net 
gyvulius pamirszes jis pa- 
kniopstoms nudnmo pas tote.

— Tetuk, tetuk! Sze kiek 
pinigu.
mus grįžt?...

sake, 
parvesz...

kad
blogi žmones 

žmogų 
?

I • • • *

ps

prasto reginio.

? ?
tas kojas bų-

I . V1L
Sztai jau Vincas 

goj. Jum rodės khd visi tik in 
ji ir žiurėjo. Ar tai nežinoda
mas nuo i ko ežia bepradeti, ar 
norėdamas tik szinip Tesėti 
apsimastyti,

ir Ch i ca

J

— gana to, kad jis 
užėjo in viena lietuviu bažny- 
C7<m. 'Buvo szventadienis ir jis 
pataiko kaip tik ant misziu.. 
Viskas jam buvo 
nauja, bet sykiu

— Ka jis mus, 
— juokavo 
damns isz

nubildėjo
d ž i a u gd a m i e s i k a i p

t vol atsinaujį-

svkimatos.
amerikantas rodo

Dabar, galėsim in na- 
Tavą jau niekas 

nemusz. Tu busi sveikas. Anie 
sake... kad 

jis ne-
Meri ko

ly g indomu 
ir labai sena, 

beveik artima. Tecziaus toji 
ramybe, tas vargonų gaudesys, 
kuri jis girdėjo priesz keipta 
metu narni ėjo savo 
bažnytėlėj, — 
didino sielos žaizdas; Ir jis 
norėjo iszciti, bet žmones taip, 
buvo susigrūdo iy pasijudinus 
iszoiti. taip in 

nenorėdamas
save niekono domes turėjo 
laukti iki galo. Kunigas kal
bėjo kaip tik apie tai, kad net 
didžiausiu nusidėjėliu Dioyas 
neatmet.es. Primine mylimus 
asmenis, esanezius toli užjūry
je ir rodos visa kas tik galėjo 
Vincui labiau szirdi sugėĮti...

Bet. dabar jau jis neklause 
kunigo žodžiu. .Jo žvilgsni pri
trauko viena mote.riszke. Sza- 
lia jos matosi iszblyszkes bet 
tvirtas vyriszkis. V. Šakalinis 
net sudrėbėjo, tęzplete akis,

— Ar tik ne sapnas?... Ne
jaugi tai butu jįe?! Bažnyezio- 
je... galvojo jisai, žiūrėdamas 
in save ir in kitus, lyg norėtu 
insitikint ar tik jis nemiega...

Visi 
skirstosi. Vincas prie tamses
nes sienos prisiszliojes žiurė
jo kaip dar ilgai meldėsi ji 
taip labai nustebinusieji žmo- 

Jis norėjo iszeit paskui 
juos ir paklaust, kokio noi’o 
žmogaus iSz užpakalio, ar tik 
jiedu ne Giriniai. Bot sztai jau 
ir visi iszsiskirste, o jiedu dar 
klūpojo. Vinca, szaltas prakai-

« • 
JIS

niekono

"to

ponai isz 
Vincnks pareina, 
musze žmogaus...

— Prakeikti’ieva i,
j. L ’ S1, to

kad

— Prakeikti tavn,» sznabž- 
dejo pamiszelis ežiupinedamas 
pinigui?... Jis meluoja...

— O tu, varliukszti!... 
ežia — o visi gyvuliai 
se! — plūdo szeiminink

Tu 
ežia — o visi gyvuliai avižo- 
se^ — plūdo Hzeimininke imda
mosi rvkszte...

— Nemuszi jo...
gai... mes jus isZvarysim...

Antanuko tik dičkes suruko. 
Jis nere kaip striela pas gyvu
lius.

— Važiuosiu

sztai pini-

in Merika... 
kalbėjo vol kvatodamas bepro
tis...

— Palauk bent koi’ marios 
erzino ji beinąs.

Tada galėsi su abazukn nuva
žiuot ir savo Vinceli 
veszi.^

Laikas lyg vanduo slinko gy

užszals!

pnrsi-

vėlo, ^aknlinis nežinojo ne,kut* fmates. Ramino
jiepue kas. su juo<darosi. TJk* iheszdaVo vaistu. Ir nedaug lo
bu vo ja m . u epą .pn ih t a i. s i n 
malonih .. ‘ r {1

. — Ak .dabar, ir mirt *hua i k,a* papasakoli

♦l<nIbojo apie
M I ! > A

t

’ ’’ 
smagiau, žinant kad »sz dar. ju- 
su inenužudžiau.,.

pagijimu. ALI’

GERAS SVNUS.
Kad daugiau butu tokiu vaiku.'

/

Buvo joju penki vargingoje 
grinczeleje o visi da mažiule* 
Jei ba vyriaušes vos turėjo de
vynis metus.4 Motina jau nuo 
senei silsejosi žemelėje, o var
gingas levas rionnts 'sunkei 
dirbo uždirbdavo tik liek, jog 
vos ant duonos užtuko, parei
damas namon vakėfe. padalin
davo maista tarp vaiku, pasi
likdamas del saves mažiausia 
dalele.

