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KUR 22 BEPROCZIAI SUDEGE IR DAUG SUŽEISTA. ,»

VV. n. HOCZKOWNKI, Pre*. & Mffr 
F. W. BOCZMOWKKI, Mllor

vidii sudegusios priglaudus dvi pnikszii

DUOKITE VAIKAMS GE
RUS SKAITYMUS.

LIETUVEI YRA
PASIRENGIA.

>-vežime buvo»>4 I

“ la-
Geisdami dažinot kas

Nebaszninku 
munszaine.

Chicago. — Pnlicijantas 
Haj-t ir Gleason isz Fihnore 
stoties turėdami daug priete- 
liu ir pažinstamiiju distrikto 
kur pildė savo dinstus, {inma
te važiuojont karavona su 
vortn.”
isz pažystamųjų įniro, prisiar
tino prie karavono, bet pama
to isz duriukiu kysziojent ga
la. maiszo. “Na 
graborins kad indejo 
mnisza in karavona.

maiszo 
bet

rodos apdegini; 
maisze girdot balsas siimusztu 
bonkn. “Kas ežia po velniu 
suriko Į»alicijantas Hari, argi 
ežia randasi balsaniavojimo 
ruksztis

Ilart atidarė karavona ir 
paregėjo pilna panaszn maiszu 
su bonkomis munszainos — 
viso 800 kvortų.

maiszn.

bes gala 
smarkei.

jau puikus 
koki tai 
Pagrie- 

j»at rauko
greitai alszoko 

nes davėsi

T *

Bezdžionka pardavinėjo mun- 
szaine.

Long Beach, Calif. ~ 
ko ne bus isz toH kvailos prohi-
bicijos, jeigu net bezdžionkos 
pradėjo panlavinet munszaino. 
Ana diena palicijautas czio
nais aresztavojo paprasta ma
ža bezdžionka, 
• -4. •

mokyta per 
pardavinet 
Toji beždžione isznesziojo 
boiikutos munszainos po visas 
dalis miesto o atneszdavo pi
nigus del savo locnininko C. 
II. Simona. Niekas iiodasijira- 
to idant bezdžionka užsiimi
nėtu lokiu bizniu, bet jsz noty- 
czin apie tai dažinota. Bez
džionka likos uždaryta kalėji
me isz ko labai yrn nžganndy- 
ta.

kuri buvo isz- 
savo loonininka 

uždrausta vaisiu, 
beždžione

Mai- 
ir iszmanyms.

Kuopina v^iska ant rubežiaus. 
Visi apsiginklavę. Nori ca- 

riszkos valdžios.

“Kas

randasi
f * >

[ atidarė

priguli

Turtingiausios kasyklos dega.
Wallace, Idaho. — Hercules 

kasiklos Burke, pradėjo degti, 
bet visi d. bininkai gilnknin- 
gai iszsigavo ri virszu.

Hercules kasiklos
prie Day Brothers ir yr.a tur
tingiausios visam valstije Ida
ho. Kasyklosia iszkasinojo si
dabrą ir szviiui o- nuo 1901 ine- 
1° jįLzB12.kęį9 Myyipipjciyjj§ 14 
tnilijonn doleriu.

Gavo “atstauka” 50 kartu, nu
rijo 50 piluliu tmeiznos.
Chicago. —- Williamas Fla

herty, 22 metu, randasi ant 
mirsztanozio patalo, nuimda
mas 50 pilulin strikninos. Prie
žastis užsikejsejimo ant gyvas
ties buvo ta, jog jojo miloma 
davė jam “atstauka” penkes- 
dosziints kartu, ant galo nega
lėjo to nukenst ir nutarė užsi- 
tmcyt, uos per daug Įiaeme ant 
kart idant tuo mirti.

30 anglekasiai nubausti 
kalėjimu.

AVelsburg, W. Va.

* > Įienk

Trisdo- 
szimts anglekasiu, kurie da- 
lybavo snmiszimo Clifton vi lies 
striuke, kuriamo szorifas Du
val ir szotjzi jojo pngialbinin- 
kai likos nužudyti pereita mo

li kos nu-
kožnas nuo

toB, Liepos menesi, 
baikšti kalėjimu 
trijų menesiu lyg penkių motu 
in Moundsville.
Atidavė puse savo turto vai

kams kuriu tęva nužudė.
Chicago. — Teismas Rocco 

Zito netikėtai užsibaigė už nu- 
szvogorio An- 

kada Rocco ap- 
buk jisai ati
tarto del sio-

nužudyto szvogorio, 
kad tik ji neuždarytu kalėji
mo. Kaxla džiuro ji iszrndo ne
kaltu, Rocco priėjo prie kožno 

ranka (loka
li ž iszradima

žudinima savo 
tano P/idnla, 
roiszke slidžiu i, 
duos puse savo 
rateliu

ir pabueziavo in 
vodamas jiems 
jojo nekaltu. Dabar Rocco pri
ėmė vaikus po savo pastogių 
n orint R pats turi septynis, bet 
savo prižadėjimo 
dalaikvs,
Eksplozije parakinio magazi

no padare daug bledes.
Pittsburgh. — Kaimelis 

Russellton, apie 
czionais

po prisiega

atneszdavo pi-

London. — Po Naiijudvam 
devintas lietuviszkas pulkas ir

m i k I i ni-

E. E

Suprato sūdąs kiek tai motere 
turėjo iszkentet.

Los Angolos, Calif. - 
Roberstone stojo priosz sudžo
Summerfield už p'ametiina sa
vo pacziules Violetos. Kada 
jojo sudžo užklausė del ko ji
sai pamote savo 
dėjo apsakinot per

nubodo kinu-

ant porklausimo
“Guodo-

paežiu, pra- 
dvi valan

das visas priežastes, pakol so
džiui tas labai
syti ir paliepė jam sustot. Ta
da paszauke
Violeta, kuri atsake:
linas sūdžiau, asz nieko nesa
kysiu, nes mano v.vras už ma
ne viską, pasakė, tik tiek turiu 
slidžiai pasakyt, jog viską ka 
mano vyro* jum rjvsn k e, tai asz 
turėjau nukensti viską per vie
nuolika, metu o no jisai.

Sudžo Įialiope
niokoti savo paczinlei p<T25 do
lerius kožna. sanvaitia.

Robostone

87 mirė nuo munšzaines.
(’liicago. — In laika vienos 

sanvaitos czionais mirė ano 
muhszjiines 14 žmonių, o nuo 
pradžios naujo 
gonbutosia rajidasi apie du 
szinitai kurie serga nuo užtru- 
cinnno. Per taji laika automo
biliu nžmusze 89 ypatus.

meto 87. Li- 
randasi

Ne turi $4,665, ne esi 
apsiredias.

York. — KriaiicziuNow
kliubas nutarė, jeigu vyras no
ri būti parodytu kaip reike, tai 
turi ižduot ant moto 4,665 do
lerius ant savo padabinimo. 
Ant drapanų $3,065, skrybėlių 
$345, czeveryku $593, kitoms 
drapanoms $660. — Pagal mu
su nuomone, tai 500 doleriu 
ant meto užtektu ant puikaus 
pusi rėdymo, bot nokurio noižr 
duoda ant moto no szimtinos 
o ka ežia kalbėt apie tnkstan- 
czins — kvailvsta.

Subjaurino ir pužude szesziu 
metu mergaite. / » ‘f1 * I

Philadelphia. — Apie du 
tukstanezei inirszusiu žmonių 
norėjo pakart Wylie E. Mor
gan, 38 metu, balta žmogų, ku
ris prisipažino prie nužudini- 
mo szesziu metu mergaites Li
li je Gilmore.

ergelio apmalszyti 
žmonis ir ant galo pasiseko žu-
nemažai

Palicije turėjo

dintoju uždaryti kalėjimo. Ža
dintojas toip buvo perimtas 
baime, jog meldo palieijantn 
su aszaromis idant ji .pasody-

25 mylės nuo 
visas sudrėbėjo per 

eksplozija parakinio 
no prie Superior No. 1 kasyk
lų Utaminke. Magazinas isz- 
leke in padanges o apie szim-. 
tas namu paneszc mazdaugiau 
hledes. Isz pradžių manyta, 
buk keli anglekasiai pražuvo 
kasyklosia, bot vėliaus tasai

magazi-

tu kagreieziause ant elektriki- 
nes kėdės už papildyta žndins- 
ta.

Mergaites kurni rado Nesh- 
aminy u pelu k i jo tūli Croydon.
Kūnas buvo visas apdraskytas, 
žandas stdaužytas. penkiosia 
vietosią,’ khjos ir 
pjanstylo J

I A «L 1 « a 4 4' 4

do palicįjai vieta kur inmete 
kūnu mergaites po subjaurini-

rankos su
os ir turėjo kitus žai- 

dnlius. Žadintojas pats paro-

Gerai suprantame, jog vaiku 
kūnai reikalauja maisto ir mik- 
liniino indant jie tinkinai aug
tų. Protas ir reikalauja maisto 
bet inforacijinio maisto, 
st o supratimui
Ir todėl laimi patarina prileisti 
vaikus jnie geru knygų.Zįas 
tiek gėro protui ntnosz kiek 
tinkamas maistas ir 
rnas kunui. Daugelis miestu ir
namu beveik visai nmailina 
viku protus. Mokyklų komite- 

net ii- tėvai, tik pristato 
viena arba dvi 
gas mokykloje vaikams, 
darant ntik laika bet ir pinigais 
gaiszina. Kuomet suaugę gali 
perskaityti knyga iu kelias-va 
landas, kaip neiszmintingai ti
kėti, jog vaikai turi j)er metus 
skaityti viena arba dvi knygas. 
Paprastas pirmos klinsos 
menturius neturi dauginus 
skaitomos medžiagos negu di

lu ikrąszt is. 
nekoštu kasdien

lai,
skaitymo kny- 

l’aip

neturi
le-

pa
pa koi žingeidu-

.Pg

istorijų kai
ne dėlto, 
ar nenori

va m s

jog 
Te

dą ug 
pa-

nžsiemimas 
geras knygas ir 

vai-

delis kasdieninis 
Bile žmogus 
per kolas valandas, nuo aszuo- 
niu iki deszimts menesiu, skai
tyti ta pati laikraszti. Bet ma
žus vaikai mokyklose turi pri
verstinai skaityti visa tas 
ozas istorijas
mas juos apleidžia. Mokytojos 
gali paskirti dalis 
po skaitymo lekcija, 

vaikai negali
skaityti visa istorija, bet. lodei,
jog tas perskaitymas knygos 
imtu kiek galina (laug laiko, 

Geras bodas s ulaikvti vai
kus nuo blogu pripratimu yra 
duoti jiems gerus daigius, 
prie vsko gero priprastu.

nereikėtų taip
muszti vaikus ejigu jiems 
rodytu kaip linksmai ir nau
dingai bovintis.

Apszvietimo Biuras tiki, jog 
geriausias vaikins 
yra skaityti
žurnalus. Istorijos duoda 
kams informacijas, priduoda 
jiems idalus ir apsiėmimo bu
dus, pakelia gerus norus, ir pa
tys sau vieni tapsta. geresni pi- 
liecziai.

Keliones knygos ir žurnalai 
veda vaikus ant svajotu kelio-

Sztai paveikslas parodo 
Now Yorke. Toje priglaudoje rado mirti 
užsidegė kaip mano nuo įdeki rikinin 
mojo artimoje nuo priglaudės.

ant W’ardo saku
22 nelaimingi beproeziai o daug sužeista.

a k men udratu kurio sutruko laike szaudimo
.\ amas 
netoli-

miletai siunezia savo kityginin- 
kus in bile valstijos dali su pra
kalboms apie “knygų 
Kelios valsįjos banda

verte.” 
“apskri- 

uziu kolaujaneziu knygynu sis
tema.”
knygininkai nesza knygas ūki
ninkams ir

ISZ VISU SZALIU GROMATA ISZ LIETUVOS.

Antanas 
gi e,

Tokiuose atsitikimuose an

tris baterijos maszininin kara
binu stovi pasirengia ant pra
dėjimo apsiginimo nuo lenku.

Vokiszki aficieriai valdo lie
tu viszkais pulkais kurie kuo- 
pinaai aut rubežiaus.

Paskalai cjna buk lenkai ma
no iszsiunsti daug vaisko in 
szali (Iranu ant apmalszinimo 
lietuviu, jeigu nepaliaus toli
mesniu užklnpimu.

\\ aldemaras 
(gontkartis g; 
kos szeimvnos didvvrio 
neekio?) lictuviszkas atstovas

“Kovojame 
nuo rusiszko jungo ir manome 
tuja liuosybe laikyti. Ergelije 
su Lenkija geidžeme tik tiek 
idant paskirtu rubežius terp 
Lenkijos ir Lietuvos, bet 
lyg sžiai dienai neiszpilde.”

Gudakiemis (įientraline zo
na). — Mediniu nameliu mies
teliai Vilniaus nentralinoje zo
noje. kur ejna karas terp Lie
tuviu ir Lenku no turi jokiu 
instatvmu. Kožnas yvras turi 
ginklą. Daugeliuoeia tTiohosia 
kabę 'karabinai. ^Draugus pasi
tinkama boaka gamine**, Net 
klebonijos szimiie dislrikto do
rosi savo namine. Zona turi 
maiszvtus 
ginusia lietuviu*, baltgiulžiu ir 
žydu, kurie nori būti po Lietu
vos valdže o no po I.enkijos.

