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Pati dirbo munszaine — vy
ras nekaltas.

Pittsburg. — Kada palicije 
nreszUivojo ir nugabeno Joną 
Tamowski in palicijoa stoti už 
dirbimą nnuiszaines, Jonas sta- 
ezei pasakė, buk jisai yra ne
kaltas, nes ne jisai dare mun- 
szainc, tiktai jojo pacziule. Pa
ti prisipažino buk dirbo už
drausta gėrimėli del savo su
naudojimo. Jonas likos paleis
tas ant liuosybes o moterių už
daru kalėjimo. — Didelis 
szeszkas turi būti tasai Jonu
kas.

Sudas pri-

iIatFmh.)

Milijonierka isztekes už bu- 
’ vusio palicijanto.

Boston, Mass. — Pana. Ro^u-

S

devynių 
sek už 
laike

munda Bradley, 
neužilgio isztekes

$40,000 už akis.
Philadelphia.

pažino 40 tukstanezius doleriu 
metu Stasiukui Ge- 
netekima abieju akiu 

eksplozijos dinamito
prieszais D. L. & W. kompani
jos. Stasiukas su kitais drau
gais siautė prie szantes kur ra
do kelis szniotus dinamito pa- 

• geležinkelio koinpa- 
Norcilami datirti kaip 

garse i dinamitas 
užmėto kelis 
nies

likta per
nije.

supiszkcs” 
szmotus ant ug- 

kuria artimoje aukure su 
taja pasekmių, jog eksplozije 
isznesze Stasiukui abi akis. 
Tėvas apskundė kompanije už 
apsileidimą, buk dinamitu ge
riau nepaslėpė.

Mergaite iždave motinos 
prasikaltima.

M ih'. a
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Keiser apskundė sa vo mot oria
Edna 
prisakymo Dievo.

už perhiužima szesztir 
Teismas tę

sęsi priesz sudže Gehrz, moto
re užginezino vyro užmetineji- 
ma, bet viskas virto kitai]) ir 
tai per priežaste moteres ma
žos dukreles.

Keiseriene atvedė iii suihi su 
savim penkių metu dukrelia 
idant atkreipt ant saves dides
niu malonybių sudžiaus, kuri 
laike motinos liudinimo, mal- 
szei sau bovinosi su lelutia, ne
žinodama apie motinos kalte 
priesz dorybių ir apgaudinėji
mu tėvo.

Motina staezei užginezino 
užmetinejima vyro, buk kokis 
tai vyriu* iszszoko per langu, 
kada vyras netikėtai atėjo na- •

Sudže primine moterei 
idant nemeluotu ir sakytu tei- •r
sybia. Motere užginezino kad 
jokio vyro nesirado josios 
kam bari je kada vyro 
namie kad sztai 
szoko nuo krėslo
“Juk tu žinai mamyte kai]) 
tasai vyras iszszoko per įauga, 
kada atėjo palicijantas su te
veliu jiji suimt!”

Motina tai ižgirdus, nuleido 
akis jsz sarmatos ir prisipažino 
prie visko. Tėvas aplaike per
siskyrimą, o mergaite tuom lai
ku likos patalpyta in priglau
da del vaiku kur ą jau randami 
du kiti vyresni vaikai ])atal|)y- 
ti per tęva idant nematytu 
bjaurio pasielgimo nedoros 
motinos.

Steitinei aresztavojo 19,24p 
ypatas 1922 mete.

Harrisburg, Pa. — Praejta 
meta vaistine palicijo arba 
kaip juos žmonis praminė “ka
zokai ir steitinei” aresztavojo 
19,246 ypatas už visokius pra
sižengimus — 47 tautas, isz ku
riu 8,439 buvo Amerikonai, 
1,365 Lenkai, 1,199 Italai, 1,- 
159 Nigeroi; 416 Slavokai, 248 
Austrijokai, 166 Rusai, 137 

— ion 190

grai. Taipgi

staezei

mo.

vyro

Juk tu

ne buvo 
mergaite pa- 
sza ūkdama:

Lietuvei, 132 Žydai,* 132 Veji- 
“ * 2 Kanadiecziui, 

H olandai, flgipęijonii ir vie
nas Kinas, Dana#, Čigonus, 
Norvegas, Siberokas, Tirolietis 
ir Ukrajinietis.

mili jonierka 
už Charles 

Rheanlt, buvusio kanadiszko 
palicijauto, kuris dabar agen- 
tanja. Per asztuonis metus su- 
sineszinejo su pagialba groma- 
tu. Pana Bradley radosi per 
keliolika metu prie misijos St. 
Anthony, Labrador i je.

Nurijo 29 szauksztukus ir 18 
špilkų.

Pai’sons, Kaus. - 
grene, 35 metu, 
ge”!

- J. A. Mal- 
kuris “suval- 

29 szauksztukus ir 18 špil
kų, da randasi prie gyvasties 
kada ant jojo padare operacije 
ir tuosius dalykus iszeme jam 
isz pilvo. Daktarai nežinojo 
kokia liga Malgrene serga, nes 
tik tada Mlasiprato kas jam 
kenko, kada dažuirbtoja ligo- 
imi uztemlno kaip jisai nurijo 
szauksztuka. Nutraukė nuo jo 
paveikslu viduriu su pagialba 
eksrej spinduliu, kurie parode 
daktarams kas Malgreno vidu
riuosią randasi. Badai Malgre
ne turės mirti nuo operacijos, 
nes nuo misinginiu špilkų užsi- 
trucino kraujas.

ii iti už1 d iii ftio ka i į

Kudikis nurijo deimantu už 
$4,500 — mirė.

Boston. -— Auksorius Ding
ier kn tik buvo sugryžias isz 
New Yorko atsiveždamas pui
kiu deimantu, rode savo pen
kių metu dukrelei puikius ak
menėlius, kad tame likos pa- 
szauktas prie telefono, 
sugryžo užtemino mergaite 
springstant.
rino kas atsitiko, nes mergaite 
nurijo deimantu už 4,500 dole
riu verties.

Kada
užtėmi no

Tuojau s persi tik-

Pakol daktaras 
atėjo, mergaite jau radosi ne- 

Turejo padaryti opera-gyva.
cije ant mergaites idant ižgau- 
ti deimantus.

Milžiniszkos ugnes Czikagc.
Chicago. — Mercury Manu- 

fae. Co., kuri radosi arti Stock- 
jardu sudege lyg .pamatu' ker- 
szindama sudegimu skerdiny- 
ežiu kada daugeli kubilu eks- 
plodavojo su gazolinu ir kito- 
keis guzais Bledes padaryta 
ant ketverties milijono doleriu.

Uždraudė organizavot 
anglekasius.

Huntington, W. Va. — 
deraliszkas sudže

Kc- 
McCIintic 

iždave indžiunksžina (uždrau
dimą)

f
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Jcszko dingusio anglekasio su 
pagialba szunu.

Wilkes-Barre, Pa. 
Su batu 
vienoje

DU-KART NEDELINIS LA1KBASZTIS
ISZE1NA KAS UTABNINKA LR PETNYCZJA.

PKEN U M KRATA K A8ZTU OJ A:
AMKKIK E: Ant v Ino melo $3.60. Ant pu*u«i meto $1.W 

El JIU >l’< >J E: Ant Yiko melo $4.00.
MT* ir piiibigue vmde eiuekile Ūkui ant hz i to adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY. PA.

Praejta 
Stanton kasykiosia, 

isz giliausiu kasyklų 
czionaitiui'je aplinkinėje, din- 

J. Kowalskis, 
kuijs dirbo nepažystamoje vie- 

Kada kasyklos sustojo, 
Kowalskis nerapartavo 
iszejo isz kasyklų. Bosas surin- 
kias keliolika žmonių pradėjo 
jeszkoti dingusio. Nesurasdami 
dingusio po ilgam jeszkojiinui, 
pasamdė du szunis vadinamus 
“bloodhounds” 
gialba ketina dingusi surasti 
gyva ar mirusi, nes tiejei szu
nis suosto kur žmogus randasi. 

Kowalski surado Soredos va
kare pusgyvi ir nugabeno iii 
Mercy ligonbuti.

Kelnes eksplodavo — mirė.
Pittsburg.

iror>

• *toje.
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anglekasis

buk

su kuriu pa-

— Jonas Pizania, 
18 metu mirė nuo labai nepa
prastos priožaisties. Jonas sto
vėjo prie ugnies su darbinėms 
kelnėms kurios buvo pramir- 
kia su aliejum, nes dirbo Su
perior Steel Co. Kelnes inkaito 
ir eksplodavojo ir teip apde
gino .Joną, jog in kėlės valan
das mirė Szv. Jono ligonbntijo. 
Pasjslepe grabe, pribuvo in 

Amerika, bet bus iszvežtas 
adgaT.

— Kastelgardeje 
eraudžei verke 18 ino- 

’ kuris 
kartu gavosi in

New York, 
szia’dieii g__
tu Jonukas Zak a re k a s, 
jau trecziu 
Amerika, bet kožua. karia buvo 
sugrąžytas migai. Paskutini 
karfii gavosi in szi laisva skly
pą seka.ncziai:

Ant laivo 
ding” 
grabu ant zoposties kaip ir ant 
visu laivu, jeigu laike keliones 
kokis pasažioris mirtų kad tu
rėtu iii ka palaidoti. Iii dvi 
dienas po apleidimo laivo, vie 
nas isz aficierius laivo nuėjo 
ant^duguo laivo suskaityti ta- 
vora kuri veže in 
Ant gi 
kurie buvo atidaryti, 
nas isz juju buvo užvožtas, afi- 
cieris nusistebėjo jog 
užvožtas, nes žinojo, 
laivo nieks nemirė. Norėjo isz 

taji dalyka, iszgirdo 
kad jame kas tokis apsivertė, 

ilgiau nubėgo 
ant virszaus, pasiėmė su savim 
kelis draugus ir vela nusileido 
in laiva, bot grabas buvo tusz- 
ežias.

D vase! suszuko visi ir nubė
go pas kapitoną kuriam apsako ■ 

grabe. Bet senas 
ta dalyka 

kitaip maustė ir pats pradėjo 
jeszkoti dvasios.

Ant galo surado 
Jonuką kuris pasislėpė už pun
du. Pripažino buk davė kelis 
dolerius del nesziotojo tavoru, 
kuris ji paslėpė grabe ir lokiu 
budu gavosi ant laivo.

Jonukas sako, buk jam Ame- 
rikas patinka ir 
karta pribūti uždraustu budu 
nes piiligu ant keliones ne turi, 
o priek tam yta sieratu'ku.

Juoda^motere ’ ’ nustebino 
ovisa, miesteli.

Mendon, Ohio. —

” President I lar \

radosi keliolika tuszcziu

tyrinėt

A W. n. BOCZKOWNKI, Pre«. A Mirr

veze m Amerika, 
do priėjo prie grabu, 

bet vie-

Nelaukdamas

apie dvasia 
marinis vilkas apie

rūbe.

< 4

grabas 
kad ant

varginga

du stengsis
J

Kas ji jiprieszais anglekasiu 
unijų U. M. W. <>f A. idant nu- 

kasyklu reikalu#, 
” open shop 

ir organizavimu anglekasiu iii 
unijų, kaipo siuntimo pinigisz- 
ka paszialpu in West Virginia*] re, juodai pasirėdžius pasirodo 
aut tikslo iszszaukimo streiko.

Tndžiunkszina iszmelde nuo 
sūdo angline kompanije Car
bon Fuel Co., ir dvideszimts 
dvi kitos kompanijos prieszais 
anglekasiu. lunije kuri sulaiky
tu kasima angliu ir priėmimu 
nemuštu darbininku tosia ka
sykiosia.

sikisztu in 
uždraudė “ezckof,

4 $

per Vienai Ko jiji nori 1 Isz kur 
jiji atsirado? ” ir panusziis 
klausimai apibegipeja po visa 
miesteli Mendona. Tris kartus 
per sanvaito kokiu tai mote-

nakties laike czionais, bet kada 
jaja kas ūžtom i na, tai bėga 
kaip stirna ir negali josios pa
gauti. Merginos ir moteres o ir 
vaikai noiszejna ant ulyczivi 
laida sutemsta, nes visi bijosi 
susitikti su taju “Juoda mote- 
ria,” apie kuria niekus nieko 
nežino ir isz kur jiji atsirado.

MILIONIERIS PAKLIUVO IN VALDŽIOS RANKAS.

V. H. ROCZKOWHKI, IJItor
H*H aiRWMlMlMllR'IwMMIIWIM             h.wi iWw»     11*111      

isz VISU SZAUU

Isz Parcinio ir
455

Uždare 455 laikraszczius.
Coblenz.

Ruhr 1,450 laikraszcziu, 
laikrnszczini buvo okupacijos
valdžios uždaryti invairiams 
laikui — 
keliu menesiu.
uždaryta 298 luikraszcziai. 43 
laikraszcziai buvo daugiau ne
gu viena karta sustabdyti. 81 
reduktoriai ir 61 leidėjai tapo 
nuteisti invairiiim laikui kalė
jimai! ir Užsimokėti pinigines 
pabaudas, o 18 redaktoriai ir 9 
leidėjai tapo deportuoti kartu 
su ju szinmynomis.

nuo trijų dienu iki 
Vien Pareiny

Aresztavojo 250 komunistu, — 
suymta daug ginklu.

Varszava, — Lentkijos 
džia aresztavo Vilniaus distrik- 
te 250 ”

val-

34 METAS

ISZ ROSIJOS

ir bankiv.ris, 
būdamas girtu
žmonių kada apleidinejo ka- 

rukn Phdadclphioi, nžmuszdanias tris yjiatas ir sužeisdamas 
keliolika skandžri.

