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ISZ AMERIKOS
Naujas būdas sumažinimo 

sutukimo.
Detroit, Mich. — Rože Pala- 

kiene negalėjo ilginus iszken- 
toti nedoraus pasielgimo savo 
Jurguczio, kuris iszrado nau
ja būda idant Rože truputi pa
mestu savo tauku ir dabar ap
skundė Jurgi’ant persiskyrimo 

juom ilgiąus 
užmetinejime

Lynn, .Tanina f:
:• • . 4 .
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Iszsirito isz lovos, nurijo 
dantis, mirė.
Mass. —

Watts, 62 metu moterėlė iszsi
rito isz lovos ir teip persigan
do, jog nurijo porcelinius dan
tis ir in kėlės minutas mirė 
dideliuosia skausmuosia. Dak^ 
tarai negalėjo padaryti opera
cijos, nes motore 
na.

buvo per so

nenorėdama su 
gyventi. Savo 
Rože sako, buk Jurgis jaja 
spardydavo ir tviszkino žan
dus kelis kartus ant dienos, sa
kydamas, jog tokiu budu atsi
kratys Rože nuo pervirszinio 
sutukimo. Poteisybei Rože tru
puti sudžiūvo, bet tai buvo nuo 
Jurgio kumszcziu ir spardimo.

Komunistai melagei ir 
veidmainei.

New York. — Ant socialistu 
sejmo kuris atsibuvo czionais, 
delegatas Robertas Habermann 
isz Meksiko baisei iszphido 
rusiszkus komunistus, sakvda- 
mus, jog “komunistai nieka
dos ne buvo 
yra didžiauseis melage i s ir 
veidmainei, ar tai Rosijoi, 
Amerike ar kitur, visi vienoki 
ir velniu tarnai.” Ant sejmo 
likos nupeikta, fascistu partije, 
balsavo ant kovojimo prieszais 
fascistus czion Amerike priža
dėdami laikytis ir szelpti dar- 
bininkiszka partije.

1^ ■*' . » ‘ I. »
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žuvyte apdovanojo ji puikiu 
deimantu.,

trand, locnininkas restauraci
jos Union Hill, N. J.
ves szesziu svaru žuvi idant 
pagaminti svecziams ant piet, 
indo viduriuosią puiku auksini 
žiedą su dideliu deimantu. Vi
durį žiedo radosi litaros E. I).

Nuneszcs pas auksoriu, 
dažinojo, buk žiedas yra ver
tas apie 800 doleriu. Bertran- 
das žiedą laikis per meta lai
ko idant locnininkas atsiszauk- 
tu, o po tam laikui pasilaikys 
sau kaipo savo locnasti.

'HF'

komunistai
ori ir ne bus, nes 

me lage i s 
tai

<r 
n

1887.

N. Y. Jonas

Iszgujo motina isz namo ir 
sudaužė rakandus.

Brooklyn,
Dziminskas, 40 metu, likos už
darytas kalėjimo ant 60 dienu 
už iszgtijima motinos laukan 
ir sudaužima rakandu.

Tasai ižgama atejaa vakare 
namo persemtas munszaine, 
iszgujo 70 metu senuke motina 
ant ulyczios pagriebė kirvi ir 
pradėjo daužyti naminius ra
kandus. pakol pribuvias palici- 
jantas ji neapmalszino su pai
ka.

Perskyrė 212 poras in 245 
minutas.

Houston, Tex. — Sndže J. 1). 
Harvey isz czionaitinio distrik- 
tinio sūdo, perskyrė 212 nesu- 
tinkanezias poras in laika 245 
minutas. Yra tai daugiausia 
ne kaip kokis sūdąs kada per
skyrė ir apie tai inraszyta in 
sudo p retoku la.
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DU-KART NEDELINI8 LAIKRASZTIS PSAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PHEHUMERATA KABZTDOJA:
AMERIKE: Ant viso meto |3.M. Ant meto Sl.M 

EUROPOJE: Ant tino meto M.M.
MF" Lakskne ir piningus vimula eiuekito tiktai ant mito adreso:
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Ashley, Pa. — Darbai pas 
mus kaip ir visur, žmonelei 
dirba gerai, kasyklos net uže

riszki už diržo ir pradėjo vilk- 
visa platforma,,kaip 

isziaudu kuli. Paskiau žanda
ras, apleidęs savo auka, nuėjo 
ieszkoti pagalbos. Ateje du vy
rukai nunesze su nesztuvais 
kareivi, kur reikia.