Lietuvei sako, kad nors jie 
atsisako pripažinti ‘tautu sau- 
jungos nusjjrendima, paski
riant i ten k i jai puse zonos, vis
gi visas kariavimas invyko 
Lietuvos pusėje in knrin len
kai bandė insiveržti. Neiitrali- 
nes- zonos valstiecziai nenori 
jokios valdžios. Visi sako, kad 
geriau butu kad siigryžtu cn- 
riszki laikai, nes jau nuo 1914 
nieto neturi jokios taikos ir 
ramumo.
Taika pertraukta terp Lietu

viu ir Lenku.
London. — Telegramai isz 

noutraliszkos zonos pranesza, 
buk Lietuvei pertrauke taikos 
sutarti su lankais.

Lietuviszkos ginkluotos ban
dos pradėjo isz naujo užklupi- 
mus prieszais Lenkus užimda
mi vietas paskirtas per kami- 
sije del Lenkijos.

Musziai prasidėjo isz naujo. 
Kaip rodos keliolika krito ant 
abieju pusiu ir daug sužeista.

Lietuvei užklupo ant Puza- 
novo ir Kazimierowka arti 
Laudxmrovo. Vienas afioierius 
ir keli kareiviai likos užmusz
ti. •

Prie

l’za nice kis
arsingos lenkisz-

Fznr-

sako: už laisvių

iszKrasaucka^ 
aplaike28 užmuszti ant geležinkeli. Į (\irneo-i

Artimoje Duer- ežia gromata 
susi-! Rutkanskaites isz Kam 

jo isz į dainių apsk..

Beri i mis.
ekspresinis

rniisze su kilu
1 rakis 
kuris <•

I

Pa.

su
jo vaikams iki jU Esseno. 28 pasažieriai likos už

dariu. Taipgi aprūpini kaimy 
niszku ir mažu miestu mokvk-

11011-las su nauja medžiaga ir 
įus fonografo rekordus.

Motorin 
svarbesnio 
insleigti
<avo mesuose. 
nizuoti

drmigystoms 
užsiėmimo

u o r 
kaip 

mokysiu knygynus 
ali orgaTėvai 

“ tėvu

tVH

g’
makytoju” 

organizacijas, laikyti invairius 
socialius susirinkimus ir apkal
bėti invairius budus kajpgr 
vietinėms mokykloms knygų 
lykai. t'ž deszimts doleriu ga- .

gerusIi užsiraszyti gauti Iris 
ailui žurnalus. Surengti vaka- 

padaryti pinigu vaiku 
psieks<. du l iksiu.

•kau
lino A niūniuos

• Kc'
,o-

1O

.lakubaieziu

M

I I
Sugruvo namas, 18 pražuvo. | y'

Lisbon, Port ilga lijo.
Iuoniolika žmoniii 
i u 70 sužeista 
namas Coimbroje sugriuvo Pa-

nmsztais o daugeli sužoido.

Asz 
.pražuvo o 

km In, degantis

džiaus:
Na u jenos pas
Žiemos nėra, 

j kei palijo ir kaip rodi 
, ra bus linksmiau.
Kleivmio, ir
\ leksa DrasueZiukas

1 sze savo tęva ir

I i

% los:
to- 

t nn-

1

bus

uni''
I’lel us

IS ' 
Stasicne

JamasZiene mire.
UŽUIU- 

moezoka. Mat 
apsipaezinot.

vasa-

nedelio ryta. Rikfėhas'rMkYi |io 
griuvėsiais bdvo baisus, nes, -

i bet tėvas nepavoliuo ir už tai 
i baisei ant tėvo užpyko.

II valanda vakare, 
vas su motina 

Kaimo: kur Aleksa buv 
ant abieju ir 

sukapodamas abieju 
Isz pradžių ne 

norėjo prisipažyt prie tojo bai
saus darbo, bet kada rado ge
trus davadus iszveže in kalėji
mu. Taigi vietoji* vestiniu at
sibuvo laidotuves. Dievo susi
milk kas sziadieii e Lietuvoje 

no nogalema

laivo baisus, 
ugnagesia i uoga le j< > 
gu iszgialbet per lirpsn

nes 
iiclnimiii-

a.

auti Pasiaukauja save ant laužo.
Kalkuta, Indije.

Etowah, paprat imas susidegi-1 szoko

relini
knygynams
Pirmyn pastūmės draugiszku-
ma ir aprūpins pinigu kny-

norėjo

Apie 
kada te

nuėjo in a ha ra 
o

namine.
gyventojus, dali

jiasislepias, 
mrAide• I-’ 

nimo da neiszejo isz paproeziO kirviu 
kaip tai Anglijos valdže mane, 
bet da vis k:iip kada atsitinka 
kaip apie tai likos dažiįvota.

Gauga Din Ahir, 
po trumpai li- 
Jojo jauna, 22 

Miisaminat Itukka, 
jojo mireziaij ap- 

roiszke, buk jiji savo paaukau- 
na ant laužo drauge su sav3 
vyru, 
li, o iioriuts josios szeimyna ją
ją atkalbinėjo nuo tokios bai- 

naszle neno
rėjo apie tai no klausyt.

Ant rytojaus, 
A h iro parengė 
mo, uaszle 
neszdama

1 
galvas baise i.

Kupczius 
28 mein 
gai

ir 
goms.

Amerikioczini 
koms ineigoms .himikmiu. nu- . ,• •. • i • tuojaus potingus amerikieczius, kurie! 
perka brangus-drabužius, bran
gu maišia, automobilius, 
tus puikumus. Mes norime 

motores, jieižiai iszaukleti vaikus. Stoti pir- 
a 4. 4. W 'fe. 1 • ■ a •

n

vidui inisz- 
nuduodu tur- 

amerikieczius, I___

SU

ir ki
ūra-niu per pasauli. Kuomet užau

ga in vyrus ir i 
stengs uždirbti pinigu iszpildy-'įmyn. Per knyygas vaikai susi- 
ti svajones ir sapnus, 
vaikams priduoda pamala būti 
rūpestingais.

Vaikai isz kaimiszku mokyk-
kartais Irukdvti kuomet 

pradeda lankyti augsztosnes 
mokyklas nes jie 
knygų skaito, jog negli 
vaikus isz kitu mokyklų, ir isz 
sarmatos nustoju lankyti aug- 
sztosni Mokslą, Jie neturi ta 
patyrimu kuri knygų skaityto
jai lengvai ingysta. 
progos skaityti knygas nes na
mai ir mokyklosrkurias laike, 
neturėjo geras knygas.

Apszvietos Biuras pagamino 
knygute

lu

tiek mažni
sekt i

Net u vėjo

“Modern Equipment 
for One. Teacher Schools, ’ ’ 
ri suraszu knygų vaikams. Ta
vo valstijos knygininkas val
stijos soste, ay viethns knygi- 
nikas, su noru atsakinės viso
kius klausimus apie vaiku kny- 
ggs ir žurnalus. ’

Daugi is valstijų aprūpina pi
nigus instoigti valstiszkuskny- 
gynus ir sgmdo valstiszkus 
knygininkus. Ar žinai, jog bile

ga-

ku

distriktas, tose valstijose, 
li pasiskolinti ponkiasdeszimts 
knygų tik užmokant persiunti
mo kasztus? Ant. pareilęalavi- 
mo, puse knygų gali būti vaiku

nesza su geriausiais pasaulyje
Garsus Amerikos raszytojas, 

kuris per ilga laika atslovava 
Amerika EuroĮiojd, viena vaka
rą, laike Įlietu, 
garsas Suv. Valstijų vyriausio

kuris per ilga laika

sėdėjo szale

mirė 
Etawaho. 

metu pati
darosi, jog visko 
npraszyti.

ant laužo drauge 
pagal sonoviszk

I s i os mirties, bet

ka papro-1 gZįaį judintojas savo draugo.

kurni

f
Sztai paveikslas

♦

-f
*

•r

tttfnrii, 
t<4»M»4sl a

kada
ant Rudegini- 

ptisiredus baltai, 
užžibintas žvakes, 

ant kurio josios 
gulėjo, atsigulė 

prie jojo, kunigai pridėjo ugni 
abudu sudegė 

a pity* tai

teismo teisdario. Atstovas pra- nP°j° kiuža 
apie

r\ .. . .v 
prie laužo ir
Yaldžo dažinojus v...,
aresztavojo keturis kunigus už 
pavelinima laikx ti tokias bai
sos apeigas,

dėjo teisdariui oasakoti
juokingas kelines no

sziojo kaipo vaikas. ,Jis paptu 
šakojo, jog motina pasiuvo jas 

Teisėjas 
ns ir jis,

v y ro kuinus
kokias

isz senu niarszkiniu.
gardžiai nusijuokė, ns ir jis 
būdamas vaiku, panaszias ke 
įlinkos nosziojo.. Žmones, su

iv ji

įlinkos nosziojo..
kuriais susidaro būdami vaikai 
knygos kurias skaito, taip abu
du pralavino, jog dabar yra du 
isz garsiausiu amorikiecziu. 
Iszaugo isz drapanų, kurias no
sziojo kaipo vokai, ir dabar net 
galėjo pusi juoki i isz j ii. Per 
knygas kurias skaito, insigijo 
pripratimus kuriuos iki senat
vės neszioja.

—Foreign Language Infor. Service. 
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Užkasė gyva nhujei gimusi 
kudixi.

Tunkhannock, Pa. ■ Darbi- tino. Kaimiuka Pap. sir mielu

garsiausiu
Sodžiumi

kuriuos nubaudė 
anl’^esziu rneįu iii kalėjimą.

Tamsunu auka Lietuvoje.
Se< Iži u na i, Panom uno 11 if vai s. 

kaime susirgo J.
Adomones vaikas. Motina szita 
kūdiki sumano greit iszgydyti, 
nes, sako, kad deles Įiasikidę, 
Nuo pasikėlimo dėlių pripylė 
kūdikiui in burna žibalo ir lau
kianti, kada vaikas pasveiks. 
Belaukiant pasveikimo vaikas 
pradėjo eiti silpnyn,
motina ėmėsi iszvaikMi 
isz vaiko viduriu. Nueio Įįas 
kaimiuka Pafb paprasze tarpa-

mrubmot
deles

Roberto 
Rutknueko, kuris nužudė savo 

•dranga Walteri Milevicziu isz 
Ohicagos, kada vaikai susi k i- 
virezino ‘ laike kaziriavimo. 
Abudu turi po trilokės metu.

■ ■ ' ....... r1* . .........

Užpuolimas. Lietuvoje, 
linkiai.

nakezin

•laike

atsibuvo 
smarkus muszis, kuriamo 
daug likos užinuszta ir su
žeista, 

i--- —
KLAIPEDIECZIAMS.

lnimis,

niukai czystydn.mi Lacyv'dles su,tiko duoti tarpaiino

Ne vėjeliai ūžia - puezia— Sausio men. (lien. 
Gailiszkiu kaimo už

puolė Į)il. N. J 
nes gynėsi, bet pleszikams pa
vyko insiverži i in namus. Su- 
muszo žmones ir 
doszimtis litu.

Adenas ploszikas 
rastas netoli < pleszinio 

jo draugu, tik nie- 
pleszikai

L ploszikai. Žmo-

atPine kelias

Prie juros dailei, 
Isz už kalnu nuo Kaunu ožio 
Artinasi Szauliai.

Sudirbėjo, sudundėjo 
Klaipėdos laukai, 
Iszsigande bėginėjo 
Franeuzai ir Vokiecziai, 

Kur jūruže Nemunėli ' 
Buoziuoje saldžiai, 
1 ji et u va i te bornužp 1 i 
Vaisina gardžiai,

Ir dainuoja nauja daina 
Ja visi dabar supras,

i noru sujik'o duoti tarpaiino, 
kapines, rado ter{) pelenu nau- kad tik iszvaikyti doles . P|i)įsi- 

greitai užpylus 
davus

jei gimusi kūdiki kuris likos 
palaidotas gyvu po užgimimui,

knygos. Bile kas, tik paraszant pagld daktaru tvirtinimą.
Palieijo pradėjo Rznipinet, 

areszhiVojo Georgo Long ir jo-
valstijos knygininkui, tose val
stijose, gali pasiskolinti viena
r dvi knygas an I keliu svaicz.iu jo paežiu,- kurie turi penkis

u. iar menesiu. vn i Izu a A Li i riti

noszus mimo
ant cukraus farpa.tino
vaikui valgyti, paskiau uostyti 
o vėliau gal ja burna inpyle. 
Greit vaikas įniro, nes- užteko 

kūdikio mirtie^, 1- I __ L
ir žibalo. Po

ryta buvo
Vietos

pribaigtas 
kas jo nepažįsta, nes 
apsvilino jo veidą.

Panasziu pleszimu . inusn
apylinkę j pasitaiko ir daugiau, I1, . V • * «... -----
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KAS GIRDĖT
Will H.I ŲII.I

Influenza ir uždegimas plau- 
eziu (pneumonia) dabar sump 
draugavo in viena ir prasi mi
ne “flumonia” kuri smaugė 
žmonis po visas dalis Ameri- 
ko. Toji liga yra užkreczmma
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ir paejna daugiausia nuo ne
svariu torielku, hoteli uosiu, 
publieznosia vietosią ir namie. 
Gerai iszmazgotos torielkos ir 
kiti indai yra geriauses gink
las prieszais flumonia.
priguli nuo gaspadiueliu už
laikymas savo szeimyneles g(j- 
roje sveikatoje.

Daug

susi-
b""Ii
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į.
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Binghamptone, N. Y. 
t vore nauja draugavę vadina- 

‘*Tautiszka S:
kurios tvkslu v ra 

ižgialbejimu svieto nuo amži
nos peklos. Vadu tosios drau
goves yra Rov. C. P. Houle.

