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Turėjo dvi paezes po viena 
pastogia.

Los Angeles, Calif. — Viena 
pati gyveno ant antro laipsnio, 
o kita Žemai. Teip gyveno su 
dviems moterimis
.Wiliams, kuri palicije areszfa- 
vojo už daug moterysta. Badai 
Juozas gyveno su dviems niote- 

j rimis per asztnonis menesius, 
bet akyviansia. kad viena apie 
kita nieko 
paezios vieno

nežinojo buk yra 
vyro. Ant vir- 

szaus gj’veno Aiicije i>ati No. 
1, o žemai Mirtele pati No. 2 su 
kuria apsivedė vėliam Kokiu 
budu slaptybe iszejo tai neda- 
žinota.

N
/

M)

L F

■

i? I

; įS

»!

s*)/ i'

rasta 
czionaitineje 
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Surado lavona nužudyto kuni
go Vraniako.

Saint Louis, Mo. — Lavona 
nepažinomo žmogaus, kuris ba
dai ketina būti kunigo Jono A. 
Vraniako, dingusio katalikisz
ko kunigo isz Virden, III., su

pusta nezia m padėjimo 
ligonini toje, kur

kelmo supjaustyt 
tiksle daktariszkos žinvstos.

Kūnas buvo baisei supjaus
tytas peiliu, plaukai nudegin
ti idant negalima butu pažyti. 
Lavonas likos paimtus nuo gra- 
horiaus St. Louis tris sanvaites 
adgal, kur gulėjo įmjf taji lai
ka su vilczia. jog gal kits atsi- 
szauks ir atsiims lavona, o ka
da jojo niekas noaUicmo, likos 
nusiunstas in ligonbuti del 
daktariszkn studentu

Vikaras nužudė prabaszcziu 
kuris ji labai persekiodavo.
Kalamazoo, Mich. — Nega

lėdamas toliaus nukensti viso- 
persek iojimu prahasz-

cziaus, vikaras kunigas Char
les Dillon, nužudė praejta Pet- 
nyczin prabaszcziu 
riki O’Neill, Szv 
katalikiszkos parapijos, vienos 
isz trijų didžiausiu parapijų 
Amerike.

Vikaras Dillon sako: 
baszczins persekiojo 
sokeis budais, 
net nevadino kunigu. Ana die
na liepe man apleisti kleboni
ja. Kada surinkau savo drapa
nas ir ėjau tropais žemyn norė
jo mesti in mano druskiuyczia. 
Kiszeninje turėjau revolveri ir 
paleidau kelis sznvius užmusz
dama s ji ant vietos. •

Kun. Diliomis turi 57 motus 
o nužudytas kum O’Neill 58 
motus. Kitas vikaras kum Mc
Cullough buvo liudmtojum žu- 
dinstos ir davė mirsztaneziam 
prabaszcziui paskutini patepi
mu.

Po žudinstai kun. Dillon da
vė telefoną policijai idant atej- 
tu ir ji paimtu. Kum Dillon bu
vo kapelonu kalejimuosia Eu
ropoje, prigulėjo prie Kartusi- 
jonu zokono, apleisdamas 
Francije,

Važiavo pas biskupa in Mil
waukee su reikalu isz She- 

boygano.

Szauliai sumusze lenkus.
Liepalangis.

treezia

didžiausiu
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Kiek laiko moterėles pralei
džia prie serkolo. ‘

Chicago. — Viena moterėlė 
isz draugoves Y. W. C. A. ap
skaito kiek tai laiko praleidže 
moteres prie zerkolo savo gy
venime idant būti patogioms.

Mergaites 
nugsztesni mokslą
po 45 miliutas prie 
idant “iszsicacuot” 
tomą buk mergaite turinti 15 
metu lyg 70 metu praleidže per 
taji laika prie zerkolo 15,056 
valandas arba meta ir 9 mene
sius.

Meilingas sutikimas“ terp 
szitos poreles.

New York. — Paežiulo
no Rudoko radosi per dvi san
vaites ligonbuteje Szv. Vincen- 

. to, nuo sumuszimu kokius ap- 
laike nuo savo mylimo prislė
gei i o Jono, kuris turi 6 pėdas 
ir 3 colius augszczio
300 svaru. Ana diena moterėle 
sugryžo namo. Vakare Jonas 
sugryžo’ isz darbo 
ežiam laike davėsi girdot kliks-
mai o 7 metu mergaite* ižbogus 

“ Polis!
mano mama 
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kun. Ilen- 
Augnstino

“Pra
mane vi- 

paniek inėjo ir

žo k on o, 
kada valdže ižgujo 

zokonikus, po tam keliavo po 
Italije, Iszpanijo ir kitiis skly
pus, buvo mokytu žmogum ir 
gal negalėjo nukenst panieki
nimu prabaszcziaus.

Manoma buk kun. Dillon bu
vo laja diena uŽ3yfa?rias. Ant

‘ nžklhU^ynio pTiliCijosKiin. Dil- 
Ne esmių paini-lon pasako: “ 

szeliu ir žinau ka padariau, no
ringai atsėdėsiu kalėjimo už 
savo darba, buvo tai dieviszkas

pavėlintu man szliuti in 
ga.

iszsiteisinimas nes kitaip ne- 
kuni-

Wis.

lankanczios 
praleidže 

zerkolo 
. Apskai-

44

Jo-

Baisi vėtra Louisianoje.
New Orleans, La. — Baisi 

vėtra prapute pro La Fourche 
parapijų, užmuszdama kelioli
ka žmonių, iszvorte daug na
mu, sužeisdama daug žmonių. 
Telegrafai ir telefonai likos 
sutrukdyti ir negalima aplan
kyti ajszkesniu žinių isz tonais. 
Bledes isznosza 
doleriu.

ant milijono

Pirma 
czionais mire gal 

visam Ame-
o svėrė

ir tame pa-

lankau szaukdama: 
help! gialbekite 
ba tėvas nori jaja užmuszti!”

Palicijautus pasitiko insiu- 
tes Jonas su kroshi. Prasidėjo 
kruvinas inuszis, ant galo Jo
nas iszszoko per Įauga ir dingo 
tamsumoje nakties. Rudokiene 
ir du palicijautai paimti in li- 
gonbutia. Rudokiene apleido 

su’ vilczia 
nesugryžimo, 

vargsze gavosi adgal greieziau 
ne kaip tikėjosi. Vyro da ne- 
sueme.

21 metus in kalėjimą už pa
vogimą $900,000.

Cincinnati, Ohio. — A. II. 
Penfield, buvusis kasi.įerius 
National Bank isz Springfield, 
prisipažino prie pasinaudojimą 

b

102 metu Lietuve mirė.
Lawrence, Mass, 

diena Kovo 
seniause Lietuve
rike, 102 metu Marijona Ben- 
deriene, kuri 
dukteria ir žentu Jonu Nenar- 
toni. Senuke mirė turėdama ge
ra ir sveika protą 
gana drūta ant 
Treezia diena likos palaidota 
iszkilmingai su bažnytinioms 
apeigomis.

gyveno su savor>.

Sheboygan, Wis. — Tele
gramai danesza apie dingima 
katalikiszko lietuviszko kuni
go Vinco J. Daunoro, prabasz- 
cziaus Nekalto Prasidėjimo lie- 
tuviszkos parapijos czionais.

Paskutini karta kunigą Dail
inate,? Kovo, kada (‘jokadanorą

ant goležkelio stoties važiuoti 
in Milwaukee pas biskupa, ku
ris jam paliepė atvažiuoti su
dėti metini parapijos raparta. 
Po jojo dingimai likos peržiū
rėtos parapines knygos ir vis
kas surasta paredkia.

Badai kunigo Daunoro tėvai 
gyvena Milwaukeje, bet juju 
adreso nesurasta gyventoju su- 
raszp.

Nužudė paezia kad jojo 
neklause.

Thibodaux, 
paklusnumas

prisiegojo 
buvo priežaste

— Kovo 1. d. 
apie treezia valabda vakaro 
lenku i<ter(’guliarp.s kariuiupnes 
didis puolė Paliepio k., kur sto
vi musu pirmutines sargybos. 
Ineje in kaima, lenkai pradėjo 
metyti prolangus granatas ir 
muszti gyventojus. Bet musu 

pavyko greitai juos
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Vokieeziai nori kad Lietuvei 
apleistu Klaipeda. — Lietu 
vei užklups ant Vilniaus?
Bėdinas, — Gautomis Bėdi

no žiniomis,
užmuszti ir daug sužeita kada 
Lietuvos kareiviai vakar Klei- 

in vokiecziu

keli žmones liko
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pėdoje szaudyti 
masini susirinkimą.

kurie paskelbė 
generalini streiką, surengė de
monstracija priesz sudaužyma 
kaizerio Wilhelmo 1 paminklo 
ir atsisakė iszsiskirstyti, kada 
Lietuvos kareiviai insake jiems 
eiti namo.

Apgulimo
s k e 11) t a s K1 a i ped o j e. 
niains gyventojams 
ma pasirodyti 
valanda vakaro ir 6 vai. ryta. 
Du žmones, kurie nežinojo apie 

patvarkymu liko pereita
mikli užmuszti lietuviu policis- 
tu, o vyras ir moteris liko sun
kiai sužeisti.

Lietuviai ar

■

i Vokieeziai,
/

4 Ai> - i i!szauliams 
iszvvti. 
keitėjo. i

Kovo 3 apie 5*4 valanda ryto 
lenkai puolė Smaliszkes kaimu. 
Musu szauliai erpesi gintis. 
Tarp lenku ir musu szauliu pra 
sid(‘jo .^markus szaudymasis. 
Bet isz aplinkiniu kaimu ir net 
nuo Lieplangio ir Kapcziainies, 
ežio suskubo pagalbon pešti ir 
važiuoti traukti kiti szauliu 
būriai, — vieni priesz, kiti už- 

Kaip prasidėjo dar 
ugnis, tai lenkai, 

viską meta, didžiausioj netvar
koj (‘ine bėgti. Musiszkiai drą
suoliai per miszkus vijosi net 
ligi Szventjoniszkio ir užmnsze 
tris lenku partizanus ir tris su- 
žeide. Taip pat paėmė (ris szau- 
tuvus, daug granatu ir 
niu. Musu szaudymasis 
apie valanda laiko.

Gyventojai mažai nu-

szauliai

pakalin. 
smarkesne

į
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JESZKO ALIEJAUS ANT SZVENTORIAUS.
Tonkawa, t )klabomoje, 

nieldže sūdo idant uždraustu kompanijai jeszkoti aliejaus ant

u „ * J* <
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mažos bažnvteles

szventoriaus ir kapiniu. Parapijonai sergsti apsiginklavia 
prie szvento-diena imakti idant darbininku i lioprisiartintu 

riaus. Kompanije sako, jog turi paraudavo jus žeme ir duris 
sa viszkai.

tapo pa- 
Civili- 

neleidžia- 
gatvese tarp 8

stovis
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Bolszevikai atėmė žydu sinago
gos ir permaina ant kliubu.

— Komunistai kon- 
sinagogas (baž-

Cliarkove, (lomelv,

La.
11 

laike
i i

Nužudžiau
i nuneš klau-

savo pli

y y

kaciiies

szovi- 
tesesi

Darbininko likimas.
Bukeuu kaime, 

stambu ūkininką J. Žiūką
K u piszkis. 

pas 
pastojo tarnauti jaunas, ir tvir
to kūno sudėjimo, vaikinas K 
su ta sąlygą, tkad jis dirbs 
maža atlygiuima *- tik ji se
natvėj, nustojus sveikatos, pri
valo ūkininkas užlaikyti.

Praslinkus daugiau kaip 30 
metu, isz kuriu apie 20 metu, 
jokio atlyginimo 
apart tabokos ir drabužiu, da-

• J 

už

apie 20 metu 
negaudavo,

— Kada pilnas
vaiku važiavo inIbar kai nustoj(‘s sveikatos pra- 
ant koncerto, ka- <b‘jo nebepajiegt atlikti sunkiu 

tavoriniu (lai bu, liko už duru ant gatves 
artimoje Cruzaboga iszmestas. Iszinestajam butu

važiavo

Žodžis 
kuris kalbasi 
vinezevones, 

labai tankaus 
nesupratimo terp daugelio pd-
ru, bet Viktoras Taber, geide 
idant jojo paeziule tuos žodžius 
visame dalaikytn ir iszpildine- 
tu, na ir isz tos priežasties Vik- 
toris nužudo savo nioteria kir
viu, kaip pats prisipažino pali
ci jai: “
czia, ba nenorėjo 
syti, ta ūkei kalbėdavosi su sve
timais vyrais, po tam mane ap
leido. O kad manės neklause, 
turėjau pilnas tiesas jaja nu
žudyt, nes man prisiege prie 
altoriaus manes klausyti.
Nelaime ant geležinkelio — 25 

vaikai sužeisti.
Akron, Ohio, 

strvtkaris 
Clevelanda
rūkas susidūrė 
karuku
Falls. Dvidoszimts penki vai-| reikėjo patvory baigti paskuti- 
kai likos smerkei sužeisti 
Ii nuo žaiduliu mirs.