Kareiviu minia ta žiauru, 
kultūringa darbą
labai pasipiktino. Buvo girdė
ti kalbu, kad ir okupantams vo- 
kiecziams valdant Lietuva to
kiu atsitikimu nebūdavo.
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• .Badai 
siunsti vilis-

l

Nužude senukus ir apipleszo 
narna. Vaikai rado nužudytuk-

sugryžia isz bažnyežios.
Niekur tu r but žmoneliai nc- 

kciiczia tiek daug vargo, kaip 
prie tos nelaimingosios nei tra
lines juostos! Visoki galvažy- 
džiai, pleszikai, vagiliai ir kiti 
panaszus — kas isz kalėjimo 
pabėgės, kas nuo milicijos prie 
žiūros pasiszalines— visi su
lindę in nei tralinė juosta ir dir
bu savo kruvinąjį darbu, žudy
dami žmones ir pleszdatni 
turtu, kaip kad pvz.
sz. m. balandžio men. 8 d. Juo
dakei iu vienk., M alėtu vaK’z.,

4

ir viskas ejna kaip ant sviesto. 
Moterėles ir užimtos savo gas- 
padiniszkoms priderystems ir 
yra tikros nevalninkes, nes 
dirba ant dvieju sziptu, nes ne 
tik ka. turi prižiūrėt vaikus, 
pagamyt valgius bet ir varyti 
munszaine naktimis.

— Ana diena sudegė didelis 
magazinas kuriame radosi 
daug visokio maisto, o kad ta
me laike buvo gana smarkus 
vejas todėl negalema buvo ji • 
užgesyt. Bledes padaryta ant 
$30,000. _________

Mahanoy Pane, Pa. — Pici
nis dabar yra užmirsztas nuo 
viso svieto, o norints czion ran
dasi gana didelis būrelis Lie
tuviu, bet apie juos niekas ne
žino, nes gyvena be jokio tau- 
tiszko krutėjimo ir pasikėlimo.

— Buvusia kareivis Alber
tas Žukas, kuris radosi ant 
bardo pas Joną Bajoka, prisi- 
riszias szmota dinamito ant 
kratines, uždegė ir iszleke in 
padanges. Szmotelius kūno su
rasta visoje aplinkinėje. Nelai
mingas žmogus buvo gazuotu 
kelis kartus Francijoi ir gal 
tas buvo priežastim atėmimo 
gyvasties. Giminiu czionais 
neturėjo.____

Philadelphia.
kai aplinkinėje Tenth ir Vine 
ulycziu likos užtverti, nes to
nais kilo raupu liga terp nige- 
riu, isz kurih asztuoni apsirgo 
ant tos -birisios ligos. Daktarai 
peržiurėjo apie 5
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.......iniiMijto.....

Amerika# siuns vaiska in 
Kinus?

Manila, Filipinai 
Amcrikas ketina
ka- ant apmalsziniino Kinisz- 
ku banditu, jeigu kitos tautos 
nutars insima.iszyti in taji vei
kalu. Vaiska siimstu tiesiog in 
Kinus isz Filipii|U kur randasi

l!|l

:b.:.
r,.\. /
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Papratęs prie to.
New York. — Albertas Lind

holm, malavojo vėliavos stul
pą 85 pėdu dydžio ant White
hall namo 500 pėdu nuo uly
czios. Idant parodyt žmonim 
ka gali padaryt, visaip iszsi- 
kreipinejo ant stulpo, o neku- 
rios moterėlės prisižiurineda- 
mos tiems szposams net apal
po.