Vyruezei, jeigu kunigai lyg 
sziai dienai neturėjo pasekmes 
ižgialbejimo svieto nuo amži
nos pekliszkos prapulties, tai 
ir toji draugove neturės pasi
sekimo.

ma
. Drauguve

zventinvbes *
♦ >

Keliaus in Afrika.

v

Ladv DarataLondon.
Mills iszkeliavo in Afrika tiks-
lo moksliszko tyrinėjimo.

Ii
Į<

provininkai
nuolatos

musu 
kurie 
prohibicije, pa-

veikslas parodo 
si redo

Pa
ku i p ji ji ap- 

a t bu na.kaip atmina, savo ne
paprasta keilone kuri yra pil
na visokiu pavoju ir nelaimiu.
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Nekurie 
Washing t one, 
gerki i u oje už 
tys slaptai gere ant prapal 
kaip pasirodė ana diena kada 
kongresmonas Gali i va n isz 
Massachusetts 
savo vietos, 
sitraukos mnnszaine, 
galėjo pastovet. — Tai tau 
patys gerkluoje idant pras- 
cziokeliams atimt ramybių, o 
patys teip pasilaka jog negali 
pastovet an,t kojų.

Gali i va n 
nesirado ant 

nes buvo t ei p už- 
jog ne-

dirbti ant užlaiky- 
Ant galo negalėdama už

dirbti ant pragA vęnimo pradė
jo paleist n vant už ka, likos 
aresztavota. ir isz tos sarmatos 
atome sau gyvasti. Sieratukus 

priglaudus narna,

rojo sunkei 
mo.

paimta, in 
pakol tėvai neatsiszauks ir ju
ju nepaims po savo apglobti.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
kas dienaatsibuna 

svieto!
ant szio

isz

Tęva Die-

mete tuos szmotelius po visas 
szalis. Tik Dievo Sūnus stojo 
in kova su velniu, nugalėjo ji 
ir iszgialbejo savo 
va. t

\relnias padary<lavo daug 
blades ir Egipto gyvcn.tojn.rtis, 
nžnoszda.mas Jiieskoms jn lau
kus.. Babelioniocziai, kurie gy
veno apie 4000 metu priesz už
gimimą Kristusa, suko, vel
nias teip davėsi in ženklus jn 
dievams kad jie stojo in kova 
su velneis. Vienas isz svarbiau
siu velniu buvo 
perpjautas pusiau,

_______  SAULE _______

Musu Mergeles.
• '■ . '' 'p / r »

Ant szios žemes, ne.r margeles, 
Kiiriįt no kibtų bernelis, 
Bijo yra klek protinga,
Vis berneliui maloninga.

Dvi tik 8žii’dys) susibėga, 
Gauftft stipria savy jeg«j 
Vienrts kitam tik pati ko...
Gauta stipria savy jėga

*

I

siu

sako,

nugalėtas, 
isz vienos 

puses sukurtas dangus, isz ki
tus žeme. Tnimpai sakant, 
loj senatvei velnias buvo ko- 
nia lygus Dįevni.
Kada veliu u i nepasiseki* kovo
ti su Dievu, 
žemyn ir ežia 
žmonim visokiu szunybiu.

Apsiyedo tuoj ppliko. 
Jeigu nori jau mylėti, 
Turi žinot kaip pradėti; 
Kaib mergyte pavilioti. 
Ir kaip su ja susituokti.

O Dėmute gerai daro, 
Girtus vyrus nanmn varo.

Esi vedos, ar viengungis, 
Patarimo ozion tau migis;
Kad szias eiles paskaitysi, 
Daug teisybes pamatysi; 

[Nors gal vardu neatspėja u, 
Bet ju doi’btm pažymėjau, 
Kad daug kartu atsitiko, *- 
Tas teisybe j mail i ko

Ar vaikinas, ar-mėrgeĮe,

KIEKVIENAS ATEIVIS TU
RI TURĖTI INEIGU TAK-
SU PALIUDIJIMĄ PRIESZ 

APLEIDŽIANT SUV. 
VALSTIJAS.

apleidžiant

*

1b

ži-

*
L '4/

; J

Eidama kuomet pas, Barbora,

6
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Savy tvarkos jeszkok kelio. 1

Ateiviai apleidžiant Suv. 
\’alstijas turi gadti ineigu tak
su užmokėjimo kvitas. Visi 
ateiviai,

Su u t yda ozion skaityki,
(Jžsigauti nemanykio.

ais intikrintn,

keti norma]iszkiiK* taksus isz 8 
procento ant visu inęigu sa
vi rsz $1.000 paliuosa'vimo. Pi
lietis’ ir ai'HsigA^enek ateivis 
moka 4 procentą ant pirmu $1,- 
000 apart palinosavimo bot ne- 
apsigvvenes moka 8%.

(nstatymas reikalauja, jog ne
apsigyvenusio ateivio darbda
vys turi pinigus nuo jo paimti 
isz algos ir valdžiai užmokėti 
juos. Tas nelieczia apsigyvenu-

*

/i

Atsiunstos 
gromatos i r 
prilipytas lietnviszkąs paczti- 

“Klai-
(Mernel) 10 markiu. Ka 

U

Klaipėdos 
laikraszczei turi

mete.

nes markes su paraszu 
pėda 
parodę, jo lietuvei pradėjo 
valdyt tenaitinins paežius.

tada jis nusileido 
in pradėjo dalyti • ■ 1 1 • f•, Žiū

rėk, tai iii karves (eszrneni in- 
lindo ir.pieną pagadino, tai in 
krosui inlindes vaitoja, tai isz 
užkampio a’kmeinu paleidžia, 
tai nakti žmogų sutikės sumai
no arklius ir 
pridaro. Žmogus 
arkli džiaugdamasis veda, ji iii 
1 varta, bet ant rytojaus vieto
je arklio randa 
Niekas nesuskaitys 
velnias padaro bėdos del žmo
nių.

Bet dabar 
kais, ka.da žmones visur 
neja, skaito 
ežius, tai jau pons velnias isz- 
ejna. isz mados ir apie ji'' ma
žai kada girdot. Sztaj padan
goje loke didelis pauksztis, ar
gi ta i ne but ii velnias? Bet kur 
tau. Pauksztis nutupi*, žiuri — 
sėdi lopsziu.je žmogus ir matai 
besisukant koki tai sparnu, bet 
geriau prisižiureja.s,

panasziu szposu 
gavės gera

9

dideliu gulbe, 
kiek tai

ia i- 
važi- 

knvgas ir In ikrą sz-

paskutineis

matai kad 
ne žmogus suka ta sparno, tik
tai maszina.

Trumpa i
pirma žmonis mane,

sakant,

Turi perimti per tvora..
Pakalbėjas su Adple, 
\Paviliokio jos sžiręlele.

O jei eisi pas Agiito, ( 
Neszkiš kartu ir bandute..

Nckalbckie apie Ona, 
Gal ji bua ir gera žmona.

O nuėjės pas Brigyta, 
Gausi szokti tuo ‘Laikyta.

Pamylėjęs jau Ursžtlle,
Gausi kakton dido dūle. .

O pas gražia ja Mortute, 
Busi szokyts per virvute.

O jei myli Veronika, 
“armonika.

O Pranciszke pamylėjęs, 
Verksi amžius atsidėjęs.

Bet mylėdama Petronėlė,
Tad ir puoszkie ja kaip lele. 

O Anele kad nivlesi. 
Pilnai duonos vis turėsi.

Viktorija gero budo,
Jos ir darbai gero grūdo. 

Nesurasi. Magdalenos, 
Neužžibines balanos.

Visi* žino Katarina,
Kad eidama smukini mina.

Jzabelija mergele, 
\risad graži kaip gėlėlė.

Na, o žinoma Mariute, 
Grpži, meili, kaip uogute.

O Marcele gal geriausia, 
N e s j i' v i si i om et t y kiaus i a.

Apie Rože ka sakyti...
Ji K’

Dažnai grajik 
) Pranciszke pamylėjęs,

! >

Nors tai jugku eik* pinta 
Bet pavyzilži 
ri'ad Hiergelc's nėmurniekit, 
Baiisti nuiiie nežadekit.

Juk patarle nmmi sako: 
Kas yrUcultas ta ir plaku.

czdsnako” jei užkrimsi.
> II

užmokėjimo kvitas.
kurie mano apleisti 

Suv. Valid i jas, turi nueiti pas 
savo distriko vidujiniu užmo- 
kozeziu kolektorių (Collector si ateivi. Jeigu reikalinga pri
nt Internal Revenue) arba inei- rodyti, jog apsigyvenęs ateiris, 
gu taksu . agentu, ir užmokėti darbdavys gali isz Collector of 
visus ineigu taksus iki paskuti- Internal Revenue ofiso gauti 
ųio menesio buvimo Suv. Valti- 

įjose. Kuomet taksus moka, ar-
i parodo, kad nerei-|i 

kia mokėti, nplikantui 
ineigu taksu 

Pus certifikatas

pui aiszkiai

mėlyna kvitą Form 1(178 ant 
airius prislėgta

sugražinta. Ant kvitos pažyme-
dabar gyvena Su v. Val-

ir darbdaviui

L

1 H

da 
T.

lai taip luina, ’statytas Vidujiniu Pžrnokesz- 
agentui priesz iszvaž.iuo- 

s iszduos ineigu taksu
ežiu

! jaut, kuri
A . M fl «

l ;

i išzduo- 
eertillkata. stijose ir nežino kada, jeigu ka-

turi bpti nri

ta, jog
f

da, jis apsigvvens kitoje szalv-
je. ' ’ ’

n

Su v.

1
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Praejta meta gyventojai Su
vienytųjų Valstijų daugiau su
valgo mėsos ne kaip kitam 

Taigi praejtn meta su
valgome 16,333,000,000 svaru
mėsos, kas pripuola ant kožnos 
galvos konia po 148 svarus, 
vra tai szoszi svarai mosos 
daugiau ne kaip pripuolė 19*21 
meto, kas parodo, jog žmonis 
daugiau suvalgo mėsos no 
kaip sau nekurie virszininkai 
mane. Ištežimas mosos in už- 
rubeži truputi susimažino, o 
prekes ejna in virszu. Tas pa
rodo, jog czionais 
parduoti ne kaip
tur. Paprastai ant ypatos pri
puola kas metas po 15 svaru 
jautienos, 8 svaru verszienos, 5 
svarus avinezienos 
rus kiaulienos.

Velnią daugelis 
ir kitus 

Bet ar žino kas,

gali mesa 
iszvežt i k i-

KAIP ATSIRADO IR KUOM 
YRA VELNIAS.

-------------- '

kasdien
žmonių mena, jo bijo 
nuo jo baido.
isz kur ir kada velnias atsira- 

nelaimin pada- 
pažinti 
trumpa

do, ir kiek jis 
Norint sziek tiek 

paduodame

ten, kur 
jog vol- 

nes padare, dabar daro maszi-Į J ieva graži pažiūrėt i,
, M • I 1 . X ______ 1 J •

ii visus palinksminti. '

kad«maszinosna. Ir gal Imt, 
iszvtlre adgal velnius isz kur 
atėjo.atėjo.

Žmonis daug dalyku, kuriu 
nesuprato, prirokhvd velniui 
ir dabar su 
kad tai ne 
ju tėvai jiems pripasakojo ka
da buvo kudikcis.

pr'irokhvd
laiku dasiprato, 

velniu darbai, ka

Szirdis traukia ja mylėti.
Ir Našlute neblogiausia, 

•Ta, prie visu artimiausia.
Kastancija visi žino^
Valgyt skaniai pagamina. ‘ 

O Alena visi myli, 
Nes ji tyki, visad tyli.

Kas nežino Antanina...
į Juk ji gražiai smulkiai mina.
I

ir 76 sva-

Rusiszki bolszevikai kanecz 
geidže atsižymet kuom norints 
priesz visa civilizavota svietą 
ir visaip mausto apie permai- 
nima savo tiesu ir visokiu už- i 
manimu. Dabar danesza tele
gramai, buk bolszevikai mano 
szvensti szventadieni (Nede- 
lia) Pąnedelije, nes sako, buk 
szventadienis vra krikszczio- 
nin szvente, Subata žydu o [tėvus ir 
Petnyczia mahometonu, todėl 
mano investi Panedoli kaipo 
sanvaitine szvente. Darbinin
kai Odesoje ir Kijave jau pra
dėjo szvensti Panedeliais vie
toje Nedėlios. BolsZevikams 
vien tik rupi idant diena atsil- 
sio neatsižymetū tikejimiszka 
szvente. Bolszevikai tame ne
turės pasisekimo, nes žmonis 
yra pripratę prie Nedėlios ir 

szvons kaip lygsziolei 
szvente.

re?
velnią, 
apraszyma isz jojo gyvenimo:

Velnias yra labai, labai se
nas. Szventas Kasztas sako, 
kad prie svieto sutvėrimo jau 
buvo velnias.

.Velnias vra auksztos kilmes’J 
aniolams, nes 

kilęs. Vėl

i t U
i

♦

tuja

Pristumta prie paskutinio 
vargo ir aresztavojima už ne- 
moraliszka pasielgima, 24 me
tu Gladys Burkart, naszle ir 
motina asztuoniolikos metu 
kūdikio, atėmė sau gyvasti su 
klorpformu..