Nelaiminga “13.
— Daug žmonių
yra jiems uolai-1 lankomis buožei turtus krovė,o 

1 tas laukan iszmete. Toks atsiti- 
jani atne- kinias yra ne pirmas ir ne pa-

.. Iskutinis Lietuvoje ir tokie* fak-

Aiaeon, Ga.
f 1

SU

o ko- uos gyvenimo valandos ir badu 
mirti, jei ne biedmi moteris, ku
ri priėmė galėdama aprūpina. 
Vargszas,.(langiau, negu 30 me
tu savo prakaitu ir pūslėtomis

tiki, jog “13
minga, bot J. A. Parkam in tai 
labai tiki nes 
sze daug nelaimiu jojo gyveni-
me. Keli menesei nilgai <licno-Į(ui |(nrtosis toh/t"kol nebus lau-

“13”• >

till a* ii ii. t ii I ko darbininku būvis instatymu

.............. - S V I
ir da buvo i 

savo amžio.

je 13 1
neteko akies. Atejnanti menesi I j<c|’!U užtikrintas.
13 dienoje iszsisuko ranka. Ki
ta 13 diena nupuolė nuo stogo. 
Praejta menesi 13 diena sude- 

jojo garadžius. () praejta I
Petnvczia kuri pripuolė 1___ _ . . /rn

tas Debrupiniu ( taurages ap.) 
trilektodiena h: girininkas Ma-

Žmogžudyste.
Vasario 23 24 d. eidamas 

die-1 arykos pareigas tapo užmusz- 
na teip persiėmė savo nelaime, 
j°g 1 . ,
ežioje gali patikti kokia ne
laime, 
je.

• ) 
♦ >

apsirgo ir da guli love-

Lenkai prievarta mobilizuoja 
lietuvius in “savanorius”
Ek. Mockava. — Už deinar- 

I i n i jos hm kai vėl pa
skelto mobilizacija. Visi vyrai 
nuo 23 ik i40 metu amžiaus tu
ri stoti in Suvalkus komisijom 
Lietuviu gyventoju dauguma 
„nusistatė nestoti. Juos žanda
rai gaudo ir pristato komisijom 

prievarta pristaty-
tierniems iszdudda kortas, ku- 

aiszkai paraszyta, ikad 
inregistruotas lenku sa

vanoris isz neit raliuos zonos.
N ekrikszczioniszkai.

Plunge (Tolsziu apskr.). Szi 
mergaite 

del Mil

Komisija

riose 
esąs

darbininke

nio pervedus

rudeni
Barbora Traikaite 
ten priežaseziu pasilpo protu ir 
yra matomos pirmos žymes pa- 
miszirno. Nelaimingoji randasi 
pas viena vargo Surakinta mo
terį, nes pamiszele yra naszlai- 
te. Karta in kaimyną prie ligo- 

vietini kleboną
kanauninku kun. Senku, tau ir 
kreipėsi moterėles, 
mos priglausti nelaimingaja in 

pa rupijos pa va rgel i u 
draugija. Klebonas, sužinojęs, 
kad ligone Imdama sveiku tar
navo pas žydus, už tai supykęs 
ir pataręs nuvesti ja pas žydu 
rabinu; tegul, girdi, rabinas ir 
žydai rūpinasi, bgt jis ne už ka 
nesutiksiąs tokiais, “žydu tar-

Taip ir liko li
gone “Dievo valiai” palikta. 
Artimo meilės pavyzdjs 
taus mokslo skelbėjo.

•--------- -e--------- ---

praszyja-

vietini
sužinojęs

nais” rūpintis
Dievo valiai

NESUPRATIMAS.

Pas jauna naszli atejna drau- 
apsidaires in szalis už-

Mask va, 
fiskavo žydu 
nyczias)
Bobruiske ir minske ir pavertė
jas in darbininku klinbus. Su
sidarė komitetas, kurio 
ga bus szu 
ma Id na mins 
bu namus.

Žvdu

parei- 
laiku visus žvdu 
paversti in kliu-

tl

Usnies ragina tuojaiis konfi 
kunti didžiausia Maskvos sina- 

pask utine

komu nist u

gogą, kaipo 
ina

organas
S-r

a t ra4 4

žydu buržmnzijos“ i 
versti ja in darbininku susirin
kimu vieta. Bet tam prieszina- 
si Maskvos sovietu prezidentas 
Leonas Kamenev ir nemanoma, 

bent dabar bus•kad sinagoga 
konfiskuota.

komunistai su
daužą4 parniūkia pirmo Vokie
tijos kaizierio ir taipjau sunai
kino stovyln Boruses, Prūsija 
g 1 obo j a n cz i os d i e va i t es.

Vokieeziai szaukia antra su- 
ir tikisirinkima Klaipėdoje 

masi dar daugiau kivireziu. Jie 
reikalauja, kad Klaipeda butu 
autonomine szalis, o ne dalimi 
Lietuvos. Jie taipjau paskelbė, 
kad jie neatszauks generalinio 
streiko iki Lietuvos policija ir 
kareiviai nebus apleidę miestą.

Ryga, bal. 9. Czia einabal. 9.
” ir pa-l .nuolatiniu gandu,? kad Lietuva

Degina bažnyczes.
Moskva. — Pietinioj Rosijoi 

prasidėjo tikejimiszki sumiszi- 
niai, ypatingai aplinkinėje 
Odesos kur raudonieji pradėjo 
apipleszinet ir degint bažny
czes. Maisztininkai ejdami uly- 
czia keikdavo visas szventinv- 
bes, degino inkostis ir iszjuok- 
davo dvasiszkuosius. Daugeli 
likos sužeista musziuosia kurie 
kilo po miestą.

daro dideliu kariniu prisirengi
mu Vilniaus apicllinkese. Dau
gelis vokiecziu Oficietiu stoju 
Lietuvos armįįon.

(Szi žipia yni veikiausia lon- i 
ku pramanyta, nes lenkai nuo
latos kartoja savo pasaka apie 
vokiecziu stojimą Lietuvos ar
ini jon, kas yra netiesa).

Vaigszto taipjau gandai, kad 
Klaipėdoje darosi neiszvengti- 
nas ginkluotas sukilimas priesz 
lietuvius. Žinios apie
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Nužudė tęva.
AYilliamstown, Pa. — Jurgis 

Virgin, 43 metu mane .jog ge
riau padaryti gala savo tėvui 
Jonui, 73 metu, kuris buvo su- 
paralyžavotas, nužudydamas 
sena tęva su kirviu. Po tam nu- 
ejas in palicije apsakė ka, pa
dare. Likos uždarytas kalėji
mo.
Padare tai isz didelio vargo.
Elizabeth, N. J. — Mrs. Min

nie Cohen, negalėdama iszmai- 
tyti kūdikio ir save, paskandi
no kūdiki mandinyczioje o pa
ti perpjovė sau gerkle su brit- 
va.

.Worcester, Mass. — Oskaras 
Carlsonfi, staigai papaiko nuo 
iiiunszaiues, perpjovė gerkle 
savo keturiu metu dukrelei ir 

aplaikyti jam pardona ir kaip pats sau atome gyvaste. Oska.- 
rodofi pasiseks iszimti bankieri ras pradėjo gerti po mireziai i— _ ____

mnrus ligonini tęs 
daugiau bet

900,000 doleriu banko pinigu 
likos nuteistas ant 21 metu ir 
valdžios kalėjimą Atlanta, Ga.
Draugai bankieriaus stengėsi

8 isz kožno 100 lėkio to j u 
pražuvo.

Mineola, N. Y. — Asztuoni 
kariszki aviatoriai isz kožno 
szimto pražuvo kožna meta miolj.a(Į (|ar z > -a a 1 • • I

jus. Kaltininkai suimti. Jie va
žiavę in miszka ąžuolą vogti, 
bet girininkui pajutus juos ir 
nuėjus patikrinti, žmogžudžiai 
isz medžiokles szautuvo szove 
in ji. Is»kart sužeidė tik in abi 
koji, 
puolė ii

1919 lyg 1922 meto, o tai vis k,,,,. |trut jii’c.
per apsižioplinima 
ma “ka. asz galiu.” 
kariszkas rapartas isz nelaimiu 
1 t • t • 1 *

ir parody- 
Tokis tai

bet pabėgus toliau par- 
ir žmogžudžiai pastebėjo, 

paleido szuvi

Kiek grižo liętuvon?
Reikalu M-jos ži-Užsieniu

niomis, nuo 1922 m. sausio 1 d.
' i

lekiojimo su areoplanais.
Dvi poros dvynuku in laika 

6 menesius.
Haverhill, Mass.

pora dvynuku in-laika szesziu l 1165 aptantu.
menesiu, pagimdė pati Horace Atvyko Lietuvon 1922 m.
U. Gibbs, Tėvas .turi 53 metus, svetimszaliu 1,451. Iki 1922 
o motina. 37 metus. |m. buvo ntvvke *5,097 HVetim-

' I

iki gruodžio 31 d. isz Rusijos, 
be Petrapilio ir Ukrainos, gri- 

Antralžo Lietuvon 2031

AKYVI TRUPINĖLIAI.

J

Ilgiausia žmonis 
Norvegijoj.

Indijoi mergaites yra su-

«X‘ gyvena

tremtinis ir

*

žiedėtos kada užgema.

Atvyko 
svetimszaliu 
m. buvo atvyko 
szaliai. Apyskaitos metu isz 
Lietuvos iszvyko 628 sveimsza- 
liai.

Neturincziuju teises gyventi 
Lietuvoj iSzvyko savo noru 31) 
svetimsz

♦

deportuota — 222,
* Paprastai svare baltu do-lieszkoma pasislėpusiu — 

k*.U. van/lnui nnin Itfžll (M) ualrlii I Lurnliy.nntn
9 ir

1.

gas o
klauso:

— Ka veiki?
—Sėdu namie.
— Ar non u bodu tau?
—- Ne turiu toki meilu sutvė

rimą pas save, siUkuria perle i- 
du savo laika....

- Ka ?
— Meilu sutvėrimą....
— Na. .. na... o ar puiki?