Eksplozije parakinėje.
Benson, Ari z. — Asztuoni

2500 amerikonu ir 9500 vieti
niu.
Komunistu straikas uždare 7 

kasykla# Ruhre.
— Scpty- 

angliukasyklos sustojo 
Dortmundo distrikto isz prie
žasties komunistu struiko ku- *ne spiresi didesniu inokoscziti. 
Suvirszuin 32,000 anglekasiu 
sustojo dirbti, o 10,000 nepri- 
leidžo prie darbo. Komunistai 
sako, buk ves kova lyg pasku
tinio, nes jeigu Vokietijo turi 
pinigu ant atsjspirimo prie- 
sza.is franenzus, tai gali ir mo
kėti geresnes algas darbinin-t 
kams. Straikieriai turi 100,000 
svaru maisto o rusiszki ko
munistai
siunsti teipgi paszįalpa. Isz to
jo lęonuinistiszko straiko gali 
iszkiltl da didesnis pavojus.

Kunigai Lenki j oi.
Varszava. — Pagal daneszi- 

ma laikraszczio “Kuryer,” tai 
Lenkijoj sziadien randasi 10,- 
719 katalikiszku kunigu. Terp 
tu j u yra 1508 pietuviszku ir 
Vokiszku. Alit vieno kunigo 
pripuola 3,719 kataliku, kurie 
negali pildyt flKidehineziai sa
vo dvasiszku pridermyseziu.

Daug užmuszta ir sužeista.
Alenai, Graikije. — Daug 

žmonių likos

Essen, Vokietijų 
nios

mu isto
prižadėjo jiems at

pasisza lines

|u 
atsitiko

Kruvinos vakaruszkos Kir
mėlių kaime.

Isz szio kaimo mums 
apie toki atsitikima:

Pilietis Antanas Guzdis dare 
pas save vakaruszkas ir 
kviete keletą jaunuoliu

kuriame
i?

4

, Hraszo

su savo

nu

A. G. s ve-

H'

pasi- 
vyru 

jsz gretimo Pailgamiszkio vien
kiemio. Kirmėlių kaimo, Ragu
vos valscz. tarybos narys K. J. 
supykęs, kam tie vaikinai ateje 
isz svetimo sodžiaus, papraszes 
savo sodžiaus vaikiniu, kad pa
lietu jam sumuszti
ežius. Tuo tikslu K. J. savo so
džiaus vaikinams liepos, einant 
vakaruszkosna, pasiimti su sa
vim ir nagiu — akmenų, plytų, 
pagaliu ir 1.1. Pats K. J., kaip 
j u vadas, pasiėmęs geležini ap
kalta basi i.

Prasidė jus vakaruszkoms kir 
meliecziai eme ieszkoti prieka- 

kaip. Tada K. J.
groti armonika, o pail

gamiszkiai vaikinai, nieko ne
žinodami, iszęje szokti. K. J. 
staiga sustojęs groti ir surikęs, 
kad pailgamiszkiams negalima 
osa szokti ir kad jie turi iszeiti 
lauk isz. grinezios. Pailgamisz
kiai . atsake,
kvietus in ne in ji jie ateje, to
dėl jis ir negalėjęs ju iszvaryti. 
t 
kės, į,™ 
“atidenkt? 
k i ai taip ir 
žvėrys ’1

Utenos apsk.
. 1 uoza s Cze reszk a 

žmona sekmadienlį iszleide sa
vo vaikus in bažnyezia in pa
maldas, pasiliko namie.

Diena apie 12 valanda atėjo 
in ju namus keli pleszikai, ku
rie nežiūrint net dienos laiko, 
nei seneliu meldimo, gerokai 
prikankinę žiauriai juodu
žudo. Po to ir pradėjo savo gro- 
buoniszka darba: pleszti kas 
tik po ranka pakliuvo — pini
gus, manta, produktus ir kt. 
Tuo laiku Urbanavicziene isz 
Saugi n ii? k. Želvos valscz. Uk
mergės apsk r. atvyko pas savo 
tikraji broli jo atlankyti. Vos 
suskubusi i neiti in kapibari pa
sijuto kaž kieno sugauta ir pa
mate priesz ja atkiszta parabe- 

Motęriszkei 
szaukfi, ple-

mania,m»»i linitoHMi

darbininkai likos sudraskyti 
ant szmoteliu o kiti sužeisti ir 
apdeginti dirbtuvėje 
Apache Powder Co.

suardė telegrafus
• I .

parako 
Drūtis Giminiubiu nebuvę

e mes
Mf,Kuryer, Ai.. .