Viena v.akara Juozukas, vy
riau sės isz penkių broliu prn^ 
kalbėjo:

— Teveli sziandien 
nesveikas;
mano duona. '

— Ar tu sergi vargsze! —pž-» 
klausė susirupines'tėvas.

grinczeleje o visi

1 ikvba. Asz pa
ar jis man negalėtu 

i apie atsivorte- 
ĮiuH.žlr jis man k(ilbeilavo apie

Ijntazjau,
Z

I

— (Ikam mirti ? Dabar kaip nėtiur’a, 
tik turėtum pmdctfgerai gy,t 
vent i i r iszt aisy t pme i ties kjai 
dasI --- ais.zkino Girinis,, paran

1. t

fgarstiji frauėuzii politika BrU- 
sužavejo’ ti- 

kiuežiuju susiklausymas. Silke 
lluysrnans’a .patraukėtaip

kuri
!
t

iš
t

prie kataliku (ikojitno gražios 
frau c užu ra-
— nesimai- 

inokslas.
nesenai Tta->

v. i
szy toja JBourgot ’n 

; Bažnyczios
Primine, jog dar 

nieko nenusivokdamas >SnknlL Ii joje atsi vertes koks tai raSzy- 
kutis ai i t ai s v- 

lWfr 

a- 
kuri 

prasiplatini) iki

ginęs pliczia, kad ji kipnors pa- apeigos, .garsu ji
gamintu svoeziui užkasti,

,.rr- Kaip Jai jus piane vai4 
sžinatt.., GyVenti !...n kalbėjo., GyVouti.

n i«/Ta vncsuprantnnia...
Ar tai tamsta .dar nesi 

atsivertęs?... Juk rodos buvai 
sziandien bažnyčioje?...

Asz tik taip įbuvau užejes; 
Norėjau papsima styti kaip, ežią 

• i • J t • « i"geriau (a tsiteigus i r pnsida rps 
policijai,,. 4

—- Jau nekalbėk, 
apie policija...

tamstoj 
aMz,džiaugi no-

»

mintis

t o ja s bedie^fe, 
damas praeities klaidas par 
sze V Kristaus istorija,” 
greitu laiku
40,000 egzempliorių! Bet man 
labiausiai patiko raszytojaus 
Copp.e<‘ atsivertimas. Ji in tiki
no-toji paguoda, kokia gausiai 

visiems prL 
on..

TARADAfKA

O rnaj gali, 
Vis po svietą vali, 

Ir Gavėnioje atsilsiu neturiu 
Ne miegoti negaliu.

Tokiam szulti po svietą bėgiok 
Naujenu be pnlibvos tik jesz- 

/ kok,
Kur tik iszgirsti vis muszt inos, 
Gaivu daužymas ir pjovynes. 

Dantis ir akis isz'dįiužinojė, 
Vienas ant kito už si puldinėję, 

Ne žiuri ar peilis ar kirvis,
s.

■■ lip 4

esmių
prašiau suvalgyt

•t| I* 
tasai drūtas žmogus prie dar
bo, užsikietejos savo rupestijo 
apsiverke graudžei, spausda
mas .Juozuką prie krutinės.-

O, ba ir kaip mylėjo savo 
vaikus!

— Kas tau, kalbekie? — už
klausė vela Juozuko.

Nieko man no bus, — su*

Ar galva ar tik skilvi
Ne gana da to, 

Niekas nesuvaldo
Tuju musztuku, 
Garsiu pesztuku. 

* • ♦
Dievyti tu mano,.

Dirstelėk ant Vaiku tavo, 
Ant tu neftaltu sutvėrimu, 

Per nedorus tėvus apleisdamu.
Ant ulycziu iszmokinti, 

visokiu pripildyti 
a^uo visu paniekinti,

* Kaip žvėris bjaurinti.
Kalte tame tėvu,
Pa rgert smegenių,

Nesirūpina visai apie juos, 
Kiti mokslo. ne duos.

Tėvai temykit ant jn gerai 
Nuprauskitc juos Hzvarei

Ba už tai atsakysite,
Kada savo galvas paguldysit;

Po smert staugsit,
Su s imy 1 e j i mo sza u ks i t.

• ♦ •

In Sza moku s važiavau, 
Kelione trumpa atbuvau, 

Ant treino atsisėdau, 
Dairytis tuojaus pradėjau.

J Iteikia tikėjimas visiems pri
spaustiems ir apleistiems ligo
niams... Asz skaieziau ir daug 
galvojau. Užsiminiau apie isz- 
Į>ažinti.

-r-Jeigu ji nieko,nepadėtu,

si, kad galbūt galėsiu su Dievo 
pagia Ibii tamsta pada ry t i ? geni 
kataliku .kaip 300 ia u s i užve
džiau .tave j,sz .tiesaus įkelię.

—Bet kaip į

galėjai.tapti taip kju’szliirkor
talikU? : ,

asz tik tau do-1 siszkai ,alsivereziau. 
parapijos! kingns. Tu mane ai vertei!..

nišai tamsta

—- O už tai,
Nedorybių

visa jam tik pa
žai zda s;

ji sužiuro, kad 
atkreipti, in

Pasibaigė pamaldos.

nes.

žmogaus isz užpakalio,

vLL 'X

L . ‘ 
tas iszpVle kada jiedu pakilo 
eiti ir y pa cz kada pareidama 
moteriszke isztolo in ji pažiu-, 
rejo. Jam rodos jog jiedu ji
pažino ir dabar ėjo policijai' 
pranesžt...

— Ne, asz pats einu ir prisiJ 
pažystu!.... —>• griežtai nutarei 
jis iszeidamas.

AtsipraszauV- 
tamstos'ne Giriniai? — 
dagiai paklausė Vijicas.

— Taip. O ko tamsta:nori.?.; 
Tamsta lyg , bueziau kur nia-

< griežtai

M • Ar įik
main

tes,.. klausinėjo Girinis vis hv 
' ’' ' ] ' f ■ - į

Vinęus*Sakai i-
i b tau rausdamas.

— Asz esu 
uis—>i 
užklausė jas, bet jo balsas viri’

-I5' I I

Tamsta juokies isz ma- 
— kalbėjo visai apmigęsnes!

Šakalinis. ' ,
— Tikra teisybe! pa t vir

tino ir,pati, ragindama prie 
pietų. \

tt— Sziandien jau asz nieko 
nesuprantu. Ar asz sukvaiszgu 
arka?!.,.