Labai ... paregėsi pats.
i

— O kur randasi? ar gal ku* 
knioje

~~~ I e i p.
Ar gyvena sikiu.

— Žinoma.
— Supažink i 

Nes palauk asz 
geriau pasiredias.

teip tavo 
szoks ant keliu.

— Ne suprantu kaip gali teip 
kalbėt api moteri kuri tave mi
ll. .. ir

— Api motore?.... laikyk 
mane ha numirsi vi isz juoku.,. 
Dynuk ejk sze. . < »

Tuojaus atbėgo puiki Ratu
ke ir atsisėdo ant keliu naszlio. 

I — O nHz mislinau iocr tai .. .

su jaja! 
ryto atejsiu

mane

Susipesze su Japonais —8 
užmuszti.' 9įl

Moskva. — Asztuoni rusai 
likos užmuszti o keli sužeisti 
laike muszio kuris kilo ant Sza- 
kalino salos prie Sibiriško pa- 
kraszczio, pagal daneszima isz 
Cytos. Priežastis pesztynes yra 
nežinoma.

Sukalbis prieszais bolszevikus.
Moskva. — Apie trys szim

tai žmonių likos aresztavota 
kurie prigulėjo prie suokalbio 
prieszais bolszevikiszka val
džia. Sznipai surado magazinu 
su daugybių amunicijos ir 
ginklu. Keli soviatu urednikai 
likos teipgi aresztavoti.

tai kas 
kaltas už kivirezius K lai pėdoje 
priesztarauja. Vienos kaltina 
vokieezius, kitos komunistus, o 
treczios lenkus.

60 sužeista, 18 suszaudyta 
sumiszime.

Calcutta, Indije. — Jau nuo 
senei veide neapikanta priesz 
angliszka valdžia Amritzare 
terp juodųjų, ant galo kilo su- 
miszimas kuriame 60 likos su
žeista o .18 vadu maisztininku 
suszaudyta.

200 pasikeleliu užmuszta.
Dengliaji, Tripolus. — Du 

szimtai pasikeleliu likos už
muszta in laika, vienos dienos 
muszije terp Italijos vaisko ir 
pasikeleliu* prie Gardos. Pasi- 
keleliai susidrutinia užklupo 
ant vaisko isz naujo, bet likos 
atspirtais ^u didėlėms ble- 
dems.

r

AKYVI TRUPINĖLIAI.
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Raudonieji iszguiti isz VIa-, 
dyvostoko.

Vladvvostokas.
* /

Didelis 
pristovinis miestas Vladyvos- 
tokas likos paimtas per “bal
tąja armijų ° po kruvinam mu-

Ar tu papaikai? kam ? ir sziui kuriame užmuszta daug 
iszpurvins, kada raudonųjų, Randonieje iszbego 

i$z miesto, sustodami kolos 
miles ir lauke paszialpos ant 
atėmimo miesto, bet baltoji ar- 
mije yra gerai suorganizavote 
ir iipginkluota ir atspyrinos vi
soms 'pajėgoms idant miestas 
noinpultu vela in rankas rau
donųjų. Vladyvostokas radosi 
rankosia bolszeviku 
eito meto.

sustodami
paszialpos ant

nuo pra-

Suvienitosia* Suvienitosia Valstijosia 
randasi 1738 moteriszku advo
katu, sudžiu ir skvajeriu.

Ana diena Francijoi tūlas*

areoplanas perleke 193 miles in 
valanda.

Dūląs milijonieris Calcu-f

toje, Indijoi, turi lova padirb
ta isz pjauto stiklo (cnt glass.)

Bambu si ne i medžei pra- 
žvdi tiktai du kartus in szimta 
metu.

Sen o v i szk u o s i a 1 a i k uos i a 
žmonis naudojo sviesta kaipo 
kurą.

* Junians menesi je suejs 35
motai kaip laikrasztis “Saule**
iszeina Mahauov City,
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I KAS GIRDĖT už medžiaga iszmoketa $156, 
477,000.

Isz Lietuvi»zka Kaimeli! ėjo namon.
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Lietuvoje yžsinosza 
revoliucijos, o josios pradže 
pya aides Klaipėdoje, kurioje 

yra apsigyvenusiu 
Vokiecziai Kla i pe
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dangiausv 
vohieeziu.
doje nesutinka su tnoin idant 
Klaipeda butu priskirta prie 
lietuviszkos republikos. Tautu 
Liga pripažino Klaipeda Lietu
viams su laja iszlyga, jog mies
tas turi būti 
kaip Gdanske.

užganadyti jog lietuvei 
praszalino rubežiu
kitokia administraeije Klaipė
doje ir dabar su dideliu užvy- 
deiimu ir sjapczei renge sukę

Te
i- 

o jeigu a te j s 
prie kokiu siikylimu, tai lietu
vei mokos prnselins apmalszyt.

laisvas pauaszei
Vokiecziai no

, j.... ..

Amerikos biznieriai, keliau
dami užjurin, .susidūrė su dau
geli nesmagumu. |H*rsiikeldami 
isz vi(*nos szalies. in kita netu
rėdami savo pasportus tinka
mai užvizuotus. Visi, kurie ma
no keliauti užjurin, turi aty- 
d’Ž.iai sutikit i su paspoitu ir vi
zų reguliacijoms (n szaltiu, ku
rias jie mano lankyti. Prekybos 
Depart ament as 
gauna laiszkus nuo

v •

v ra
ir užveda

Įima pi ieszais lietuvius, 
gal fricai siunta, o Lietuvei s 
v o dari s ir gana.

Darbinis ark lis daugiau at- 
nesza naudo? 
1as k a trauke 
arba ejna lenktynėm. -
szei vra su žmoidmis.

svietui ne kaip 
puikia karieta 

Paua-

P<‘nns\ Ivanijoi randasi žmo 
apsivedė su sept y-gelis kuris 

nioms moterimis. Dabar pripa- 
ne yra pilno 

proto. — Ir mnsu tokia nuomo
ne, 
sa 
negali turėti pilna protą.

žvsta, kad jinai

nes žmogus, kuris turi dra- 
k art u s

apibėgi neja poPaskalai
Amerika buk iszdirbej.is gar
singu forduku automobiliu, ke
tina būti kandidatu ant prezi
dento Suvienytųjų Waist i ju, 
bet Fordas sako, jog tai ne yra 
jojo gyvenimo tikslas ir visai 
apie tai nemaristo. Poni For- 
diene pasakė, jeigu josios vy-

y 

visai negyventu Baltam 
. uos tasai

rui užsinorėtu būti prezidentu 
lai 1
Namo Washingtom*, 
namas jai yra panaszus in ko
teli in kuri vieni svoezei atva- 
žinoje o kiti iszvažiuoje, jeigu 

geistu gyventi 
turėtu gy

josios vyras
Baltam Name, tai 
venti be josios. — Iszmintinga 
motore.

Po visa Amerika dideles 
kompanijos pradėjo pakelinei 
idgas darbininkams. Plienine 
korporacije pakele algas del 
savo 150 tukstaneziu darbinin
ku kurie aplaikys sanvaitines 
mokesties daugiau kaip puse 
milijono doleriu.
mokeseziu prasidėjo Gary, lu- 
dijanoi. Sziadien prasta® dar
bininkas uždirba, po 70 centu 
ant valandos, o žmogus dirban
tis su smegenimis aplaikineja 
daug mažiau. ■

Pakėlimas

Sziadien žmogui nereikalin 
sako dar-gas mokslas — teip 

bininkai kurie gerai uždirba. 
O gal tame ir teisybe, nes žmo
gus su mokslu 
bedas.

turi didesnės

vadeles

bolszevikai 
rublis sziadien

Bolszevikai apėmė 
rnsiszkos valdžios praszalino 
visus kapitalistus, nes sako ka
pitalistai tai kraujegeriai ir 
gali be juju ap^iejt. Bet kada 

ne teko pinigu 
nevertas žiups

nio tabako, tai Trockis dabar 
užtvirtino pavėlinima, kad sve- 
timžemiszki kapitalistai gali 
pribūti in Bosiję ant uždėjimo 
visokiu' pramonių, ir indeti sa
vo kapitalu ant atidarymo vi
sokiu kasyklų ir t.t. Permaino 
savo nuomom* tiejei raudonie- 
je kranjageriai penjraszx darni 

kuriuoskapitalistus priesz 
teip karsztai kovojo.

O f ic i a 1 inem is s t a t i s t i k os 
niurni s, A merk o j 1921

v • zi
mbtais 

produkuota rūkomos, uostomos 
ir kramtomos tabokos už $248,- 
456,000; 1919 metais buvopro- 
dukuota už $239.271.090, o 1914 
metais už $175,281,000. Missou
ri valstija užima . pirma vieta 
toj produkcijoj, sziauriu Caro
lina antra. 1921 metais tabokos 
dirbyklu buvo 226, kuriose dir-

a i r T" " ” .
bo viso 20,116 žmoni n — 19,958 
darbininkai ir 158 virszinnkai

Balandžio 
po Velykų 

Andrius Mika- 
“aržuoli-

Boston, Mass. ~ 
2ra diena, tai yra 
pirmadienyj, 
lauskas, insikauszes

nukrito trepai.^ savo na
muose* ir užsimtisze.

belia, ojo namon. Dū vaikai 
per langa. matė kaip Kowalskis 
paslėpė pinigus iii skrybėlė, « te. 1 . a l/.. * * « t*

paslėpė pinigus .tu SKrybeJe, o 
kadaiszejo vienasisiį vaiku nu-
nt(*t(* jam ^rybėlin, 6 kitas pa-
griebės sniiikd i.u įtipllsia uly- 

a >^Ute te ' aA a ' * j|»^ ' i k W V M a

nes, $ >

GUODOK TĘVA IR MOTINA 
SAVO.

ŽMONIŲ LIGOS. I ir iki kojos, pirsztu.

Raszo D-ras K. Grinius.
Buvo graži

regai iszkai 
Amerikie- 

cziu, kurie turėjo koiteti m*isz- 
pasnkytu nesniagumu. Daugu
mas (u biiszkn pareina isz Ku
ro pos, bet pareina ir isz kitur;

Kadangi sventimos szalys 
ima deszimts dolerio už iszda- 
vima vizų Amerikos pilie- 
cziams, kas yra panaszi Ameri
kos kaina, isz viso, trumpa biz
nio kelione per Europe gali 
kainuoti iki szimto doleriu ar
ba dauginus. Bet arsziausias 
dalykas yra .gaiszinimas laiko, 
Svetur konsulio ofisai tik ati
daryti ant paskirto laiko kas
dien — nuo koturiu valandų ar
ba mažiaus. Visai neatidarytos 

szVentos, ir ži- 
amorik ietis

neapsipažines su ju szventemis. 
Kiton pusėn bižnieris turi 
laukt net kelias dienas iszgauti 
jo viza ir kadangi biznieriai 
paprastai neturi daug laiko, tas 
smnaiszo jo
riausia yra iszgauti Su v. Val
stijose reikalingas vizas — 
svetimu konsolių szitoje zaly- 
•ip*

Galime sakyti, jog Prekybos 
Departamentas bando sumažin
ti vizų kainas, gal tokiu bud u 

taip.pat padū

per tautiszklis 
n omą, paprastas

visa kelione. Ge-

sveimos szalys 
rys.

nuo

Kas turi norą atlankyti Ki
gali tai padaryti i u 60 

valandas. New Yorke susitvė
rė areopianine kompanijų kuri 
nuvež keleivius in 
1,200 doleriu.

nūs, tai

Kinus už

pakerei mėsos 
Armour & Co., padidino savo 
35,000 darbininkams mokesti 
ant deszimts centu daugiau. 
Omahojo Cidahy Packing koni- 
panije padidino mokesti ant 
penkiu centu už valanda.

Chicaginei

Jankv

Chicago. — Pereita Utarnika 
apie ahtra valanda popiet u li- 

leituvis Saliuni- 
Kunezevi(‘zius

ko nuszautas 
ninkas Juozas 
(Kensis), 1701 įfihvauikoo Avė. 
Ji iiuszovo policistas.

Policistas. Timothy A. Dono
van (25 motu amžiaus, nevedes, 
908 Addison St.) ir .James E. 
Dptl^an (28 metu
ilviejti vaiku tėvas, 2547 Wil
son zVvo.) pasiliuosavo nuo tar
nybos ir-suinane paūžti. Juodu 
ėjo isz vieno saliūno in/kita ir 
tiek “prisilinksmino,”
bežinojo ka daro. Galop, juodu 

” ir pakelyje 
pasiėmusiu Joseph Klonick ir 
Edward Wieland nuvažiavo in 
Kunezevieziaus 
baro atsistojęs, 
rod vii savo

amžiaus.
/

jog ne-

nusisamdo “taxi

snliuna. Prie 
Dotnovan ome 

narsumu
traukės revolveri, jis

* I

Pasigirdo

prato, 
visko

Iszsi- 
pradėjo 

kalbėti, jog jis esąs narsiausias 
žmogus Chicagoje.
szuvis. Kulipka inlindo in bara
ne viena žmogaus nekliudžiusi. 
Buvusieji salimu* klijentai su- 

jog isz girto policisto 
galima laukti. Jie <*me 

sprukti lauk. O policistas vis
nesiliovė smarkavęs. Pasigirdo 
antras szuvis — ir su perszauta 
galva Kunczeviczius sugriuvo 
asloje. Polieistai, pamate krau
ju, ramiai iszejo sau isz saliuuo 
ir sustojo ant kampo laukti ka
ro. Salimu*

už szlebe po tuks- 
kurin padirbi- 

siuveczkoms kasztuoje
f

Turtingi amerikonai 
darni Paryžių, o ypatingai mo
te ros moka 
t auti ..doleriu 
m as
tiktai penki doleroi. Nelaimin
gos merginos kurios taisos szle- 
bes pasiuva, ir dirba po de- 
szųnts ir daugiau valandų ant 
dienos yra kaip nevalninkos 
nes ant dienos aplaiko labai 