- Keturi blo-Kiek tai moterių panaszci 
daro.

Chicago. — Julijų Vajnara- 
, žinoma kaipo Julia 

WaVne, gyvenanti ant 1111 E.
-.. -ii - Ji .i ! a -

, viczione — Rev. Rav-
32 metu, pra-

r tol

perpjo-

55th Boulevard, mitV* iigoabu- 
teje, po padavimui 
operacijos negimimo.
rai sako, buk Julije užtrucino 
krauja su skrybelinia špilka 
su kuria dare sau operacije.

ant saves
Dakta-

Prikalė draugo ranka prie 
tvoros.

Erie, Pa. — Kartais tėvu ap
suk ima i ir pamokinimai del 
vaiku nevisados iszejna ant 
gero kaip tai ana diena atsiti
ko czionais. Dovidas, Munger 
apsakė savo penkių metu šu
neliui nukryžiavojima Chris
tūną ir kiek tai kentėjo ant 
kryžiaus būdamas prikaltas 
per nedorus žydus. Henri kiltis 
neužmirszo tojo apsakymo, nes 
siausdamas su savo 
Vaduku Silemonu, 
prie tvoros, 
plaktuku ir prikalė vaikui 
ranka. Butu ir kita prikalės, 
bet ant riksmo vaiko subėgo 
kaimynai ir paliuosavo vaikiu
ku kuris randasi sziadien li
gonbuteje. Badai turės nupjau
ti vaikui ranka, nes nuo surū
dijusio vinies kraujas užsitru- 
cino.

25,000 smuglerei atgabena 
100,000 galonu kas diena. 
Detroit, Mich.

Ecorse, Mich., keliolika myliu 
nuo Detroitą, randasi lizdas 
smugleriu kur perdetinis turi 
po sayo valdžia

ir

draugu 
pastate ji 

atnosze vinių ir 
prikalė

Arti miesto

po sayo valdžia 25 tu katan
čius žmonių kurie pargabena 
isz Kanados kas diena po szim- 
ta tukstancziu galonu guzutes 
kas diena. Kad valdže turėtu 
tukstanczius inspektorių 
negalėtu tuja smugleriu sulai
kyti, nes konia visas pakrasz- 
tis rubežiaus terp Miezigano 
ir Kanados susideda isz viso-

tai

1 i:

km smugleriu ir juju pagialbi

Tinginis vyras nužudė darb- 
szia moteria.

Ludington, Mich. — 
nuo czionais farmeris Adolfas 
Musil, Lenkas nužudė savo pa

ger k le.
Adolfas buvo dideliu tinginiu, 
nenorėjo dirbti visai, o jojo pa
ti radosi ant ukes nuo 5 lyg 7 
valandos vakare, ka pati už
dirbdavo, tai jisai pragiarda- 

Ana diena motere negale- 
ilgiaus iszkentet liepe

ežia perpjaudamas jai

Netoli

noras atkerszin imp. 
pagriebė paczia

vo. 
dama 
vyra aresztavoti. Prižadėjo pa
sitaisyt ir sugryžo namo, bet 
jojo szirdije dege didele neai>y- 
kanta ir
Atejas namo, 
už plauku, ir su britva perpjo
vė nelaimingai gerkle.

Motore per savo darbszuma 
suezedino $1000 už k a pirko 
farmnkia ant kurios dirbo die
na ir nakti. Kada surinkdavo 
vaisius, tai vyras parduodavo 
miesto, atiduodamas paežiai 5 
dolerius nuo kožno 25 doleriu, 
pragerdamas likusi us. 
randasi kalėjimo.