Henry G. Brock, turtingas sportas 
arvsztavotas už žudinsta, kada 
dideliu a.utomobiliiim iii kuop i

Motere priežaste savžudinstos.
Nepasisek i- 

buvo priežaste 
Daminiko lw:/~

Sharon, Pa. - 
mas meileje 
savžudvstos 
nowskio, 39 metu isz Kerrello, 
kuris nusižudė su pagialba re
volverio pas broli. (rromatelejv 
parasze, Imk atėmė sau gyvas
tį* del moterOs kuri almėto jo
jo praszyma idant su juonrnp 
si vestu, ir kad jaja valdže nu
baustu užjojo mirti. Iwanows- 

t.o vynoje 
vaikus.

kis paliko
kelis mažus
dužiuoju buk jisai turi szeimy 
na 
re

paežiu ir 
Mergina

tėvynėje, todėl jiji atmeta, 
i’asai isz sarmatos nusižudė.

Puikus “szio” szo-nuogos
• kykes ir seni kvailei.

t Jriental 
pasilinksmi-

svetai neje,

Kngle 
su renge 

Bjorgviuv

I

I i k < >s 
užvažiavo su

komunistu banditu”, 
k u lie terorizavo gyventojus 
naikino tolografo ir telefono li
nijas ir gelbėjo Liotuvs if Ru
sijos kariiioimmems. Luku žan
darai konfiskavo daugybo di
namito, rankiniu granatu ir 
koiministines literaiuros.

rankiniu

1

Moskva, 
tikiszku

Tris moteres gerai apdaužė 
daktara.

M r A lister, t >kla.
r

U’rvs mo- IK
teres likos aresztavolos už ge
rai apdaužima daktaro A. D. 
Bunn, apskustos yra: Viktoria 
ir Kinui Smith ir Petronėle 
W heat. Moleres sako, buk dak
taras 
nes 
atėjo 
skundo
Daktaras sako, buk jisai atėjo 
atsiimti skola už gydymą, ir su 
moteKia pasielgė mandagiai.

Žvake uždege firankas prie 
grabelio, tris sudegė ant smert.

Newport Point, (Quebec, Ka
nada.
paežiu vede savo t rejetą vaikn- 

kada pasku-
su 

broliuku kuris gulėjo grabelije
nes ant rytojaus ketino atsibū
ti laidotuves. Nakties laike 

kuri stovėjo 
f i ranka ant

nepriimdami jokio 
Czeka” palėpė sude-

Henrikis Tremblv

nžsipelne ant bausmes, 
nepadoriai kada 

ligoniu, kuri pasi- 
i ant jojo.

pasielgė
pas

d raugėtus ant

(’liieago. 
K l ininis 
ninui” 
1689 N. Artesian Ave, paminė
jimui devyniosdeszimtys dvie
ju metu savo gyvavimo. Jie no
rėjo turėti “szaumi” vakaru, 
todėl piisikveite asztuonias jau
nas moteris. Pastai’osios pradė
jo szokli ir sulig muzikos takto 
pradėjo rublis nuo saves mėtyt 
taip‘kad ‘jialiko plikutėlės. Pa
liko tiik czevvrykucziai. ‘Nelai
mei insiverže policija, kuri vi- 

pasislepus. Visi

4 i

szauiui

sa lai lemi jo 
liko aresztuoti: asztuonios mo
terys ir 197 vyrai.

Kovo

Lietuvis nuteistas kalėjimam
Chicago. Jonas Pleszkevi- 

czius, gyvmivs prie, 4315 S. 
Hermitage Avi*., kuris kiek lai
ko atgal užrnusze savo paezia, 
liko rastas kaltas užmuszejys- 
teje ir teisėjas McKinley ji ne
teise kalėjimai! nuo vienu motu 
iki gyvos galvos.

MUSZIAI SU LENKAIS.

liuej

Ta-
I.) siūlomąją

Bolszevikai uždare 20,000* 
myliu geležinkelio.

Petrograd. — Isz priežasties 
stokos kuriamosios medžiagos, 
pinigu ir lokomotivu, bolszevi
kai uždare 20 tukstanezius my
liu geležinkelio.
Uždirbi 100, atiduok valdžei 

80 procentą.
Moskva. — Bolszeviku val

dže nusprendė, buk visi sve
ti mžemiai apsigyvenusieji Ro
si joi turi mokėti padotkus ir 
tai ne tik paprastos y pa tos, bet 
diplomatai, konsulei ir kiti tu
rps mokėti asztuonesdeszimts 
doleriu nuo kožno szimto koki 
uždirba. — Kam nepatinka 
amerikoniszkos taksos, tegul 
važiuoje in palaiminta Rosije. 
Raudonieje suszaude 200 kali- 

ninku, kunus paliko ant 
ulyczios.
— Du szinitai poli- 

kali ninku likos su-
szaudyti Georgijui, o kimus pa
liko ant ui veži u. Už toki ne- 
žnioniszka pasielgimą 600 kali- 
iiinkai Metekliu fortecoje au
strai ka.vo 
valgio. “
ginti kelis miestelius Gouros 
gubernijoj, už tai, kad gyvento
jai pasiprieszino prieszais val
dže. Georgijus republika, kuri 
pripažino komunizmu, yra vie
nas isz bolszevikiszku vaik
užiu kuris neprisidėjo prie Ru
su IA*<h\racijos Republiku.

w. r*1 * .4^ r.... rt M**

Badai Leninas mirė, bet bolsze
vikai laiko tai slaptybėje.
Ryga. — Privaliszki dane- 

szimai isz Moskvos pranesza, 
buk Nikalojus Leninas ant tik- 

Soviatu politikie- 
izsri ūki

mo Lenino impedžio ir laiko 
jojo mirti slaptybėje idant ne- 
iszkiltu nauji maiszaczei.

Vėlinusi telegramai skelbia 
buk soviatai suszauke karisz- 
ka posėdi ant iszrinkimo naujo 
impedžio, jeigu Leninas mirtų. 
Isz to pasirodo, buk kas tokia 
ant tikrųjų užėjo Rosijoi, jeigu 
likos susznuktas kariszkas po
sėdis, o isz pirmutinio daneszi- 

vardul mo in Ryga, galima diisiprasth 
jog su Leninu blogai jeigu da 
nemirė.

su

ežius paguldyti, 
tini karta atsisveikiucjo isz

laidotuves,
viena 
per arti, 
lango nuo 
prasiplatino po visa narna. Du 
vaikai sudege ant smert, fre
ezes, trijų sajivaieziu senumo, 
likos nžmusztas kada motina 
su juom szoko perdanga ir pati 
baisei susižeidė. fPevas baise i 
apdegu stengdamasis gialbeti 
vaiku.s Dabar keturi suangli- 
jusi lavonai buvo palaidoti ant 
kart.

isz žvakių,
uždegė

greitai liepsnako

“JEI MYLI MANE...”

Gyveno karta Iszpanijoje la
bai dievotu moteriszke 
Joana Rodrige^a, kuri 
mažu

n«MR i, f

ruju mirė.
riai susirinko tiksle

Lenino

I

isz pat 
dienu karsztai mylėjo 

Vieszpati Jezu.
Viena diena, liar ji buvo vos 

septyneriu nietu, kada ji 
dėsi priesz Kūdikėlio 
paveikslu, nepaprasta
apszviete visa kambarį ir apsi- 
reiszke jai Dievo Motina turė
dama rankose Kūdikėli Jezu. 
.Joana palenkė galva ir dar la
bai u meldėsi
sakoma Marijos ir 
gražumu.

ture jai

Vasario 17 d. — Limku regu
liari1 kariumene, viliama neitra- 

zouoj pirmyn in pietus 
nuo gelžkelio V ieves-Rikontai,
peržengi* Taut u Sąjungos 
rybos (vasario 3 i 
skyrimo linija ir užme kaimus 
Chroszczigna, JancziiTiai ir Vi- 

Vasario 17 d. apie 
kareiviai perėjo 
linija tarp kai- 

(in pie
tus nuo Merkines). Trys ju ka
reiviai pateko mums nelaisvėn. 
Visi 31 “celny” batalijono.

Nakty isz 17 in 18-ta ir IS-ta. 
diena vasario men. musu kariu- 
mi'iies rajom* Valkininku-Rud- 
ziszkiai gelžkelio linijos iszstu- 
ine lenkus isz užimtu musu te
ritorijos kaiihu ir pusi^ke savo 
senos isstaty^io linijos, 
kariumene. in neutrali* zona ne
buvo inžeiigusi. Kovu laiku pa
imi a nelaisvėn lenku karininku 
ir kareiviu. Kaime Podkamien 
lenkai tebesilaiko.

Naktis isz 18 iii 19 
visame baze praėjo ramiai.

Musziai su Lenkais.
Vasario 16 d. — Lenku ka

ri umene, verždamosi pirmyn in 
vakaraus nuo Valkininku-Ru- 
ziszkiu gelžkelio užeine riša 
neitrale zona ir prisiartino prie 
musu kuriuinenes sargybų. Tu 
paezia 
lenkai

mel- 
J ezaus 
sz viešaluniszkiai.

12 vai. lenku 
doleri [demarkacijos

pui C."... L. ~

i

invvko
v v-

keturiolikta 
teismas. Teisėjas nubaudė 
rus .sumokėti po viena t 
bausmes; • o 
pianistas ir duru sargas atiduo- 

“ pi iaikiutiems teisėjams” 
-Jūrei, ^'eismas ju invyks ko

vo dvideszimts szeszta.

tvarkos vedėjas, l’ciecha-Tiosuiki

t i teisėjam

Ne tui^i ranku, o bet raszo ir 
verda su kojoms.

Netu rė
kimą ranku nuo pat užgimimo, 

tFlc užbaigus

viską daryti,

Berkeley, Calif.
(

Morta Hale, ka
Kalifornijos universitetą 
tik iszmoko
kojom ka kitos

> nes

ne 
su 

merginos pa
darytu su rankom, bet gali vir
ti, sinti ir pati pasirėdyti
da ejiia mokyti kitus pana- 
szius sau kaip prigialbeti sau 
panaszjioje nelaimėje.

Laiko kares pana Hale at lan
ko daug ligonbucziu kur rado 
si kareivai be ranku, iškvėp
dama jiems noru gyventi ir ro
dydama pati ant saves kaip 
galima gyventi ir be ranku jei
gu žmogus turi kojas, tn.i kodėl 
jaises negalima iszmokyti 
kaip ir rankas prie visokio 
darbo. Tokiu budu daugelis 
berankiu kareiviu gavo nauja 
vilti ant gyvenimo.

M u su

vasario

Nusižudo isz tinginystes.

aps. sz. m. 
nusiszove pil. M. 

Seredžiaus miestelio

matydami neap-
Kudikelio

Ir ture jai Dievo Motina: 
Duktė,ka manai apie 
i

4 4

keli Jezu 
kiekvienus
Ar tu g?

4 i tol ik asz ir
atšu
tink-

szir-

sziuos 
Žilikiai,

diena tarp 13-16 vai. 
užeine musu sargybų 

iszsistatymo linijoje 
kaimus: Jakencai, 
Strelciszkiai, Keluncai, Spen-
gleninkai ir kolonija Pana- 
sziszJciai. Prasiveržė pro iniisu 
sargybų linija, lenkai buvo už
ėmė kaimus Smolukai, Dauge
liszkiai r So lomi anka.

Paszalinimui lenku kuriuine
nes isz Lietuvos teritorijos mu
su kariumene vasario 17 d. da-. 
re eile puolimu,

iigjiimi. Priesz ka-
pridengiama

[f

Ser<‘džius Kauno 
sausio 14 d, 
Almonas, 
gyventojas, 19 m. amžiaus, ku
lise priesz 3 menesius buvo ve
dos. Nusižudymo Įiriežastis, 
spėjamu, buvusi tinginyste, per 
ka sunik u ekonominiai buvę gy
venti, d rang, su tuo nesantaika 
porysfeje.

Kudi- 
Ar nemanai, kad 

turėtu Ji mylėti f 
nenorėtum turėti Ji 

sau už geriausi Draugu?”
‘ ‘ Tu i p, i nano M ot Inu, ’ ’ 

ko .Joana, 
sztu,”

Isztarus jai tuos žodžius, Jė
zus isztiose savo rankutes, ir 
Marija priglaudę ja prie
dies Jėzus paskui palaimimss 
ja, isznyiko su-M arija.

Brangus vaikeli, kada Jėzus 
ateina pas. tave per šventa Ko
munija, Jis netik 
vo ranka ir palaimina tave, bet 
Jis ateina in tavo szi rd i gyven
ti. Isz tavos Jis nieko 
nepraszo tiktai, 
szirdimi mylėtum.

Neužtenka sakyti, kad tu Ji 
myli. Jėzus Uori kad tu ta mei
le parodytum, užtat Jis

Jei myli Mane,

isztiesin sa-

daugiau 
kad .Ji visa

k’e:
*Mano insakymus.”

pasa- 
užlaikvk *

artilerijos ugpimi. Priesz k«- 
riuinene atmesta is kaimu Solo- 
mianka ir Daugeliszkiai. Szios 
dienos kovose ties kaimu Sino- 
lu kai paimta nelaisvei! 4 lenku 
kareivai. Jie visi 31 “celity” 
bataliono (pasienio apsaugos 
dalis).

Nuo 10 iki 17 vai. priszaS da
re pastangų užimti kaimus 
Stranka, Uta, Saloviszkai (mu
su sargybų linija), bet kiekvie- 

lenku puolimas buvo at
remtas.