mažai už savo darbo o nakti
mis yra priverstos paleistuvau
ti ir pardavinėti 
idant iszsi mail y t 
už kambarius, 
k on k a kuri
dėjimą tuju merginu sako, buk 
jeigu amerikonkos žinotu tik
ra padėjimą, tuju vargsziu, 
kiek josios iszlaisto aszaru ant 
tuju szlebiu, tai nepirkinėtu 
jiaises. Valdže ketina isztyri- 
neti juju padėjimu.

kilo sumiszimas. 
Atbego Kunozevicziaus 
ris, kuri pamate
savo vyra. Kitos moterys szoko 
jioszkotie policijos. Kai stovin
tiem ant kampo polieistam liko 
praneszta, jog saliune esąs nu- 
szautas žmogus, tai juodu tik 
nusijuokė ir insedo in gatveka- 
ri. O tai buvo tos tragedijos kai 
liniukai.

Tuoj liko praneszta in poli
cijos stoti. Po kiek laiko poli- 
cistai Donovan ir Donegan liko 
pagauti. Juodu buvo girtutė
liai. Iszpradžiii su jais nebuvo 
galima n susikalbėti. rTik kiek 
prablaivėjęs, Donovan prisipa
žino nuszoves saliunininka be 
jokios priežasties.

— Prie 26 gatves ir Jack- 
son Ave. einant skersai begins, 
Kankakee užmiestinio gatveka- 
rio liko užmusztas lietuvis 
Frank Kapalis, 32 m.;

pasimirė už dvieju 
James ligoninėj.

, su

mot(‘- 
bemirsztant i

liko
Kapalis, 

16th. St. Jis 
valandų St. 
Jo draugas Petras Gruszka, 
kuriuo jis ėjo, iszliiko nesužeis
tas.

303 E.

ša vo kuna 
ir užmokėti 

Viena ameri- 
isztyrinejo pa-

važiavo isz 
Kotrynos 
ves.

SzimolynieneMarcele
Waukegan, 111., į n 

Klimienes laidotu-
V a ž i n o j a n t aut omo b i I i u

skersai gelžkelei apie 8 vai. ry
to, North Western traukinys 
užbėgo ant automobilio. Szimo
lyniene liko užmuszta ant vie-

Lietuva 5 
“ Berenga-

ria.”

Laivyne kompanija Cunard 
Line parengė viena isz didžiau
siu ekskursijų in 
Jnniaus ant laivo

G. 2V. Haeliette keliaujen-
tis agentas tosios kompanijos 
kuris randasi Chicage ypatisz- 
kai užsiims taja ekskursije, da- 
žinres visa bagaža ant trukiu 
Cherburge ir muito reikalavi
mus. Apie taja ekskursije dasi- 
klauskit pas agentus laivakor- 
cziu.

lyniene liko užmuszta ant 
tos, — nogyv(‘no ilginus, kaip 
viena minute. Gi autornobiliaus 

, Petrulis, duonko- 
isz North Chicagos liko 

sūkiai sužeistas.
Szimolyniene, po tėvais Lau- 

caityte, kitąsyk buvo birutiete, 
turi daug t giminiu ir draugu 
Chięagoje. Ji buvo tikra sesuo 
žinomo Cbkagos veikėjo Jono 
Laueaiezio.

Paliko vyra ir du vaikuczim
— Bal. 7 d. po pietų, vidur

ini ėst v, prie
120 So. State St, nuo
aiiikszto nukrito žemen 200 sva- 

goležis,

savininkas 
pys

Singer building, 
ketvirto

ir sužeidė 1J žino-

MIIII. ... ..........................

Nuo 1917 lyg 1921 metui Su-
vienytosia Valstijosia visokios 
ugnes padare bledes ant 254,-
563,8.17 doleriu. Daugiaaše pa-
nesze bledes Now Yorko valsti- 

32,625,867 dolt*- 
New Jersey $24,254,815; 

$17,693,395;

je bu net ant 
riu, 
Peunsylvanijoi 
Minnesotoje 18,025,997, Ilino
jui 14,250,989 ir t.t.

ni 
niu.

Sužeistųjų tarpe yra Brigh
ton Parke žinoma vyto Ona 
Ivinskaito, 20 m. amžiaus, 4501 
So. Fairfield avė. kuriai gele
žis pataikė in galva ir prakirto 
skyle apie 2 coliu didumo. Nu- 
nesze ja in The Fair Store li
gonine, kur užriszo žaizda, kad 
kr nu jas neiszbegtu.

" N 11 '-H

J

algomis išmokėta $18,585,000, SKAITYKIT! “$AŲLK<1
*>

Uniontown, Pa. — Sztornin- 
kas Juozas Kowalskis uždaręs 
sztora, iszemc pinigus isz re- 
ęlžįstorio ir in^dejas in sfcry-

* ’5

czaite. Palieije vaikus 
suome i ' "
doleriu.

' ** 1

Philadelphia, Pą

ke apie 40 mėitL miro’24 Kovo, 
turėdamas 64. motu,' palikda
mas dideliam/ piįliudimia mo- 
teria su d ov,v ne fa vaiku. Velio-

.* u'.'l . "A r' 1 ' / 'i « |'C " <

i vėliaus
sunkdami *paS juos 220 
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Kj I kevicz<f perįęyten j a s A i nėr i -

suome

*

dideliam. ‘ iptliudimia mo- 

nis paėjo isz Suvalkų redybos, 
Vilkaviszkio parap., Gudeliu 
kaimo. Lietuvoje paliko viena 
broli o kita czionais, kuris li
kos sužeistas laiko kares Ame
rika su Iszpanais. Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero parapijos, 
kurioje ižbuvo kelis metus pir 
minihku, kaipo prie L. I). R. I 
kuopok ir 
ria u s. 
buvo del szolpimo naszlaicziu 
laukimo kaliniu

Gudeliu

žiemos dienu. 
Ramiai szypsojosi saulute, nors 
ir ne tokia linkspm kaip vasa
ra. Sniego nedaug — gražu. 
Tolumoj mates būrys važiuotu 
žmonių. Ant laukti visur tyku, 
ramu. .. Aplink apjuosė laukus 
miszkai nulindo snaude ap
traukti sniego szarmalais.

Tokioj dienoj ' t raukti* žmo
gų trauke iszėiti in laukus.

Einu... Kaip malonu, link
sma! Paėjės keliu atsisėdau ant 
szalykelio užmeni?.

“Dieve mano, 
igirdo skaudus dejavimo bal- 

Pakek's akiu pamaeziau
senu-

nedaug

nulindo

Dievo!” pa

su

S 
sai< 
iszhmgvo einant vargs/.** 
te.

4 i f

žus Kristus’
3

T. Fondo 21 sky- 
Veiionis daug pasidar-

$ 
ir su miesto 

valdže pasimpinda.vo 
liams suszelpima.

Tegul bus pagarbintas Je? 
ture ji prisiartin

dama prie manos.
“Aut amžių...”
“Ar nebijai Tamsta szalczio 

plonai apsivilkės, ant: 
mat vis 
ta. ..”

k 4

atsakiau.

lauko 1 
jaunas, nei, jam szal- 

kalbejo liūdnai senute. 
Neszalta, motut, bet kur-gi 

tamsta eini .
Czia senute nieko neatsako, 

galva palenkė ir aszaros 
jai per veidą, 

nelaime. (), be-

siorato- 
Pri gulėda

mas prie Szv. Vincento do Pau
lo draugoves, suramindavo ka-
lininkus ir duodavo ra part a isz tik 
savo darbo
Per ilgus metus buvo skaityto- 

Saulos
.rome. Laidotuves atsibuvo 28 
Kovo 
gorns.

ant susirinkimu.

.1” 4 i ! f kuria platino ir

su a peibažnytinėms
Kim. Kaulu k is pasako 

puiku pamokslu ir apie nenu
ilstanti jojo darba del gero vi
suomenes. Lai jam būna leng
va szios szulicR žemetej, o jojo 
mirti negreitai 
nai t i nei g

nžmirsz czio- 
,y venlojo i. K. D.

— Suimtoje dirbtinėje mar- 
kiniu Niossou ant I2tos ir Race 
uli. kada pilnas 
da rbi n i n k u n u s i I e i d i 11 ėjo

elevatorius sutruko ir lei- 
žaibiniu smarkumu že- 
Vionuolika darbininkii 

likolT sužeista.

(deval orius
zo-

mvn 
dosi 
mvn.

J

Smageuu pievų uždegimas 
(Meningitis). Ima žmogus 
karszeziuoti, galva jam sopoti, 
iiusiv(*rnia, laukan sunkiai 
naši, toliau ima sprandu riesti 
tampyti, klejoti, 
szt a.

Be gydytojo neapsieisi.
Skilvio iszsipletimas (Dila- 

tatio ventriculi).
paryc'ziu nevalgęs dar iszsive
mia vakarykszcziu apmigusiu 
apstnm valgiu, tai gali manyt, 
kad lobio ligonio skilvvs iszsi- 
skėtės. Valgiai tokiame skilvy
je* perilgai užsilaiko ir nepride- 

rugta. Nors žrnbgus ir 
naudos netiiri ir 

Gydo lokius

Ima

ei-

Dažnai mir-

♦Jei žmogus

t k

pradėjo riedėti 
Supratau jos 
szirdžiai žmones! O, nedėkingi 
vaikai, kurio atstumia nuo sa
vos, savo moeziuto. Beszirdžiai!

Turbūt nelaime atsitiko,”
paklausiau senutes. Ji nubrau
ko nuo skruostu aszaras ir tarė: 

“Ne, vaikeli, Di(*vas dar lig- 
sziol gelbėjo nuo nelaimiu, gy
venom isz Dievo Apvoizdos 
tvirtai, visko buvo, jei tik bu
tu meile namuose buvusi. Su
miš apsivedė ir nebenori tolimi 
motinos užlaikyti, varo isz na
mu, sako asz tik jo duona val
gau!” Ir
pradėjo verkti, 
kaip stiklas 
baltos žemes.

O, I)iev(*
ja!

vel vargsze senuti* 
blizganczios, 

aszaros krito ant

* o asz,

Liga gana ilga, inkryi, gydo
ma sunkiai. Tuoj reikia gydy
tojo.

Saldžioji votis arba szkmpu- 
lai (SrrophiiTosis). Jei kam ra- J 

neiszgydomu odos 
nugedimu, akiu, sznirpszliu, lu
pu paszutimu, be* to kaklo, pft- 
žandžiu gelažoliu padidėjimu

f

dosi ilgai*

» b.
■ \ v 

■

I
' ln

ypncž janno-(szaszbandziu) 
mis dienomis, tai tn taria voti, 
saldžiąja voti arba szkrnpuhis 
turint.

Czia gelbsti geras oras, ge
ras maistas, vonios yrpacz tam 
tikrose gydxTno vietose, be to 
geležies, arszeniko vaistai, žu- 

Bet kaip ir kokiu
vaistu imti, kur ir kokiose va- 

Iniose

lvu tronas.

I

■r

maudytis, reik visuomet 
klaust is gydytojo. 

Szia lign
vaikai, kurio pertrumpni buto 
motinos pienu maitinami.

Szaliniu arba migdolu uždė
toms i

Urnų laiku ima ryklėj skaudot 
sunku nuryti

yma ir gorima su mažini, nie- kotu prispaudus liežuvi priefiz 
pažiūrėti ryklen, tai 

randi szalinius paraudusius ir* 
lyg kruopomus apibertus. Boto 
patinimas

rui, bot t ik ne dauginu 2 st ikli- k° puses 
nai didelis

rainai 
pavalgo, bet 
nyksta.
pralandami juos tam tikroihis 
prietaisomis (gumine žarna), 
duodami atatinkamu 
maisto. Bet 
dalvkas.

. Bet gydytojo galima tik vai-
A*1-
kad ik soeziai neprivalgyt 
st imu imti
taigi nosrebti kopusiu, bulviii, 

kitu sriuba ik no-barszcziu ir

sk ii vius

žarna) 
vaistu ir 

tai tik gydytojo

,sky-
kuo mažiausia —

niu, alaus
po 1 stikline.
žiau gaifs darbo, tuomet

dažniau suserga

girnas. (Angina

sz vieša

M
illhTiJi). A 
l*H t* Z I xl4 J ♦

jei szauJoztiilto
"į

įl’ M

negerti arbatos (ik 
Kai skilvys ma

ge ria ll 
paj<‘gs darbo atlikti. Isz vaistu 

galima patart
magnesii perhydroli 11,59 Nr. 20 
imti 3 kartus per dioiia po prb- 

valgi. Tas vaistas 
ar-

be ;V( lytojoO*

jaueziasi ir isz lati- 
de žandikauliu. Daž- 

karsztis užpuola. 
Kelioms dienoms praslinkus 
dažniausiai su prakaitais liga 
praeina. Tęsiasi 5—7 dienas.

Gydymui patariama pinutis 
burnos vidus ir gargaliuoti ry
kle skysiyrnu dikeziai praskio- 

permanganio kalio (Kali

cr;

H

!>

perkamas 
ba

(Gastritis lis if

szka priesz 
arba proszkomis

i ii moliais.
Skilvio kataras

chronica). Skilvyje yra visa ei
le dirbtuvių, skvleliu, 
kur jos daro tam tikrus sky
stimus, kurio valgi smulkina ir 
perdirba taip, kad jisai galėtu 
iii krauju insisunkti. Tos intai* 
sos gali sugesti, skilvio odele 
gali gauti uždegimo, tad pasi
daro skilvio (kataras arba užde^ 
girnas. Asztrus valgiai (stiprus 
uksusiLs, spiritas, ekspeleris) 
gali nuszutinti, nuėsti. skilvio 
miledi daužtai -skii vto1 kataras/• 
Jei toksai kataras ūmai pasida
ro, tai .vadinasi asztriuoju, o jei 
užsitęsia, tad chroniniu, insise-. 
nėjusią kataru.

Gvdvmas tik

gileliu,

sto
permanganiei). Tarpinama vie
nas mažvtukas to vaisto krislo- 

stiklinej virinto vandens.
.Jei perstiprn, dar atskiesti. Bo
to reikia stengtis iszprakaituo- 
ti. Tam reikia gert pavymu ko
kius 3—4 stiklines karsztn 
avieeziu nogu arbatos. Liga ne
maža, dažnai szirdis sugenda 
arba reumatas nrisimetata.

—4 stiklines

reumiitas prįsimetata.
,1 te i k i a sza u k tis j^ydyt ojo.

f

“O, I)iev(‘,“ tariau
“globok ja! Kad galeeziau 