Musil

AKYVI TRUPINĖLIAI.

* Lenkijoi randasi žmoge- 
Stanislovas Rapczewskis

eksplozijos 
ir telefonus.

Kunigas pasikorė.
Buffalo, N. Y 

mundas Faller,
bas^CRįu^, Szv. JniMj x’piskopo- 
lines parapijos, likos surastas 

kabantis ant 
virvutes ant viražuos namo. 
Badai kunigas sirgo 
tai laiko pavojinga 
limesnis g. 
do.
Didele ugnis— bledes $100,000.

DtiBois, Pa. 
kas Reliance W indo v 
Mfg. Co. sudegė lyg pamatu. 
Ugnis padare bledes ant $100,- 
000. Badai kas tokis padegė 
fabriką.

58 žmonis sužeisti.
Winchester, Mass, 

kesdeszimts asztuoni 
ria.i likos sužeisti, terp kuriu' 
keli pavojingai, kada du trukei 
susidūrė 
stoties.
Pasiucziauses miestas Amerike 

t I
kone neiždege —

Mexicali, * Mex. — Sziam 
miestelije iždege visa kiniszka 
dalis namu o nuo 14 lyg 150 

pražuvo liepsnosią, 
kuri padare bledes ant $3,000,- 
000. Buvo tai vienas isz paleis
tu vingiausi u miesteliu visam 
Amerike. Daug kincziku žuvo 
požeminesia urvosia, kuriu ten 
buvo daug, nes kinezikai gyve
no josią kaip žiurkes. Ugnis 
prasidėjo - paveikslėliu teatre. 
Gerai kad tiejei' žvairaukei li
kos nubaustais, nes ten buvo 
tikra Sodoma ir Gomora.
---------------1

per savo paežiu 
ant

nuo kokio 
liga, o to- 

gyvenimas jam nubo-

— Visas 1‘abri-
Glass

Pen,

artimoje Highlands
'J . .

kincziku

lis
turintis 132 metus.

• Chola Salų, 
Amerike moteres ir

Pietiniam 
merginos 

neszoje ant saves po 20 andaro- 
ku, o amerikoniszkos merginos
visai juju neneszioja.

piram Idas 
Egipte svėrė szeszis milijonus 
tonu.

ilgio. Yra tai ilgiause upe.
Persijos gyventojai kada

• Milžiniszkas I

Upe Nilus turi 4422 miles
to

beserga valgo moli ir žeme ant 
ižgydimo ligos.

• Mažiausi mulai randasi 
Kaliforhijoi, nes svėrė po 30 ir 

1/4 A z*. OA zkzul i ii

Mažiausi mulai

.ii u (bruiiinga). 
pradėjus balsiai 
szikai ja grasindami nužudy
mu niimalsžino ir užrisze jai 
akis paczios skepeta, surisze in 
užpakali rankas,

kad ne jis juos

■ *■

I WtolHIIMlWIMII
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sužeista ir už
muszta. muszijo terp Graiku ir 
Bulgaru kainuosią
Tirnovor Bulgarai užklupo isz 
nežinių ant Graikiszku kal- 
nuocziq su didelėms bledems.

Laivas nuskendo su 98 
ypatoms.

M ad r id, IsZpani jo. 
vas4 “
timoje Port of Rokosa, laike di
deles viešnios. Su laivu nuėjo 
ant dugno mariu 98 ypatos —

artimoje

— Lai-
Marquisse” nuskendo ur

pasažie-ĮĮ laivoriai ir pasažieriai.
Auka žydiszko fanatiszmo.
Lwawas, Lenkije.

ir patogi žydelkiute Cila Lamm 
20 metu, nutarė Apsivesti su 
tluozu Bylenu, kataliku isz Bo- 
lechowo. Žydai tai vinezevoniai 
norėjo užbėgti, o kada neturėjo 
kitokio budo^apskundė mergi
na už koki tai prasikaltimu ku
rio nepapildo. Palicije vėliaus

14 pražuvo.