. — Tuojaus visa > paaiszkes. 
Ir pradėjo pasakotis, kaip jis 
smarkiai sužeistas atsipeikėjo. 
Pinigu voę keli doleriai teliko 
gydytojui pakviesti. Ruoszesi 
mirti. Laiko buvo daug. Jis 
pradėjo giliau mastyti. Ir taip 
varginga 
priesz likis 
vose.

laukas lyg vanduo slinko gy- 
dydiimns praeities žaizdas. Tik 
pnmiszelio galvoje pradėjo ke
roti nauja mintis nuvažiuoti
su kartiki! in Merika. Jau ir 
rogutes jis sziokias tokias pa
sidaro. Tik lauke žiemos*'Sztai 
ir gruodis atbildėjo.* Pirmieji 
HZftlęziai sukausto balas storo
kais ledais. Sniegas iszpnosze 
medžius baltais marginiais.

Buvo szalta Kycziu naktis, 
įmones džiaugsmingai laužo
palaimintąsias plotkas...;JJifc

Sakai ims,' apsitaiseivienas *■ j. U p W 'l.p '
plonais jau gerokai nudėvėtais,

'' ■■.■ !■ II * .

M,

*

r

<?»

dejavo vaikine lis,r**-' tik szian- 
dion ne galiu valgyt; d gal bus 
goriau kada atsigulsiu.

Tėvas nunesze ji in lovele, o 
rupestije apio sveikata savo 
kūdikio nubėgo tuojaus isz ry
to pas daktaro, idant susimy
lėtu ir atlankytu serganti. ;

Daktaras, žmogus geros szir- 
dies ir mielaszirdingas del 
vargszu, paskubino pas ligoni. 
Po apžiūrėjimui ligonio, rado 
jog yra labai nusilpnias o 1U 
gos jokios nesirado ir ketino 
paraszyti receptą ant sndnitw 
nimo. * \

— Ponas daktare atsiliept 
Juozukas, — praszau ne raszyt 

asz ir teip juju nė

geriau kada atsigulsiu M"

h**

tai bent ne kiek nepakenktu!.,, 
atsake kunigas. Jr taip puse 
metu sunkiai pasirgęs asz vi-

* G rosi an i 
czioji mirtis mane suartino su
Dievu. Ir ko asz neiszmokau 
isz knygų — tai man iszaiszki- 
no lovon pavlJoszkusi liga. Jau 
atleidau asz visiems, kurie inn- 
ije suyedžiojo,. Dovanok ir tu 
man, kad asz taye privedžiau 
prie tokiu baisenybių savo su- 
vodžiojipiais ir suktybėmis!... 

baigė savo iszpažinti susi
graudinęs Girinis 
priesz ji antkeliu...

Vinca lyg stabas iszt i ko. Ne
žinojo ne kas 
Galva jam susvaigo 
sąmones griuvo i u sofa.

* Kada jis atgijo, jis pirmiau
siai pamato rūpestinga 
ui o žvilgsni.

— Teveli, atleisk man, 
asz nežinojau ka. Klaras! 
sznabždėjo Vincas..

j *— Nesirūpink apie tai..........
reikia dabar gerai, atsilsėti.

Kada Vincas po dvięju sa- 
vaieziu pakilojsz lovos, jis jau 
nenorėjo mirt, Ne, jis dabar 
troszko gyventi, gyventi!... Nu
plauki pavo kruvinas rankas, 
atsiteisti su Giriniais ir... su 
Dievu! Jis buvo katalikas!... 
Giriniai džiaugėsi.
• Jis dabar pasipasakojo apie 

. Jis (la
kami Giriniai atsi-

“kraujo pini- 
jis buvo isz ju •

I 
graudinos Girinis ir puolė

>su juo dtirosi, 
ir jis be

recepto: 
giarsn.

— Ka tu kalbi, vaikeli, ne 
nori giartį liekarstul O tai del 
ko? , •

— Del ko ? — atsake Juozu- 
kas, — praszau manes ne klau
sinėti, ba niekad tonepasaky* 
Sllle »' r

— Na tik praszau tavęs, ma
no būdyki ne buk i tok is užsi
klot ėjas. Kas tai do pasiprieszi- 
nimas?

f— Užtikrinu ponas daktare 
jog tai nepasiprieszinimas.

— Ne
prie iždavimo man tavo slapty
bes nes užklausiu tėvo kas tai 
turėtu ženklinti. fl

— Tik ne tėvelio — pa?zau« 
ke baimingai J uozukas. — Pra« 
szau pono daktaro, ne kalbėki 
nieko jam. Veluk pasakyt po-» 
nui daktarui. Sztai... nes... esą-* 
me vargszais; mano teveliu 
teip sunkei turi dirbti o, ne tu« 
rime kuom badu apmalszylų 
Pastanavijau ne valgyti idant 
mano brolei turėtu daugiau. ,

— O ar ne esi alkan&s — už« 
klausė daktaras.

— O labai alkanas nes už tai 
jieje mažiau keneze bada. Ga! 
neužilgio numirsiu, tai dangu
je karsztai melsiu Dievo, idant 
tėveliui duotu daugiau duonos.

Matai ponas daktare, jog 
asz gyduolių ne reikalauju. Ve* 
lintau idant ponas daktaras 
pa szau k tu man kunigą!

Daktarui aszaros akyse pri
sipildė o nenorėdamas parodyt 
savo susijudinimo greitai ap
leido grinezin.

Ne prisiimto Juozukui ku
nigą nes tik pilna gurbą viso
kio maisto.