Kovo laiku vasario 17 d. mu
su nuostoliu buvo — 2 
viu nukautu ir 7 sužeisti.

nūs

(karei-
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GERA PRIGLAUDA.
• M ** W.w i "^NidWIi^NNlk

ŽMONIŲ LIGOS.kuriu randasi ir szitos: 'TiejeiJ 
prikalbinės 

netu- 
rinezes du 21 metus, in automo
bilius ant pasivnžim'jimo tiks-

1 Iv j u, j u siibjauriiiinio bus bau- 
500 doleriu ir szeszis 

Kitas bi-

kurie
arba suvilios merga i tęs

paraginęs,
Ve-

Koųipiuiijos tvUtiiui buk) 
augliu rųudusi. umga/JuuusiH, 
bet isztikruju mugązimd yra) 

menesius kalėjimo.tuszti o kasyklos .kaip tik iu-|
spėja iszkasti ungli del šuniui- į )u3 ku|tiui, tniaes ypatus ktl).i(,s
dujiniu, nes 
kala uju

visur augliu rei-, pal.duotu žmogui,C’ J. . ,___ _____ munszaine i___
kanuodaugiausin iri jeigu tas mirtų nuo josios, teip

užkalbiuimui ntejnn isz visu ’j)nt kui|) ir už^liustu!
szaiiu Ameriko idant pristaty- _____
tu tu uju n s. Gzin. vela baimei \’U(> 1^49 ..............
kylu siistojiuio kasyklų .irigu ! Amcrikas pralvnke visas kitas

Nuo 184$) lyg 1919 meto,

darbininkui nesusitaikius H,L vicszpatystes su pramonių, nes
Uiigliuem kompanijom, todėl i nU() |0 hij^o iždirbysta ta voro 
visur anglis pradeda sukrauti1 kilu mm ^l.O9‘2.O()(h(M)O Ivtr 
ant zupusties.

Visus kasyklos dirbs per va-, 
sani gerui* žinonulvi turės pini-| 
geliu užtektinai, jeigu tik 
kės snuzedyt. o 
pus kęžuu y ra, 
ir ant utejties 
sau bute ir 
Bd p| i»‘

nuo $1,092,000,000 lyrt 
$52,500,000,000 darbininku fa
brikuosiu dirba 29,096,372.

IW' «1»I ■! IIW ................ . ..........

Auglijui užsineszu ant dide- 
. _ _ * ergelio. So-

! ei ai i štai geidže apimti fabri
kus, tai yra, idant

mo- .............
ka<la pinigėliu |jv da.rbininkiszko
reike atsiminti
idant užl v irt y t 1

geresni gyvenimą.! trolinotu.
veniniu reikė T* *

ir sziokio tokio pasilinksmini-į ukiszku darbininku pametim*

valdžc kun

t ujo i Vakarinėje dali je daug

mo be kurio žmogus m 9‘li ap - jn darbus ir pristoja prie s t rui•v 
siejti. Geriauses būdas ant pra-j kįeriu ir

° ,r P1'i daugiau kaip penkesdeszimts 
užsiruszysite sau) tukstuneziu nedirbuncziii.

sziadeu jau randasi
leidimo smagaus įniko
gei. jeigu
laikruszti urbu kitam užrnszy-i prick tam statytojai namu teip-

kerszina sustraikuvimu.
striukas platinusi

site kaipo dovana. L’ž tokia db- I M1 
vaua. jus nouzmirsz per visus' Anglekasiu 
metus. 1 kas diena.

Ame rike kas metas žmonis

i r*

‘gyvu
sipuauduju daugiau kaip 10*-1 dukrelių ilgai

žavu ir gyvųjų 
nelaikvkie na-

UWAJQ0.UU0 (deszimU bilijonu) i U1įe 
* 

------- - j kūdikis ueužgims. 
nuolatos jeszko 
> • 
geros teisybes 

visi gerui up-

spdkuuziu. vyges, pakol

Ne personai (ai a (si tiku.
liaunos Pypkius volai naktyje 
stoviojo susirietęs prie savo trio 
bos duru, ir bijojo ineiti in vi
dų, nes jo moteris, mat
jo pareinant, nes ji numanė kad 
jis Jssmukles purius girtas,

Rasžo D-ras K. Grinius
/

(Pertiusis). 'Fui

lauke

Kokliusz&s
limpamu, daligiuusiai jaunuju

ir

l’rezideųtus Hard ingus 
išbuvo du įimtus, 1 
szauktu. buk jisai bus vela 
kandidatu ant prezidento 1924 
mete/ >*ugnl žmonių pažiūru 
tai įrg sziam laikui musu pre
zidentus nieko gero nuveikė 
idant vela skverbtus! ant tojo 
dinsto.

du mptus, 
buk jisai

vos
o jau ap- skylutes dantiju

Liežuvis

Pagal paskutini gyventoju 
surasza, tai A menke randjisi 
1561 žmonių, kurie turi po 
szlmta metu.

kurie turi

ManningDaktaras Charles 
isz Freeman, Kalifornijos, pui- 
kci atsimokėjo savo paczinlei 
kuri be paliovos zulino su au- 
tomobjhu su kitais. Kada po 
jpjo d ii rožei jąiuui naszlele ati- 
dore testaiąęnta, persitikrino 
bak jai Czaliukas paliko tiktai 
viena doleri o savo szoferiui 
sziiutu tukstaiicziu doleriu.

Dabar nąszlele gretinasi 
prie szoterelio su t a ja vilczia, 
jog su jaja apsipaeziuos ir 
tukrtaucziua jiaj atiduos. Bet 
testamente daktarus uždraudė 
sgoferui paimti 
jojo uaszle nes 
uigai dings.

ngszlele

sau už paežiu 
prieszingai pi-

Detroite, Micbigaue, praėjiu 
nieU mirė nuo munszaines 62 
žmonis, o sirgo 2462. Alėto 1920 
mirė nuo tos paezios priežas
ties 27 žmonis.

Matyt szitas fraucuziszkas 
kąieivis tluug 
kares ir lubąi jum nubodo gy- 
vętyf aut svieto, jeigu szitokiu 
budo ateug* gyvastį. Pir- 
1440^0 papprkiuo daug zapnl- 
ku iii vynu kuri ižgere, po tam 
aplgiste savo drapanas karabi
nu kurias uždegė, paleido sau 
dvi kulkas in smirdi ir aut gulo 
is^s^oko isz tą n go, bet nijre nuo 
suUta^nsiD pakujiszio.

nukeute laike

Attji'opoipni gerui prndeju te- 
ujyti aut naujos kojpętos vmli- 

• uąpĮps Bunde, kuri prasidėjo 
pa si rod i net aut dangaus. Toji 
kopjptg tyri nudegu milijonu 
myli p ilgio. Toji kometa ne- 
pf^sįąi*tino ujrcziau ppie saules 
kaip du srimtui milijonu my
liu. Ąstronumui dužiuoju buk

toąios Romutes didina
si įtA/H kurt daugiau ir galima 
mąlyti ajszkmu per teleskopą.

Vu«ugelis žujoniu pralobsiu ir 
BUrcjdt^ didelius turtus pgr- 
duodaini munszaine, o daugelis 
žujpgjų prtsijūjka ubagais kurie 
tą ji art opa gere.

Musu duO’tojui tiesu Hurris- 
burgv Wrtlgjp <4«Ufutbriknr 
tte” kėlės naujus tiesus ten\

Yra tai trys 
kurias tegul 
mansiu.

Cnited States Shipping 
Bvard paskyrė pr<‘kybini atsto
vu iii Lietuva, 
ehardsoiui. Kaip 
Bpardas nori 
KJaipedos uosto, per kuri 
bent u isz Rusijos 
Amerika. Kitos laivu kompgni-

States

gerai

p. Doraey Ri- 
žinoma, tas 

gauti koncesija 
gu-

ateivius in

jos turi užėmė kitus Paballijos 
uostus, tat Amerikonai nori tu
rėti tenai avo vvriausia busti-

•» 1 -----1—-—
tokiu budu ji pamokyti, būtent 
nors su szluotkoeziu gerai ap- 
muszti užka bereikalu pralaka 
sunkiai uždirbtus centus ir na-

Pypkius taip nuo paežius pa- 
vaisžintas, bijojo invitiv in 
du ir todėl vir|X‘jo prie duriu.

Vėlybam laike, užtiko ji ten 
bestovint naktinė miesto 
gyba ir jo paklausu:

- žmogau, kils gi 
czion stovi taip vėlai ir 
vidų!

—Negaliu, 
kilis,

-—Kode!
- Pati ncinsilvidžia in vidų.

Kagi jei nusikaltai 
irtu būdamas su ,ja 

apsiėjai J
—Garsi, nieko, o nieko neliū

si kaitau; tik )iavadinau ja ro
žes (ers’/kvezio) szaka.

—Negalimus daiktas 
jei už tai uzsisz^irdytu arba su
pyktu, juk rožes gražiai žydi.

— Taip, bet asz jai pasakiau, 
kad ji yra toji spygliota rožefc 
szaka, kuomet gėlės nukrinta.

— Na, ir kas tuomet atsitiko?
- Kaip tik

szluotkoeiu 
ezaižinti man per 
ris užsidarė.. Na, ir tokiu budu, 
nors vėlybam laike turiu czion

Pasileisindams Pyp
kius pasakė.

gerai, mes tave pri-
- Atsake miesto 

ir nusivedu Pypkin in 
palieijos nuovada, o aut ryto
jaus tiesėjas Pypkių pamokino 
kuriuom
namo ir kaip su mote re apsiei- 

neužmirsztu to lin
dai' pasunte iii 

septynes dienas

muose skurdą bumina.

VI-

sar-

yra, kad
neini in

Atsuko Py p-

tie.

ATSAKYMAI.

l'ai-J. G. Dayton, Ohio, 
pysime kada atejs prie to rei
kalas. Neturime daugiau L. V.

Mass. — 
Teip, ar vaikas ar mergaite 
czion gimus ’yni citizinais szio 
sklypo, ar tėvas turi popieras 
ar ne. Laikė rinkimu ne reike. 
Gali važiuot in Lietuva bet tu
ri turėt tam tikra paliudinima, 
jog esi czion ginies, nes valdže 
netikėtu, jog esi amerikonu o 
pakol ta ja teisybe sujeszkotu, 
tai turėtum persedet keliolika 
dienu kaselgardeje. Geriau tai 
padalyt isz laik o neturėsi er
gelio. Jeigu tėvas turi pirmas 
popieras tai inleis,bet jeigu ne 

, bet ir 
jeigu gerai

A. P. 
l’eip, ar

Luwreuce, 
vuikas ai

f P

turi tai vaikus inleis 
ant to yra rodą, 
dasiklausi agento pakol pirksi 
laivakorte ir tai su tikru priža
dėjimu, jog ka prižadu tai isz- 
pildys. Daug yra tokiu rakaliu 
agentu, ka tau prižada viską 
iszpildyt bile tik parduot laiva
korte, bet jeigu esi nelaimėje 
tai tave užmirsztu ir nemoka 
isz ba los iszt ra ūkti.

KVITU Knyg«I« Draagyaiemc del 
Užmokėjimo pinigo UgMilA- 
HN - - - - 50c.

KVITU KnygeU Dra^gyetMMB, de) 
KaaleriauB nog eudatu pinigu ant 
gudrinklmu -................................&0clUBlrtnkiaa -.............................

W. D. MOCZXAU8KAS-CO., 
H ANA NOT CTTT. RA

I

♦

Geriau&i 
Cigaretei

j p* 9 r* ” - T R

<»• 
r>

tuoj su

stovėti. •-

—Na, tai 
glausime. 
sargas

jI

gi... bijai ?

Gal 
negražiai

butu.

pravėriau duris 
pradėjo 

gava ir du-

ant

laiku reikia pareiti

t ie. () ka<I 
mokinimo, tai 
szaltaja per 
laiko pametovoti.

4F TW-------

f

ivr

J. V. Kovas.
i. 1

K» ra»r.<» apie knytra “T o kalnu U ■ 
Mukto Ir Vieną*

Szluoml duodu

liga. Prasitledu sausu kosujiu, 
kuris toliau pereiki in tiRi’VH 
kosulio priepuolius, kurie uilž- 
nai užsibaigia veininm. Liga, 
tęsiasi 2 nietiesbi ir ilgiau.

PASAULIO INVAIRUMAI. PARMOS — FARMOS

gydytojo.

nai užsibaigia 
fiiuitiwt IhnlhK

Sergėt vaikui niio ližsihreti- 
mo.
U
Žiūrėt, kad ligoniai turėtu er
dva iszvediiiamu sauJvtg inie- 
gamaji kambarį. Pataline 
kia kasdien lauke iszdaužyti.

Kolera tfkroji( Cholera asia- 
tiua). Tai labai užkreuzinipn li
ga, kuri eina kartais kaip pa
vietre. Apsireiszkia dideliu, vi- 
duriaviipu, vėipiinu ir visuoti
nu apsilppnu. Puse ligoniu mir- 
szta. Vžsikrmjzia ja tik per bar-

Koleros diegus ligonis isz- 
lei<lžia savo iszmalomis 
szln, vėmalais).

Apsiserget koleros nesunku, 
nei įmest.

yĮiacz 
žaliu

gėrimu nc/Vartot ir 
visai

v’emiamas 
skilvio kraujas

. Geriausiai gydosi tyru oru 
geru kambariu .vėdinimu.

na.

Reikia tik in burna 
koleros- mikrobu. Dėlto, 
kolerai gresiant, reikia 

ir 
priesz valgant

rei

(me-

valgiu 
rankos 
szeimynai gerai su muilu nusi-
praust.

Rankos reikia praustis, tiesa 
pasakius, ne vien kolerai V(>i$Z- 

Taij)

plaucziu taku (blun
ka ta.ro arba uždegimo, 

plėvės uždegi- 
I amgve- 

apsiei narna 
gydytojo, bet ilgiau kosuliui

Szis pasaulis nėra blogas 
Nieks neguli to sakyti. 
Žmones guri, savimyli, 
Akiu nėra kam badyti.