priglauseziau ja, bet ir asz esu 
menkas silpnas neturiu kuo jos 
Atszelpti. Isztraukės paskutini 
doleri, padaviau senutei. Jinai, 
padėkojo ir melsdamosi nuėjo., 
kur?...

Praslinko daug 
asz vėl aplankiau savo gimtine. 
Senutes jau neberadau, nes jo 
vargo keliom* 
Jos suims, tas 
iszvare motina isz namu 
jau pasenės. Vaikai jo suaugę 
—vyrai. Vienas sūnūs dar mok
slus (*jo, bet toks blivo tinginys 

kiekvienoj 
klesoj po dvejus metus. Kitu 
du sunu buvo prie ūkio, bet ka
dangi liko praskolinti namai, 
neberimo ir jie, tėvo neklausy
davo, skriausdavo seneli, galop 
abu iszejo in miestą gyventi, 
paliko vargsza tęva viena. Li
ko vienu-vienas senolis, 
st.uobris, *visu užmirsztas. Po 
Hhmus skolininkai vaikszezipja 

dirba. Vargas sene- 

savo tęva.

Toliau s bus.
Penkin mo-Kingston, Pa.

tu Edwardelis Strnmskiu mirė 
Nesbitt ligonhuteje nuo baisiu 
apdegimii’ kokius ■ aplaike 
siausdamas prie 

nuo kurioskiemo, 
drapana kės.

f į| s

kokins •
ugnies ant 

užsidėgo

Steubenville, Ohio Mažas 
miestelis jeuris guli netoli nuo 
mus turėjo dideliu nelaime, nes 
ugnis sunaikino visa bloku 
bizniavo namu vidurije mieste
lio. Bledes ugnis padare ant 60 
tukstaneziu doleriu.

Plymouth, Pa.
žirnienis Kubikas ėjo namo, li
kos užkluptas per du girtus 
jaunus vyrukus kurio žmogeli 
subadė peileis be jokios prie
žasties. Kubikas ėjo namon isz 
naktinio szipto.

metu, kada

S 
užbaigta buvo, 
boszi rd i s, kurs 

ir-gi

isztvilkes, sėdėjo
Kada Ka-

A-

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge aut kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be viražu. Prisiunskit 

o bus apdaryta inpas mus, 
skūra ir bus goresne ne kaip 
buvo nauja. Apdaromo teipgi 
visokos istorines knygas, nli- 
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in re- 
dakcije “Saidos.” o darbas 
bus padarytas puikai ir ge
rai. (t.f.

HEI MAHANOJIECZIAI IR 
aplinkinei.

Sztuoml pvancsziu jog mano iazdlr- 
byatea viaokiu žoles preparatai, žolių,

galAftitė
puplaišzkes ir gorlouslostrukžolcH, j 

palangOH trejbfc devlnerps, 
gauti už numažinta preke nas: 

! Mr«, K. J uszkfevlezione,
11QQ E. Pine St. Mabunoy City, Pa. 

arba tiesiog Isz manos. Preke trijų 
devlnlerlu 60c. su prisluntlmu arbtf 6 
už 93.30. Reikalauju purdav^ju visos 
aplinkines * ir duodu gera pelną. Czia 
galima gauti visokias žo£es kokiu tik 
ant svieto randasi.' Žolių katalogą 
galima gauti pristusdnml 10c stempo- 
iąis. Knyga Daktaras Namuose kitri 
Spraszo visokias Žoles $1.00.

M. J. ŽŲKAITI8.
491 Hudson Ava. Roohtstor, N. J,

t

Preke trijų

Žolių katalogą

Knygą Daktaras NaninoNc kilti

namai

kaip

jo laukus
tini. Ir tas mokytas sūnūs, 
taip ir jis užmirszo i.„._ T .

Visu likau apleistas, užmir- 
aszarodamas kai bėjo 
”0, Dieve brangus; 

delko taip vaikai mano uŽmhv 
Guodok

U*1

szt a s,” 
senelis.

szo? Juk Tu insakei: 
tqva ir motina savo!”

Ant žodžio ‘‘motina savo,” 
senolis sustojo kelia*jes, ir lie
damas graudžias aszaras meb 
dei, kad jam Dievas dovanotu 
už motinos iszvurvma. Atsimi
nė jis ta nelaiminga diena ka
da savo inocziute-songalvele 
iszvare isz namu, ir yerkė, gai
lėjosi, bet pataisyti klaida bu- 
t te 1 r

/

savo

vo negalima.
mAm —

ROYAL MAIL
■L.. 't. J../ . . <1 L .’u L 'J .*

I *

Vienos klesos kajutonils garsus “O" 
laivai “Orbita” ir “Orduąo* duodą 
smagu kelia ln Hamburgu. Laiva
korte antra klesa >130. Treczios 
klesos $103.50.

Bu nauji laivai ORCA lr OHIO 
veža Jiąa, 2trą ir 3czla klesa.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

Sanderson ft Son, Inc. /Agents
20 Ilroadway, New York.

nrhA nna vlatinbim

"RATOdUMU KELIAS” 
1N EUKOPA

. K.

arba pas vietiniua agentus.
' ' ■ 'į ’ ■> •" ■ į |

a
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jog pavalgius 
salk is. Kai kas

per gimdytoja. 
Be gydytojo galima tik suma* 
žinti valgimu, taip maitinantis, 

pasiliktam pa
geli >s t i.si soda,

imdami po arbatini szauksztu- 
ka su vandeniu priesz valgi. 
Sodos vietoj kai ikahi gera yra 
imti priesz valgi magnesii per
hydroli 0,50 (milteliais arba 
ritinėliais).

Strėnų ir kulszies sausgėla 
(1 seilius). Paeina liga nuo kul- 
szies nervo uždegimo ar susi
jaudinimo. Labai sopa isz kry
žiaus kulszi(*s užpakali ir dieg
liai kartais (*iua net in pakinkli

CUNARD
Ar Tūri Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika? 
Suvienytu Valstija Konaulaa 

Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu “Quotofi". 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
grėiczlausias pasaulyje. Pasažieref 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Unija turi padarius su
tarti Lietuvoje del ptg^Ibejlmo 
pasažieriams per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir, 
Užlaidas del to kad priveda pasa- 
žieriiiB prie pat laivo, szhas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
Informacijų krelpkites pas blle 
laivu agenta arba: *
CUNARD LINE, i
25 Broadway, K

New YerL £
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

i I ♦ y I' » h I - 11 i r I ..į » 1 i 411 • m t 1 -, ih" •» i r

............♦ •

PUIKI DIDELE KNYGA. !
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issm&rgintais Vyrusis
SZTAI KA RASZO ISZ IJETŪVOS 

APIE szita knyga

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

■

1 'M

i1’

TiikstaotisNakta

. r1

Gerbemasls Tamlstal:—
Sulaukiau nuo ju»u aiuneziamoa 

mano vardii knyga 
Naktų ir Viena"

“TukatontU 
ui kurta tartu 

gzirdinga aeziu ir labai džlau<luoai 
kad tokia knyga kaip “Tukitantia 
Naktų i« Viena" apturėjau, net man 
Ubai yra iingeidu skaityti vinoktaa 
iatorijan, jas skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas szventat Ir amu* 
giai p Aetna. Asz visiems Unkicatau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Vieną'1 nes ja 
skaitydamas fmoguė apia viską tada 
pamlrszti ir visokį rupesczlai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

ŽOKAS,
*' !' •' ■ 4 11 'I 'B*' įrf., [fe.

Su' pa<*rb*, . 
18 d. Gerulio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 

. Czakiazkes vai. 
Kauno apsk. 
IHTHUANIA.

i

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ją nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Frake knygos in Lietuva su nusiuntimu Ūktai $2-50.

- ** ' / i- - Hi

D. BOCZŽAUMUUI ■ CO, 1UBAV0Y CITY,
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NORĖJO PACZIA APGAUT 
BET PATS ŽUVO.

kažkoks

(Apsakymas isz tikro 
atsitikimo.)
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Asz buvau tramvajų 
duktorius, Chicagoje. Isz pra- 

- dzin mane buvo paskyrė važi
nėti Hoisted gatves linija, oi- 
nanezia isz vidunniešczio iki 
Skerdyklų. Mes, kurio turėjo
me važinėti naktimis, visados 
būdavome nemažame paVojnje, 
dėlto kad czia nakties metu 
ypaeziai važinėdavo daug in- 
vėiriu intariamos iszvaizilos

tas misi szypsoj i mas, 
veido, isz kraipymu s, susirauki
mas.

— Kiek jus
paklauso jis manės.

Jankiu szalyj girdyti 8*41 toks 
klausymas visai nėnuo.stabu, ir 
asz pasisakiau, kiek uždirbąs.

« < ' j. 1 - 1 C L1. * ztff'jLE j • 1

szimti doleriu ekstra!
šia.

Atsakiau — taip.

uždirbate ?i *

klausvmas visai nenuostabu, ir
- * . h i t <ll‘ ■ J L L fl ’

— Ar noretute nŽBiqįr|di de-
..... ‘1 — kiau-

mylėk! •— suszuko 
jis: Juk motormanas galėtu ir 
uepastebeli! Galelute nepaste
bėti ir jus! Niekas!

—- Tiesa.
l’asiszm'kucziavome dar apie 

szi, apie ta, atvažiavome iki li
nijos galo, ir kada musu trau- 

1 grižo atgal, jis grižo kar-

-- Dievo

)>jpys rižo atgal, jis grižo k ar-

Jis iszsieme czekin knygele
ir, be niekur nieko, duoda map 
czeki.
jis manim pilnai iszsitikins.

žmonių. Mes neturėjome teises, nautl? — paklausiau.
kad duoeziauF 'k 1 " * ' H - ’ ■

Pagalios pridūrė, )did
• • Y • >• ’ • u • t • •'

— Kuo galėczian jums pfl(pr-

užmuszineti žmo-

visados turėdavau
tormozo rankena:
sitikns, galėjau kiekviena

tu. ,
‘.Ties Monroe 

jis tarė man:
— Syjai ir 

jus ptgubensit

lives kampu
* 

aptinka, kurion 
mano žmona, jei

0*1

{pi ji apalptu.
s iszszoko isz tramva-

SAULE
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FOSTERIS UŽSIGINA KOMUNIZMO.

¥

rr

66aoza
limo Lygos,

nepriklausąs jokiai politinei partijai iip komunistu, i

k

f

St. Joseph, Mieli,

lie

UI

J

Jeigu nuejni pas katra; 
Papratimo turi nieką, 

vidurį st u boa,
simlikalizmo insla- 

\Vm. Z. Koster snkrelo-

teismei užsigy 
ne komunizmo. Jis liudijo, kad 
pastarųjų sutvertai Am. Darbininku partijai. I’irmiaii priklaūsas prie I. \V. \V., bet juos j 1* • I i * * * *

• f

leisimas
už peržengimą Mieliigano kri- . 

dndiknlizmo
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Toi Pilamadelpijoi niekas, 
.Jau juokės visus svietas

ALA
t

Do to ji 
jaus.

1 Asz dabar buvau turtinges
nis visa deszimezia doleriu. A- 

gyveiiime įkartais 
pasitaiko ir lahningesniu die
nu L Visa žiema

' M ,į

lal|<raszeziu pluoszlais 
kpinszes nugara ir krutinę, kad 
užsidengus nuo žiauraus vėjo; 
o ta popiera darydavo man di- 
džianisin nesmagumu, nes kiek 
nors pasikrutinus ji brazdeda- 
vo-ez i ūžėdavo ir dėlto kiti
drangai baisiai isz manes juok
davos. Dabar gi galėsiu jau in- 
si t a is yt i storiausia
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Jis paprasze, 
jam k vi tele ir tarė:

— Jus sziadion busite tarnv- 
boj iisztuonias valandas?

— Taip.
— Vienoje savo kelioiiiu jus 

galėtute man geni padaryti. 
Czia, ties Monroe gatves kam
pu, tramvajus perbėga szulini, 
kur eina, žemyn prie požeminio 
kabelio. Ant to szulinio vra 
dangtis; asz pakelsiu dangti ir 
nusileisiu žemyn.

— Jus norite nusižudyti?
Asz tik dėsiuos

szaudvti ir 
nin, nes tramvajų kompanija 
butu turėjus mokėti pabaudų; 
beto, asz dagi ne revolverio ne
turėjau: tekdavo visados atsi
dėti in laime ar nelaime. Antra 
vertus, žmogus retai knda esti 
visai be ginklo. Taip va ir asz 

po ranka 
reikalui ai

va-
landike ja nusimauti ir pavar- 

Tecziaus man tik viena 
karta teko to ginklo pasigauti.

Tūkstantis asztuoni szimtai 
asztuonesdeszimt szeszlais me- įnoris nusižudyti.

Kalėdas važinė
si ryt ka riu “ 

neatsitiko.
A’iena karta, ties skerdyklomis, 
tramvajus kimsztinni prisigrū
do airiu. Jie buvo girti, ir dar 
kiszenese turėjo buteliu degti
nes; jie roke, dainavo ir neno