PAJESZKAU PARTNERIO.

Gero žmogaus katras turėtu 
keturis tukstanczius
Asz turiu gera bizni czevoryku 
taisymo dirbtuve su gerom ma-

doleriu.

szitioin, biznis isz dirbtas gerai, 
asz noriu uždėti nauju czevery- 
ku krautuve ba turiu didele gy
la vieta. Galite atsiszaukti ir 
nemokantis to amato

trumpa, įgilta.
nes asz

iszmokysiu in trumpa l^ika. 
Kuris norėtu i neiti in ta bizni 

atsismaukia 
nes tokia proga ilgai nebus. ‘' 

Electric Shoe Repair Shop: 
763 Grand St.

tai tegul grpitai

TTayi ndh «i W i ei

Jauna
4

nutilo,

pagtilde 
kniupszczia ant žemes. Ji gi be
gulint dar girdėjo silpna gar- 
galiujanti baisa savo brolio ir 
jo žmonos, bet vėliau viskas 

tik buvo girdimas ple-
sziku kojų trepeziojimas. Ple- 
sziikai pagrobė 300 rusu sidab
ro rubl.,' daug kitokio turto ir 
produktu, szia gyva moteriszke 
: nkele in dėže ir užrakino aplei
do namus, kame buvo nekaltu 
žmonių krauju aptaszkytos sie
nos ir paplūdus asla.

Nužudytujti vaikai griže isz 
bažnyczios pamate toki regini 
kambariuose nebežinojo nei ka 
daryti, tik, žinoma, kaipo vai
kai, gailedami tėvu, apalpo. 
Atsiradus prie nelaimingos vie
tos daugiau žmonių, 
liuosuota isz deįps vos bekvė
puojanti Urbanuvįcziene, kuri 
iri ko nenumirė isz duslumo.

Intariami szioje žmogužudy- 
steje asmenys szie: Rapolas 
Leitas, Mikas Karulis, Susho- 
dumcevas ir k. kurie neperse-

Pada K. J. dar smarkiau suri- 
kad>7 

atidenki?
visi kirmeliszkiai 

ugni.“
padare ir “kaip 

szoke muszti pailga
miszkius akmenimis, plytomis
ir pagaliais ir pašile jes pailga- 
miszkiu svecziu kraujas, kad 

gyvi beisz-

Kimiilisz-

pailgamiszkiai. vos 
like.

Paskui K. J. sakes todėl jie 
musze pailgamiszkius, kam jie 
su Kirmėlių kaimo
mis szneka, su jomis szoka ir-tt.

Nejaugi Kirmėlių kaimo jau
nimas toks tamsus ir ncsusipra 
tęs,

mergino-

kad tokiems laukiniams 
darbams yra linkės ?

tupu pa-

szie: Rapolas

atidavė ja,ja in rankas žydu ant llitli iszbeg0 isK ut«nos aroSzto
juju praszimo.

Tiejei J uodosziaus veisle ga
vo mergina in savo rankas, už
dare tamsiam skiepe, ktir laike 
per kėlės dienas. Jaunikis da
gi rdes apie padėjimą nelaimin
gos savo milemos pranesze apie 
t a i pal ici jei kuri padavė k rata 
žydu name.

Ir k a ten radot Mergina bu
vo : 
nas

*1

iiamu ir beturėdami kur pasi
dėti, bastosi po neutraline juos 
ta ir pleszikauja.

i! < (
ir mokėjo

m ypatų b
1200 užeziepino idant užbėgt 
prasiplatinimui tosios ligos.
— Jonas Sardiszka, 21;nie- 

tu, gyvenantis 4534 Miler uly- • 
ežios, ‘ Bridesburge, likos pa
leistas ant liuosybds už sumu- 
szima savo tėvo Martina 47 
metu, kuris žveriszkai pasielg
davo su savo paczia. Sudže pa
leisdamas Joną pasako: “Toki 
vaika, kuris apsaugoja savo 
motina nuo kumseziu inszelu- 
sio tėvo paguodoju ir negaliu 
nubausti., Ejkie namo ir rūpin
kis savo motina ir visados sto- 
kie josios apgynime.”
randasi ligonbuteje, o motinos 
veidas visas pamėlynavusio ir 
sudraskytas nuo 
girto vyro.