Nelaiminga paėjo isz szei- 
mynos Goodman po kuriu 
miestas Goodman, Wis. yra 
pramintas, isztekejus už elek- 
trotekniko, kuris užbaigė 
mokslą Marquette universite
te, panesze pirma smūgi savo 
gyvenime, nes josios vyras li
kos užmusztas laiko darbo 
Wausau, Wis.

Nuo tojo laiko prasidėjo jo
sios vargai, nes in menesi po 
tam pagimdė kita kūdiki ir tu-

i* jNT ' #iiL4j| i. 4' ■ J'I ■#■’til' ■«

kuris

jis buvo lygus
isz jujn tarpo yra
nias teip galingas, kad net pa
ežiam Dievui padare daug 
nesmagumu Kad ne 1 1 
butu Adomas su Jeva

RIKE v

Dievui
velnias, tai 

, nepra
sikalto ir nereiktu Diedui Tė
vui siunsti savo Sūnaus ant 
žemes, kad per savo kentėji
mus ir smerti jszpfrktu rtiusu 

musu griekus. Ir 
Kristui norėjo velnias pakisz- 
ti koja ir ji visaip gunde. Vėl
uos užneszias Kristų ant augsz- 
to kalno, parode daugybe pui
kiu vietų tardamas: 
lenk man o a.sz tau atiduosiu 
szituos visus miestus!” 
Kristusas neimsi lenke velniui, 
nors tas diysdavo su Dievu 
varžytis.

Rasztai parodo, kad senovės 
stabmeldžbi arba pagonai taip
jau pažinojo ‘velnią o ju tas 
velnias buvo da galingesnis nes 
kaip kartais nuveikdavo jųjų 
dievus. Toli in 
Egiptas, kurs 
deszimts Dievo Prisakymuo- 
sia. Egipto rasztai, 
kia 5000 metu atgal, sako buk 
velnias amžinai kovojąs su jų. 
dievais, o ypatingai su vyriau
siuoju. Viena karta velnias 
pašikvietias Dieva pas save in 
sveczius, paprasze ji atsigulti 
in graba, del iszbandimo, ar 
jam tiktų. J4i grabas tiktu, tai

“Nusi-

Bot

pietus guli 
minavojamas

kurio šie-

velnias žadėjo ji Dievui pado
vanoti. Dievas intikejo velniui, 
ir atsigulė i n. grabu. Velniui 
tik to ir reikėjo, nes capt! gra
bą ir uždaro. Tokiu budu vel
nias sugavo "Dievą, nužudo jif 
supjaustė in szmotelius ir isz*

t

r

I
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Geriausi 
Cigaretai 
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Lietuviszkas Banlucrius 
ir Laivakcrcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.
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CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelius LiotuVon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia Now Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptoue.

Lietuviai ypatiszkai lydSU
In Plllnva 2 klesa $150.00 Kares 
In Plllnva 3 klesa $106.50 Tax Dxtra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda, ant latve PU tavoj važiuojant 
In Southampton a ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelezlausi laivai pasaulyje, 
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mok atn u keliauninku galite gauti 
no blip agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellnkeje.
no bllę agento. Pareikalaukite. Yra

Cl)NARO LINE, 
25 llfondway,

New YorL
<
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O kAs Juzė pamylėtu.
Tas jau vargo neregotu.

O Albina baltaplauke.
Ji vaikinu dažnai laukia.

Kas Joana pamylėtu.
Tas nei mirti nenorėtu.

Kas Stepone apsivestu,
Tas nei namu nesurastu, ■I

Visi žino kad Gertrūda
.■Turi labai gera būda.

Pas .Jadvyga, jei nueisi,
Tad nei namon nepareisi.

Apolonija mergele,
Visad zurza kaip bitele.

O Darata kas nežino,
Kad ji gera in szeimyna.

Bet Zuzana maloninga,
() Lucija gailestinga.

J u Ii joną mėlyna ke,
O Broniute Tengvasake,

O Magrieta iszdidėjns,
O Judyta. nusidėjus.

Bet Birute karalaite,
Tikra Lietuvos mergaite.

Jr .Aldona Lietuvaite,
Pavyzdinga mus merga i i

• Ir .Aldona Lietuvaite

Tekle didei iszmintinga, 
O Agniete rūpestinga.

Vincent i ja gero ūpo, 
Kunigunda kasdien klupo. 
Domicėlė daug kantringą, 
O Teresa iszmintinga.

Leokadija mųloni, .
O Monika vis pažmoni. 

Genovaite vargo mate, 
O Elzbieta rugius kratė'.

Zita didi darbininke, 'Zita didi darbininke
Visu vargszu tarpininke. 

Kas Alese tikrai myli, > 
To jau szirdis visad tyli.

Skolastika daug dievota
Tioonora nebagota.

E11 gon i j a j u odbriu ve) o,s 
|() Kristina verpejele.

t

Polagija pasistiebus, 
O Justina susirietus.

Rozalija nuszlaitele,
O Klarute vųrgdienele.

Tebfile nors mažiuke, 
Bot maloni kaip lasztuko.

Kas Regina pamylėtu,
Tas nei duonos beturėtu.

(Sicilija visi žino, 
Ji vargonus pagamino.

■ ?' / K
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Žmogus, kuris atvažiuoja in 

Valstijas del kokio aisz- 
kaus tikslo, kas’greitai atlikta,

’6 1

Noi pats bury jau nerimsi...
Atsipraszau —
Blogi darbai to pražūna;
Tobulumą, tik gaminkim,
Dorus darbus dirbkim piiikim! paliudijimą ir ta paliudijimu kaus tikslo, kas’greitai atlikta, 

prieplaukos, yra skaitytas kaipo neapsigy-paims nuo jo prie 
kurie negauna pa

liudijimo certifikata. nuo kolek- 
lorhius arlm
keszczhi agento, lures but jnei 
gu faksu kolektoriaus
nuoti priesz iszvažiuojant. Ka
lbingi tas s 
turtina ateiviams j
taksu kvitas priesz apleidžiant 
gyvenimo v’mta.I 

I 
arba iwvedes 
galva, gi 
savinto isz $1.01)0 ir negali 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. skaitvli $400 už užiaikaneziiis.
MAHANOY CITY, PA.

J. V. Kovas Ateiviai vene.4 ateivis.

Valgiu Gaminimas
į' J)

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 

/ audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . , $1.50

Vidujiniu ųžmo- 
l* 

egzami-

utrukdina visus, pa
gauti i nei g u

yveiiimo \ i“ta.
Nea psiį* v vene.* 

k<
- ’ - - - - - - *

ateivis, vedos 
a r.ba

auna ypatiszka paliuo
isz $1.000 ir

szennvnos

Jeigu tikslas 
toks, jog reikalauja prailginti 
buvimą del iszpikhuno, ir laiki
nai ayisigyvenn Su v. Valstijose, 
jis tamsta apsigyvenęs, kad 
nors yra noras sugryžti in savo 
szali užjurin 
iszpildytas 
vveno Suv.

kuomet tikslas 
Ateivis kuris apsi

gyveno rsnv. Valstijose yra 
> kjiitom a s kaipo
pakol iszvažiuoja isz Suv. Val
stijų. Noras permainyti gyveni
mo vieta nepennaino jo stovi 
nuo apsigyvenusio ateivio in

apsigyvenęs

noapsigyvennsio ateivio. Tokiu
N<‘:ip."igyveiies ateivis turi mo-

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
K

> į

•—"V* >,k4JBI
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X 

tr-r

budu, ateivis kuris apsigyveno 
Su v. Valstijose yra takšnotas 
kaipo apsigyvenęs iki pabaigos 
jo bnVimo Su v. Valstijose.

— Forolcn Language Infor. Service.
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Nuvykskani-
EalfiaJ petys, mes-

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
įkandžiausiain New Yorka kreipkitės in atsu

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

Iszmainome ir sinnczinme pinigus,.Ln 
pagal dienos kutsh; ;

pasaulir , „ .... i .visa t .___ L (
pasitinkame keleivius Nevy Yorke,, 

ant stoeziu ir suteikame nakvine savo liotelije; bagažus 
pristatomi' ant laivu ir apdraudžiame; 
pertus ir kitus reikalingus dokugientus. 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

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

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

padarome pas- 
Reikala ūkite

f.

mą šalin! • 
Ralfiau pety*, mes
iu n giKk as trauky
mas muskulų/A

visuomet yra drau
gais didelio SkaM. 
■ro. Tačiau patry
nus truputį

1 nary ta b sąoarya— 
visuomet yra drau- 

io Atav
aro. Tačiau patry-

PAIN-EXPELLERIU 
ant sknadamofl Mftog tkaosmAA bus 
greitai pašalinta*. EaiA-Eipdleria ir 
•ka«ro>at yra nirtiai pria&ai. Nusipir
kite jo bouka šiandien r~ 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per-1 
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų laksro 
vaisbaženklia. Neimkit 
pamčgzdžiojimų, L — 
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4ih St.
Į Brooklyn. N. Y. IZMKQMHI

1 p"r r r- 
rv'

G
u.Brooklyn* N* Y.
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Is tokios priežasties jie yra ilgiau nešiojami mainose.
Tamsta nereikalauji pirkt naujins batus darnai ire.

kad butų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklas

'• n

66

“Ball-Band.
*. .r

utamsta gali

1 '

460 Waler Street, Mishawaka, Ind. 
, [ > f

“Namas, kuris moka milijonus už laipsnį.'*

1 / i

S

-.i
*

c

Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymų kada pirksi

į

.r,.,

v
• i

■r

Į

gaut “Ball-Band" Batus, Himiner ir 
Lppa'c; spalvų baltos, raudonos arba, juodos. Terriyk

augščiausio laipsnio dirbtuvės.
11IIB" ' ik j " (i i. k 1 i t

Mishawaka Woolen Manufacturing Company

%

tf

j

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai maineri- 
ams; jie žymiai išsitempia toliau negu pats viršus 
čeverykų del jo apsaugojimo ir yra taip sunkiai 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali įpjaut ar įplėšt jo. 

i

BAL.L@BAND”
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Mainerio čeverykai su 
tvirtu padu
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® Mis Padauža IW
Senai jau tai buvo. Tuomet in soda b( 

nei automobiliu, jis save. Nurimo visai, nes tie
At-

“ r
nakties,

Į

i

NEW MEKSIKO KASIKLOS KUR “BLAK DEMP” UŽMUSZE 120 ANGLEKASIU.
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dar nebuvo 
nei dviraeziu

—- guodžia ”

“vilicipedu,” 
kaip juos Sasnavicziai vadina, 
o net nebuvo nei gelžkelio tarp 

ir Vilkaviszkio k11 J“

neaiszkus balsai apstojo.
sigulo... Pagulėjo valandžiuke 
ir sztai aiszkiausiai girdi, kaip 
kas tai obuolius kreczia. — 
Nėr ka, reikia pit 
ten darosi, pats

Greitai atsikelia isz 
ant pecziu 

tyliai, prasiveria 
Tamsu,

Kauąo i 
mot Sasnavos kaime gyveno 
prisiturintis ūkininkas Mikas 
Greitys. Jis turėjo keletą suhu 
ir dvi dukras. Isz visu szau- 
niansias buvo*! one Ii s, Padau
ža pramintas. Geltoni iszleng- 
vo garbiniuoti plaukai, tnipu-j 
ti riesta nosis. L 

’akys, platus žandai 
traukte trauke iu nedidelio] nekrcczia. visam sode rainu, 
ūgio Greiczio’sūneli. Ir jis bu-| tylu. Vėl jisai gryžta iu svirną, 
vo tikras nenuorama visoj apy
linkėj.

senukas, 
lovos, i 
skranda 
duris...

žiūrėti, kas 
sau kalbai

užsimota 
l ir

Tamsu, '.hieko nęma
• I tyt. Vos artimieji medžiai in-p 

gyvos rainos] matomi. Klausos jis atydžia.i. 
visli aki j Bet kaip tyczin, obuoliu niekas 
nedidelio nekrcczia.

spėjo duris uždaryti, 
Kada Jonelis paaugo kaip dar

Ir vos
smarkiau pradėjo 

in pusbc*mins ir Sasnavos vy-| obuoliai byrėti, 
rai “inrasze” ji viena naktį| langelio.
už pastatytoji

Priėjo prie 
A i szkiaušiai' gi reI i s, 

alaus bertaini] kaip ežia pat 
ir kopta žasi iii vyrus, — pra
sidėjo jam naujas gyvenimas. 
Jonelis i ugi jo dar daugiau drą
sos, nereikejo jau 
augusiu bernu, mat

Joneliui smagiai 
vasara. Artinosi ruduo. Soduo
se noko obuoliai, masino in S3 
ve geltonszones 
tarp lapu žibėjo 
akys, mažely tęs

ji vieną

bijotis su* 
ir jis vy-

ras. P ra ėjo

kriauszest isz 
lyg mėlynos 
saldutes sly

vos. Visa tai Jonelis male, bei 
ju negalėjo pri-vargas, — jis

eiti, svetimam sode buvo. Kiek 
kartu jam tekdavo pro Milcziu 
dėdės soda praeiti, tiek kartu 
.Jonelis atsidėjęs sodo paslėp
tus tarp lapu 
tiek kartu 
Bet kur tau!
in ji per antakius ir nieko ne
sakęs, nudūlino in bitynu. Sztai 

karta buvo bepraszas

turtus skaito, 
sahįžia seile rijo. 

Tasai pažiurėjo

viena
obuoliu pas dede Milcziu.

— Na. gerai.
ne, — sumurmėjo Jonelis.