In kėlės dienas po tam, susi
tikęs su tėvu, geras daktaras 
užklausė jo:

—- Pavelinkie man paimti 
Juozuką ant iszauginimo: ji
sai mums atnesz giluki! Taū 
palengvinimą ant senatvės, ė 
ir lengviau bus iszaugyt ketu
ris ne kaip penkis o asz busiė 
laimingu jog priėmiau už sunė

• 1 1 • i • 1 *• . i

Radosi ir musiszkiu nemažai 
Po sėdynės iszsiskirstė kaip 

vežei, 
'Moteriukes su mažais y^jkais,

Turėjo stovėti sii\ dideleis

Giri- 
įmirtis jam stojo 

baisiausiose spaL. 
rasiu numiręs?”K a 

vis labinti kvarszi/io jo galva 
tas grasusis klausymas. Sąži
ne pradėjo iszmetineti visas 
praeities suktybes, padarytas 
skriaudas. : '

— Tada prisiminiau — pa
ša ko,i ov tol i a u sze i m i h i n k a s, — 
jog ir tave t ik gfe busi ii isz 
doros kelio iszyedeS. Juk kas,

nu-
nesugavo...

44

t ik ?pžž busi ii i

sakydavau, dabar ji galėjo 
bausti — policija
Bedievybe man nedave paten- 
kinanezio atsakymu. Visos abe
jones iszvnaujo sukilo. Ir tik 
dabar Vasz patdmacziau kaip 
lengvai asz pasitrankiau nuo 
tikėjimo^ukaip ‘greitai intike- 
jau <sjj vedžioto,  j u liežuviams.

abi am Ldasz HDar labiau jJasz "įnisteban^ isz- 
girdes, kad vienas gerai pa- 
žinštamai netikėlis... Juk ir 
pats turbūt pažinojai advoka-

girdės, kad vienas 
žinstąu^ l dūk P

ta Lukaiti! Nesenai mirė... pri
imdamas Szy. iKomunija!... ■ p ;

■--- Negalimas daiktas! -*~

— įGreitai galėsi pats įnsitL 
kinti../Nusivešiu paskui in jo

imdamas Szy. Komunija !...

sufczuko Vincas.

namus... Toks atsivertimas in 
mano padare nepaprasto i m
spūdžio; Juk jis mokytas, o asz 

kr bu* 
:e turėjau

tik nesamonipgu jdepal
* .............ik o tu

net perdaug kad rimeziau pa-
vau prteildMW. Lai

szaltai mėginą "atsakyt galvoti. Mirties szmekla manė
• _ l i _i _ irta' . F • '■ ♦ t * vi* j

pejo.Jlirinis net pajuodo..
— Nebijokit, pasiskubino 

pratarti Vincas. Asz dhbar at
važiavau su jumis atsiteist 
kiek tik gali szaltas pinigas 
atlygint... zlr tuojau asz/ pati 
pasiduosiu teismui.., Gapa jau

• ••

baugino ir man reikėjo ryžtis)
■ V'i. * ’ • ' . ’<• . . ;

Snaude, JJnnyje' susikovė alau 
joniu bangos... •

feet.ir' pragaras tur but ne-
•• *< * J ‘ hi ' . ■ ' • v ' j l A ii i

* ■

A

besirūpink apie tai.

di riniais ir.

nes

Tau

savo vargus ir turtą, 
bar norėjo, 
imtu visus tuos 
gus, ’ ’ kuriuos v 
iszpleszes ir ka buvė pelnos.

— Ne, asz nieko nepriimsiu 
—^teisinosi* Girinis. Nes tuos 
pinigus asz kaip ik buvau ne
teisingai isz žmonių iszpleszcs. 
Tebus jie tau lyg menkas atly
ginimas už sunaikinimą tavo 
karsztoJikejimo... Juk tai buvo 
didesnis t urtas, ar lie taip ?...

i Totiaus bus'.
,S|| . ' - .,1

'' Į?

, t »

Turėjo stovėti dideleis 
pundais.

Neužilgio kunduktoris atėjo, 
Isz piktumo net sudrėbėjo, 
Paregėjus tokius nedorėlius, 

Teip neiszmintingus ponelius.
Kada tikietus surinko,

Sau smarkiausi iszrinko, 
Priėjo prie jojo staiga i, 

Už kalnieriaus pakele puikei.
Da pradėjo niekinti,

Jr kunduktori stumdyti
Nes be jokio parduno, 
Iszstume isz vagono.

Kunduktoris terla užlipino,

T

i

noriu tave piversti

man tu, kankynių to pragaro 
Asz pleszikas, žfhogžiidys...

aftzaros suvilgoPvi .aSzaros suvilgo . J 
bŲikstionas.. Girinis jkiįk atsi

JO

leido ir dar labiau nu^t^bou'
——"■to

žmogžudys!
Kaip tai?.’..

J..,t .y 
griebdama G iriu i cue. 
ras gy vas...
;—k Tas manė 

nustepino. 
klausti... <

2
*•

Kokėb^ia 
klausė knosttsi-

J' 'Į

« I
■■ĮM1
labiausiai i ir

c i. 7 a , T t

’A
v Net užmirszan ?piLr

■,į'Mta
lik . <1 ■<

Mielai asz paaiszkįnshi!
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Nakti asz net hi.iodąvąti 
viena, \ *.?.'?
vo lovoj • blaszkylis,, dejuoji 

.....k ■ ■
Aa (ai dar prisikelito 

jau i... ‘Rakiau — L- — 
taip bjtlsu nebutu...

czzimt
•i*—r

tam iV;kry^cli

p«į ji#būti, kai‘jis imįU i 
..... . . ....