Visi geri, upsiszviete. 
\ ienas kita myli, gerbia, 
Glosto, spaudžia apkabino, 
Patol, iki, vienas kito 
Ant syk sulaužo krutinę.

Ir isztpgi pasidžiaugiu. 
Vienas kitam užsileidžia 
Kaip szuva su kate žaidžia. 
Norius kalboj paguodoja, 
Bet vis s pastoli kis/^n koja.

Kad tik kita parsimesti. 
Kitas lupa gailestauja, 
Bet akmeni laiko saujų 
Bet akmenhi mest netinku,

Žmones geri, savi myli

met in krauju pakliuv/i mikro
bu sukę) ianeziu pa liuesu vima, 
kuomet pradeda darytis i n vai
riose vietose puliavimo mikro- 
luil.

Liga sunki. Reik 
Daug mirszta.

Krauju vėmimas daugiausiai 
paeinu nuo skilvio žaizdos. Kai 
kada sunku atskirti, ar isz skil
vio ar isz plaucziu 
kraujas, isz
,’luodus, isz plaucziu daugiau
siai raudonas su putomis.

Kraujais vemiant ligi dakta
ro reik tuoj gult lovon ir nieko 
nevalgyt, negu tik virinto, 
k;do vandens szaukszta, 
ledo gnleljai žirnio didumo ry
ti. Bet be gydytojo 
nepsejkiie.

Krūties' pu vėtra (Mastitis) 
Dažnai prie žindymo 
krūtis, baisiui skauda,
Įiau pasidaro puliu gūžta, degi-| Bet nor Imti keturkojį!, 

Ugu 
12* n

1

nuo1
tyro!

I

no djinios
į Szuniii lot gei'iauH pritinka.

Nu ir lojn npHZiuožiinuiH.
Kiti (nri ipulybtiM,
Gal iszvengt iionitdonybcs.

sutinsta
|wiga- t

I Gerbtinieji lleluviui norinll ajisig) 
ventl ant. geru žemu ir tarpe kuvo 
tuutOH žmonų, kur jau vra suviraz 
400 lietuviu apaipirkia fujnuis. Llelti- 

I vieni npHiglvenuB Anglai (raukėsi 
iHzalyn palikdami gerlauKian ramiau 
I Ahz kaipo senlauslaH ūkininkas sz.ios 
apcllnkes žinau szita kraszta gerai, 
(odei gailu suteikti geriausius pata
rimus kas-ilnk farmu pirkimo. Jau !i 
melai kaip patarnauju lietuviams far- 
mu pirkime, todėl ir sziinot surinkau 

ifi;i f a nu as pardavimui: Daugelis tu 
'farmu parsiduoda su gyvuleis, padar
gais Ir apsčtaia laukais. Karmos par
siduoda ant lengvu lHzm<»kOjiniii. Dar 
szimet farmoa yra didplffi nupige, 
(odei nesiduokite miestu agantelem 
saVc apslgautc. bet kreipkitės prie 
matyi o asz sutelksiu kotėlAlnglausv 

I patarnavimu. Reikalaukite farmu ap- 
1 raižiniu. Adresavokilc t^iteip:

JOHN A. ŽEMAITIS.
PO11NTA1N, M K H.

apelInkcH žinau Hzlta kraszta Kerai,

DaUKcUb tu
gals Ir apačtnlB laukais, Karmos par-

II. I. Box 17

I

i Lietuviszkas Baokierius 
ir Ląivąkęręziu Agentus 

J. G. BOGPEN
4 S. Main St. Du Bois, Fa.

“gojui 
l’egul Įtekti keturkojis.

•C V. Kovas

Sunki, tuoj K’Ąg* duryt lokiam 
y<lytojo: ligi to 

laiku eik krūt is sulenkia skepe
tu pakelti, dėt 

irbu

na karsztis. 
reikeit prie

kzildantis kum-į 
presas arba szutintomis linu 
sėmenimis pritverti. Pradžioje 
goru yra spirito kompresui. 

Tolinus bus.

rp

.1

į Baltic States Bankas
Priima depozitus ir moka 4 >

Depozitus galime 
atsiusti per paczta.

Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio ' 
krasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu.

Parduoda laivakortes ant Vi$u linijų. 
Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu

BALTIC STATES BANK 
! 294 Eighth Ave. New York, N. Y.

( ' 
/f •

ROYAL MAIL
“PATOGUMU KELIAS 

IN EUROPA
Vienos klcHOs kajulomlH garsus
:i,

smagu kelia in Uamburgn. Laiva-
! korte antra klcsa $130. Treczlos 
klcsos $103.60.

Pavasary pradas plaukti laivai 
“Orca" ir “Ohio” '

ROYAL MAIL STEAM
! PACKET COMPANY.
1 Siuidersou A Son, Inc. Agents
[ij(i Urouthiny, N.ew Yorl

arba pas vietinius agentus.
■ bi w»ii mi ma «w mm 1^1<11 «■» «w> •«*»» mm <•*-«•*
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ląivai “Orbita“ Ir “Orduuo“ duoda
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paiaujunl, bet visuomet, 
reik isz mažens iszsimokint. 
Kolerai apsisaugo! yra skiepu.

Kosulys ąsitrusisL. gali atsi
rasti isz koseres, kvt’puojanios 
gerkles, 
ehu)
Gavus plaucziu 
imi irgi kosulys ima. 
sniais atsitikinuiis 
be g. .
užsitęsus reik eit pas gydytoja. 
Gali ežia pagelbėti iszsitryni- 
mus krutinės tarputinu (desti- 
1 i uotu) su kiaules taukais.

Kosulys insisenejes, 
siu is ir metais besi tesi as 
lauja gydytojo patarimo, 

rodyti plaucziu džiova. 
ideuvo.^AplaUgZA’in pJ.VNV.^) užde
gimą iii ilgaji broųchitu ir ki
tas plaucziu ligas.

Kraujo isz nosies plūdimas, 
neperdidelis, tai užtenka 

girgždaiicziaja vata (isz, vaisti
nes) užsikimst sznirpszle ir

meilu
tei ka

nos

Ii.

o

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

gali

,|ei

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra siųily- 
szus ir be virszu. 
j5as uTUs,
skūra ir bus geresne 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir

n1 
O

bus. padarytus puikei ir ge
rui. (bf-

Brisi u nskit 
o btiH' apdaryta iii 

ne kaip

Cgalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

.su Pilvo Netvarkumo:

ATSIRAUGĖJIMAI,
I

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

I GALVOS SKAUDĖJIMAI,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,
1 ____ Jis yra* labai vbikliĮš'it

NERVISZKUMAS,

»

szaunai medjkajiszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu j asu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

3

11. Prisiunskite kn\ 
dgkcije “Saules.”

is m re-
darbasužsikimst 

kurta man pri-I kraujas apsistoja. 
Suuk<‘sniuos(‘

užsikimszt sznirpszli suvilgyta 
vata ii' apsibarstyta alūno mil
teliais arba bent vatu actu su- 
vilginta. Betų-atsisėst lovoje ir 
užsidėt ant nosies ir kaktos 
szaltas kompresas (nuo ledo). 
Labui sunkiuose atsitikimuose 
turi daktaras tam 
strujiieutais užkimszt 
szle kaip isz pryszakio taip ir 
isz užpakalio, isz ryklus. Ret 
kareziais isz nosies įszteka per
daug kraujo ir žmogus pashiiir- 
szta isz to.

Kraujo plūdimas isz gimti
nes.
leidimo, senesnėms 
nekarta nuo gumbo lipaugu 
(vėžio), bet yra ir daugiau tam 
priežaseziu.
pas gydytoja, nes 
jinga ir per vėl u.

Atsitikus tokiai 
tuojau gulti in lova.

Kraujo užs|tersąimas {Sej)-
♦ \ 'V'V j • j"-* 1 • > • t

"Tukalnn-

Gerbia m! Tamsios: 
žinoti Tamsioms kad asz esiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena”
Hluutct. norint asz prlslunczlau už
mokesti UŽ ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, ųž tąl 
asz. prisiuncz.Iu tamstoms mano pądo- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
puikus apraszimus, turi -neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, k|traa tik
tai gali skaityti liotuvisz.ka! kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaiksz.cz.lotl po norei- 
kąlingas vietas ir praleist! brangaus 
lalkx> aut visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda lenai stebė
tinus aprašymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni^ 
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo miiorna szelmina. 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos, kuri guli suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, tcipgl deka
voju už pulku kalendorių ka mąn 
prisiuntet kaipo dovaną. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir la^me sz.iamo 
gyvenime. Viso glaro velijcntls pasi
lieku “Saulęs” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
viraz-mine(os knygos tąl prisiuskile (2. 
f ‘ ~ 
faus per pączta.

atsit ikimuose

tikrais in-
sztjirp-

Jis esti dažnai, nuo persi- 
moterims

nuo

Neapsihusti, yiti 
gal but pavo-

nelaimei

sis). Ne taip retai atsitinka, 
kad moteriszke pagjpidVuis po 
keletos dienu gUUJUi szulczio

L?±l^lel’tUVeą ° *»•““* W°- krėtimu .kenezia ir sunkiai su-

t
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Nuvyk skaus
mą šalini >

Raifiaa pety#, «»««• 
lungiSkaH trauky- 
mM inuBkulų, 16. 
navytiiB s^nuryp— 
visuomet yrą drau- 
gain didelio SImm«« 
ąw. Tačiau pątry- 
nue truputį

mą šalin!

PAIN-EXPELLERIU
•nt. Hk»u<it»inon viotoH bup
greitai pabalintas. Paia-Eipelleria i 
•kaaiaat yra airtiai priešai. Nuaipir- 
kito jo boukp Siaiididn 
paą «avo aptlpkoriij—- 
kaina tik3u lr70e. Por- 
aitikrinkite, kad^butų 
apt pakelįo miiay lakva 
vaiabaženklla. Neimkit 
pamCą«džioj(tnųi 
E 4$, niCHTRR *,C0. !

104.114 South 4th St.
BfoeĮdyiu N. Y. I
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serga, nelyginant, sziįtino. Tai 
nito neszvaraus
Mat iii kraują ineita kokiu su
trų, mažytėliu grybeliu, nelygi
nant mielių arba lųikrobu. Jie 
sukelia taip tariame žmogaus 
kūne nesveiku rūgima, sugenda 
susiterszia kraujas ir visas kū
nas. Prasideda kova. Jei žmo
gus tuos grybus nugali, iszVaro 
lauk, tai kunah pasVoikstaa Ki
taip — inirszta.
kratomas es.ti įievienodus, Juk 
sziįtinęs ir skarlatina 11’ visos 
užkrecziaihos ligos tai nokus 
kitas, kaip
mus tam tikrais mikrobais ir ju 
nuodais: ’

Paprastuoju kraulio užsikro- 
timu vadihania tokia lifliib kuo-

z

apžiūrėjimo.

Kraujo užsi-

kraujo užsitorszi-

*

ballband
juodi.

Jie apsaugoja virsti bato, ir

Į
!

CHICAGO, ILL. 
... ... "i;:.,,,

Jis stovi 
nusipirkti.

Kada Tamsta perki guminį autuvą, ternyk kad butų 
Raudona Koulys dirbtuvės ženklas.

ant augščiausio laipsnio* kurį Tamsta1 gali

Nešioji ilgiau—
Jauti geriausiomis savo kojas

Trjs skirtingi augšėiai padaryti ma i nerio autuvo — Batas* 
Himincr ir Lopac. Visi galima gaut balti, raudoni arba 
juodi.

Paplatinti padai “Ball-Band” autuvo yra padaryti ypa. j 
tingai nešiojimui maiporiams. Jie apsaugoja viršp bato, ir 
padaryti taip patvarus ir stiprus, jog aštrus kampai akmens 
arba anglys negali nei jpjaut nei įplčšt.

Tamsta sutaupini pinigus kada nešioji “Ball-Band” «<Js 
Tamsta nereikalauji naujy batų taip dažnai ir mažus kastps 
dėti ant pataisymo.

MiNhuivaku Woolen .Miinufacluring Couipąąy
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NETEKO JIS 
KANTRYBES.
(Isz A b Vilnies. ”)

t
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Kadangi laike vakarienes 
motinu atkartotum! aiszkino, 
jog ji stengusi k iv k galėdama, 
kad viskas 
pasibaigus 
kas, paatmnes kėdė in szali ir 
pats pasitraukus nuo stalo jau
te atilsi. Tula laika žiūrėda
mas in lova ir in priekines du
ris, abejojo kur e 
nuėjo pidę diiru. Toli tacziaus

SAULE
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kokis didelis 
piktai

esi 
Jonukas.

reikia, lu turi būti prie darbo, ku. 
Ir tavo motinai pridera i prista
tyti tave prie darbo.

— Bet juk jis du r per jau
nas. Jis dar mažas berniukas.

--------------- ---------------------- P------------------
— atsiliepę Jis buvo rūpestingas. Ir dėlto 

iszsilobuliuo in getą darbiniu-
*

— O t ko tau

— aiszkinosi motina.
— Asz buvau 

ji, kuomet pradcjmi dirbti.
Jonukas prasižiojo ir norėjo 

iszreikszti, kad su jnę netei
singai pąsielgta, bet ūmai, jis 
susiczaiipe. Paskui nulindęs jis 
apsisuko iv nuėjo gulti. Jo 
kambarię durys buvo atviros, 

isz virtuves ineitu sziji- 
nms. Nusirengdiimas jis gir- 

nejo. Atsisėdo aut sluopos, pa-Įdėjo motina kalbant su atejn- 
siremes i 
delnais perėmus smakru.

butu gerai; dello 
vakarienei Jouu-

iti, pagaliosi kad

goresnio už kiausziniė

Darbas buvo paprastas; pri- 
riszineti kamszczius prie mažu 
bonkucziu. Sterblėje jis turėjo 
pundu szniureliu. Bonkas laike 
ton) kojų, kad galėtu abiemis 

. Tokiu budu, 
sodliit prisilenkus aut keliu, jo 
ppczįai augo

jaunesnis už rankomis dirbti.