Dabar jisai lanke progos, 
kaip Milcziu dėdei atkerszyti. 
Šumane.
tys; prasidėjo isz vakaro szal-- 
imti ,įucX<.žodžui,oras. vėso,, bu-, 
vo nuobodu naktigonei! iszjo- 
jus. Artinosi Mvkolines. Ir

Paminėsi ma-
•l

lanke

Atejo tamsios nak-

IrArtinosi Mvkolines.
Milcziu dedei jau buvo nejau- 

r— drėgnas oras 
bet n flzal tosios

ku sode gulėti,
žadina kosulį,

, naktvs vra labai inkvrioa. Per-
Jonelis tosinesze in svirną, 

tik ir lauke.
Sztai Milczius isz vakaro ap

žiurėjo visas tvoras, ar kartais 
piemenys nepasidaro kur spra
gos in soda, apskaito dar ne
nuimtus medžius... Viskas 
tvarkoje. Artinosi naktis. Be- 
sileidžianczios saulut 
ni spinduliai veržte

in sodo tanku-
varsu

medžius...

(‘s raudo-
— veržėsi

pro pinuezins 
myna, aukso varsa padabin
dami nunokusiu obuoliu szo- 
nus. Gražu.
dauguma. Bet 
nublanko, pasislėpė po lapais, 
— HAfilutg nusileido ir juodas 
nakties szeszelis apdengė visa 
apylinke. Nuėjo Milcziu dėde 
vakarieniantu. O Jonelis jau 
senai isz už kortos dabojo, ka 
senis kaimynas veikia. Spar- 
cziais žingsniais jis priėjo prie 
sodo, koki tai maisza — ne- 
maisza noszdamas paszoneje, 
persirito per pinnczius ir din
go sodo tarp agrasztu knunu 
ir angsztu pasenusiu dilgeliu 
stiebu.

Dede Milczius ramiai nieko 
nenujausdahpis srebia isz 
leksztes sriuba ir galvoja, kur 
jis padės savo gerybe...

Oras tylus; 
knkszt;
stovi.

aki veria vaisiu 
greitai viskas

srebia

vėjelis nei
; medžiai lyg apmirė 
Pasirodė viena, 

žvaigždute; apt eine 
ikarai ir sunkus isz 
debesys apdengė

Pasipoteriavęs po vakarie
ne si eina dede Milczius in svir
ną savo senyvus kaulus pa
guosti, pasilsėti. Pasitaisęs pa
talus ir atsidaręs pėdos dvdžio 
j • 1 1 • f > • *
jau gulti. Bet kas ežia?
bm\ brrr... jjH^H 
sode. — Nejaugi kas obuolius 
kreczia? — pagalvojo 'Mil
czius: — bet negali Jmti, dar

kita 
visai va- 

už miszko 
vakaru hzo-

svirno langeli, buvo besirenges 
-*-Bn*r,

— kas -tai pabiro

pagalvojo Mil-

netoliausiai nuo

'nil

K
anglokasmi pražuVčįbuPaveikslas o & cO

■Ltparodo kasyklas i)rtwsbąė, N/M. kur 1*2 7* ‘

;denip” o tik du likos iszymti gyvi. Mažas paveikslas pąrodo viena isz ginlbeloju st
pasirengusi cjti m kasyklas giaiboti savo draugus jeigu surastu koki gyva
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ipj

blak 
minką

czijo Autose Ditkiutc, 
taipgi padariusi 
žadu s 
gryna 
k intis.

Liaukitės niekus plepejcy 
’tingines, tik .dykaduoniauja-' 
j to ir plepate iiiekus. Pasiskai-, 
, tytumet laikraszcziu, knygų,; 
iszsiblaivytumet isz tu prieta- 

I ru, — niszcziai draudė seny- 
didėliu bedieviu 

ir fannazonn davatkų ap- 
szaukias. Davatkos viena kitai' 
ka tai slznabždejo, bet garsiai

An tose kuri 
tvirtus pri- 
bot vvrus tnosiženyti, 

ranka drįsdavo svei

i- -j
, tytumet laikraszcziu,

' ru, — nifizcziai draudė seny 
va s žmogus, 

fannazonn

I
'h"*’

*

svirno kas tai obeli purtina,]' 
jam rodos, kąd net mato, kaip 
obeles virszune siūbuoja.

Iszsiima Milczius isz po 
sziaudu druska užtaisyta ka
rabiną ir iszeina sodan. O va
gis krėsi i obuoliu nenustoja. — 
Ar ne eisi isz sodo! — suszukc 

balsu Milczius, 
svetimus obuolim 

skinti... — Atsakymo nėra. — 
Laukan! Piemuo!... 
eidamas gilyn senukas in soda 
Kaip sztai kad pradės purtin 
t i obeli, kai}) pradės, — obuo 
liai duoda in szakas, puola ii 
net paszoka nuo žemes. Iszsi- 
gando dede nejuokais. — Jai 
ežia, matyt ne vieno darbas, — 
galvoja pats sau. Ir vėl apsto 
jo krėtė. Žiuri, žiuri Mileziur 
in t annul ir jam atrodo, lyg kiu 
butu iu obeli iiišilipes. Kini 
artyn kiek. Aiszklausiai mato 
kaip kas tai 
sėdi 
szuko Milczius: - 
jei nelipsi 
siu! Neklausai?! Asz tau tuo
jau “pagraisiu,” — tyirtr 
balsu kalbėjo senukas.. Tik 
sztai szale jo vienas, k itas, t re 
ežias obuolys nukrito, 

ji pataikyti 
nėra. Ibi si

nt 
isz

stipriu 
tai dailu

Milczius

ai

bares*

obeli 
1 Į ] 

lipk! Lipk 
tai asz tave iszkol*

virszuneje
- Lipk isz obels,

ma-

nuszvietc
o garsas.

tyt. kas nori . in 
Apsidairo, nieko 
state prie peties* szautuva. 
lauže gmidi. — Lipk lank
obels, paskutini kart sakau 
Viens, du, trys! Neklausai?! — 
Pasigirdo szuvys. Ubiudonoi 
szviesos spindulys 
koki ten balta obeli,
utsimuszes aidu in trobas ii' i n 4 * -i
kaimynu sodus, pranyko nak
ties tamsoje... Nutilo, nurimo... 
Sugn-žo senukas svirnan ir ne
kantriai lauke ryto. ’ Bet kas? 
Rado obely j kūleli sziaudu 
pritaisyta ir daugiau nieko; 
obuoliu neimta... O tuomtarpu 
Jonelis Greitys iszryto siuvo 
pasislepes supleszytus besivar- 
tant per tvoras baltinius mat 
iszsigando nelaukto szuvio ne
juokais ir kasė nuo dilgeliu 
sukandžiotas rankas. Bot vis- 

‘‘padauža” buvo linksmas, 
senuką.

Bi tikas. .. a*... ... .
1*1 O O I** Oi —I — HOI w • -o- 40 Oi «o OOOOOO

ROYAL MAIL
PATOGUMU KULIAS”

IX JįUllOPA
Vienos klesos kajutomis garsus "O” 
laivai “Orbita” Ir “Ordnno” duoda 
smagu kelia in Hamburgą. Laiva
korte antra klesa $130. 
klesos $103.50.

Pavasary pradas plaukti laivai. * 
‘ Oica” Ir “Ohio" 

ROYAL *MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

. Sandernon A Son, Inc. Agents 
*2C Hroadw'ay,

arba pas vietinius .agentus.

DUOKIT APDARYT SAVO
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Be n k artas.
------  . 7

Lietuvoj las pavasaris buvo 
sziltas. Atmenu, buvo gražus 
gegužes pa vakaris. . Didelis 
Paverkniu kaimas, kaip tyczia 
ta diena buvo pasipuoszcs lyg 
kokiam pokiliui. Soduose me
džiai žydėjo. Ju grožis ir kva
pas gaivino ir labiausią, pavar 
gusia siela,

pa vakaris.

leike pasitenkini
me. O malonus pavasario oras 
tarsi glostė, 
Baltieji

k«MM» 11410 ia ■ M Mi A 'Tn'n h. *a»e.i...<|ii ^iiMMianiiiiiaaMi i»nim *mni ... naikiai

Antanukui to jau buvo per
daug. Jjs pabėgėjo nuo tilto ir 
pagriebęs akmenukus, didoŲu

pribuk omą 
erų, svvravo

gerafizir-
ir ver-

i nedrįso kalbėti. () jis ataigry- 
žes savo dratljgiii kalbėjo:

— Prietarai, tie prietarai! 
Insiede jie giliai tamsiu žmo
nelių szirdin ir sielon. 1> szis 
vargszas berniukas neteko gy
vasties tik delei to. Mokino 
motinos nekaltus vaikuczius 

bjaurint i. Kente, 
ir pritruko, pa

ir jo 
jinai gera

♦ I ' ' ,1*1 ’I

Oj bogo, bego sesute viena,
Munszaines pameszti pedes 

diena, 
Su sutarszytais plaukais, 
Ir dvejetą vaikais, 

Kojos buvo nemazgotos, 
Rodos iszvaksuotos.

Anglikai kaip ant sorkiu žiu
rėjo, 

Ant kampu visur stovėjo, 
Kaip ta ja gyvate, 

Pamate.
Sztai prie slenkszczio tvikszt, 

Kojos in virszu kyszt, 
Fotografijo nuėmė, 
Andarokue suėmė.

Tik ir sorkin buvo gana, 
Kada paslydo ant ledo toji 

ragana,

J

niekinti ji, 
vaikas, kente 
galios, jam kantrybes-, 
motina niekina, o 
mergina. Taip, taip Alena Kal
va i te gera mergina. Gyveno j 
pas mus ilga laika. Niekas nie
ko jai negali primesti. Pasitai
ko nelaime. Nu, ka? Juk dau
geliui nelaimes atsitinka. Kam

Be to, juk tai

įnirtimu pradėjo svaidyti įn 
susirinkusius vaikus. Ūždavo 
dviem. Jie suriko.
gande iszbe.giojo, kly kdn mi. 

vienas
galingas, 

giliti netik save, 
gusia. savo motina.

Ąr matot e, ka 
kartas padare? — piktai kai- 

motoriszke szluostvda 
4 * •

K *

Kiti iszsi-

Pasilikęs 
didelis,

jis jautėsi
galis apri

bot ir pa var-

tas bon-

wrtWMIMI Mill *-i —y .įh. - -ęt-Į

1? ji, 
dzin mot 
ke:

--- Brangiausias mano Aitla- 
nelis. Mano ramybe, mano vii-

(TV- 
vėliau. Nelaimingi vargszai 
mes! Visi mus neapkenezia, vi
si mus niekina. Vargszas An
tanėlis! Kagi jis kaltas? Kuo
mi jis nusidėjo žmonėms, kad

• A A • Lt * Ak

fis! Juk tik, del'/jo asz ir 
venai i. ežia smerkti ?

dauginu vyro kalte, negu jos. Vaikuczei nuo szalczio drebėjo,

bneziavo veidus, bojo
angKzti topo- ma savo vaiko pramnszta kak 

lini, plaozialapiai klevai ir se-( ta. v 
galvas

beržai,

nosies liepos iszkele 
augszcziau sodu

— Niekszas, atsiliept* ki-
medžiu, tos, kurios pirmiaus lik žinre.- 

augszcziau trobesiu senu slogu■ jo isztolo ir 
tarsi didžiavosi savo puikumu.j vaikai niekino Antanui 
Trobesiu 
maži kupstai, szen ir ten, 
tesi tarp medžiu.
kaimo pusėje tekėjo upe Verk
ne. Isz tolo jos» vanduo blizgė
jo nuo saules 
veidrodi 
vingiavo, krypavo lygiąją pie
va. Vanduo joje plauke, ritosi 
palengva, tarsi pailsės, sutin- 

anaptts

augszcziau
juokėsi, kuomet 

l<a.
- Asz jam parodysiu! — 

eidama prie Anta.ntiko kulbe- 
Pietinėje jo apveiktojo motina.

Antanukas norėjo bėgti na 
mo, bet jis atsiminė, kad vi- 

pindulin, kaip suomei, jei jis nusikalsta, vv- 
Tin-ai

stogai, kaip kokie.
ma- I

tarsi pa ilsės 
ir

9

ges. Ir.in sziauria 
upes žaliavo užsėti ilgi rėžią i 
kaimiecziii lauku.

Jaunos 
vaikinai.

Pamote, nesiženijo ja tas laido
kas. Jis turėtu visa tai nukęs
ti, o ne jinai. Vhikas irgi buvo 
geras. Paims, būdavo, skaity
ti, tai tik laikykis. O juk dar 
tik pupa. Ir meilus ir paklus
nus buvo vaikas, gaila jo...

Saule jau slinko \iž tolimo 
miszko. Didele, raudona ji ma
tėsi peraugsztu, senu aržuolu 
szakas, ir rodėsi, kad insipai- 
niojus szakose, nori isztnikti 
ir pasileisti žemyn, o jos laiko, 
bueziuoja ja.

Upeje vanduo darėsi tamses-

Kada motina juju gulėjo. 
Turiu teisybia pasakyt 

Jog tas buvo ant Pain stryf, 
Mahanojaus mieste, 
Skulkino. paviete. 4 

* * e f
Didžiausiam mieste, 

Pennsylvanijos steite, 
Prie upes ir Frunt ulyczioą 

Randasi ulyczaite E-ee, I 
Bobos su boboms teip nesu* 

tinka, I 
Plauku o jesi, bjaurio jesi kaip 

inveikia, 
Kaip tik bobos apsistoję, 
Tai velei diedai vaitoję, 

Pirmiaus geria,»istorijes ap
sakinėjo, 
viens kitam

jo taip neapkentė? Juk jis ne
kaltas, tai mano vienos kalte, 
mano nuodėmė. Žiaurus, netei
singas svietas!