1—- pertarė pati
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...Rakiaujau! ,jau ne pradaro
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8. WmUKIS.
Lieto vbikas Krlancsius.
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Bet ka Pmvbs.!liteli ta 
. .... ’■ 14»dda! Wdęąl
liejo toliau .Girinis. Draugai

- fiuy ai® 
neke

■■IMMW HW» 1

i I

knygas
[„i j

apleido:.. Tfs^s savo 

h«kėhę4ati^ss? ije i ^k^'nczini
ii*: sįą^kiausi

i. ta

Tnnp^o ! <f ii/į
drauste draudė. Manė kad asz'"r w| ■ r _■ . •■
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' kildl Iii

tUB, pagal, napjauBla mada ir i»z
Pasiuva yIsoklus Siutus ir Overko-
[ '.L,.' * ‘ '

Iriausio injAtėrljollo pagal
h'. 4. „ J. J. Au.fr A J-

i noro 
Senus pataisau |r 

ir padarau kaip naujus.
I 

busite visame užganėdinti.
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roatutamt 
ifcznroBinu
iį&nd dap)h8 gvaruntuojamaH (r
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In bagažu-kara instumdino 
J n miesteli pribuvo trūkis, 

Carmel paszauke 
kunduktoris.

su bleke 
stovėję,

Poneliui panezius ant ranku 
uždėjo, 

Praszo ir melde jojo visaip, 
Apsiejsiu kita karta kitaip.
Tok is pamokinimas del ne

kuriu gerai,
Ba ant troinu apsiejna ne- 

szvariai,
Koike, staugė ir klyka u je, 
Isz bonkos munszainia gbrk- 

lanje.
Sarmata prisipažyt Lietuviu, 
Jog esi jojo broliu tautiecziii, 

Ba. su lįpkium pristoji,

Mount
t

Tonais jau dode

■/

lAĮl .||

Takium pats pastoji, 
Vėlu k tyletL 

žiūrėti.

In bažnytėlių viena, 
6porttol0i keli sueja;
Ne vos - Die va garby t ,*

Tik su gnilesezin
♦ . ’ ! «K

Szposus pradėjo daryt.
^Pradėjo tyčinis kita stumdyti, 

>’o4 Al‘1 dlu t a u t ikSzvn’tM<>ri8\itejo juos iszvaryt! 
iSporteli vleAa paėmė už ausų, 

už
»

• O kitu dniezei
i į

Paleido tropais žemyn, 
O kita spyrė in užpakaly, 
Szynistoris buvo smarkus, 

<Ba prižiūri ir vaikus.
Tokiu visur reikė,

• .Norinis juosius pelke,

suome 
plauku.

Ne§ sav.o užduoti daro, 
Ir paredku vįsame padaro.

t

%
ll

vaika kuris turi teip gemdint 
ga szirdi. 1

Lietuviukas Buiciermi. . w• a w L * b:
ir Laivaluu-cziu Agentas 

-J. G. BOGDEN >
4 S: Main St.' Du Bok fra | 

CHXSSXBMBEm 
kN 4 lįSi®1

ai; G.BOGDEN

a

I

t

neatmet.es
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CAPITAL BTOCK 3125.600.H 
l«r>l«* Ir Profits $63«.34<.6O

>H»ka«e antri, procentą ant sudfttu 
ptoign. Procentą prfdedam prie jua 
ptoton Bausto ir 1 Liepos, nepel
nant ar ataeaaat parodyt knygute 
'ar ne. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reikalą nu musu banka, ne- 

> paisant ar malas ar didelis.
Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 8

popiet. Suimtomis 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
J08. E. FERGUSON, Kaslerlus.

Ant. J. Sakalauskas
LTF.TUVISZKAS GR A BORTUS 

IR BALSAMUOTOJA3

4

SAULIO

i Žinios Vietines l*z Lietuviizka Kaimeli* BAIME. TAMAQUA, PA »
— Szaltis ir sniegas nepa

liauna.
— Subatoje

latol

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Plgt preke. Telpgl pri
stato automobilius vlaoklema reika
lam a.

Parduodu visokiu* paminklu*, didel
iu* ir matlu* ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pa* mane, ne* asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

Mabanoy City. Pa.

automobilius

801 B. Pina RU
11 ,1 ■ a ■». . ■■■ ■ — — 11 I.

RMHMKonswmwuwiWWinmmi ra

JONAS M. CISARIKAS 
Ftre Insurance Agent

Apdraudžia (InszurlDlu) Namus, 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

cI
! SI5 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City: 
U4t****Wi* s*sraM****ra**s*M|i**(toet ••• »•••••••••••*•»?

W. TRASKAUSKA8 
»n>wrrryH LIFTUVISZKAS 

tmVITUB MAHANOT CITY, PA

Laidoj* Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliu* del Laldotuvlu Krlk- 

BZttaiu, Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t t

i20 W. Ontrr KU Mabaooy City. P*.

U*t*v1**k*s G rab ori s s

K. RĖKLAITIS
NumlrellusLaidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblplnks moters.

Prieinamos prekes.

ill West Spruce Street 
MAHA5OT CITI, PA.

Bel) Telephones No. 149

I

I

i

pripuola szv. 
Motiejaus npusztalo.

— P. Vitkauckfts pirko sa
li ima nuo S. SzimkauH.

Kėkis tai žulikas valkio
jęs i po pa v i eta. i sztra 11 kda mn s 
nuo s 
dedamas
idant neužkluptu ant jnjn. To- 

paszleinokus iszspirkite 
per duris.

— Ant Kast End moterėlės 
apsimalszykit, nes jau kelinta 
gromatn nplaikem su skundais. 
Argi jau Gavėnioje negalite 
truputi susi valdyt. Net. ir pra- 

aplaikoine isz kuriu 
g tai moterėles gana 

ženklyvos anam gale miesto.
— Musu miestas a pini ko 

nuo laisnn $G,240 kaipo savo 
dali, bot yni 
įraukti nuo 
vingu budn.
na i,
davinėti gėry m u

— Subatoje atsibus 
pamaldos už n.a.
’I’eofilb Boczkaiiskus, tėvus iž- 

“ Saules. ’ ’ 
” jau

O 
nele 9 met us. 
tu, kurie gali pribūti 
maldų Subatoje.

siiliuninku pinigus prižn- 
“papiksit I f steitinhis

kins

vardas 
matom, ,|Q

tai pinigai isz- 
saliuninkn apga- 
Kam tiejei lais- 

joigu ir t oi p uždrausta par-

gailos 
•Dominika ir

Chicago. — Kąiminaliniumo 
Cook pavietoto teisme pasibai
gė Felikso Mieiaus byla, už mi