šiauriu, krutinępączlai augo šiauriu, krutinę 
turėjo būti susitraukus po do- 
szimls valandų kasdien. Tokia 
dąrbąs buvo nesveikas plnu- 
eziains, bet jis pririszdavo tris 
szimtus tuzinu bonku kasdien;

Superintendentas labgi juo

alkūnėmis ant keliu ir1 šia kaiminkn. Jo motinu verkė
....... . ■------- ĮSudedamas jis nemasto, llsr Įsi 

josi, .lo 
broliukui 
kavo su kitais 
ji. Elektros 

szviete

Asz nesuprantu kas daro- 
Jonukui. Pinniaus jis tokia

didžiuvos ir dažnai utsibtnkiu- 
sius atvesdavo pus ji pažiūrėti 
kaip dirba. Begiu deszimts va
landų, per jo lunkus perėjoper

protas
ir sesules žaidė , re- 

vaikais aplink 
lempa ant gatves 

kampo szviete ju žaismėms. 
Jonukas buvo nervingas ir pik
tas, jie tai žinojo; 
rištines 
erzino ji. -lie 
mis sukosi 
jam dainuszkomis 
komplimentus. Isz pradžios jis 
sukeikė juos — sukeikė tais 
žodžiais, kuriuos 
dirbtuves 

kad tai

miegojo. Jo Į nebuvo. Jis buvo kantrus vai
kas, — kalbėjo ji sznipseda- 
mu. 

iwi—mm n m m.

kas,
— Jis kantriai d,l’ba.

trys szimtui tuzinu bonku. Tai. 
ireiszke, jog jis išsidirbo iki 
maszinos <

bet avanlu- 
ambicijos vereziami 

susikibę rauko- 
api ink ji ir teike 

nemalonus

sukeikė 
iszmoko nuo 

l'ormanu.
i nieko

ir atsiminęs’ savo rimtumą, jis 
vėl nutilo.

Jo brolis
po jo metais

inas,
Matvdn- 

negelbsti

Vincukas, sekantis 
s, vos sulaukės de- 

szimls melu, buvo vadas ji 
ziiianeziu vaiku. Jonukas 
sijaute jam geru, -lo gyvenimas 
apkarto nuo nuolatiniu nusilei
dimu Vincukui. Jis jaute, 
Vincukas turėtu būti jam didu 
liai dėkingas.
isz jo. Jojo žaismių dienose, 
niai, ve
jis dažnai turėjo pamesti žais
mes ir daboti Vincuką. Vincu
kas dar buvo kūdikis, o 
kai ir dabai’, ju motina praleis
davo dienas dirbtuvėse. Jonu
kas buvo tada rolėj molinos ir 
tėvo, o dabar V incukas vietoj 
dekuoti jam, ,v i l,eduo-.
da ramvbes.

Pasityiziojimo dainuszka vis 
garsiau skambėjo.* Vincukas, 
szokdamas. pasilenkė prie Jo
nuko ir iszkiszo jam 
Pastarasis 
ranka už s

e r-
ne-

Jis ir dąbur geras l/erniu- 
— pasiskubino teisinti ji. 

. Dirbti 
.jis pradėjo jaunas. Bet tai ne
mano kalte, 
galiu 
ine.

Jifc

Asz darau kaip 
geriausia, esu tikra^a- 

atsikarlojanti 
Kada jo 

, jis pats ąąjt 
Žinoma, kad asz

Ant rytojaus motina 
dino ji isz sunkaus 
Paskui seku prasti jmsrycziai, 
ėjimas in darbu ir einant per 
slenksti in dirbtuve tas pats 
pastebejjmas vos besirodan- 
czios saules,szviešos. Tai buvo 
dar viena diena, tarp kitu die
nu. ir visos tos dienos buvo

girdėjo 
szn i psej ima v i rt u ve j. 
akys užsiiui'rke, tl r*‘'su inu nuėjo: 
kantriai dirbu.

iszbu- 
miego.

visos 
jog tokios pat.

O vis tik jo gyvenimas buvo 
v.ietoj tycziolis * kai kada invairesnis — i

se-
ik r.žmirsztoj praeityj, darbu, arba susirinkdavo. Ka

da buvo szesziu metu amžiaus, 
jis buvo Vincukui 
motina, o 
jaunesni, 
metu

tada.

sake 
ne” 
lauke tos dienos, kada gaus ta 
4 4 plan k i o junezia sula * *
lu gale iszauksztino ta minti in 
nektsiekiania idealu.

Karta jis rado sidabrini kvo
teri apt szaligatvio. Tatai taip- . 

‘gi buvo svarbiu, gyvu iy tra- 
gingu invykiu jojo gyvenimo,

J, “ 

valgio Per motu eiles jis

iki ga-

Jis tai pajuto, kaip tik sidubri- t • • ' t ii • • t"
Namie, kaip ir visuoipet, uebu-
uis pinigas sublizgėjo jo akyse,

Vo pakankamai maisto, ir ua- 
mo jis turėjo neszti pinigą,
kaip nuszdavo alga, kas Sabu-
tos va kuras. Geras užsilaiky-
mus jutu buvo būtimi; bet jis 
niekuomet neturėjo |>inigu ir 
konto saldainiu būda. Jis ner- 
vavost, kad gauti saldainiu.

_________________ -........................................  _ \

jau paverto atsakanezia maszi- 
uu. Pa baigoje dvieju menesiu 
jis turėjo dvejas stakles, pas^ 1

kui trejas ir ketverius.
Baigiantis antriems metąms, 

jis iszaude daugiau vuoląk- 
cziu, negu bile kuris kitas gc- 
.rfttt audėjas, ir 
kartu daugiau, i 
audėjai. Namie dalykai page
rėjo, kuopiet jis daugiau už
dirbdavo. Tacziaus jo naszęs- 
ijis uždarbis nevirszijo stokos' 

' a a a * w a . • •

t

• virsz dvieju 
negu silpnesni

> •
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INVA1RUMU 
ĮVAIRUMAI.

Surinko ir Pagamino
J. V. KOVAS. * Hr |

i"

jis is^sidirbo iki 
larbo greitumo. Visi 

bereikalingi pasijiidiniinai Ipi- 
vo panaikinti, 
ežiu pasijudinimas, kiekviena 
plonu pirsztu muskulu pajudi
nimas buvo greitas ir atatin- 
kaufas. Jis dirbo labai iutomp- 
tfti, o pasekme buvo tu, kad jis 
pasidarę nervingas. Nakti jo 
muskulai trukcziojasi, o dięna 
jisai nugalėjo iszsitiesti ir pa
silsėti. Ir juo Juliau, jo musku
lai labiau

Kiekvienas pę-
$4

Jistrukcziojasi.
taipgi ėjo laibi n ir pradėjo la
biau kosėti.
be jo silpnus
traukusioje krutinėjo ir susir-
K

Karsztine pagrie- 
plauczius susi-

ges nustojo darbo stiklinėje.
Pasveikęs turėjo vėl sugrįž

ti in audiuyezia, kur pinniaus 
dirbo. Bet ežia jau jo laukę 
paukszlinimas. Jis buvo geras 
darbininkas. Jam jau liko tik 
pądirbti prie krakinolinimo. 

staklių.
prie 

kad stoti prie Po to 
i —- invai- jau niekas nelieka, apart padi- 

-1 rūmas buvo, kuomet permaiiu1 (lininio darbo naszumo.

negu pirmiau, kuo
di rbt i, o jis 

Jis jau dau- 
nors jaunose 
dienose buvo

sukosi

kurki jis gauna tik raudono
mis raidėmis kalemloriuje žy
mėtose, dienose.

Jis nesistengė 
save. Jis žinojo, 
ir vis tik papildu nuodėme

* i k ll '■ JI t. .4į,

liežuvi, 
pagriebė ji viena 

prando, o kita ran
ka, sugniaužęs kiimszti, drožė 
per uosi. Jo knmsztis buvo ap
gailėtinai kuda. tik vieni kau
lai, bet kad ji skaudžiai užga
vo, (ai pasirodė isz skaudaus 
suspiegimo. 
injieg 
tingai sztiūkdami, o Jonuko 
sesuo .lene inspruko stubon.

Jis pastūmė broli nuo savus, 
spyrė jum in kojas, paskui vėl 
pagriebus ji parmetė kniiipsz- 
czia ant žemes 
iki kelis kartu 
purvan. rP 
na...

— Kodėl 
ramybes! 
kas, baramas molinos. — ar jis 
nemato, kad asz esu pavargęs!

— Asz taip jau didelis kaip 
kalbėjo 
buvo 
purvo

Asz taip jau didelis kaip ir tu. 
Ir užaugsiu dar didesnis. O 
tada asz tave suplieksiu, pamiv- 
tysi, jei ne.

— Tu turėtum 
tytas prie darbo,

Kili vaikai kiek 
darni bego szalin iszgas- 

s/Ziukdami,

. Ir nepaleido jo 
s paiuurde uosiu 

fuojan pribuvo moti-

neduoda man 
aiszkinosi Jonu 

s molinos.

JIS

ir tu, - 
veidas
asza ru,

ir tėvas ir 
kiti vaikai buvo dar 
Suniukęs

jis nuėjo dirbti audiny-
czion. Sulaukės asztuoniu me
tu gavp kita darbu, 
darkau. . buvo 
lengvas.
daryti, tai sėdėti laikant ran
koj pagaliuku irsuugoti audek
lą einanti szale jo. Szis audek
las ėjo isz maszinos ant karsz- 
to volo, o isz ten savo keliu ėjo 
kitur.
dėti vienoj vietoj, 
szviesa nepasieke 
d eg 
dalim ma.szinos.

drėgnumo
buvo linksmas 

nes dar buvo

Jo naujas 
ųvapsakomai 

Viskas, k a jis turėjo
* *

M aszi neri ja dabar 
smalkiau, 
met jis 
protavo leeziau.

septynių ginu nesvajojo,
gyvenimo 

pilnas svajonių. Karta jis buvo 
insimylejes. rrai buvo.

pradėjo

savo

Jis tyrojo visuomet se- 
kur dienos 

, gaso szviesa 
e virszui jo; o jis pats buvo

audeklo einan- 
jis piesze savo

Nežiūrint 
karszczio 
prie to 
jaunas ir pilnas iluzijn. Ir ste
bėtinus svajones svajojo jis 
žiūrėdamas iii 
liovos slenkanti audeklu, 
ten dirbdamas jis negalėjo in- 

neturejo ka 
ir pridėjo mažiau ir 

svajoti; o jo mintiji- 
inas pasidarė stangus nejaus- 
lūs/ Vienok jis uždirbdavo du 
dolerius savaitei, o du doleriai

Ji« 
darbo,

Kaip iszmislijo “Tekgrapa.
(in savo sunu 

gimnazistu.) Nu lekau jau tu 
dabar molcytas vyras, [nusa
kyk kaip iszmislino “Telegro-

Mauszius.

M

H
✓ ; 

/■

v

/

vai-
valge daugiau.

gyvenimo reikmenų. Kiti 
Jie

Ii' jie ujo mokyklon, o mokyk
los knygos leszuoja pinigu. Ir 
kkž-kaip tai, juo greieziau jis 
dirbo, daugiauH visko reikėjo. 
Net ir randa pakilo, nęrs stuba 
isz blogos darėsi blogesne.

Jiš paaugo didesniu, o tada 
1‘ędes buvo dar laibesnis. l'aip- 

nervingesnis. Su

kai augo.
Praszom Dėdes pribūti 

Roclicsterio moterėles pamo

in akb
kabinasi,

- -«

kyli
Nes burdingicriams

Per dienas nuolat vaidinasi. 
Sukirmiji jus mėsa paduoda,

‘ gi pasidarė 
apgauljąnti .negyiugimm pasididinimo pik-

kifj npodeinc
, V'' .4^

pirkdamas už 15 centu saldai- 
Deszimts centu jis taupė;

, u'll

niu. I 
pokiliui ateity ją; bet nej>ratee 
neszioti pinigu, 
szimtuka,-Tai atsitiko k,uomel 
jo sąžine kankinos delei to pa
sielgimo, 
saves baisu
Dievas mate ir Dievas nubaus 
už nuodėmė, mane jis.

Atsimindamas ta pasielgi
mą, visuomet skaitę vienatiniu 
kriminaliniu darbu savo gyve
nime ir prisiminus tai jo sąži
ne visuomet sukilo ir vargino 
ji. Gailėjosi .
prisiminės./Nesitenkino jis pa
sielgimu praleidžiant ta kvo- 
teri. Juk galėjo geriau sunau
doti ji. O kaslink Dievo, tai 
vėlesniu savo supratimu 
nepaisytu 
leistu visa kvoteri 
Atsimindamas, jis praleisdavo 
Ja kvoteri tukstaiiezius kartu, 
ir kas-kart vis geriau. 

' Jis atsiminė savo 
dar viena atsitikima

pamėlo ta de

Jis tarsi jaute arti 
ir rustu Dieva.

tu mus it nekantrumas. Vaikai 
kureziomis lekcijomis iszmoko 
gtWWM sl* juo ėlgtis. NJotinu 
gerbė ji už sugubunni darbe, 
bet kaž-kol jos pagarboj matė
si baimes.