— Motiejukas Malopols- 
kis, 12 metu, gyvenantis ant

Tėvas I"

Nedoras pasielgimas Kanuo 
žandaru su kareiviu.

'''i,' • . 1 !i l

Kauno gelž. ruožo žandarai 
pasižymi savo žiūriu elgesiu su 
keleviais. Balandžio men. 4 d.

supjaustyta ant sz.motu, ku- k«w teko matyti. Karisz-
buvo pamelinaves ir su

durtas peileis isz ko davėsi su
prast, jog žydei baisei savo au-

kis matyti buvo neblaivus (o 
žandaras aip pat iszsitraukes 
su linksmu veidu dare tvarku).

ka kankino priesz sup.jaustina. 'Tvarkdarys žandaras, pastebc-
Apie 40 jevreju likos uždaryta 
Ifalejime.

Jiems lyguis

,■ Teisėjas: — Liudininkai pri- 
rodo kad tu žiauriai sumuszei 
ta biednų, pusproty žmogeli.

Kalinis: —
mane pirmas užpuolė. Nemano 
kalte kad jis yra idiotas.

Bet, tamista, jis

kalte kad jis yra idiotas.
Teisėjas: — Taip, bet turėjai

jes, kad keleivis kariszkis nera
mus, tvirtais žingsniais priėjės 
prie kariszkio,^ nieko jam nesa
kydamas nutvėrė už apykakles 
ir pradėjo ji stumti priesz save. 
Stumiamas kariszkis paklausė, 
už ka arszetuojate. Vieton at
sakyti žandaras taip smagiai 
stuktelėjo kariszkiui iii krutinę 
kad vargszas krisdamas auik- 
sztelninkas in platforma sužei- 
ule galva ir rankas ir greitu

atmint? kacl idiotai yra tokie laiku butu nebeatsikeles, bet
’»x4'>4 Annt'i Iz<15411 4n <icJr» milini t

kumszcziu
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3011 Salmon uliezios, buvo liu- 
d in to jum kaip sunkus trokas 
užmusze Melanije Szuszfcevi- 
cziute 19 menesiu mergaite, ku
rios tėvai gyvena ant 2710 Elk
hart uli. Motiejukas nupiszke- 
jo paskui troka paėmė n urna ra 
o palicije padare savo.

Chicago. — Praejta subata 
apie 6 vai. vakaro prie 19-tos ir 
M'V'ljl f* 1 *~ : i
Andrius Bagdonas ir užsimu-

I
I

Vagis apipleszinejo kapus, 
draskė nuo kryžių mukas.

Szaukenai (Sziauliu apskr.) 
— Sziu metu Kovo 27 d. Szau- 
k*enu milicija suėmė kapu vagi 
Antanu Kensmina, kuris keli 
meftesiai ikaip buvo apsigyve
nęs Szuukenuosc

viską”: maszinas taisyti, sto- 
,szkahas raSzyti, 
i, pirkliauti. Ir 

patiko jam prekyba szvinu. Halsted pakrito • szaligatvyj 
Drąsos užtektinai , turėdamas, 
jis tamsia nakti su 
ir maiszu keliavo in kapus ir be 
didelio vargo lauže, drasko nuo 
kryžių Dievo mukus, szvinines 
lenteles ir krovė sau in maiszu, 
o namo parėjės katilėlyje viską 
sutirpindavo. Darbas gerai ap
simokėdavo, nes sutirpyto szvi
no gabalai Kurszenuose noriai 
buvo perkami. Tokiu budu 

prekybos reikalais
Kurtave-

gus dengti 
krosnis mūryti

perkami, 
meistras*(meistras ’ ’ 

atsilankė- Szaukenu, 
nu, Užvonczio ir Vaiguvos ka
puose ir visur turėjo pilna pa
sisekimą. Vien Szaukenu 
puošė jis apipleszo apie 70 kry
žių. Vėliau tardymas parode, 
kad jisai suliejęs 23 szvino ga
balus, kurie bendrai svėrė 7 pū
dus 15 svaru. Ta szvina jis par
davės Kurszenuose žydui puo
džiui ir gavės su 

ėti 154 ii

, turėdamas
inrankiais sze ant vietos.