Ji kalbėjo išžioto, tarsi ver
dama žodžius ant- siūlo. Jos 
balsas skardus, gi 
Kelios moterys szhmstesi asza- 
ras, žinreda.mos in ja. 
gi, palaidi, pasitarsze plaukai, 
pusiau atlapola^krutine dare ja 
kokia tai keista, 
Ji buvo dar jauna, 
jau turėjo raukszliu, kuriomis 
greitai ritos viena paskui ki
ta dideles aszaros; rpdes, kad 
tos raukszles 
iszrevuotos. 
liudijo, jog rūpestis ir vargas 
buvo dažni jos svoeziai. .Ji vis 
verke, verkė labai gailiai. Asz 
stovėjau szale savo molinos., 
Atsimenu, kaip karsztos mano! 
motinos aszaros užkrito man 
Ant veido. Ir man labai pagai
lo i j’ savo motinos ir Antanuko 
molinės ir vargszo Antanuko.

— Turėsime szianakt didelio 
vėjo, visuomet po skenduoliui 
bima vejas, — sake Mare Kul- 
biute, karszta davatka. Prisie
kusi nesiženytj,. O jei labai ge- 

ženytis, 
apsižeuijus szventai gy-

*

■> — Ne, nebus vejo^ Vejaš bū
na .tik tada, jei netikėtai nu
skęsta žmogus, o sziš benkar- 
tas pats nusiskandino, — gin-

i

, 1 / || ‘ t y ♦ ■

gailestingas.'

Jos il-

nepaprastu, 
bet

f ■

<
vei(le| nįg jj. baisesnio, jįg sukosi ver- 

prie kranto daužėsi. 
Per vei’pctu skyles tarsi matė
si bedugne, bedugne prarijusi 
Antanuko gyvasti. Baisu žiū
rėti in vandeni.

Antanukas gulėjo augsztie- 
n i ūkas. Jo plaukai buvo susi- 
tąrsze. Veidas pajuodavęs. Lu
pas suraukszletos. Jos rodos 
sakė skaudu gyvenimą, dideli 
nepasitenkinimą, nedokingu- 
rna žiauriam svietui. Biski pra
si cziaupes, tarsi nori szypso- 
tis. Man prisiminė, jog jo lu
pos taip prasieziaupdavo, kuo
met • kas 

benkartas.

pelais,

kirminas ji j rai ir moterys ateje niekina jo 
motina ir grūmoja, nmszimu. 
O motina nusigandusi, susiner
vavusi musza ji 
kini. Kada jai pereina piktu
mas ir baime, ve) glamonėji)'ji, 
bueziuoja. Bet nuo to nei jai, 
nei jam neatsilygina padarytą 
skriauda. Jis baisiai bijojo mm 
szimo, o dar labiau bijojo ma
tyti motina verkianezia.

Motoriszko artinos. Antanu
kas mate jos bjauru, pilna pik
tumo veidą. Mate jos kersztu 
deganezias akis. Jam rodos, 
jog jinai pagriebs ji už gerkles 
ir užsmaugs. Sudrėbėjo jisai. 
Iszgastis kaip peiliu vere szir
din. Pabėgėjo iu kita gala til
to, bot pasijuto bejėgis. Kas tai 
kankina, smaugia, ji. Pažiurė
jo in vandeni. Tamsus juodas 
vanduo verpetais sukopi prie 
kranto. Ramu ten rodės, gera. 
Ir * pasileido Antanukas nuo 
tilto. Ir paukszczio sparnai su- 1 ♦ *<4 *

i

nAisza sniar-

ir buvo aszaru 
Jos veidas, akys

mergaitės, 
tėvai 

szvontadieniais 
nei tai stengdamiesi susilygin
ti su gamtos' gražybe, nei tai! 
laukdami kokio pokilio.

Paverkniu žmones, 
paprastai tokiais
rinkosi paupin, prie tiltu, 
ten visas kaimas parsineszda- 
vo žinias. Ten pakeleiviai gau
davo patarimus, 
eina in Butrimonis,
dvari, Trakus, Vilnių ir kitus 
miestus. Skaitantieji laikrasz
czius ten ateje papasakodavo 
kas* dedasi pasaulyj.

Ant tilto, viename

jauuiėji 
motinos 

pasipuoszo,

stovėjau szale savo motinos.

ir

kaip ir 
vakarais, 

Isz

kuris kelias
Augszta-

ra proga pasitaikytu 
tai 
ventu.

( c

KVITU

nedeki ngu-

nors sakydavo — 
J > V. Vilnietis.

galo su
sispietė pulkas vaiku, o tolinus 
stovėjo prisiglaudės prie bar
jero mažas, apdriskęs berniu
kas Antanukas.- Antanas Kal
vaitis buvo jo vardas, bet ji 
daugiausia vadindavo benkar
tas, arba 
tas...

Antanukas b<»nkur-

plasnojo jo suplyszusio szvar- 
ko skvernai! Pasitaszke van
duo. Pasidarė ant vandens di« 
delis ratas 
Antanukai

-- O Jėzau 
skandino, -—

J ir praryjo Verkne

skėsta žmogus,

Knygele Dreafysteme iel 
iezmokejlmo nlnlgn Mgenla-

* - - - - We.
KVITU Knygele Draugystėms, 4el 

Kasleriaue nog sudėtu pinigu ant 
luslrinklmu

W. D. B0CZKAU8KJ4-C0..
• • Ik

1UBAN0T CITX.
>r*y........T

A nglekasio Gyvenimas.
Ten kur anglių kalnai stovi, upes sol peri u sriovina. 
Kalnuose per pievų,' dirvų, mainieriai ten gyvena,

n 3

— Benkarte, benkarska. szi- 
ja, — erzino ji vienas isz bū
rio įemiukas, ugiu lygus An
tanui, tik gerinus apsirėdęs ir 
linksma iszvaizda.

— Kur tavo levas, a? — ty- 
eziojosi maža mergaite.
r — Drjskjau, benkarte * 

dėjo dar vienas.
—' Antanai, pantanai

— pri

, boh- 
kąrto, tju. neturi tėvo, ta vą plo
tina pasileidus, ’A- tycziojosi 
trpczias' isz būrio. Ir visi gar-
tįna pasileidus t- tycziojosi

šiai kvatojo, rodydami pirsz-

I !

Gal Curite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus'ir be virszu. Prisiunskit 
pas mus, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip inotibos. 
buvo pauja. Apdarome teipgi <

BENAS KNYGAS.

T t ’ ' . F <
tais in vargsza Antanuką.

Antanas stovėjo.tylėdama; 
Jo akys pilnos asznft. Kasdien,

A n (ana s stovėję, tyledą :ias.
' j' ii I * S

kasnedeldienis, kas thenėsis jis 
girdėjo tn kartie pikta, ple- 
sžiaiiti jo szirdi Žodi;,— ta 

» žodi -— \‘benkan
Jam buvo sunku koąti 

; Gaila savo 
Juk ji tokia gera^ 

taip gaili ji. Antanukai užąi-

.prakeiksmo 
tas.” į 
pąsitycziojimai;

žodi

Antanukas* užąi
visokes intorines knygas, na- dongo ranka akis.O keli., dr/i J • • 1 •! • • • Vi • •tJ’ l’iu 1 l'r^Ata, mėnesinius laikraszczius ir sespi vaikai pribėgo trukdyti 

4 4 " t * t « • ■ ■ W « 4 ■ '*‘*N • t ' « • •

tt. Prisiunskite knygas in re- ji už apiplyągįjsiu rankovių 
dakcije “Šaules?* o darbas
bus padarytas puikei ir ge-

ll™ ,

per anksti, — nelys piemens rai. (t.f.jkia! ’:
r

Ma

Marija, 
suklykė 

moterys ir rėkdamos bego prie 
tilto.

Subėgo daug moterų ir vy
ru, bet visi jie bijo pulti van
denin ir gelbėti vargsza bor-} 
niuka/ Atbėgo draaiiolio. 
tuojau leidosi vandenin ir

y pasi- 
kolios

1

Jie

su-rade Antanuko isznoszo ant 
krafizto. Bet jis buvo jau negy
vas. Ir supo ji ant audeklo ir 
rankas ir krutinę lamdo, bot 
gyvastis jau buvo* žianrOn^ 
Vandens iszploszta. Jis neat- 
gi jo.
' Gandas žaibo greitumu pa
sklydo po Paverkniu kalnia. 
Znionos dideliais būriais bęgo 
prie tilto. Atbėgo ir Antanuko 
motina. Uždusits, mirfpios bai
mes lipimtft yaygsže puolė nnt

Jis neat

sklvdo po Paverkniu kainui. 
Žmones tlideliąis.bpriais bęgo

mot i na. I' žd ūsus, mi rt Inos ba i-

Paverkniu kaima.,. i , *• 'V'WM'tl

berniuko, siisp^ido g'ftlva Vąn- 
komis ir fmcilavo ji ir verko. 
GriaucĮžiąi vetke ’ Jos, asząros 
kri to ąnt. jo veid o i r sljnlw per 
žaiidus žemyn. Rodės," jėg ir 
jis verkia, — verkia, gaili pa

likti motina. Dvi goraszitdes

koin is i r bu cįlavo j i i r verko

krito ant jo veido ir slinko pei
1 SS FWBĮ /"T ’ 1 / yr * ji. r'i j

jis vėrkia, — verkia, gaili* pa-

Vienas mainoris atėjvis su paezia ten apsistojo,
Kalnai griuvo, .dorinsdpge. vargsze but kainuosią bijojo.

Pacziute tanke! vyrą gunde: ežia nelaime patikt gali, 
Meskim, girdi, maimį kalnus in tėvynės gryžkim szali, 

. Tiesa, sunkus ten gyvenimas reik vargeli kenst tolydžio, 
Bet ten norą gązo, sząviu, nėra pavojaus teip dydžio. •

Pącziute tankui vyrą gunde: ežia nelaime patikt gali

Paežiu tele dar palauk irti, dabar iAz mainu skebsus varo 
Gerąs laikas, musu gengvei, storu voąys atidaro....
Dar palaukim, dar pabūkim, teip ja nuolat pats ramino, 
Ir vis dirbo/v is kankino^ kiek pralobęs gryžt ketino.
|. Y « iii t A *114 Ik »• a 1 . a .1 4 ,1* M 4 « 4 K

' Mato, sunkei dirbt hMali,
iL .‘i i-ii

Dar palaukim, dar pabūkim, teip ja nuolat pats ramino,

Pagaliosi kada paliegblvisos spėkos mainose liko,
'* .“ 1 — iu ievyne gryžt sbtiko,

Gryžidm, tarė karta pįcziai, gryžkim miela, in tėvynė.
t

. . ,-4 • - •. . .
Szjadien ejsiu.paimt tulszis, iszdirbt dietla paskutine.

— iu Ievyne gryžt sUtiko,

i

I r iszejo/pati džiaugsminga, ruosztis rengtis pradėjo,
Ląlilve vyro, bet vyrai! kuV užtrukt turėjo,

Y t * HI V 1 ’ 1 ♦ A 4 Y » I

Klauso,,, lyg kas girgžda, Ajrdi, lyg vartelių duris varsto. 4 
Girgžda.aszyį, bųąszka rątai, rodos gruodus rytas, 
Pė'le Vartelių susto ttyfnas mainu mulais užkinkytas,

.Hūule leidžes, vakars temsta, vejas gatves dulkes žarsto,

Girgžda.ašzyį, br,ą,szka rątai, rodos gruodus rytas,

Sveikas dėkui, 
pritarineje.

Viens kitam szpiga rodo, 
Jeigu namine gerti'nusibodo, 

Visokius keraztus varinėje, 
Apsicibuliave bobos pritari- 

neje, 
Kyla bolszevikiszka terp ju 

kare, 
Keike Keide, Marcze ir Mero.

Pradeda kelnių kis^nius 
kirpti,

Pas sudžius varantus pirkti, 
.Vieni kitus prakeikė, aresz-i 

tavoje, > 
Pinigus iždave, vela vaitoję, 

Kad kas isz cypęs iszvaduotirf 
Savo pinigus ant ju išduotu* 

Kada pasijunta valnus, 4 
Iždume tuo per kalnus. -T 

Bylininkai po tam jesžko ifl 
dejuoja, » 

kaltininkas nepaira*
# žinojo, j
Vyru nėra, boboms gana nu* K 

sibodo, j
Užpykę, 'viena kitai paštui** 

galius rodo, ( 
Kaimynams ten nesmhgu fa$ 

matytie,
Kad Lietuvei drystu peileis 

vieni kitus raižytie..
.Viena^ diena diedas su boba 

susimusze isz ryto,
Biėsas žino kaip boba per 

lango iszkrifo, 
Bobele gyva pasiliko, 

Kitai ant galvos užkrito, 
Ejnanti boha baise i iszsigando, 

Mordor! — mislino užmuszt 
kas bando.

Anglike iaz baimes drebėjo, 
Lietuve kaip maiszas molio 

gulėjo, 
Baltruviene tokiu jau nein- 

keikia, 
Manes in talką fenais reikia,

PARDUODU FARMAS .

kirpti

Bet
žiuoja,

I
I

IHršt’pėr įauga...
.i.'. .