Pas ji nesimato džiaugsmo 
gyvenimu, 
procesijų.
miegojo be sąmones. Vaidentu
ve jo buvo tuszCzia. Idealu jo
kiu pas ji nebuvo, o iluzija ir
gi užsilikus tik viena; būtent 
kad jis gere 
buvo dirbanti bestija.

v f

Jis neinate dienos 
Naktis taipgi pra-

'y 
gera kava. Jis 

, Jokio 
protinio gyvenimo nepažino, o 
vienok giliai, protinėj tusztu-

jis visuomet tai moj, jam nežinomai, buvo sve-

savo supratimu, jis- 
jo, net kad ir pra- 

vienu ypu.

riania ir matuojama kiekviena 
jo darbo valanda, kiekvienas 
jo ranku justelejimas, kiekvie
nas muskulu truktelojhnas, ir 
ėjo prieranga
mui, kuris stebino 
maža jo žinynui pasauli.

ateities veiki-
ji pati ir

Tolinus bus.

jjįr*l f
tekus. L’i, pape, tai jau senus 

rakandas: Kaip kitąsyk nebu-

Sukirmilijus mesa paduoda 
Visus ju pinigus ižduoda, 
Ba laiko ne turi prižiūrėti, 
Ir prigulincziai iszvirti. 
O labia use nelabos tos, 

Ka paduoda szaltos arbatoj
Bu pribuvo nesenei in Ainu 

rika,
Isz Lietuvos da žalia grinorku. 
Nubodo mums teip gyventi, 
Smirdanezia musu valgyti, 

Szalta 
Jog net reikė vemti.

Atvažiuok i te, jeigu negalite 
prisiunst Ba Itruvieneles, 

Tos doros musu moterėles, 
Pribukite pas mus, 

Nes gaspadine mus užsnūdus.
Neapleiski tuos vargszus, 

}Burdingieriai

ar batu gerti,

praszo tavei 
atsidusus.

Atsiduodami ant tavęs, 
Bauski gerai tokus gaspadines, 

Tegul geriau su mumis apsi 
e j na,

O mes paguodos i me
viena.

kožna

vę telegrapo, tai buvo labgi di
delis sznnife, su du gaivu, ir tgi 
du vodega; vienas galvas ir vO- 

; degas buvo iii Pranui ja, o ki
tas galvas ir, vodegas in Bosi
ja, kaip jam už mysi ant vodo- 
ga in Kosija, tai szunis su

— Aau-
() kaij) jaju padarytum 

in Pranei ja, tai jis sMstaugtum. 
i u Rusija — Aauun. Tokiu 
giszeftu iszmislijo “Telegra- 
puM...

Mauszius. Kaip tam szunis 
vardas buvot

Ickus. Ui, pape, ji visi va
dino Agrause - imiuszkis.

klauszkis. Kaip tai! jis ma
no varda turėjo.

Ickus. Teip pape, nes turėjo

staugtum in Praąeija 
ūu!

du gaivu, o pąpe sako: — Rad
nori varyt geru gjszefta, reik 
turėt du gaivu.

J. V. Szeszupe.

Tai ne pirma.
.Ponas.— Kaip jautiesi da

bar po vestuvių T
Pranas.— Et, broliuk... Teip, 

kaip supaneziotas. 
Na na,

M *

Jonas.— 
papado!

Pranas.— Būdavo pirma, pfl-

teip gre|t

re jei isz darbo, kepure ant gal
vos ir cu, o dabar jau turi sė
dynė prisėdės nainiejc laikyti.

Skulkino paviete, 
Girna dideliam mieste. 

Labai pasileidia merginos, 
Nors josios da yra jaunos. 

Ant rytojaus po ekskurszino, 
undino

.f

praeityj 
miglotą., 

neaiszku atsitikima, bet ueisz- 
dildomai jo sielon inminta 
žiauria, tov.o 
daugiau kaip kokis baisus sap
nas, negu konkreczio dalyko 

kaip puolimas 
in bedugne sapne.

Szis ypatingas atsiminimas 
neateidavo Jonukui dienos lai
ke, kuomet jis buvo nemieguis- 

Tai prisimindavo vien 
nakti, momente, kuomet jo są
mone skendo miege, 
suome t išbudindavo ji

J

sielon 
koja. Tai buvo W'

4 t
negu konkreczio dalyki 

atsiminimas
'117"
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tas. prisimindavę
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Kelios in darba iszsig
Viena isz ju suaugesne,
Basi rodę, i szmi n t i ilgesne.

Nutarė tą diena in darba ne 
ejti, 

Veluk namie pasilsėti, 
Kaip toji nutarė, 
Teip ir padare.

Ir kitos in darba ne ujo
Ant pikezeriu nuėjo,

Ant rytojaus darbo nustojo, ' 
Ne tekia darbo ant anos užėjo,

Kurios sumunimai ant blogo 
iszejo.

Kada visos in krūva suėjo,
Bartis terp savęs pradėjo,
Viena buvo labai sztarki, 

Na ir pasirodė kad ji smarki.
Bartis ilgai nenorėjo, 

Ba gerus nagus turėjo, 
Kaltininke už kudlu stvėrė,

ežios....
Martinas.—

Geras sumanymas.
Stepas.— Na, Martin, kaip 

tu patarsi mano sumanymu, jei 
asz ernes ir pabegcziau nuo pa-

Žmogau bijok
Dievo, o gėdėkis svieto. Jukgi 
tu esi vedus, kaipgi teip dary
si...

Stepas.— Taigi broliuk* da
bar bėgdamas paezios ue nesi
vešiu. \

—III J-į--------- -------- f

Dar pasigire.
Dukrele. -—Mamyte, kaip tik 

ateina Szveluiu Kazis apiva- 
kariais pas mumi, tai kol ma
ma padarai žiburi, tai Kazis 
mane’ kokius tris kartus pa- 
bueziuoje.

Motina.— Et, jau... No szi, 
ne ta giriesi. Mat kad dar esi 
per jauna.

Neatbūtinai.
• Ka turiu 

ryt, szia vasara;

netgi
kuomet jis pradėjo saugoti au
deklu. besiviniojanti ant volo. 
O insimylejes jis buvo superin
tendento dukterį. Ji buvo jau
na, bet daug senesne už ji, ir 
jis mate ja kelis kartus tik išž
ioto. Bet tai nedaru skirtumo. 
Ant virszaus 
ežio szale jo,
skaisezia ateiti, kame jis atliko 
nuostabius darbus, iszrado ste

lbė tinas maszinas,
ir dirbtuves valdono,' ir po viso 

to apsikabino ja i C szaltai pa- 
bucžiąvo jai antaki.

Bet tai buvojau seniai, pirm 
negu jis paseuo ir pavargo, 
kad mylėti, 
vedu ir iszkeliavo

due jo iki

Ir tai vi- 
, šukei 

davo jame dideles baimes; mo
mentui jam rodės, jog galis 
lovoje galę kojų. Lovoje taipgi 
gyli neąiszkios figūros jo tėvo 
ir motinos. Jis nėra mutes kaip 
jo kovas atrodo. Jis gavo tik 
vienadmpresiju apie savo tęva, 
o tąi buvo ta impresija, kad 
jo levas turėjo begailestingai 
nuožmias kojįis. * • '»• ••

Ona:- dabar da 
pradėjo trys 

jaunikaieziai mylėt, visi trys 
gražus, meilus ir patogus.

Mare:— O, vestis dar 
vienas nekalbino!...

Ona:— Na, ne. 
Mare:

Szveluiu Kuzis apiva

ne

gavo tikjis paseuo
Taipgi ir ji apsi- 

kur tai; ir 
jo protas užmigo. O vis tik tai 
buvo gražus atsiminimai ir jis 
tai prisimindąyo, kaip dauge
lis vyru ir moterų svajoja at
simindami tuos laikus, kada ti
kę jo in deives. Jis niekuomet 
netikėjo ip deives, neigi in Kn- 

visgi apgynė nuo bado, nors už ledu Diedą (Santa Claus); bet 
jis aklai tikėjo in 
ateiti, kurią jo vaidentuve isz- 
piesze beeinuncziame pro ji

Vyru jis tapo dar jaunose 
savo gyvenimo dienose. Būda
mas septynių motu jis jau gavo 
pirma alga. Kokis tai 'nepri
klausomybes jausmas insigąr 
Įėjo jaine ir jo utsineszinias 
link motinos porsimnine. Jis 
kaipo dąonos pelnytojąs, pats 
sau užsidirbus, jautos kaip ir 
lyįfi.u motinai. Sulaukės vię- 
nuolikos metu jis jau buvo vy
ru, pilnai, suaugusiu vyru, ir 

i naktimis per 
•O juk nei 

vaikas negali

svajojo 
szale jo be pa-

Bet
Ar tu

simanksztinti, 
mastyti, 
mažiau

ir nebuvo

Jojo jaunu dienu atsimini 
inai mąiszesi galvoj, bet isz vė
lesniu laiku jis neturėjo ka at
siminti. Visos dienos buvo kaip 
vieną. Vąkąr-diena ąr pernai

isz vė
lesniu kuku jis neturėjo ka ut-

žinai ka se
sele; taikinkis prie to, prie ku
rio turėsi pirmutine proga. Nes 
jie mylėtis netingi, 
vesti ant teisybes, tai vis ne
atbūtinai reik virvutes..-.

ąle apsi-

Et, jau... Ne szi,

O toji smarkuolių koje spyrė, 
Susikabinia kazoka szoko, 

Žmonis turėjo nemažai juoko. 
Besąnnates, esat da jaunos, 
Priesz žmonis pasirodot kvai

los;
Sarmata darot visiems Lie

tuviams, 
O labiausia savo tėveliams.
Jeigu uepamesite blogu pa

pratimu,
Jaunos pasiliksit ant iszjuo- 

kimu.
Asz szita karta daug nekal

bėsiu, ( 
Ba nepoilgio vėl atsilankysiu, 
Ne vienai kalte nedovanosiu, 

Visom szonus ntplosiu.

LAIKAI.
Seni laikai jau praėjo,

• Viskas naujai prasidėjo. 
Visi rengias nauja būti, 
Kąd nelaimėse nežūti.

Jonas Ona pamylėjo, # 
Ir ja vesti sau žadėjo, 
Apkabinęs pamylavo,

III*11 4
buvo tolue put, kaip tūkstantis 
metu — arba viena minute. 
Niekas niekados neatsitikda-

linksmajuos ir nebuvo gulima nusi
pirkti pukmdmiuui maisto ir 

• 4 • *« v

ne- audekle.
Pi:i.sipaudes pahucziavo. 

Nauju laiiku Jei linkėjo. — 
Meilavosi kiek galėjo;
Oną! Jonas ir patikę, 
Būtie žmona jo sutiko.

J. V. Kovas.

CU NARO
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Souihampiou aut Milžinu lai va 
Yh'naUnis vandeulu kelias Lietuvon 
Aquitania Maure tanU

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Ut&rnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Uolu viki ypatiszkal lydėti
In Vilią va 2 klesa $150.00 Kama 
Di Ptllava II kiesn $10ft5O Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Pillavoj valiuojant 
In Soulba.inptopa ir ten pemlda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcslaust laivai pasaulyjts
Informacijas apie prekes ir reika- 

lingUB dokumentus doKlszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
v lepi s justi mieste ar aplelialNri*, 
CUNAIll) LDE 
25 Broadway, 

I'ert.

ij ,r r I* I '■ * 1 ų » i ’ '*1 ! '

vo. Nebūvą invykiu vertu žy
mėtu laiko ujimą.

I ' I *

beeinuncziameprisiėjo nuolat uedavalgyti.
Sulaukės devynių motu, 

teko darbo. Liga buvo priežas- 
cziu to. Pasveikęs gavo darbu 
stiklu dirbtuvėj. Mokėti gavo 
dauginu, nes darbas reikalavo 

Darbas buvo 
tai k uoila uginu 

matytai jis lavinos, dąugiuu uždirbo.

KORTOS!

Vincukas. Jo 
murzinas
li

nuo 
kraujo. —

kuti pristo
tai

iszsilavinimoi 
nuo sumotu,

Luikas sto- 
neejo* Tiktai 

maszinos ėjo, 
judėjo, ir jos mekųr nenuėjo —

VĄjo ant vietos, 
besisukanezips

KORTOS!
No, I. L alinus Sielinio Kortos geiąl 

žinoinoH Madame Lo Normand. Rar- 
aiiiROH mystlszkos EraneuzoH iiioloren, 
kurios pranaazavlmal lurtingicms |r 

karaiilaiuH ir kunlgaik- 
v i mid*1 paHirodi! teisingi.

Kalade azitu kortu su paaiszkinimu 
kaip luspcti laimo tiktai ..........

A'o. 2» Su^mkUtoii lįorlo*. in kurias 
žiUrlnt isz. Užpakalio galima pasakyti 
kukla korta yra. Jos yra vartoJatnęH

biodnicms, 
Hzczlams

jau ojb. -dirbti 
szeszis menesius, 
vienas
naktimis ir būti vaiku.