T____
duotoji! 
“Sanios’ 
14 metu.

l 'ždetojas 
silsisi žomeloje 

musu brangi moti- 
M ei džemo visu 

ant |)a-

Isz Shenandoah, Pa.
alsi-

’ C H A S. 8. P 4 K M L E T
Real Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae 

men galime Jurais tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojame

- randas Ir teip toliau*.
US W. Centre SU Malianoy City. Ta
r II . ■ I ... .............................■ ................ ■ *1.1

Notary Public

Tvlrcal**sl* Lletavlssk.* 
0 A H K A

Dld«l« kaucija sudėta Valsti
jom Banko Departamento.
Kalu po priežiūra Valstijos, 

. lelp kad pinigai sudėti mano
Rankoj* negali pražūti. Pri- 

• tom pinigu* *auglam palaild-
mui. Siunčiu pinigu* in vi
sa* dalia *ytoto, pagal dieno* 
kuraa. Parduodu Laivakor

te* kompanijų nustatytam* 
kainom*. Parūpinu Paazpor- 
tu* keliaujantiems In Lietuva 
Vlaka* daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raazyklto apie 
kalnas o gausit* teisinga 
atšakiam. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
. į 601 IT. Mahanoy Ave^ 

MAHANOY CITY.
- ‘ ■ i - .

PA.

i
I

<■» o <■» *

Daktaras Juozas J. Austrą
P ' LIETUVIS. u
ir BuvuMa daktaru* karlumenojo. o 

i Gydo visokiai) Ilgas. u
Prijtna ligonius Iki 10 valanda ryto. 
12 tol 2 popiet. 0 Iki 9 vakare.

Tuorti-lalklnis ofisas randasi >

I * MAŽUMO APT1EKOJE, i 
!M S. Jar(Mn St. Shenandoah, l’a. i

■ —s----------------------------------------- -
. GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabfazka Moatl* yra tikrai pasek
minga ir kaa prlslun* keliolika stem* 
purlr savo adresą tai aplalkys tuja 
arabtszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant ssio adreso Dr. Jtnbco, 236 Broad- 
way, Boi t, Brooklyn, N. Y. Panaudo-

oua-DUkiai arba vM yra nuplikto. tx
, » ,( W 4 1

kito hz *z1o« progos risi kurie yra

GUINAN’S 4

6>

KOŽNA SEREDA. 9 ryto iki 8 vakaro. 
2-triis Floras • 44 WEST BROAD SI’.

žudymą savo paezios Pranės 
M isienos liepos 12 d., 1922 m. Į 

Teisėjas Philip L. Sullivan 
paskyrė F. Misiui bausmės 35 
metus kalėjimo. Misius dabar 
yra 44 metu senumo taigi, iki

,M tai 
bus sulaukės žilos senatvės, net 
79 metus.

Misus jau apie pora metu ne
sugyveno su savo moterių, Pra
no. Jis tūlam laikui buvo nuo 
jos prasiszalines Melrose Pur
lį an.

Liepos 12 d, 1922 m. jis atsi
kėlė anksti, apsirėnge szventa- 
dionininis rubais Aszvažiavo 
Chicagon, kur atvyko pas savo 
moteri gyvenusia adresu 
Dobson Ave. (Burnside). Vai
kams davės smulkiu pinigu, 
kak juos praszalinus išz namu, 
pats su savo moterių pradėjo 
ginezius dėtai maltavojimo na
mo.

Vėliau moteris 
Misius pašokės ja ir pradėjęs 
ten ja muszti. Pagavės kirvi 
perkirto užpakali galvos trijo
se vietose. Porkirthnai 
nuo 3 iki 4 coliu ilgio.

Pimniszes moteri i n vort e ja 
staezia galva auksztelninka in 
baezka raugnlo munszainei va
ryti, o kad ji neiszkristu prire
mi* ja su szluotkocziu.

Taip atlikęs f 
d y st o ir 
sakius lu/.trinli.’jis uždegė gosn 
1)o katilu munszaiues, nes mane 
kad katilas eksplioduosias ir 
Ims jam. ramybe. \risa tai 
kės uždaro rusies duris 
nole, ir pids iszdumo in 
na Harbor, kur ramiai pradėjo 
dirbti g

Žmones ir 
M i sienos 
jieszkoti. 
piltis

jis pabaigs savo “pakula

rubais

9421

ėjo in rusi,

buvo

baisia žmogžu- 
no^edamas'* savo ped-

ejti peksz-

Ponas Draugelis e.jo namo 
kada, saule jau’buvo gerai nu- 
siloidus, norėjo gautis namo 
ant karu ko, bot tasai buvo su
sivėlinta# ir kaip ne atejb teip 
heatejo. <

Ka daryt turėjo
ežias o ežia geras szmotas naj- 
mo. Ejdamas užtemino kad ko
las tai žmogus paskui ji seka 
su kokiu tai pnhdu po pnžas- 
czio... Kas tai! Argi tai butu 
isz nelydžiu ar isztikniju? Ko
kiame tai tiksle ? Kas tai gali

Matyt pradėjo sekti
paskui ji nuo pat Lapinsko 
kromo.

Ponas Draugelis buvo dide
liu szeszku, ėjo greieziap, pa
suko ant ulvozios Laisvos

būti?...

suko ant ulyozios 
nopažinstamas žmogus ėjo pas
kui, žingsnis in žingsni... Drau
gelis pasuko ant ulyczios Pet
ro ir Povylo — nepagialbejol... 
Kas tai gali būti... Razbainin- 

sznipas, bolszovikas 
kokis vagis!'

— Ejsiu ant kapiniu! — pa
mišimo sau, kas kart didesnė
je baimėje ir kada jau pradėjo 
gerai temt, inejo ant kapiniu.