rėjo mokėti už važiavimo. Jie, 
girdi, isztisus metus mokoje 
kompanijai po penkis contu^ 
rytais ir vakarais, o dabar esą 
Kalėdos, ir jie nemokėsią. *

Ju samprotavimas buvo no 
paikas, taip; bet asz vis dėlto 

ju vežti, nes 
“ kuriu kom- 

visados turi nusisain- 
džins konduktorių x sąžiningu
mui daboti.

Tramvajau inejo konstabe- 
lis. Jis pastovėjo keletą niinu- 
cziii, pasakė keletą žodžiu apie 
Kalėdas, apie orą, ir vėl nn- 
szoko, nes vagoneis buvo ))er- 

> r if^r ndes .--Asz ž i n o j a u 
gerai, kad jeigu tik nors žodi 
sznypsztelecziaii konstabeliui. 
tai visi pasažieriai, 
užsimokėtu 
Ale asz nutylėjau.

— Kodėl jus nepasiskundė! 
ant musu? — paklausė vienas.

— Nemaeziau reikalo, — at- 
^ikiau: — czia juk 
visi džentelmonai.

Kai-kurie pradėjo juoktis 
isz manes, erzelioti; bet atsira
do keletas žmonių, kurie stojo 
mano pusėn, ir dalykas pasi
baigė tuo, kad jie užmokėjo ir 
už visus kitus.

Sekamomis Kalėdomis

toti.

tais per visas 
jau savo “ 
mis, ir nieko man

nedrįsau dvkai 
bijojau “sznipu, 
ponija

nakti-

bematant, 
savo penkceuti.

važiuoja

neKamomis rui ledomis mano 
perkele in Cottage Grove lini
ja. Atmaina buvo didžiuose.

traukinys buvoDabar mano 1

isz dvieju, kartais dagi isz tri
jų vagonu, ir jie buvo traukia
mi po žeme iszvestu kabeliu. 
JPasažieriai toje miesto dalyj 

"‘buvo szvariausi, ir asz turėda
vau rinkti isz ju penkconczius 
pirsztiniuotas. Czia jau man 
niekados 
temptais nervais, 
nuolatos matyt ir girdėt tuos 
vilu gyventojus 
besdavo.

Ir vis dėlto teko man pergy
venti viena nepaprasta atsiti
kimėli 1887 metais, Kalėda lai
ku.
Kiiczioso, ryto metu, važiavau 

savo traukiniu miestan. Mano 
tarnyba tuomet buvo dienine. 
Inyjna vienas ponas ir užveda 
su manim kalba; kada man rei
kia apeiti vagonas, jis laukia, 
kol asz sngrysziu in užpakali-

Czia 
netekdavo būti in- 

bet užtat

greitai nusi-

f

Hi|,

į’ziu Dievui,

vaikszcziojau

ir

kift apeiti vagonas,

ne platforma, kame buvo ma-
no vieta, — ir pradeda vėl kal
ba. Jis buvo gal kokiu trijų do- 
szimeziu metu, iszblyszkos, su 
ūsais, dailiai pasirodęs, bet be
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apsiausto, nors buvo gana szal- 
ta<

— Tszejau isz namu, kaip bu
vęs, — tarė jis man. — Noriu 
pralenkti savo žmona.

— Dovanu Kalėdoms! — pa
stebėjau aez.

— Nugi, — atsake jis ir mi- 
iUzypsojo. Bet tai buvd keis*

*

ininalinio
tymu,

apsi-r i'ius komuniust i nes Ihuju Szvie

— A!
— Privažiavę, jus sustabdy

site tramvajų ir isztrauksitė 
mane, nežiūrint kad asz ir la- 
bai prieszinsiuos.

— Gerai.
— Acziu.

kad asz beprotis. Visai ne. Vi
sa tai darau del savo paezios: 
tepamato ji, kad asz del jos no
riu nusižudyti.

— Jusu žmona 
tuo laiku tramvajuj?

— Taip. Ji sėdės prieszaki- 
nej platformoj.

Asz nusistebėjau. Prieszaki
ne platforma — tai motorma.no 
vieta, kame jis stovi ir valdo 
karus; ji atvira, be sienų; szal- 
tomis dienomis ten labai szal- 

ten nedaug va-

Bet nemanykite

bus taipjau

ta, ir žmonių 
žiuoja.

Jinai bus— omui mis prieszakinej 
platformoj, — atkartojo jis. — 
Ji rasze savo mylimajam kad 
taip važiuosianti sziandien, ir 
tuo būdu duosianti jam ženklą, 
kad pas ji važiuojanti. Asz ta 
jos laiszka skaieziau.

— Gerai Ale norecziau jum 
priminti, kad jus 
greieziau pasistengtute nukel
ti dangtin ir nusileisti szuliuin.

ant begi i ant 
musu sekantis paskui tramva
jus. Jie czia bėgioja po kits ki
to kas tris minutes.

— Asz viską t|ii žinau, — at- 
jis. — Kai 

.dangtis 
jau dabar nuimtas.

— Dar vienas dalykas: kaip 
jjus atsižinosite, kuriuo trauki
niu važiuoja jusu žmona ?

— Apiedai man pranesz tele
fonu. Asz turiu žmonių, kurie 
ja seka. Mano žmona bus apsi
siautus rusva, kailiais pamusz- 
ta, skraiste; lengvai galėsite ja 
pažinti. Ji labai graži. Jeigu ji 
apalptu, jus rmgab<>n.kite ja ap- 
tiėkon, prie Monroe gatves 
kampo.

— Ar jus 
mano 
šia u.

— Jau, — atsake 
užmokėjau jam, tiekjau, kiek ir 
jums. Tik asz penorecziau, kad 
judu tarp saves Kalbėtutes apie 
ta dalyku. Geriau butu, kad ju
du visai kits kitam apie tai ne- 
piisimintute.

— Gerai.
— Privažiuojant prie Monroe 

gatves, jus nueikite in priesza
kine platforma ir gerai temy- 
kite. Kai pastebėsite mano gal
va kyszant isz' szulinio, jus 
duosite signalą tramvajui su
stoti, ir tramvajus sustos. Mo

Kitaip, gali dar

sa ke

inmanomai

asz ateisiu, 
bus jau nuimtas. Jis

prie

kelbejotes jau su 
motormonu — paklau-

jis, — ir

✓

4ormnnąs pądcs jums ąpsirųosz 
ii ir isztraukti mane is^ szuli
nio, nors asz ir spirguos, Imk

Jeigu iiiejni in
Tuo turi fundyti mimszainos. 

Neapykanta lenais didele,
V ienas ant kito užsipuolė, 

L’žsiunte kelis nigerius, 
Pa kampinius lauperins.

Bet tasai žmogelis buvo 
fnnnrkus,

< 1 prick tam ir narsus, 
Apdaužė pakauszins gerai.
Pa.rdon:l prusze pigeriai 

Korinis tris ant jo užgzoko,
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tasai
motes, nes negalėjos sutikti su ju progranm ir nusislsitymu.
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jie niokszai ir 
imu lik, ksul ju 
laiku labni laimingos. . . .

Ji pradėjo’mastyti apie 
Kristijoną. I’risimine. kai] 
niau priesz savo iszvažiaviimi 
Alzirmi, jis Ino laiku darbiioda- 

sodnelyjo. Jį paž\el 
s ik aš

va nd oi ii si uga 
insivaizdino 

v va i, kad, rodos,

TĖVAS IR SŪNŪS,
*

Lori kuo lai

iszgamos, .. Ži 
molinos sziuo

I

skrandute. savo
i se

dos isz sunkaus, neramaus mie
go, pamalė esąs savo buvusiam 

Per maža langeli 
apyniais,

mime

<lu kartu inie-

priėjau atsiimt i 
atsisuko in

veidą. Ji buvo labai 
nekalcziansiom

eziupineti, kad iszgirdus 
kaip popiera brazda., tai vagi', 
asz to nebepaikesiu. ..

Suvažinėjau 
stan, suvažinėjau tris kartus
nieko neatsitiko. Kada, jau ren
gėmės keliauti isz Cottage sto
ties ketvirta karta, trninvajnn 
inlipo jauna moteriszke ir, nuė
jus, atsisėdo prieszakinej plat
formoj. Asz
penkių centu, ir ji 
mane, taip kad asz galėjau ma
tyti jos 
jauna ir graži, 
mėlynom akim. Balandėli, toks
tau sziandie nemaža iszgasties 
turėti, maseziau sau: ale tu tru
puti palaidokavai, tai ežia bus 
tau ir pabaudimas. O jau nu- 
neszti tave atsargiai in nptieka, 
'tai man bus ir labai labai malo
nu.

Musu traukinys leke vidur- 
miesezio linkui.

Nuo savo platformos paste
bėjau, kad motormanas pradė
jo kalbeties su jauna moterisz- 

galetu jai pasakoti?

noris ežia numirti.
Valandėlė 

galvojęs tariau:
— Man ręgis, kad jus batu

te galėjo geriau pasilaikyti sau: 
pinigus jr niekam ne^ipasakoti

apie visa tai pa-

rydavo

Senas kalvis 
sziandiena nepalenkinlas. Daž- 

() kai draugai dar syki bandys, niausiai Jiaiges darba jis uždą- 
sa;vo kalvi' ir sugrįžęs

namo, sėsdavo kur sors sodyiu’- 
ly.je pasilsėt i' nuo kaitros ir die
nos darbo nuovargio.

Bet sziandena jis sugrįžo na
mo vėlai, ir toks nepatenki litas 
piktas. Semite Lori, jo žmona, 
žiūrėdama in vvro veidą inas- 
t e:
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)

vos i ežia, 
ge in szulini, isz kurio jis

kamba ryje.
apraižyta žydineziais 
skverbėsi smd<*s spinduliai. 
Apacziojo girdėjosi plaktuku 
bildesys. (lak? jo 
mot imi. J i \ isa,

saules

jo

veida

ke. K a jis
Beto, jis neturi ne teises kalbe- 

kada eina 
pareigas. Ir kaip la-

toliau miesto

t is su ]iasažiėriais, 
tani y bos 
bai nustebau pamatęs, jog mo- 
tcriszke dar areziau prislinko 
prie tos vietos, kame stovi moj- 
tonnanas sti sa\a> maszina, ir 
didžiausiu intern pi m u klausos, 
ka jis jai kalba.

Važiuojame
linkui, sustojame ir priimame 
žmones, sustojame ir iszlei- 
džiame žmones, —■ viską eina 
ka.ip reikiant. Artinamės prie 
Monroe gatves. Manau sau: ta
sai buklus jaunas vyrukas pa
sirinko sau visai tinkama vie
ta, kampa Monroe gatves — 
tylu kampeli, kame jam nie
kas netrukdys nusileisti szuli- 
nin, Man prisimena, kaip kar
tais tekdavo matyt tramvajų 
kompanijos darbininku stovin- 
cziii tuose sziilinhiose ir tai- 
sanezius kai-ka kas sugezdavo 
požeminiuose linijos intaisuo- 
se. Bet jeigu kuris* ju butu su
galvojęs pasilikti szulinyj, ka
da traukinys prabėga, tai jis 
bematant koki pusantro-sprin
džio pasidarytu tnunpesnis:

J

keberklas, kur eina žemyn prie 
kabelio, nupjautu jam galva..

Kadangi kita, gatve turėjo 
jau būti Monroe, tai asz nuėjai) 
in prieszakine platfonna.

Ne iriotormanas, ne jauna po
ni nemesi kalbėjo. Tik tiek dar 
pastebėjau, lęad motormanak 
linktelėjo galva, tartum kam 
pritapdamas, paskui, inspyres 

1_ • _. 1 • 1 1’^ Ii "

pilnu begiu. O mano motornui-

linktelejo galva,

akis priekin, paleido traukini

nas buvo stambus, augalotas

lengvink truputi! — tariau 
motormanui paprastuoju žar
gonu. O tai reiszko: va .žinok

airy s — Patas.

Nes Lietuvis aplink juog fizi
ka szoko.

No bador ju mister no mor 
\ al ju l:it us for?** 

rr.‘ii mat meile broliszka, 
U 7,siunezia

Kilns ant savo broliu pakursto, 
Kokia nauda turi isz to?

O dangiaus<‘ ant Morolando 
st ryt o, 
pinigo už

dirbto,
Tik nuolatos pas vaitus l>ega

Kaip ant sorkiu žmonis su
bėga,

O ten daugiausia provu, 
Ir (laužimas gaivu.
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Invos MH 
rinkti iszlmvo 

sumins kambaryje, vyro piktu 
irias ja iszgazdino. Senis taip gi 
visa mikli negale. Jis vaiksz- 
rziojo isz kambario in kambarį, 
ka tai rankiodamas, atidarine- 
damas ir nždarinedamas spin
tas. Girdėjosi, kaip jis dūsavo 
ir verkt'
mins kambarį rimhi ir alsziau- 
riit veidu, apsivedęs, kaip ir to-

skrybėlė ir
galu lazda 

Žmona ir 'linus bai
mingai žiurėjo in ji.

“Kelkis ir rongkis! C 7

meile
gauja pekliszka

d i (>11 
lams 
sau ji taip 
stovėjo ežia pat priesz ja sav^p 
inel\ name 
garbanuotais 

Die\ (J puikiais

semdavo
la i s I y t i, i r 

f r i |IS

I

szva rke, 
plaukais, tai? 

plaukais, kuriuos 
įlipei

juodais
’s

j i ■;!
karei -1

Kas tai galėt u su jnonp bu-
.......::jiP, P:]l 

sergek, blogu žinių apie Kristi J t rampai nukirpo
I inai ji suvirpėjo. Maži 

varteliai veda

Ii Ar • m* gavo t ik Ryla jis inejo in su-

Neczedina savo

»

r

jotui ? Gal 
kas?. .. Vienos ji nedrįso klau
sti apie tai savo vyra ir maste dalukus sugirgž<l«*jo, 
tik, kaip < 
baltaplaukius vaikus, kurie

K risi i jonas nesvei- viu.
isz sodnelio in 