Jo gyvęjiinm atsitiko keli

dirbti

garsiausiu ina^lku, Ir kuzirnlnlnkU;
1 Preke už' kalade su paaluzklnlmu kaip 

jas pažinti' tiktai .... ..  . >HJį(į
No. k. tHiaeukiiutoM kortos geresniu 

irtylmp. Preke k u paaiŲzkinimnis, 
tiktai

Mes

Preke už'kalade su paaiszkinimu kaip

svarbus ii|y.ykini. Vienas jjl bu
vo vo kartu, 
parnesze 
slyvų. \ 
ji iszkepe kiauszmienes.

nežiūrint to, kad sulpsi spiar- 
Idau, nęgu pirpitL

SuIiui^jos kotunolįta bb-U’ 
?jią nuėjo dirbti prįą kra^pmli 
ninu). Tai buvo inilžiniszkas in- 
.vykis. Visgi pa^ąlips szi per- 
inainu buvo gailina atsiįniiįii 
geidaus, negu i 
ir mokesties diena. Tui pažy- 
rnąjo era. Tai buvo Olimpiada 
žymojiimii laiko. ii:~i ‘ 
prąaojaų dirbti ant kiąUpnolin- 
tojo/’ arba “pinpa negu pra
dėjau dirbti imt krplqnpUpti^ 

arba vėl4 ‘ po to kada prąr

Sulaukus ketunolikos wlu

niiiĮo. Tai buvo milžiniszkas in- 
j. Visgi pagalips szi per-

j nakties ppilsis 
Ir modesties diena. Tai pąžy-

bedikai.
*

—Onutę, duok nors 
paeziupinet, o manę szirdis at
sigaus.

rankele

ž^uiojimyi laiko. Kada asz

< —-Gali cziupinot, ale žiūrėk 
kąd nopaliktum tuszezia ranka.

—Tai ką reik inde t?
—O—gi ant skribeles.

e ♦ • ■

Per szvento Juozapo dienos, 
Ne kas buvo do naujienos, 
Nesakysiu kur teip buvo,1 

Bet negiiižei atsibuv6. 
Vienoje grinezioje uliavojp, 

.Gęj’c niunszaine gargei giedojo,

arba
11

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

gvaranluojani užganėdlnuna 
Olpa sugražinamo adgullos piningu^. 

Prlsiuskite tik 25c. padengimui pooiuntiino kasztu ir paraszykite kokiu

jp,” arba vėl4 4 po to kada prip 
dpjąu dirbU ant krąkuįolįnto- 

................. 'jor/- ‘ ‘‘ ' 
Kiti du buvo, kuomet I jo luppsę. i • ♦ 't........................ zy •

i

tai buvo žvarbus ipyykiah

ktmmet motina 
biskj Kali torui jos

kpilu norite o likusius piointfua užmokėsite Jkąią apliiUtyslįe kortas sayo jpg kad/i nors
Adresavokite aziteip:

PBACTICAL SALES C’O.
121V KOKTU IMTINU ATE. pout. 2VL

ugniuose.

cmtĄoo. ILL,

—1 tie sakinįai dąžnai bąyo

O szesziolikos ipetu vąrdu- 
Jis ves jis iipvąįkszązipjp s|.tikliu 

visnomet maloniai juos prisir kąmbaryj, gąudanuis ant stak- 
mindavo. Ir motina sake jam, liu dirbti. Cziatai vol bpyo vie-

minta valgį, kaupina bliuda 
‘<<plaukiojanczia sala,,; kaip ji

Tie
r i

patu i sy S palą i- tą b u k lą ąiu i, nes d ir b t į re i kę j o
jpipo szmotu. Ir jis ežia gerai 

nes (lirbtuves ji
I

I pasižymėjo

\ s
■»

Apsiryko.
—Ka) czion (landžioji pp liau

no namus, kada manes noru na- 
mieje.

-—Atleisk prieteliuu, mat asz 
atėjau atlankit Magde, viena 
isz savo pažistamu, kuri metai 
atga| šion gyveno.

-^Tuį, jau per volui pažintis, 
ji dabar mano moteris.

—Tai juu dabar ne Magdę?

v •

t

—Aląt kad no!..

a

Mergužėlės ir gere, 
Pakol neužsigere.Pakol neužsigere. b 

Kraujas vienai, ip galva užėjo, 
szpicliu suėjo,

t

Prižadėjo viens kita vesti. 
Sugryžo net rytineti, 

Toji pehdni besarmate,

Su vienu .
Susitarė ant atpusko ejti,
____  . . •> a • « * . • ’

1 I jll 1 . Wi 1L * t T ■

Net žmonis visi juokės, 
Kurios protas neisznokes.

Daugiau nekalbėsiu 
Ant tolinus atidėsiu,

Noužilgio diftdono pati pribus, 
Gerai pm spraudą užduos.

i
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Mekam* aštri, procentą <nt sudAlu 
pinlg*. Procentą prldedam prie Jua 
ptnlgu i Saualo Ir 1 l.l*po*.
Mat ar ataeaaat parodyt knygute 
ar «e. Mae norim kad. Ir jua turė
tum • t reikale *u minu banka, ne
pelnant ar m sis* ar dideli*.

Bęnk** adara* nuo S ryte Iki J 
popiet. Subatoml* * ryt* Iki 12 vai.

CAPITAL STOCK SUMOMS
Sarote* Ir Profit* |6M.xt< to

H. BALL, Prezidentas.
Oeo. W. BARLOW, Vlco-Proz.
Jos. E. FERGUSON. Kasteriu*.

m*Ma*aa*kMMMMMMiMMMM**M****iM*w*B**M*a*MMMMMMM*MaM*

Žinios Vietine*
— Nedelioj V erbų Nudelbi.
— Szvcntos ne 

mos kaip būdavo.
Pavasaris jau cze. Die

nos su naktimis susilygino.
— Nuo Subutos visi musu 

bankai bus atidalyti Subirto
mis per viena valanda
7 lyg 8 valandos vakare idant 
duoti biznieriams proga sudė
jimo pinigu iii bankus.

— H. Matulis ir

teip links-

CŽV.

nuo

J UOZIIH 
Ambrose už 'nepadoru pasielgi
mu likos 
hotelije.
buusme ir

uždarvti bunnistro
Ambrose

likos paleistas, bet
Matulis nemokėjo
atsėdėjo.

užmokėjo

ir bausmia

Ant. J. Sakalauskas
LIETUTIS Z K A.H GRARORIUS 

IR BALSAML’OTOJAS

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
ja pala mada. Pigi prek*. Telpgl pri
stato automobiliu* visokiem* reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
io* Ir maitų* ui pigiau*!* preke, todėl 
J*i*u pirksit* PO MN INK A tai kreip
kite* pa* mane, nea **z gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml K. Pine SU Mahanny City, P*.

JONAS M. CISARIKAS 
Fire In*ur*nee Agent

--------- :
Apdraudžlu (Inuzurlnlu) Namu*. | 

Tavo rus, Naminiu* Rakandu*, 
nuo Ugnie*.

Geriausios* Kompanijose

s
I 
Į
X

SIS IT. Mahsnoy Are, Mabanoy City:
I

W. TRASKAUSKA8
PfRWITHfllR LTETUT1SZKAS 

■RABORIUB MAHA50T CITY, PA.

Laidoja Aunu* Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius _de] laidotu vi u K r Įk
aitintu. Veeellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. L
Mahanny City, Fa.AM W. Outre SU

Llativlstka* Graboria*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Niimlrolluii p*aal 

naujausia mada Ir mokei*. 
Tnrl pegelblnlnk* mole r*. 

Prieinamo* preke*.

UI Ws*t Sprire Street 
K1JI1IOT CITY. PA.

B*ll T*lephon*a No. 149

I
I
t
I
I 
t

I

C H A S, B. P A R M L E Y 
Be*l įstate Agent — Notary Public 
Jeigu norit* pirkti *r parduoti 8lub*s. 

me* galim* jumis tame patarnauti. 
R*nd*voJ*me namus, koletavojame 

randas ir tetp toliau*.
W, Centre RL, Mahanny City, F*.

Tylrcvlaatt* Llelavlsik* 
B A H K A

Dld*l* k*acij* *ud*t* v*1*11- 
Jo* Banko Dopartamento. 
K*lu po priežiūra Valatljo*. 
t*1> kad pinigai sudėti mano 
Baakoj* **gall pražūti. Pri
ima pinigu* saugiam palaiki
ai oi. Siunčia .pinigu* In ▼!- 
*** dali* *yt*to, pagal dieno* 
kui*a Parduodu Lalrakor- 

ta* kompanijų nustatytam* 
kainom*. Parūpinu P a* t por
tą* k*ll*ujantlem* I* Lietuva 
▼laka* daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raazyklt* apie 
kala** o gausit* teisinga 
ataaklma. Adresavokite: 

V. LAPINSKAS
•01 TT. Mahaaoy 

MABAKOY CITY, *

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Bumais daktaras kariumeneje. 
Gydo visokias ligas. 

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-lalklnis ofisas randasi 
KAZINO APTIEKOJP, 

88 8. Jardln St. Shenandosli, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMS!

progos!
Petnyczioj ir Subatoj bus se- 

prekės: Sz
svaras.

Vorsziena

kanezios
szolderis 14c. svaras. Pork 
czaps 25c. \ erszicna 15c. ir 
augszcziau. Galviona del zupes

Verdama 15c.

14c.
•>-UC.

4 svarai už. •»ne.
Maltai mesa 15c. Velvkoms ba- 

kitokiu daly- 
P. J. Ku-

23c. ir daug 
ptisipirkiinui. 

bertaviezia 600 \V. Pine St.
Randasi ant pardavimo

s.

me 
ku

su deszimts kambariu 
Alsiszaukitc tuojnus po N 
(>27 l'L Pine ui vežios.

namas

(M. 30)

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Guzikinis streikas 
nandoah kas\ klosią 
pasekmingai, 'l iejei ka neturė
jo darbinius guzikus, užsimo
kėjo in nnije skolas ir pradėjo 
dirbti.

Slic
užsibaigė

Ar žinote, jog Szenado- 
72 procentas atej 

viii kurie susideda isz Lenku. 
Lietuviu, Husu. Slavokn ir 1.1., 
o lik 28 procentas amvriko- 
niszkos veisles — tai v ra ant 
kožno szimto yra 
O bet ajriszei ir kiti valdo tm

nje gyvena

procentas 
tai
72 atejviai

sins 72 žmonis už nosių ir daro 
su jeis ka nori. Puikus padėji
mas, idant 2S žmonis valdytu 
72 kilus žmonis kas iszi’odo jog j
tiejei 72 yra br valdžios ir pa-

žmonis kuriemiszus in aklus 
be tuju 28 negi..
Jeigu Lietuvei su Lenkais l^ii 
kvtusi vionvbes, tai

SAtTLE

t.

MERGAITES MOKINASI KAIP DAŽIURETI KŪDIKIUS;
('hieagines mergaites ima

kaip dažiureti kūdikius uolai mesia ir ligosią.

Isz Lietuviizku Kaimelir
Philadelphia. — Juozas Kaz 

lauekas, gyvenantis ant Second 
ulyczios, likos uždarytas kale 
jime už nužiidininin savo mile 
mos Elzbietos Petrauckiutes 
222 l)e Lancev ui vežios,
žastis nužudinimo merginos da 
nedažinota.

—- Cecilija

Prie

niunszai

I ’aszkevicziene.
30 melu, motina szesziu Vaiku 
gyvenanti ant Passavunk Avo.. 
likos pastatyta po kaucija lyg 
teismui už dirbimą
nes. Palicije kelis kartus pirko 
nuo josios ramybeles ir rado 
visokius intaisymus ant

spirito. R. I Indros k is. 
Brewster Ave., taipgi likos 
arcsztavotas už ta 
žengimą.

— Ludvika

mo
VIII'V-

R.
teipgi

pati prasi

I’a raseviezie- 
ne, 41 19 Main St., 
muszta per Readingo truki prie 

Manajun ke.(’reason St.,
rints vienišoji

r ii

likos už

M***M**********MM*M**4MW*M******M*****M*KM*B4*****H*M*IM**MaMM*M*aBM*MM**B«MtaMM*«Ma4MHMM^^
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I U Ll NI JA 9 Ino. • Ivay, Neverk N Y L>
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moksliszkus patarimus nuo Raudono Kryžiaus Draugoves

rAVO VAIKU FIZISZKAS 
ISZAUKLEJIMAS.

. .Koks tai yra fiziszko iszauk- 
lejimo programas kuri dvide- 
szimts asztuonios valstijos pri
ėmė !

Ar tai yra koks naujas 
misiąs kuris privers užrnokeji-.

langiaus taksu f Ne! Kizisz- 
perg'yveuo

amžius. Net senesnis už
< la.

Seiio\ iszki
mokslą in dvi 
ir g 
kas

nia (
kas iszauk įėjimas

spau-

meti-tai, bėgimas, szokimus, 
mas, ir laipiojimus daro. Mo
kytojos gerai apsipažine su ka 
invairiu metu vaikai reikalau-

M.ažiuosius mokinu kaip 
, dainuoti, szolti

jau senesni vaikai 
reikalauja drūtesnių phsibdvi- 
nimp.

Antra,
jimas, kuris pagerina muskuliu

ja.
bėgti pamažu i 
ir t.t. Bet

tas fizjszkas išaukie-

. 4\l
14 (j

LIETUVA
PEP. EAMbUPGĄ,P1LIAVSX 

ARbA. LIEPOJĄ
Lietuve! važuojant In Plllava aplenki* 

lenku j u on t* (karldora)
Vl*« treczia kla*n padalinta In kam- 

barn* ant 2. 4, 0 Ir 8 lota.
..... 11 Apriliaus
....... . 2 Nojaus

POLONIA 
LITUANIA

j Im* New Yorko nr Philadelphia In Hamburg*sA*3C» $103.50. In nilava $100.50. In Liepoja 1107.
Bi'Va . * l*i4* I • Ii 1 I n <1 mi I įtik lai lai XTsiww V 4 a **!/** i r , > 11 */i a k L « i I 1 ■ ij*s Philadelphia In New Yorka geležinkelio. 

Kreipkite* prie Vietiniu Agentu.

EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Delio kad ihch turimo ka norą ate- 

betino, Stcbctlnan grajljantla La Ikro- 
din Ir taa yra naujausia laikrodžiam* 
lazraditnafl. Tas laikrodis parodo va
landas Ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas • stipriai, 
žiai 
Žilti.

gra- 
ani-apdirbtas Ir laikys visam

Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 

muzikallszkus
Plano, fono- 

korneto Ir tam pa-

visokius 
pavyzdin:

Ins-už 
t ramentus, 
grafo, amiiikos, 
nasziu. Jums terclk tik pasukt rak
ta virszujc to laikrodžio Ir Jis gra- 
Jins gražias dainas Ir mcliodljas, 
kurios palinksmins Jus Ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu su vienu 
užvedimu 
dus 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos vollukal persimaino 
palis. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szale laikrodžio turi da 
muzika. Toki laikrodi reikėtų 
reti kiekvienam name. Ir Jus 
laikrodžio niekur 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00, Kiekvienas kuris 
iszklrps szi apgarsinima Ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

Ir kiekviena syki užve- 
grajina skirtingas mcliodljas, 

aprūpintas 
muzikos vollukal

iszsivyslijima. ir pagerina, ner
vus. Kadangi kiekvienu grupe 
muskuliu turi grupe nervu ku
ri muskulius kntroliuoja negu
li but muskuliu iszsivystijimo 
be panaszaus neruv iszsivysti- 

reika-

graikai padalino 
dalis — muzika 

Jmnastika. Kiekvienas vai- 
imnazijoj. 

did vyra i
vainiku lauja nuo musu nervu todėl bti- 

()lyinpic

iszaukletas
(I ra ik i jos literai u ros 
buvo tie, kurie alyvų 
apdovanot i
žaismes kokio atsitikimo laime- 

Zaismes net pažymėjo 
kas

kaipo

(C

tojai.
laika,
vadinti Olympiad.

b'iziszkas iszaukįėjimas yra
svarbiausia

keturi metai buvo

szale laikrodžio
Toki 

kiekvienam name.
negalite
Tikra kaina

Kiekvienas

ir 
lu
to 

gauti

jimo. Civilizacija daug

tinai reikalingu juos isz vys t.vii 
Muskuliu miklini- 

priduoda organiszku dru- 
kvepuvima ir

$l>.75. Mes nepraszome pinigu Isz anksto, Ilk paraszyk savo varda Ir adre
są aiszkiai, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atveža*
Jums In namus. Kiekvienas, kuris prisius $9.75 isz augszto už ta laikrodėli 
tam pasiusime VIINA1 DYKAI gražia deimantine Špilka Ir paauksuota re
težėli.

Nepraleiskite, bot raszykiie tuo jaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra tain legva visiškai iš galvos pašei

\ o- 
pa- 

szlebes, tiksle 
sztangu, bet

greitesnis ir su- I

družni kasS 
griebė jnja už 
nut raukinio 
trūkis buvo

I male nelaiminga ant szmoleliu.

nuo

i

alėtu vaikszcziot. ,
i

k v kla

bandėme
n yru Hiip icgvn vimiskhi is guivos pasn- 
linti pleieknnns. Tik kelis karins pauuu- 
ė'U11” - -

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jusi;
(.
m

ir Ruffles pagelbės
| - 1- • - _ . Ml _ * 1 . A* ***

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.

pafito ženkleli*!* tie*i*i į labarut'orijp.
F. AD. RICHTER & CO.

104-1 14 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

IX(lojus
n

I

Ekitur, jeigu neir mano vai
šijai-I ,aikr 

kokis tai 
per-

J'j-

Wilkes-Barre, • Pa. 
patrikines dienos 

vyrukus Swoyersvillcj, ’ 
semtas munszaine, sulaikė 
riszi ant kurio užtemino žalia 

‘ ‘ szamroka 
surdoto, 

Tokis 
nemandagus 

ka hutu

* < J 1

ii(‘ t i k ka 
valdytu visa miestą bet politi-Į ■ 
koja iszkovotu labai daug. Bet 
kur tau!

Juozas Baleviczim 
surastas

Swoy vrsvi llej.

li- 
rully- 
.lisai

kos surastas negyvu 
town, arti Kiladelphios. 
kitados gyveno czionais.

Žmonis turi toki 
aptiekoriui 

n iek n r
receptu kaip tik jojo aptiekoje.

tai del to, jog

kejima 
jog

UŽSlt I- 
Kazunui. 

neduoda sutaisvt

o lai del lo, jog gyduolių ne- 
maiszo tiktai duoda kannotik- 
)iau>es, ka daktaras užraszo.

New Philadelphia, Pa.
Jurgis Klinauckas»pirko hoteli 
nuo Stanio Barkausko, prie 29 
ir 31 Water Str. Yra tai pui
kiausia Lietuviu užeiga visam 
miestelije. Atlankykite nauja 
biznierių, busite svetingai pri
imti ir atrasite gera ir teisin
ga patarmivima.

p-

Keletu pardavėju 
kulbei Lietuviszkai, Len-

kurie mo-
k a 
kiszkai ar Slavokiszkai. Pasto
vi vieta del atsakanezin ypatų. 
Atsiszaukite ant adreso: 
Rooms No. 3
(’or. Second & W. Market St. 

(2t.) Pottsville, Pa.

and 4 Baird Bldg.

nutraukė 
isz ko kilo 

pasielgi mas 
isz

nes 
jeigu

lapeli 
jam nuo 

' pesztyne.
buvo labai
szalies Lietuvio, 
jisai padaręs, jeigu ajriszis 
jam nutrauktu lietuvizska gu- 
zikeli nuo surduto laike kokio 
liet u viszko 
t ž taja panieka 
dovanotu. — 
dagiau pasiel

apva i kszezioji mo!
Lietuves ne- 

Gal atejteje man 
gs.

Pittsburg.
Andriejaus ant laikyto metinio 
susirinkimo, nutarė atejteje 
laikvti savo

nutarė 
susirinkimus Pi- 

liecziu Name ant 2’226 Jane St., 
Sauthside. Susirinkinuii naujoi 
vietoi atsibuna kas antra 
vaitia po pirmam kožno mene
sio, pirma valanda po piet. Vi
si draugai yra kviecziami atsi
lankyt in Piliecziu Narna. Visi 
kurie yra užsivilkia su niokes- 
czja tegul atsilygina, nes laike 
nelaimes paszialpa bus sulai- 

Juozas Dumblauekas

sau-

kv tu.
pirm., P. Banionis raszt. J. W.
Patckeviczius kasijerius.

genera I io mokslo 
dalis. Visas vaikas eina iii mo

klinąs, duszia ir pro
tas. Praeityje mes žymiai aplei
dome pirmus «lu i‘r
isžvystyti protą visai nemisly- 
duini apie kuna.

Kaip su tavo 
kais! A r gali ji arba ja
kyli namie ant dvieju valandų, 

valandas 
norėtu

me pabandyt? Nemanau! 
ir ka galime sakyti 
kyklos gyvenimą! 
turi 
prie darbo ant dvieju ir kartais 
Iriju valandų, 
svarbu vaikui 
szyti ir skaityti. Ir gerai žino- 

kaip lengvai sziu dienu 
ir mergaite 

lekcijas. Bet kode!

i r ar jie per tas dvi 
lamini nžsilaikvsf Ai

n*Tai 
apie mo- 

Mokytoja 
laikvti Onute ir .Jonuką

sveikata.
lie-

Bando

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės .*___ .2____ 1 ) f ____ ,
tokia, užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

jums visuomet ją NP

Nusipirkite bonkp Hujfles savo aptiekojo Riandin už 65c., arba j»r ir i ų ak i t a 75

Žinome, jog 
žinoti kaip ra-

kudik vst ei. 
m as 
tuma, pagerina 
eirkulacija.

'rreczia, 1‘iziszkus iszaukloji
mas lieczia soeiuliszkit ir moru- 
liszka vaiko iszsivysti,jima. 
Vaiku pasibovinimo vietos ne
pažysta rases, kiiasos ar sočia-* 
liszžo skirtumo. Geriausias vy
ras beveik visubiiiet iszridktas. 
Vaikai pripranta, pfipažyti ki
tu teises. Kur
ant pasibvinimo lauku, vaikas 
iszmoksta gerus sportiniuky- 
stes pamatus. Pasekmingas bū
rys yra tas, kur visi nariai isz- 
vien dirba.

K i z i s z k a s i sza uk I e j i m a s 
ežia vaiko
kreipti atydn iu sveikatos pri
pratimus, ir todėl sveikatos 
mokslas vru svarbiausias fi
ziszko iszauklejimo tikslas.

Kiziszkas iszeukĮėjimas yra 
la iszauklejimo dūlis kuri pri
žiūri vaiku anginui ir iszsivy- 
st i ji imi. Bundu pagerinti svei
kata ir tas socialiszkas ir inora- 
liszkas ypatybes kurios padaro 
O rs

ir 
via SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK I

me 
saikas ir mergaite uzniirszta 
savo lekcijas. Bid kudel prie 
raszymo ir skaitymo negalėtu
me priskailyti treczia, tai bu- 
Iu pasilinksminimui!

Ar tu buvai vienas isz tu ne
laimingu, kuris niekada 
rojo proga pažinti “sena plau
kymo vieta“, ir ar tavo; mažu 
būdamas, tavo draugai nepra- 
vardžiavo .’ Plaukymai yra pui
kus miklinimas, 
musu vaiku ir mergaieziu turi 
proga iszsimokyti plaukti?

Kiziszkas iszauklojimas yra 
nieks kitas kaip tik plianas ap- 

besiiniklinimu 
visiems. Yra uaturaliszkas da- 

pasibovinti, bet vaiku 
pas i bo v i 11 i mas reik niauja’ 
gūsio vadovyste. Musu dabarti
niu kolegijų atletai yra pitikus 
pavyzdžiai reikalingumo svei
kutis besiiniklinimo. Mes inune- 
nie, jog 
atletiszki, bet kolegijų ir aug- 
sztesniu mokyklų sportai tapo 
taip specializuoti, jog kuomet 
pasirodo tik saujele dalyvauto
ji!, matyt tukštaneziai žiureto-

Automobiliai, krutamieji 
paveikslai, szokiu vietos, visi- 
yra prieszai ,musu 
mergaicziu sveikatos, 
vaikas

rūpinti sveika

lykas

(

netu-

bot kiek isz

au-

m us pilioezius.
Ki’ancijti ir kitos szalys svar

biai susirūpino l’iziszku iszauk- 
lejimu.

Ar mes mažiaus
Nuo tavęs priguli.

Mes praszome j u 
klausimus:

Ar sziadienos vaikas ir mer
gaite geros sveikatbs 
sius?

Ar jie ieszko 
mo ?

Ar jie
mais

darvsimef

atsakyti

paveik -

pasilinksmini-

visa pasauli

UŽTIKO LEVA PIETAUJENT — UŽMUSZE.

musu Amerikos vaikai

aprupinti su tinka- 
užsiemimais per liuesas 

valandas? z
Ar įlies stengiame pristatyti 

tink tunas progas 
gyvenimą ?

Suv. 1 .. .. . . _ .
Biuras muloldai teiks

pagerinti ju

Vąlst i jų' a pszyfetiino

oi jas apio'hproblemu^ rfijijszko
J - r * . i - _ J1 LImokyklos l|y-iszaukĮėjimo ir

g ienos. •
—Foreign Language Infor. Service.

ju.

vaiku ir 
Jeigu 

pripi*ates važiuoti in 
mok y kyla in automobiliu, 
paisant ar brangios ar
niszkos kainos, antra syki pa- 
manstyk 
pratimą.

Fiziszkas iszauklejiiųas pir-

ne- 
viduti-

Arablazka Mostls yra tikrai pasek- 
mtng* (r kas prlsluns keliolika štam
pu ir savo adrese tai aplalkys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant orio adreno Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite !** ežios progos visi kurie yra 
po*'pilkiai »rb* Tisai yra nuplikta, t.f.

11. A. Snow isz Kali lomi jos, didelis medėjus, ana diena 
nuszove dideli Ieva kuris pietavo ant zibros kuria užsmaugė. 
Snow buvo sužeistas per taji Ieva ir per tris dienas seke pas
kui ji su savo draugu, pakol ji neužtiko ir neatsimokejo už 
skriauda. Paveikslas likos tame laike nutrauktas kada palai
do in ji szuvi.

kni ji su savo draugu, pakol ji neužtiko

ir sustabdyk ta pri-

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
APLINKINEI.

Szluomi praneszlu Jog piano jszdir- 
bystos visokiu žoles prej^pratai, Žolių, 
trukžoles, puplaiszkes ir geriausios 
Palangos trejos devlneros, ąalGsito 
gauti už numažinta preke uas:

Mrs, K. Juszkevloziepc, 
1100 , E. Pine St. Mahdnoy 

arba tiesiog Isz manes. ] 
devinleriu GOc. su prlsluntlmu arba 6 
už $3,30. Reikalauju pardavėju visos 
aplinkines ir duodu gera pelnu. Czia 
galima gauti visokias Žoįes kokiu tik 
ant svieto raudasi.

mo*
’ City, Fa.
Preke trijų

Žoliu katalogą
minusia bando aprūpinti paimi- gulima gauti prisiusdumi lOo stempo- 

mls., Knyga Daktaras Namuose kuri 
apraBzo visokias žoles $1,00.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Avo. Rochester, N. Y.

tinius muskuliams veiikluiuus. 
Vaidai reikalauja žaismes ku
rios sujudins muskulius, kaip

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo 
in New Yorka kreipkitės in atsaknneziausia

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

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

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

Ol'isos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.

Reikalaukite

Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume t savo pinigus sziam biftike.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czokiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prie toliams.
Musu dopozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
G era banka yra jusu geriausia priotelis.
Dekite savo pinigus in . •

^MERCHANTS BANKING TRUST CO.

|
D. F. GUINAN, Sek. KasUerlus 

LEON ECKERT, Vlce-Pre*.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. 0. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

< DIREKTORIAJ:
D. M. GRAHAM, Prez.