. *A",;' v. IJW '; f ” -'i1® r • ■" r i tiIT'

Mot eriszke kaip ‘pamate
jŽluri vyrai <|u mįiinidria^ 

Moterišzke kai p‘pamate i 
bįeve*! tarei .mano y y ras mai

f

memio .szvieezia ant vežimo priesz menuli, 
o pr.ie ju lavonas ^nli.

neĄavu balsu suriko; 
e gjerąta paliko, .ihe pieratą paliko, . •

svia' (aso jo krūtinė,• 
Juk m

Ir pribegūs priif lavono,*ple^
MkLJti w .... ■

I n Ievyne, i n t,eynio... ernej alpti, tąio nutiko. 
iniiJn'orniA

Asz suteikiu placziausias in-i 
formacijas ant katros formos 
galima padaryti pragyveni/ Į

4 * •

ma, nes- pats esmių farmerys 
ir gyvenu ant fanuos. Norinti
pirkti farma raszykite, o kas 
norėtu matyti ypatiszkai tai 
re4ke isz Scrąntono imti kąni' 
in Lake Winola ir iszlipkite 
prie Davis Crossing, tas msz- 
kia iszlipsite ant mano faunos.

John G. Patterson, 
FactoryviHe, Ptf.

L 'i 1 i . k i '*ii* 1M T ‘li^iJlli

mes gryžszim in Ievyne!
i

Jo^uk sžau^cė: kas tau yra?
I n te v yno, i n t e v yno...'

. D a tėjus, didt tars,dū kinius! njąmie li^tiko,
Ant rytojaus už po ryto daug kaitnynu ir.kaimbiku.

' in A'Ki,nc55ele įjuiinieriu tu susirinko.

? l^Nėv^ i|zl<jido,- išlydėjo in Įtapus— amžina tevyme,

v
1 'nr

Apt rytojaus už po ryto da
■ ......... ■ ■ J1

ug kaimynu ir. kaiminiai.
į

ir mptętys ątBjtrąpkG ją Mbo b^r- Prie.ljucjąo varpu balso,.didtįiar susigraudinę,
| nįuko Ir ramino:Mu (F.27)

Vęrkia, benkartas, ver- nevoflcl Jiik’ nieko 
..-X ll’okia Dievo valiai...

I
Į Tokiu Dievo valiu

* A. *

o ncgolbos.,. .tpi gyvftnimns yai-gjjig 
Igo';’ Icrir ant seiiatves kanecz bini.

M
H

b anglekasio ežia Amerike, .
Ki> m «■“»• ■ — -
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A
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CAPITAL STOCK |U5,»0d.H 
•■r>laa lr Hrotlta $534,344.10

Maknma antru procentą ant auditu
Procentą prldedam prie jus
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Iraltijos-amerikoqR U LINIJA 9Broadvay, Ne v York NY U 
iLIETUVŽk

PER
, ARBA LIEPOJU.

Lietuvei vaduojant In )?fflava aplenkia, 
lenku juosta (karidora)

Vi*a t re czia klasa padalint* In kam*

. 14 Kovo 
..t 28 Kovo

Ihz New Yorko ar Philadelphia In Hamburgą 
$103A0. J n Plliava $100.50. In Liepoja $107. 
Isz Philadelphia In New Y orka geležinkelio.

Kreipkitės, prie Vietiniu Agentu.

Žinios Vietines
— ■!

— Mareli — Kovas.
— Nedėliojo pripuola Szv. 

Kazimiero.
— Saliuninkas

Tiinihi aplaiko žino, buk jojo 
39 metu mirė 

Springfield, III. Velionis kita
dos gyveno Mahanojui iszvn- 
žinodamas kokia doszimts me
tu adgal. Ponas Tunila isz.va- 

2 1 ’ 1 ’ "Y M imsis
Ipaliko brolius Martina ir An
driu miesto ir seseria Wilkes- 
Barn.

t l’tarninko diena 
(antra valanda po piet, staiga!
mirė kunigas P. (’. McEnroe, 

i biivtisis prabaszczius ajrisziu 
parapijos, vienas isz seniausiu 
kunigu Filadelfijos diocozijoi, 
kuris buvo kunigu per 55 me
lus o turėjo 93 metus. Praejtn 
meta pasiliko juit onieratnros, 
gyveno klebonijai lyg smort. o 
.naujas praliaszczius su vikaru 
gyveno atskyriai. Nulindo visi 
gyventojai dagirde apie mirti 
senuko kuris buvo dideliu my
lėtoju vaiku. \’o|ionis gimė Ir- 
landjjoi, kunigu likos inszvon- 
tytas < )vcrbrooke 1867 meto. 
Laidotuves atsibus suhatoj ir 
bus palaidotas ant vietiniu ai- 
risziu kapinu.

— Visi sanarei Moose drau
gystes No. 1353, tegul priluina 
ant susirinkimo 6 Moreziaus, 
t<‘iq> 2 valandos po piet ir 7:30 
vakare, nes bus rinkimai nau
ju virszininku kurie atsibus 
taja. diena. Lai visi susirenka, 
nes bus lai svarbus rinkimai.
— George Schappe, Diktato

rius; Joseph S. Hollerback
(m.6)

T 
brolis W i Įima s.

IS

plsUgu i Sausio Ir 1 Liepos, nepal- žinvo nnt laldotuvill, 
saat ar a ta teta t parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad ir jus tUrė- 
tuoset reiksią su raunu banke, ne
paisant ar mafas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte iki 3 
popiet. Bubėtomis 9 ryte Iki 12 vaL

H. BALT.. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kasteriu*.

Ant. J. Sakalauskas
IJF.TCV1SZKAS GRARORIVB 

IR HALSAMVOTO.IAS

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau- 
jauela mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiem* reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir tnažlus už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* paa mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriaua parduoti negu kiti.

SOI R. Pine NU Mahsnoj City. Fa.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlniu) Namus, 
Tavo rus, Naminius Rakandus, 

nuo Usnies. 
Geriausiose- Kompanijose

£

j 

«»

313 W. Mahanoy Aye, Mahanoy City:
awaaaeaeoa siiwaiaam oh • ta »♦ t • • t« • teM • m •• • •• • m tv i • i h ««t a • • • • s 7

W. TRA8KAUSKAS
PIRMUTINIS L1FTUYISZKAN 

BBAJOTUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunua Nutnlruala. Pasamdo 
- Automobilius del Laidotuvių Krik- 

axtlDlu, Veeelljū, Pasivažinėjimo 
. • ir t. t.

tt<) W. IVntre SU Mahanoy City. Fa.

Llativlaakaa G ra buria*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motere.

Prieinamos prekes.

I

virszininku

.Joseph S. 
sekretorius.

51« n M t S p race Street ' 
MAHANOY CITY. PA.

Bell Telephones No. 149
I

C U A M. S . P k R M L K T 
Real Estate Agent 

KJ«f<u norite pirkti ar parduoti Stubas. 
galime jumis tame patarnauti.

. Handavojame namus, koletavojame 
randas Ir telp toliau*.

2JW If. Centre Stw Mabnnoy City. Pa.

Notary Public

►c

Tvlrcaiaaala Llehivlaika 
BANKA

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Kėlu po priežiūra Vaįsdjos, 
tąlp kad pinigai sudėti mino 
Sunkoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palatkl- 
mnL Siunčiu pinigus in ri
šu dalis svieto, psgai dienos 

Parduodu Laivakor
tes kompanija nustatytams 

kainoms. Parūpinu Paizpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszyklto apie 
kainas o gaaslte teisinga 
atsakina, ▲dresavoklte:

V. LAPINSKAS
•°1 T*

MAHANOY CITY,

kursą

Mahanoy Av*.,
- PA.

• Daktaras Juozas J. Austrą
i ' LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumoneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryto.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakaro.

Tnom-laiklnis ofinas randasi
KAZUXO APTIEKOJE,

88 8. .lardln St. Shenandoah, Pn^

Al .H !■    II * ■ —

GERA PROGA PLIKIAMS!

Martinas

apie

Isz Lietuviszku Kaimelis
New Philadelphia, Pa. -- 

Kaip jau visiems žinoma buvo 
ezion baisi nelaime. Kaska 

kur likos 
tuiglekasei

baisi 
William kasiklosia 
užmuszti keturi 
terp tu Antuiia> Kleisza fcuris 
baisei apdege ir likos sužeistas, 
kur po sunkiam kentėjimui mi
rė Iigonlmtej;-. Velionis paėjo 
i<z Suvalkų Red.. Gailia vos pa
ra.. (ivordiszkiu kaimo, turėjo 
42 metu, paliko dydeliam 
liudimia paezia su

nu- 
paczia su I inažeis 

va i k nežeis ir seserie Agnieszka 
A įnori ke o liotuvoje- bro

lius ir soseres. Laidotuves atsi- 
u bnžnvtinems

CZIOII

buvo
mi> vietinėje bažnyczioje.

a po j go-

Chicago. — 
lietuviai, tapo 
cago and North Western pasn- 
žierinio traukinio, kada jie 
taisė bėgius to geležinkelio

l)u žmonos, abu 
uz.miw.ti (’Įli

I
I

trati kinio, 
begins to

varduose prie Kinzie ir Craw
ler* 1 Ave. ( žmuszli:

Michael Andros (Andrius?), 
I'oreinano pagelbininkas, 

J,
33 m.,
ir James Km-hiolis (Jasiulik?).
45 m., darbininkas.

Juos nuvilkta begitiis gana 
toli pirm negu sulaikyta trau
kini. Mirė 
ligoninėj.

/

jie Robert Burns

Poit Carbon, Pa. - 
Jakubonis kuris likos 
tas eksplozijoj Knska William 
ka>iklosia, turėjo 43 metus, pa
liko dideliam K nuliudimia, piv 
ežia su penkeis vaikais, seseria 
Pataiskiene Mt. (’arm<‘l, ir pen
kis pusbrolius 
Laidotuves 
suhata
goms, buvo skaitytojum “Sau
les ir mylėtas nuo visu kurio ji 
pažinojo.

Antanas 
užmrisz-

Lnikauskius. 
atsibuvo praojta 

su bažnytinėms apęj-

Lawrence, Mass. — Žiema 
tikra sibirska, sniego daug. 
Kabl iai dirba gerai, dienu ir 
nakti, žrąpniu nematyi be dar
bo, tik žmonis yra labai nusi- 
mynia kad negali gauti anglių, 
nes moka už tona 19 doleriu bet 
ir tu negali gauti. Czion yra 
apie penki tukstanęziai lietu
viu, bet persiskyria ant trijų 
partijų, tantjninkai, socialistai

Artblszk* Mo*tl* yra tikrai paaek- 
minga Ir ka* prlsiun* keliolika *tem- 
P9 Ir *avo adreaa tai aplalky* tuju 
arabhzku gyduolių dykai. Raazyklte 
ant azio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad- —-— A KT v

ir katalikai. Katalikai baigia 
statyt dydelia mūriniu bnžny- 
cziu kuri klisztuos daugiau 
kaipo 150 tnkstanezius doleriu - < V V • 4 V

Carnegie, Pa, — Darbai 
mus sziuom laiku ejnn labai ge
rai. Cze randasi viena jnnios 
ungliukiisikln. Fabrikai dirba 
kožna dienu ir naktimis, isz ki
tur pribuvusiems darba nesun
ku aplaikyti. Mokesczoi ne per 

pra slum d a r b i n ink ui 
moka už valanda. 35 centus 
deszimts valandų darbo. Szeip, 
lietuvei gyvenu sutikime 
naminelos netrūksta, bet 
nas pasielgia žinoniszkai.

dydeli,

pus

UŽ

o ir 
kož-

I

Wilkes-Barre, Pa. — Grand* 
priėmė bila prieszaiežiūro

Viktorą Unguraiti, prezidentą 
Lion bravoro už dirbimą dru- 
tesnio alaus ne kaipjiesos pa
vėlina. Teismas ojs per suda.

— Bonas Glinskas isz 
Swovorsvillos likos aresztavo
las už apiplcszima ir sumuszi- 
ma. H. Thompsona.

-•*- -rr

Granite City, III. 
czionais ojna gana 
užmokestis noligns, kur 
priguli prie unijos tai nioka po 
38 ir 45 centus už valanda, o 
kur priguli prie unijos tai po 

» už valanda.
- Lietuviu yra 

uos o pavieniu trys. Oras kaip 
rudeni jo, lankei palijo, tai ve) 
paszala, o sniego da neturėjo 
me.

Glinskas

-> Darbai 
gerai bet 

no-

321
4 szeimy

— Granite Cit v ir M adi šo
no miestai konia susideda isz 
vieno. Dabar czionais snsitve- 
i*e czionais susivienijimo kuo
pa in kuria prisirasze trileka 
sąnariu.

— Jovn Narusevicziene isz- 
gyvenus 27 metus luomo nasz- 
lystes persiskyrė su sziuom 
svietu.
valku rp<l., Marijampolės aps.. 
Balbieriszkiu miestelio, paliko 
dvi dukterys isz kuriu viena 
yra vedus pas katra ir mirė, o 
kita nežino kur randasi, du 
brolius Andriu ir Szima Juo 
dziukinus, vienas g\wona czio
nais o kitas N. Dakoloje ir sc- 
sere Bnžinckiime Torringtorie. 
Conn. Anierike 
asztuoni^ motus.
atsibuvo su- bažnytinėms apoj 
gomis.

PARSIDUODA NAMAS

pers i skyrė
Velione paėjo isz Su-

nežino

po rgy ve no 
Laidotuves

Namas ant. puses loto po No.
707,S. Centre St. Ant kito galo 
loto szt obelis. 'Kreipkitos 

Hardware Store
26 E. Centro St.