bet szuo 
ežia nuraminti tris nesulojo. Girdėjosi, kad kas tai « t I « ■« . > I • w •1 ne-i

kreipdami jokiom atydos in ne-! artinasi in
patenkinta tėvo veida', juokėsi 
ir kele triuke 

Galu gali' 
atsl nines nuo

. lyg vagis slėpdamasi už krumu
\ i g-

Mot inele!

ilgais batais 
placziais krasztais 
didele, geležiniu 
rankoje.

limai kelionei;

<7,11111.
Lori,;

1 saves lekszte 
valgiu praszneko:

“ Pasileidėliai, 
(leda l’'ra neuzi ja i! 

Kas tau, Lori,“
kas tave taip inpykiuo ? Apie

kalbu apie tuos pen- 
parsidavelius isz

< 
ka tartiyste, apleido l'raneuzu 
kariuomene. Ėrancuzija dabar 
reikalauja kareiviu, o jie aplei
do — sugrįžo iii 
Niokszai!“

“Na, jie 
tarė jo žmona. “ 
juos siunezia toli.. . Gal but jie 

pabėgo isz 
pagunda persto

ti buvus kari'iviu, vei pamatyti 
teviszke buvo juose per 

daug stipri.
“Tylėk,

rys, pripratę mažais vaikais rū
pintis ir in viską j u akimis žiū
rėti. Asz tau sakau, kad tie, pa- 

— niek- 
iszgamos!

jrinezia.
| “Motinėlė!” Priesz senule 
stovėjo jos suims Kristijonas, 

u piik!įmini nudėges nuo saules, apdulkėjęs 
su ir nežinąs nuo ko bepradeli. —

*

iszgamos!
1 t

tarė žmona,
i k

ka tu ežia dabar kalbi?
“Asz

kius-szesz'ms
gamas, kurie

ir nežinąs nuo ko bepradeli. — 
Jis grižo įkartu su kitais pake- 
()• . .... -- -. .
jodamas levo, keletą 
slankiojo apie namus

I a A a « < » •

ir, bi-

apleido karei v isz- Į kaip labai
i

namus, (leda
* to

Aiži ras, ik u r
gi norą taip kalti, 

žmona.

teviszkes iszsiilge 
kariuomenes;

savo
to !

žmona! Jus, moto-

bego isz kariuomenes, 
szai, 
Ir, 
stijonas taip uiekszingai pasi
elgtu, asz. . . . Ir tas taip tikra, 
kaip kad asz septynerius metus 
isztarnavau szauliu ir kad ma
ne vadina Lori. . . . “

Ir stipria savo rauksi kalvis 
ginklus pakabintus 

virszuj sūnaus pa
kariamo jis buvo at

vaizduotas zuavo rūbuose: pa
buvo padarytas

pasil'oideliai, 
jei Dievo serge k musu Kri-

nurodo in 
ant sienos 
viHkslo J

veikslas tas
ten.... Afrikoje... Pažiūrėjęs 
in atvira ir garbinga jauno el- 
zasieczio veidą paveiksle, Lori 
nprimo ir dargi nusijuokė.

“.Neprotinga taip krimstis,’’ 
tarė jis vėl imdamas szaukszta, 
“Ne! niekuomet mano Kristi
jonas nepanoręs likti iszgtmia, 
Jis atsižymojes karo lauke, 
garbingai užbaigs tarnyste ir

veido. Jis ra
miai užbaigė savo piįitus ir isz- 
ojo in smukle iszgerti pora pri
prastu stiklu alaus. ■

Jis atsižymojes l<aro lauke- 
tarnyste ir 

Itaukszlessugriž in namus, 
dingo nuo senio

Jisiais isz kariuomenes 
valandų 
ir lauko 

jo iszejimo. Molina, norėjo*■'SU'-' 
barti Simu, bet neinstenge. Ji 
taip senai ji mate, taip senai ji 
glamonėjo. Sumis pasisako jai, 

gimt n 
narnu, savo tėvu, kalves, sodne
lio; prie to tarnyste darosi 
Sunkesne ir sunkesni', 
gai juokėsi isz jo ii

” tarė jis 
Simui.” Sumisžes vaikinai no
rėjo vilktis savo kariszka mm 
forma, bet tėvas sulaikė ji.

“Ne, ne, ne tuos!“ tarė jis.
“Bet, jis neturi kitu drabu

žiu,“ tarė žmona.
“Tai paduok jam manuosius, 

d/iu'giaii 
tarė levas.

nėbereikalin-Alan jie• * gi,
. Kol sūnūs vilkosi tėvo

įhmionejo. Suims pasisa 
t jis ii gėjos i s

VIS 
d rail

Mot i na 
suims 

juodu, inejo

O

vadine vo- 
•kiecziu del jo savotiszkos tar
mes ir elzaso kilmes.
viskam patikėjo, ka jai 
sake. Kalbėdama
in grinezia. Jaunesnieji vaikai, 
pabudę isz miego, basi iszbego 
*isz gretimo kambario pasvei
kinti savo vyresnįjį, taip senai 
matyta broli. Motina norėjo pa
duoti jam valgio, bet jis atsisa
kė. Ji troszkidvs liktai kanki
no, ir jis godžiai gere szalla 
vandeni. Bet sztai kiemo 
girdo žingsiai. Tai kalvis

“‘Del Dievo meiles,“ tarė nu
sigandus motina, “slepkis Kri
stijonai, tėvas ateina! Man pir- 

juomi pakalbėti, 
“ Ir nu- 

užikrosnin. Dreban- 
rankomis vėl ėmėsi 

siūti. Nelaimei Kristijono

tretinio kambario pasvei-

godžiai
pas j-

ma reikia su 
viską jam iszaiszkinti.
stūmė ji
ežiomis

ka
ri szkoj i kepure ir ginklai liko
si ant stalo ir jie visu pirmiau
siai mėtosi in aki inejusiam le
vui. Žmonos veidas ir jos sumL 

jam viską pasako.
sūri ko

szirnas
“Kristijonas ežia?“ 

jis baisiu balsu ir, greitai nu
kabinęs nuo sienos kardu szokp 
prie krosnies, už kurio buvokrosnies, už 
pasislėpęs iszbales ir d reliant is 
kareivis.
vyro:

i I

Motina puolėsi prie

Nežudyk jo!

l’gi buvau Bejonijoi, 
Ta plieną kaip daug lijo, 

Nieko sau miestelis, 
Yra Lietuviu nemažas būrelis.

Bet apie visus nekalbėsiu,
to

dra
bužiais, senas Lori rupeši ingai 
sudėjo jo kariszkus szvarkus, 
suriszo in rv>zi ir užsimetė sau 
ant pecziu.

“ Dabar eikite su manimi, 
fare jis in žmona ir siinu. 
trys iszejo isz namu ii 
prie kalves. Duni|)les uže, dar
bas virte virė. Kuomet Kristi
jonas pamate la plaezia atdara 
daržine, iszgirdo plaktuku bil
desį, apie kuri jis Afrikoje bū
damas taip tankiai svajojo, pri
siminė jis savo jaunystes die
nas, prisiminė, kaip jis bėginėjo 
paskui tęva, einanti darban, 
kaip jis žaidė prie kalves duru. 
Tie atsiminimai spaude jo szir- 
di, slogino jo dvasia. Jam norė
josi gauti isz levo ai leidimą, 
norėjosi kad levas meilia i pa
žvelgtu in ji. Jis pakele savo 
akis, bet levo veidas buvo toks 
pat, kaiį) ir pirma

4 4

‘ Dabar eikite su
Visi 

irt inosi

Nes t iek laiko neturėsiu 
Tik paklausykit, 
Ir gerai temykit: 

Pakliuvo man in aki vaikinai 
O ypacz tokie keli kvailei, 
Sutikės ne “alo“ nesako, 

Ne ant užklausimo neatsake.
Krutinės atstatė vaikszczioja, 

Paskui prusaites sekioja. 
Mat, u na ra s kad tik ne lietu

vaites, 
Angliku nesuvaiko norspm- 

, saites.
Geriau kad lietuvaites in 

juos nežiufotu,
Ne jokio sebravimo su jeis 

neturėtu.
Tokie džentelmonai 

Ne kas do ponai.
Ant vieno kiemo pakliuvau, 

Vos ten muszti negavau, 
Jauni vyrukai mane apspito 

Akmenai su lūžo ir sukrito, 
Voa isztrukau, 
Nesidairiau, 

Began net viskas ruko, 
Nepasiliko man ne dūko, 

B jau lybes, iszdy keliai, 
Pa szt n ka i iszt v i rkoli a i.

Kaip kita karta pribusiu. 
Tai pipiru daugiau duosiu, 

Gausit tiek ir tiek, 
Tik asz atsilsėsiu sziek tiek.

* tol ■

f ■‘■lįl

rus! us.
K lavisyk, K rišt i joną i, “ 

senis. “Štai kalve ir visos 
priemones. Viskas tavo. Tr tas 
viskas tavo,“ pridūrė jis rodjr* 
(himas in puikia sodnu apsupta

Bit(>s, sodnas, namas, 
viskas dabar priguli

tarė
jos

t

9
'I-II

H

i
ii

ii

‘pirkele.
daržas, —
tau. Del ju tu iszsižadejai tevy- 
kės, praradai savo garlie, už*, 
biikyk gi dabar viską tvankoje, 

asz isz* 
privalai at i t ar* 

nauti tėvynei,dar penkias 
tu s, tu pabėgai, 
bin až tave.

£ 4

Kas su tavim/’’
1 -

i 4 Sheboigane kelirandasi
kumelei, 

verkė ir

'Dabar tu szoimininkas 
k’tižiuoju, 'fu

me-
asz aiilarnaut

♦

Lori! Lbril ka t u darai!

Bot liejai

*

*

ii.

Lietuvoje paezios 
va i kolei, ;

< ’žirniais su kitoms trankosi 
Nuolatos pas jiaisos lankosi. 

Paezios ir vaikai lankei raszo, 
Prisiims!i paszialpa praszo, 

verszei ant to ne
paiso,

Ir jokios gromatos del ap
leistu neraszo.

Tokiu czion yra apie szeszi 
Kurio neatstojo ne vorszi, 
Visu pravardes surinkau, 
In savo krepszi insidejau, 

O jeigu atejtoje ueapsiinalsays, 
Tai mano meisteris pravar
des in laikraszti patalpys.

Lori! Lori!
Asz viena visame kalta. Asz 

• ll’ ■ 4

slapta rasziau jam, ikad jis $u/ 
ferižtu... Asz prigavai! ji: ]>a-

kalvėje reikalingas. 
> ?

Ji sugriebė vyro ranka, ver
kė, maldavo. Kalvis atsitraukė 
ir taroj

“Tai tu ji gražinai ?! Gerai! j 
Tegu eina miegot i.
asz nuspręsiu, Kas 
veikti. ”

Kita ryta Krikti jonas, pabūt-
■

szauke iszsi-
gaudusi vargsze senute.

“Teveli!** suszuko Kristijo- 
ngs. Kalvis ju neginlejo, ir di
deliais žingsniais leidosi kelio
nėn.

rPaip, jis iszejo, tarnauti tė
vynei, už savo aunu, del tėvy
nės jis viską apleido.

Teveli! > to to

Vasziau, kad tu szanki ji 
jis tau
Bausk mane, ne ji.

iii

prastu stiklu alaus.
Senute Lori likosi vjena. Už- 

migdžiusi vaikus ji 'ėmėsi tlftr- 
antduru si enk-truputi palengvinu. Dabar pa- bo ir sėdosi

sezio; J įtaise sena vyro szvar-stęljojąp linijos viduryj juoda
bpie savo sumanymą. Ales ir taszka. Gajejo tai būti kysžnn- ka,’Kartais du^ąvo ir kalbėjo 

rauke isz szulinio* 
r

aip, pamate, butume jus isz- ti isz po žemes žmogaus galva
Toliam bug.

pati su savįmi:

Ryto ryta 
man toliau

v*

‘.‘.Na, nežinau .
1

Gal but kad
i i

4.

I 
GYVENIMAS

Sz.*Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25c.

W . D. Bo ealcow»kl-Co. 
M«h«noy City.

N
I

i

i

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 8. Main St Du Boia, Pa,

*

motorma.no


■

f

>

w.

CAPITAL BTOCK UlMOO.Ot 
tarpiu Ir Profit* 1681.846.10

Žinios Vietines
•— Po musu pavietu o~ir ki

tur trankosi po miestelius da- 
vatkinai kurie novos renka au
kas ant koplyczios Szv. Onos 
Kanadoje, priek tam pardavi
nėja visokos szventinybos. Yra 

Į tai apgavikai pirmos klases ir 
da žmonis visaip paniekinoja

Mekams šatra procentą ant sudėtu J 
i if >t>lg<. Proeeata prldedam prie jus 

<>bd<a 1 Saaalo ir 1 Liepos, nepd- 
IsaBt ar ataeezat parodyt knygute 
S ar ae. Mee aorlm kad ir jus turg- 
f (uM«t reikale eu muiu banke, ne- 
CpalxAt ar mažas ar didelis.

Bankas adaraa nuo 9 ryte iki 8
i popiet. Bubėtomis t ryte Iki 12 vai.

J
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez. 
Jos. E. FERGUSON, Kaslorlus.

Ant J. Sakalauskas
IJETUYI3ZKAS GRABORIUS 

IB BALSAMUOTOJAS

Laidoja kuone Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes ana galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
HI E. Pine SU Mahanoy City. Pn.

I

t
SAULE

ISZ SHENANDOAH, PA.

laikekuris 
No. 201 \V. Centre 

visais

JONAS M. CISARIKAS I
Fire Insurance Agent į

Apdraudžlu (Tnazurlnlu) Namu*, g 
Tavorua, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies.
Geriausiose KompanIjota

I

I 
II 

815 W. Mahanoy Are, Mahanoy City Į

Tvlfentavete Lletnvliika 
B A H K A

Didele kaucija sudėta V aleli- 
joe Banke Departamento.
Kalu po priežiūra Valatljoc, 
tol* kad pinigai sudėti mano 
Saukoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam pateiki
mui. Slunczu pinigus in Ti
sas dalis svieto, pagal dienos 
kuraa. Parduodu Lai v ako r- 

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Pampinu Paezpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Tiekas daroma teisingai, g r ei 