Nepoįįinstaljpis 
kaip kokis ;szoszolisL\

kas, ar

papuczkos,

DIDELIS

$1$
P ARDA V IMAS

Prasideda Petnyczioj 9-val. ryte 
ir tesis Subatoj, Panedeli, 

Utarninke ir Seredoj.
(24, 25, 26, 27 ir 28 Vasario)

Geri Pigus Pirkinei 
Visiems. Ateikite 

Anksti.

DAKTARAS L IT. BODGENS 
Phlladeliphl* Specialistas 

Užshencjuslu Ir Chronlszku Llgu 
Eikite ten kur caste tikri kad Kau

site tvirta rodą ir atsakanti medlka- 
llazka gydimą, per d ak tara kuri* turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo, 
Gydimu ka apl|Jkote nuo mane* yra 
gvarantuotas. - ,1

J alfu esąte silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkuma* po val
giui, gazal, svaiguli*, *llpnunias szlr> 
die*, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

I Odos ligos, iazberlmal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai ] 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 

Isilpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu telp tai matykite ma
ne.

j RUmalizma* visokiuose padėjimuo
se,' telppgl Isztine ir sztyvl sulenkimaJ 
pasiduoda permano gydlrah.

Į Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, bo gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvj, 
greitai pallstat, <»lktl,* Iszbllszkusls ir 
Iszberitnal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

į Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

] Ateikite ganslte rodą dykai. Po tam 
Iszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 

Isabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomsudavotl per 
garsingiausių* Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvorgais ir Pctnycziomis 10 
vai. ryte iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryte iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St.. (2-tras floras) 

Pottsville, Pa,

paskui .1' 
P° 

szimts perkūnu, k^ jisai nori 
nuo manes!

Draugelis apėjo konia visus

</

I

kapus pažinstnipujn, bot pasin-
* * ,1 « ♦ ■

ojna, paskui, su
t;-. . OUINAN’ 201W. CENTRE STtolis vis 

pundu!...
— O gal tai kokis anarkis- 

tas, kuris rengėsi 
manos bomba’...
užbaigt taja komodijcl... Dre- 
baneziai prisiartino prie nopa- 
ži n si a mojo kiti nsdn mas:

— Ko tu žmogau nori nuo 
manos, del ko mane persekioji? 
, Nopažinstamas nusionlo ke
pure, žema i pusi klonio jo 
k y damas: ’•

— Perpraszau pono... asz ta 
misto.s neporsokioju...
szu pirkinius del ponios Cim- 

o kad nežinojau 
tai

savo

mesti ant
Roike kartaH oteli jo Furgeson 

puiki vakariene pareng-hu\
ta del Szianliu atstovo artisto

Žmuidžinaviezinm
lii'tuviszkas apy-

kurisA.
keliauna p<>
gardas su prakalbomis. Vaka- 

dalvbavti’ienejo iiaiyuavo kun. Kara 
liūs, Birsztona, Bridickas, Ab 
iaczin<kas, Mockaitis, burmis
tras Magalinga, Sklaris ir Na
va ka nekas.

Knn. Dumozins isz Mai- 
norsvillos apėmė 
redojp o 
liavo in 
na i s pa ra pijo.

— Ar jum kas

pa ra pi j< 
kun. Karalius 
Miuersville apimt te

i sz ko

skaudi! ar 
tuiite szalti .’ Ejkito in aptinka 
Kaznno kur gausite visokiu 
gyduolių ir goru patarimu kaip 
apsisaugo! nuo nelaimes.

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEI.

mano 
pre- 
pu-

i 
i

Sziiiomipi anosziu jog 
iszdii’hvst<‘s visokiu žoles 

f • 

paratai, žolių, 
geriausios 

trejos dovi neros 
gauti už numažinta preke pas 

Mrs. K. Juszkevicziene 
1100 E. Pine St.

Mahanoy City, Pa..
arba tiesiog isz manės. Pre

ke trijų devineriu 60c. su pri
siimt imu, arba G už $3.30 Rei
kalauju pardavėju visos aplin
kines ir duodu
Czia galima gauti visokias žo
les kokiu tik

Žolių katalogu 
auti prisiusdami 

porui 
muOse kuri

I žoles $1.00.
M. Žukaitis 

451 Hudson Ave.
Rochester, N. Y.

plliiszkes ir 
gos 
<**5

9

I ru k žoles,
Palan

ga lesi t e

gera pelną.

dusi.
t f 
r\'

ant svieto ran
ga limo 

10c. steni- 
Knyga Daktaras na-

apraszo visokias 
(F.20tF.20,1924).

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIEIftj 
per Southampton ant Milžinu fail v u 
Vienatini* vandeniu kelia* Lpduvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria*
Apleidžia Ne^ Yorka k^g Utarnlnka 
Greitas persėdima* Seuthaniptone.

Lietuviai ypatingai lydėti 
In I’iliava 2 k lesa, ^1150.00 Kares 
In Pillavn 8 kleaą'$10(1.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo ‘PlIlavoJ važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelezlansl laivai pa*atilyje. 
Informacijas apie prekes ir reika

lingu* dokumentus del inzkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apleltnkeje. 
CUNARD LINE, 
25 Broadway, 

New Vort.

*

atli- 
su spi- 
Tndia.-

eležies liejykloje.
vaikai

namie,
Pajuto

a t so
neradę 

pnulc’jo jos 
geso šniūre 

■skubino iu misi, kur rado 
jau negyva 
lavonu .i

N'eikmi suseko ir Misi u, ir ji] 
suome Liepos 14 d. 1922 m.

Gaila ir sampita, kad pas 
lietuvius jiaeitniko tokiu žvmv 
iszkaiĖ .jausmais žmonių.

A|>art to viso liko iiaszlai- 
eziais 4; vaikucziai, isz kuriu 
vienas yni nobylis ir kurezips.