(m.9) Malutnoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

I JMlIlOVS
pas.,

a.nov St., ir

(t.20

st Priežastis 
locnininkai nori

ATIDAVĖ SAVO VAIKUS IDANT PRIŽIŪRĖTI SENA
VYRA.

KELIONE

San Pranciška tuln motoro atidavė szituos du vaikus
idant galėtu geriau prižiūrėti sųvo paliegusi vyra kuris ser
ga nuo keliu metu ir yra du kart senesnis už savo paežiu.

Nutraukė jam 
koja.

nepažįsta Balt rausO. kas
Kakuczio? Visi pažista! Kurgi 
nepažins? — Jis visada, pasa- 

juokinga atsiti- 
juo-

musztis! Ha! ha! ha!
Kai j) asz. tave galiu mi
sų anuota— ha, ha,

- na, tai jis ji neszt! Užsi- 
ant peties — ha, ha, ha!

- Tai sa-
<1 4

barus ant 2, 4, C Ir 8 toru.
LITUANIA ...
ESTONIA ....

§tebuklingas |(alendoriszkas Į^aikrodelis
Kuris parodo valanda*, 
ininutiiM, dienas sanvnl- 
io», kokio niencHlo, nic- 
netilo, diena Ir permai** 
iiiim. Yra tai ka* stebė
tino Ir loki laikrodellg 
turėt, yra dideli* parun-^ 
kuiną*. LukHztai nzito 
laikrodėlio yra gražu* 
Ir labai tvirti, 7 akmenų
mechanizmą* geriausio plieno ir nikelio, laiko gerai 
laika ir gvarantuota* ant 20 metu, 
pamato ta* laikrodėli* patinka.
$16.00 bot mes parduodame už fabriko* preke už $8.95

Kožnam kas tik
Vertas užsimerkus

ir priedu duodam kuri* perka laikrodėli, manzinelc drukavot lal*zku* arba 
vadinama typewriter, kuri yra graži ir tvirta.
numeriu* Ir ant jo* kožna* gali drnkuot kąlp ant brangio* manzlno*. Ji par- 
Kiduoda po $5.00 ir brangiau, o pa* mua gauna dykai ka* perka laikrodėli. 
Užtikrinant kožnam užganedlnima arba gražinant pinigu*. Prlaiuaklte tk 25c. 
rankplnlgu o kitu*'Užmokėsite kada vi*ka atne*z In namus. Adresavokite:

TRACTICAL SALES COMPANY,
1211) FORTH IRVING AVE

Turi vl*as litera*, ženklus ir

SALES 
; llept. 305. CHICAGO, HJh

Namai po No. 1021 E. Mah
1020 E. Pine St., 

Mahanoy* City. Kas pirks sta
bas gales tuoj insikraustyt nes 
locnininkjas iszvažiuoja.

(1\ Kvedaras,
1ZO21. K. Mahanov St.

Mahanoy City, Pa.

AMT PARDAVIMO.
Nainįi po No. 300 i r.302 Elm 
., Tninaqua, Pa.

pąrdnvi m o
iszvažiiioti. Atsiszaukit pas 

t Rose Yuskevięh
’ '1 300 Elm-St

(4.18) į Tamaqua, Pa.

AMT PARDAVIMO
. Niinuii ant trijų faniiliju ant 
puses loto, prie 611 W. Centre 

12 W. Railroad St. Ge-
e

J. M. Cisarik
1.315 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

♦I

ko: 
vežt i 
ha! - 
meto 
užsimoto szitaip ant peties, gal
va talalai, talalai jam ant pe- 
cziu — ha, ha! — ir marsz pas 
< lak tara! (Labai szi rd i ngai juo
kiasi). Tada tas juokingiausias 
dalykas atsitiko, Atlekia, atle
kia armatos kulka ir ozianksz 
jam galva! Ha, ha, ha! l’a, kaip 
kopūstas nusirito — ha, ha, ha! 

go iszgirdo, tai ir pasakoja. Jisj Ne tam kitam bet Gulinckui — 
! —.kuri nesze už

kojų! Ha! ha! ha! ba! negaliu 
- ha, ha, ha, ha, ha!

visai to ne
pamatė. Jis marsz su juo pas 

plaktam! Ila, I
d r-b s11 I su 

em<* rėkti. ’ 
jam padare 

karei viams

koja koki nors 
k ima ir visada tiek pats 
kiasi, kad net aszaros laksto in 
vzonus. Nežinau, kaip jo pasa
kos žmonoms patinka, bet jis 
labai mėgsta k a nors papasako
ti. Jau jeigu jis kur ka juokin-

•e

myli pasakoti apieJoi, ha, ha, ha! 
nuszauta koja, 

pažįstamo, |
'iiitver.s ji už guziko ir su idijo- 
f l

labiausiai
1 su y 

PrieiA prie

.kuri neszt1 už
kareivi

kokio (pasakoti —
— Ir tas, ka nosze 7

iszka szypsa ima pasakoti:
Ha! Jut! ha! ha! Koki asz pa-j 

-zelusiai juokinga dalyku 
dėjau! 011! rl'ai buvo juokinga! 
Ha! ha! ha! lia! Tu negali 

• lasi)>roteti, kaip tai buvo labai 
juokinga! 
imi, kada tai buvo kare 
re! kare! — ha, ha, liti! 
Rvtu ir Vakaru! 
ha! Iszkilo kare, 
na ir pradėjo musztis, o tasai 
tasai, vyras, 
juokingiausias dalykas! tiu 
<ai vyras, Szimas ‘Gulinckas!-- 

las vyras., 
supranti,’ ’kaip tas buvo: 

kares laiku; kaip 
Vakaru —

— ir tas vyras, tas Szi 
ha, ha, ha, 

OIl tai pasiutusiai . f. .. . .
1 '■ ’i ••

Matai, senai,

fY r*

sau

se- 
ka- 

tarp 
Ha! Ha! ha!
kaip sakiau,

ha!- ha! ha! -- 
dalykas

ha, ha, ha, Ipu hą! • . » r \ l l ' 
tas atsitiko 
žinai, tarp Rytu ir 
ha! ha! 
mas (lulinckas - 

din, ha! — ' 
juokingas! ha,

St. ir >
ram p hdejime.

/ANT PARDAVIMO,
nna, 75 akeru Locust val

ley/,/ 4 mailes npo Mahanoy 
City ; 17 Holstein karves, ar
kliu i, kiaules, visztos; naujos

(m.2)

J imaf szineri jos, 1000 gropsiniu 
kr r imu, 260 vaisiniu medžiu. 
Nq rjntieji pirkt atsiszaukit pas 
Tkį W. Creasy

kr j imu, 260 vaisiniu medžiu.

H.i W. Creasy Box 147 
, j tfahanpy City, Pa. t. 20

[ 1POMNIKAI
J vigu užsakysite dabar poni

ui pka iai. bus pabaigtas aut 
pa įVfląario.
ui j^ko mokėti, užmokėsite kada 
bi |s pastatytas ant kapinu.

K r* W..__

Nereike isz kalno

fgfrahitaras "Ritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEtfIMAI,

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.
* » t I K J

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

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

*

hu , ha! Sutinka 
Ei, ei! Kur tu

9 9

tai tas kareivis
9 9

b i eini 
tas jum 

... .s, 
— o,

15.

matai,
trumpai atsakyti 
ko: “ 
mano 
vainos
įliedamas ant žemys, pasiszau- 

■ ke mane ir papasakojo, kad 
atlėkė anuotos kulka ir nutrau
ko jam koja. Tai jis manos eme 

noszcziau pas 
nenuneszi 

lakta ra,

d'icieriu.
tuo negyvėliu?

a, 
‘ palkazirok

• negalima 
tai jis sa

ka rei vi s tai vra 
kaimynas.
— ba, ha, ha, ha!

Szi t as
Jis buvo.ant 

jbS
I M

ha!’ hoį 
ho, ho! - - Tas Szimas’ Gulinc
kas buvo ant kares. Viena ii ie
na,.kada jisM nuėjo ailt kaires 
lauko ha, ha, ha! -- tas tai 
juokingiausias i-------
Atlekia, atlekia kamtoles

kad 
daktaru. Jei, sako, 
manės pas daktaru, — mano 
pati naszle; tai viskas! Taigi — 
ha, ha, ha! — asz ji pasiėmęs ir 
įieszu pas daktaru.” 
pažiurėjo, pažiurėjo 
“Asile! Ar tu nematai, kad ji 
neturi galvos!” 
ha, ha, ha! Tai tas kareivis, ne

praszyt,

Ofieerns 
ir sako:

— ha, ha, ha,

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai i’> galvon pava

doj us

MM*

linti pleiskanas. Tik kelis kartu* panau
dojus

Raffles
ta pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų

ir Huffles pagelbės jums visuomet ją

1
&

-d

I M

TI
galvos oda bus taip tyra, kaip kudikio 
ir Huffles pagelbės jums visuomet ji> 
tokia-užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk(i Ruffles savo'apt iekoje Šiandie už. 05c., nrbn pri*ių*lt ite 75c.

- F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

pafito ženkleliai^ tiesiui į labaratorijt.

atsitikimas! 
kul

ka ir nutrąpkia jam galva! 
Hal ha! ha Į,(Czia .įis juokiasi 

1
l o pamaži iViisi ram i na) . (), 
tai tie galvh jam iitiplėsze, bet 
koja. 1'a‘s, vistiok; buvo labai 
juokinga. Jis — veteriokszt, ir 
parkrito ant^omes. Ka be ko
jos darys ? Juii negali musztis. 
Kahutdinkszt, ir guli kaip il
gas. Tuo tarpu, atvažiuoja, at
važiuoja ąrrnotos, kiinuoles! Su 
_ Y _ 1 * 2 . . y. Z -5. * l-k * we t X

Szimas (iiillnckas, kurs buvo

apib .d^i miliutas laiko. Ant ga
lo painaži b’iisi rain i na) . ( ), ne,

tas Gulinckas kliris buvo be ko
jos, bet tas kuri; ji nesze, nume- 

nuo pet les a nt žemes i r 
ha, ha, ha, ha! — 

žiuri, kad jis be galvos! HA, ha, 
ha, ha, ha! Sako: “O,kad ji vel
niai, kaip jis mano apgavo! Jis 
man sake, kad tai buvo koją!

te ji
žiuri, žiuri

<) kad ji vėl-

>r

Merchants Banking Trust Co, ’
MAHANOY CITY, PA.

'----- S—- .
Nori kad taupytumet savo pinigus ežiam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czokiu 

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

banka jeszko dauginus prieteltu.
Ji suteikia patarimu kur geriausią investyt

buvo labai HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEI. 

>> c " 4

arldiais, iinfyi, ba vyrai, nepa
traukia. Nu, thi tus vyras, 
* ft

he kojos, ; pažino viena — ha,
ha, ha, ha! O — o —- je! Bet tai 
buvo juokinga! Jis jam sako: 
“Jei nenuneszi mapes įihs dak
taru — mano pati naszle, tai 
vi^kns.” O, matai daktarai to
li, toli atstu nuo kulk.u — ha, 
ha, Imi — tai tas Gulinckas 
jam sako —“jei nenuneszi ma
no pas .daktaru — mano pafi 
naszletdaį. viskas.” Na, tai tas 
vyras, no.tas, kurs be kojos, bet 

buvo prie kanuolos, 
nonoyejo grįžt atgal su armota

pas .daktaru 
naszlej tai viskas.

tas, kurs

ha, ha, ha, ha! A-ha, ha, ha! 
’irtu on Aviiu'/mif n k n in h n.knUMuta Ir n in

■SziuomipraneHzią jog mano 
iszdirbystes visokiu žoles, pre
paratai, žolių, tyukžoles, pu- 
plaiszkos ir gorinusios palan- 
gos trejos dovi neros galėsite 

’■aiiti už numažinta preke pas 
; Mrs. K. Juszkevicziene 

1100 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

arba tiesiog isz manos. Pre
ke trijų .dėvi neri u 60c. su pri- 
siuntimu, arba 6. už $3.30 Rei
kalauju pardavėju visos aplin
kines . ir duodu- gera pelną. 
Czia galima gauti visokias žo
les kokiu tik ant svieto ran
dasi. Žolių ka.taloga galima 
gauti prisiusdami 10c. stein- 
pomis. Knyga Daktaras 
muose kuri 
žoles $1.00. ’

M. Žukaitis
451 Hudson Ave.

g

na- 
a p ra szo visokias 
(K20tF.20,l!)24).

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praporte. 
Gera banka yra jusu geriausia prietelis.
Dekite savo pinigus in

JMĮERCHANTS BANKING TRUST *CO.
—$----

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. Kaaljerlug 

t * ' LEON ECKERT. Vlce-Prez.
J. H, GAR11AHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 
t’ G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

,r
D. M. GRAHAM, Prez.

BABY PHONOGRAPH
Mažiukas bet kaip tikras Fono
grafas g 2 
liūs 10 coliu rekordus, 
geri viddrlfti,» dirbtuves gva-lį 
rantuotas, visas virszus meta
linis juodai emeluotns, didu
mas 7x8 coliu. Su prisiuntimu 
in namus $3.00. Mes užlaikome 
visokius lietuviszkus rekordus 
ir siuneziame un kitus miestus 
per paczta. Katalogu siuneziam 
siuskite aut szio adreso: 
-Tnn7AS F BUDRIK. 3343 S. HALSTED ST. CHICAGO.

įTajina visokius dide-
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dykai. Laiszkus ir pinigus