tai Ir pigiai, 
kalnas o i 
atsekime.

V. LAPINSKAS
•01 W. Mabaaoy 

MAHANOY CITY.

Raiiryklt* apie 
gausite tetalnita 

Adreeavnklt •:

I

f
Į Daktaras Juozas J. Austrą 

LIETUVIS.
Buvusia daktaras karlumeneje.

Į Gydo visokias Ilgas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet, 6 iki 9 vakare.

i Tuom-lalktniH ofisas randasi
! KAZINO APTIEKO.IE, 
8S 8. J a rili n St. Shenandoah, I’h.

GERA PROGA PLIKIAMS!
• 1 J1"

'Arebiszke Moetla yra tikrai pasek
minga ir kas prleluns keliolika atem- 
pu Ir aavo adreea tai aplaikya tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Haezykite 
ant ežio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite lex ftloa progos ylai kurie yra 
DUS-Dllkial arba vlaal vra nupilki*. tX

. - . *

W. TRASKAUSKAS
FTHMPTUflN LIF.TUVI3ZKAS 

■MA1011 UI MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kubus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldoturlu Krik- 
sstlnlu. Veeeliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
CM W. Centre 8L. Mah*noy City. Fa.

CHAS. S. PARMLEY
Beal Estate if cnt
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubae, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp tolinus.
fM W, Centre Si- Mahanoy City. Pa.

Notary Public

LtetavleilcM Graborlns

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliui pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagalbininke motera.

Prieinamos prekes.

ill Weit Sprvce Street 
MABAIOY CITY. PA

jeigu juos nosuszelpe. Su szlno
ta priimkite tokius apgavikus.

Pradedant nuo Apri- 
liaus 29 Readingo geležinkelio 
t rūkei ejs 
lini

jos 
szvlesa

nuo

valanda grecziau, 
nuo Inos dienos Filadelfi- 

miestas pradės
( Daylight 

Timo) isz kur visi trukei iszej- 
na. 'Todėl keleivei lai neužmir- 
szta laja diena pastumti laikro
dėlius ir laikrodžius viena 
dunda greieziau.

Petnyczioje Jonas Ram
bo, kuris svori* 200 svaru likos 

ant

k ezed vt 
Saving

Vil

opernvotns ant pendesaitis. 
Subatoje staigai neteko proto, 
ntrauke diržus, permusze da- 

iszbcgo laukan, 
jiji sujeszkojo

Ugnis kasyklosią West 
Shonartdoali likos snvaldvta ir r 
nenžilgio bus visisžkai užgosy- 
ta.

— A. l’askis, 
salumi po
tilyozi(xs atsisveikino su 
ir keliaus in Filadelfijo ant. g.v- 
veninio.

— Ant Heights ketina stoti 
noiižilgio fabrikas mnrszkiniu 
kuris statis kompanije isz Now 
York o.

— Vadovvsla ant lietuvisZ- 
ko beuo ap'ome prof. Mikas 
Slavickas kuris yra. goru muzi
kantu ir stengsis pakelti musu 
bena ant vieno isz geriausio vi
soje aplinkinėje.
kas yra seseriniu Boczkausku.

— Praėjiu Kotverga nuva
žiavo ant operacijos in Ashlan- 
do ligonbutia pacziulc Petro 
Alksninio, 324 K. Mt. Vernon 
ulvezios.

apėmė

Prof. Slavic-

reita i

S 
žiūrėtojos ir 
I leszimts 
vėliaus
krauju nuo porpjovimo. 

sako buk

vvrn 
gulint i

t a ra i 
sveiks.

— Skvajeris

su tekaneziu
Dak-

Rainbo pa-

M i lau c k n s 
perkranste ofisą in savo locna 

•( užpakalije Bekerevi- 
cziaus) po No. 311 \V. Market 

rasite kožna va-
namie del

narna.

u Ii. Skvajora 
k a ra 
vimo.

juru patarua

PARSIDUODA BIZNAVI 
NAMAI.

Dubeltavas bizinavas namas 
kuriame randasi salimas ir szto 
ras, po No. 308 ir 310 \V. Cen- 
1 re St. Malianov

, po No. 308 ir 310 W.
City, Pa. Lo

tas 25 per 62’ _» pėdas. Atsisz.au- 
kite aut adreso.

M. Bokereviczia1
310 \V. Centre St.

Mabanov Cit v, Pa.
• • 7(A- 24)

TEMYKITE.
norite }>astatyti ant 

kupinu koki pomninka ar kry- 
žn, dn szi pavasari, tai reike 
paduot i orderi ‘dabar.
gražu pasirinkimu, visokiu ga
tavu pomninku ir 
dirbtuvėje
Shenandori musu ofisus randa
si tuojaus arti kupinu.

K. T. Kverett.
< Jaunas ofisas S. 'Third St. 

(A.20) Mahanoy City, Pa.
FARMOS]

Szimet fanuos 
'Todėl 
miest u 
seniauses ūkininkas ir jau 9 
metai kaip prigelbscziu lietu
viam insigytie geras ukes. 'To
dėl ir szimel surinkau 63 ,far- 
nias pardavimu.

Sztai vienos apraszymas, 40 
akeriu farma bud in kai nekokį 
bot. žeme gera ir lygi ir prie 
pat miesto. 2 arklei 2 karves ir 
verszei, 40 visztn. Visi ukiszki 
padargai sekios žieminei jevai 
viskas parsiduoad už $2,200 in- 
moketi $1,200. Kitu 40 akeriu 
farma. Dideli budinkai, žeme 
sunki molis, puikus sodas, kai
na $1,900 inmoketi $1,300. Tai 
yra geri barganai. 
tuojau

Jeigu

>7A
r pPurinio

k ryžti musu 
Mahanoy ♦ (’it v, o

do namus ir lig
< 
M

Vėlinto kad g 
pasveiktu irsugryžtii namo.

Ana diena Kažis Jurge
lis ](> melu suims Kazio Jurge
lio nuo I 15 N. Markei SI. aplei- 

sziam laikoj
lar nesugryžo. Vaikas yra apie 

e pėdu augszczio, turėjo ant 
ruda averkoti ir juoda 

suita, rudus cze-verykus. Jeigu 
kas žino kur jisai randasi arba 
in kur iszvažiavo, tegul prane- 
sza tevuj ant virsz minėto utlre- 
so.

i)

Saves

Kazum— Neužmirszkite 
aptinka kur gausite visko kas 

reikalinga užlaikyti 
gera sveikata.

jum yra

'<v>tZx>VZ \Z \Z <✓ \Z KZXZ

New Philadelphia, Pa.
Žmonelei gyvena inalszoi, kaip 
kurie su naminė susipyksta, 
bot paszeluinas greit praejna.

— Diena 18ta szio moHo- 
sio, kuri pripuola Seredoi, at
sibus 25 metines sukaktuves 
vestuvių ponstvos Stanislovo 
Luksziu su miszioms. puse po 
asztuoniu. Ta diena p. Lukszis 
atidaro nauja narna ir gnra- 
džiu. Visi gimines ir pažinsta- 
nti vra užkvioeziami atsilan
kyti pas p. Liikszins dalybau- 
ti jojo džiaugsme kuris geidže 
su visais pasidaylti tajn diena. 
Visi pas Liikszi ntejkite, puiku 
priėmimą, dastosite!

SU

o.r’ / * >

v ra e

nauja

f

Per penkisTamaqua, Pa.
motus Russel Cheron i, 35 motu 
persekiojo moterių.
Di Bu i, 32 motu, kuri nenorėjo 
isztekot nž jojo, o noriais jai 
karta ji apskundė nž nuobrodu- 
ma ir nedavimą jai malszuino. 
bet Russel lindo motorini iii 
akis atejdamas 
Ana diena kada

Henriku

net iii šluba 
atėjo pas Di 

Bni, motore pagriebė revolveri 
paleisdama kelis sziivius už 
muszdama ji ant vietos.

KUR BUNA.
Paieszkau mano draugo Juo- 

w Bacevieziatis isz Mnrijampo- 
Vaivoriii (Imino.

Runkiu Kaimo, 
los Para. Turiu

Aski’.,
\ iszakio Ru 

<1(4 jo svarbia 
Ymia isz Lietuvos, Tegul alsi- 
•zaukiii ant adreso.

♦ v

Motiejus Žemaitis
1427 S. Ilth. SI
Sheboygan. W ise.

• 1

Colgate’s Valo

Dantis- Tikru

Budu
Sziandien moksliszki Denlistai žino jog stiprus 
vaistas sužeidžia burnos plovos. Žinovai sutinka 

atsakantis saugus dantų valytojas turi būtijog
naudojamu valymui dantų be pavojaus.
(,’olgnt<‘‘s Ribhyn Deniai (’ream neturi savyje 

sziurksztumo.
pastarai ir Dentįstai visur rekomenduoja Col- 

kadangi ji<į apvalo 
sauge i ir visiszkni.

jokiu hlodingiuVi/istu ar kieto

ggte‘s 
daiit is

/
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MILŽINISZKAS ORINIS LAIVAS.
ZR-1 kuris baigėsi dirbti Lakehurst, N.J. 

kuris užims vieta smb’gyto Anglijoi kur liek

m mi ii4

) ra vienas isz didžiausiu oriniu laivu-balo- 
• žmonių pražuvo laike e ksploda vėjinio. i

y

<

fc

fe

Hi

Lėks po svietą areoplanu.

i 4 ana
1 R

Neužilgio ibz .Paryžirnis isz- 
leks penki arępphlnni po vndo- 
vyMt.it. kapitono Mprcelimis Ma
dom kurie aplek^Visa svietą in 
15 dienas.

Franeuziszkas laivai
New Y orka kur svecziuosis per 12 dienas. Kelione per indref 

buvo apszales ledais. Lai-

!

ATLANKĖ NEW YORKA.
Regulus” ana diena atplauUo in

turėjo pavojinga, nes visas laivas 
lankosi vieszpat ystes.va s po visa

. ■
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Apvaikszcziojimas atradimo

Dienu

tai puikus £♦

412 metiniu sukaktuvių.
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Floridos.
atradimo Floritlos

1512 mete per Ponce de Leon

•sic
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i likosapvaikszcziola SI. Augus
tine Apriliaus 4, 5, ir 6. Buvo 

apvaikszcziojimas
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Geri
Dantis

Gera 
Sveikata

ONE
T5i

FARMOS!
atpigo, 

apsigautie 
Asz kaipo

v ra
nesiduokit
agentėlėm.

ūkininkas

Raszykite 
(a.17) 

J. A. Žemaitis
R. 1 Box 17 

Fountain, Mieli.
REIKALINGI,

Drilorei ir loderei prie gipso 
kasi k los, 4 pėdu veinis, gerapėdu veinis 
mokestis. Ant kontrakto ar nuo 
sztukos. Geri namai del gyveni
mo, ir galima gauti gera burda. 
Raszvkito

United States Gypsum Co. 
(M.l) Oakfield, N. Y.

Didžiausioj 
akeriu, geri bu- 

pieva, už $3,-

PARSIDUODA FARMOS.
Musu Lietuviu

Kolonijoj. 80 
dinkai, gyvuliu 
000 galima inmoketi $1,000. Ki
ta forma 360 akeliu, 160 a keriu 
dirbamos žemes, reszta miszkos 
už $4,800 galima inmoket $800 
likusius po $100 kas metas.

P D. Androkus

fe

f
•»
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

----- 5-----
Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czfekiu 

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

banka jeszko dauginus prieteliu^
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

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

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
---- $—-

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez

LEON ECKERT, Vice-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

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

ir szita

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlua

T

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata—

i

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenimedr pamokinama, kaip žmogui apsisau
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyražais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paczta. Adręsavokjte:

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City* Pa.
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SENOS SESUTES-SU ĖJO PO 66 METU.
Po (>(> metu m-simntymo trys, sesutes, rsuvažiavo in San 

Pranciška. Rebeka Marsh 83 metu ir Luoije Guyer, 78 metu 
isz Yakima Washingtoiio ana diena atlankė savo 
metu kurios nemato nuo 1857 meto.

Pąrižiuje randasi skaiti-

sesutia 91
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nyezia vien tik dei naudos mo- kos a tepa ūdyta

Badas privertė ji jeszkoti 
maisto.

(1 kad szi žiema buvo smar
ki todėl elnei isz YollmvstoBe 
National parko turėjo jeszkoti 
maisto jkis artimus gyventojus.

Praejta meta Anglijoj Ii- Ant paveikslo matomo kaipti-
daugiau kaip nis stojo prie namo kuriam vai-
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