— [loselandp kun. .Lapelis 
iszeme inidjunetiona pi:iesz 
paklusniuosius parapi jonis, 
drausdamas jiems net-' ir artyn 
bažnvežios eiti.

Pranės VI isienos

kai I pas

viso

ne- 
už

asz ne

keviezienos, 
kur gN’A’ena, tai mano ponas 
paliepė sekti paskui tave sn- 
kydamas idimt ejtau žingsni in 
žingsni, nes tai ponus Drauge
lis kuris gyvena tam paežiam 
namo ka ir poni Cimkeviczio- 
ne, todėl ėjau paskui pona.<.

Ir dūdavo
mu:

— Perpraszau 
nuolatos tamisteli 
per kapines?...

su nusiszypsoji-

ponulio... ar 
jni namo 

.... F.
O

I

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

------$-----7
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu

SI 1 1 u • Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia 

pinigus.
Gera banka yra jusu geriausi s prietelis.
Dekite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
—»—

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM. Prez.

LEČN ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

ar

ir szita

invest y t 
Pr i gelbės jumis pirkti praperte.

— Susalo i 
rasta 
nes; vienas ‘jų 
vilas 
skis?),

vienas 
snszatusius 

vra
M (‘kalau k is 

kriauczius^ 
prie 3358 Auburn A ve. Ji rasta 
siiszalusi prie 35 tir Auburn 
Ave. gaiviu. Kitas! suszales 
yra tik 
ninkas, isz 
sankrovon ir pasisk,’undo, kad 
yra labai suszalos^ Nuvežtas 
policijos stotin jis *už keliu va-i 
landų pasimirė. j

i

zmogus, o 
;ar du žino- 
ietuvis Po- 
(Mekalau-i 

( gyvenosi

35 
Kitasr 

žinomas
Joliet. ‘.Jis

vardu Donil-
užejo

a

y

O nelaimėt Yra daug žmonių.

r
I

kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

faff E* 
pleiskanų mirtinąjį priešų. 
Suvilginkite Ruffles savo gal«i
vos odų kasdien per kokią
savaitę Įniko ir pleiskanoj
.tuojaus pranyks. Naudokite
Ruffles nuolatos ir po to, ir; 
tuo bud u užlaikyk i to savo gal
vos odų švąrin ir sveika į’ 
savo plaukus gražiam ir žvll-* 
gančiais. * 1
Kaina 05c. apti«ko*o, ąrba prisius-.

vos odų švariu ir sveika ir

gunOiuis.

kite "5c. tiesiai į labarątotf ją.
F. AD. RICHTER CO.

104-114 So. 4lh St.
Brooklyn, N. V.
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PARDUODU F ARMAS.
■ •

Asz suteikiu plncziausins in
formacijas ant katros fanuos 
galima padaryti , pragyveni
mą,' nes pat?s, psmiu farmorys 
ir gyvenu ant farmos. Norinti 
pirkti farma raszykite, o kas 
norėtu matyti, ypatiszkai tai 
reike isz Scrantono imti kava 
in Lake Winola įrdszlipkite 
prie Davis Crossing, tas roisz- 
kia. iszlipsite ant mano faiinos. 
(F.27) R. D. 3

John G. Patterson, 
Factoryville, Pa,

PARDUODU SAVO 
PATENTĄ. 

p

D. GUINAN, Sek. Kastjerlu*
Sunku i’asti toki vyra, kuris 

pripažytn paežiai, jog ji ji yra 
pailsus naminiu darbu.

Raudona Bob'.
Tamsta perki gumini aiitnvę nešiot niai- 

U ILJ., ”
bato, o

Kada rr
nose, jieskok
Šitas ženklas visad randasi ant kelio 

ant užpakalio ir pado llirnincr ar Lopac.

Asz Juozas Szimukauskas 
noriu parduoti savo patentą, 
kuris yra, patvirtintas Wash- 
ingtone. Tasai patentas yraTasai patentas yra 
idol keturiu gaturiku spy ui u ir 
tinka dėl visokiu duriu, kur

ingtone.

trfc norėtum jas pridėti ar isz 
vidurio duriu ar isz lanko nes 
spynos tnka bile kuri Parduo-
du |ta patentą del to kad pats 
neturiu pinigu del uždėjimo 
fabrik0 .Pds iszdirbineti. Kas 
noroitu pirkti ta patentu galėtu
praimti dirbti nors trise arba 
ir (baigiau, Galima pradėti su
A M. M. * ' 1 <k * •

$3,000 ir galima iszkirstie su 
presu arba nulieta. Kart norėtu

* t N . * A..

pirkti'tai galėtu permainyti 
mano patentą ant st ūbos, for
mos, loto arba aut i^zinokes- 
czio galėtu nupirkti. Ąpie (lan
giaus informacijų 
arba atsišzaukito ant adreso.

Jos. Shimukouckns,
(16)' P, 0. Seltzer City, Pa.

arba aut. išzinokės-

raszykite

u
* BALL®'BAN D"r

“Rail-Band 
iš geriausių

Galima gaut “Ball-Band”

Mishawaka Woolen Manufacturing Co., 460 Water St, Mishawaka, Ind. 
"Ritmai IcurtA ________ j _ ■___________t*hfamai kune atlygina milijonais del nifties.'»»

ėeverykai nešiojasi ilgiausiai, del to kad jie padirbti 
. ■ musu ypatinga veikmę.

asyklu darbo. }ie yra pa- 
negali simjaustyt ar nu- 

spalvosr Paklausk par-

” Guminiai čebatai ir < 
materjaln, ir suleisti į vienų tvirtų šmotų per i

Balti ėeverykai parodyti čionai yra padirbti ypatingai del k;
dirbti taip tvirtai ir drūtai kad aštrios briaunos akmens ar anglies

Raitos, Raudonos, ir Juodosplėšt juos.
(Iav4)ūį(jjo.

ii