Policija nugabeno velioni in .
Maxwell stoti.

Velionis buvo apie 30 metu 
amžiaus ir paėjo isz Suvalkų 
Pilviszkiu miestelio.

Jeigu gimines neatsiszauks, 
tai velionio palaidojimu rūpin
sis miestas.

— Liudvikas Dikczius, An
tano Czesnos pusbrolis, prie 45 
ir Robey liko traukinio ant vie
tos užmusztas. Tai atsitiko pen*
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tardymas parode

virszum du

ktadienio 5:45 vai. vakare, kai

Betigalu 
kaimo.

Amerikon, 
apie 10

velionis grižo isz darbb
Dikczius paėjo isz 

parapijos, 
Priesz atvyksiant 
Rygoje jis iszgyveno 
metu. Gi Amerikoje iszbuvo 25 
metus.

Velionis paliko du aunu, vie

Zalakiu
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Pinigiszkas padėjimas Su
vienytųjų Valstijų stovi ant di
džiausio laipsnio, nes in pas
kutinius tris metus sklypo sko
los sumažėjo ant trijų bilijonu 
doleriu. Szimet inejgos turės 
ant 60 milijonu doleriu. Suv. 
Va 1st. yra
ant svieto, kuris 
šia pinigini zoposti. 
ant zvposties turi tris bilijo
nus doleriu, isz kuriu vienas 
bilijonas doleriu aukse guli be 
jokios niyidos ir randasi pavo
juje, o priek tam neatnesza jo
kio pelno. Jeigu tasai auksas 
butu iszsiunstas in kitus skly
pus, ypatingai in ten, kur pi
nigu verte stovi labai mažai, 
tai atnesztu didelia nauda ir 
pastatytu sklypus ant kojų. 
Amerikas galėtu parduoti 
daugiau tavoro kitiems skly
pams kurie dabar negali pirki
nei isz priežasties pigiu pini
gu.

stovi

galėtu

Tikru beda su tais kiniszkais 
banditais kurie paėmė in uo
la isvia keliolika amerikonu pa
sislėpdami po tam in kalnus. 
Amerikas paliepė Kinams 
idant rūpintųsi paliuosuoti sa
vo padoiius kanuogreieziausia, 
nes prieszingam laike turės 
daug ergelio. Isz to duodasi 
matyt, jog Kinai neturi jokios 
tvarkos savo sklype jeigu kuo
pa banditu gali vedžioti už ne

ški y pa, spirdamiesi 
nuo valdžios idant atszauktu 
vaiska kuris jeszko banditu ir 
sudėti iszpirkimo milijoną do
leriu, 
sitinka kitokiam 
pas Kinus.

paliepė

prieszingam 
ergelio.

sies visa

Panaszus dalvkai neat- 
sklype kaip

visi pripažinsi aJau visi pripažinsta jog 
kvaila prohibicije Amerike ne 
turi mažiausio pasisekimo. Tsz 
visu jszaliu , atejna protestai įr 
paniekinimai. Filadelfijoi ant 
susirinkimo moterių buvo kal
bėta: 
finos (‘zionais 
testavot prieszais prakeikimus 
tosios prohibicijos, kuri pasi
liko didžiausiu nevidonu, žmo
nių. Kaip kur miestiszka val
džia paleidže ąnt liuosybes di
džiausius prasižengėlius idant 
turėti daugiau vietos kalęji- 
muosia del butlegeriu. Musu 
mieste in viena sanvaitia įnirę 
nuo munszaines

serga.

Moters, paezios ir mo- 
privalo užpro-

368 žmonių o 
tukstancKei serga. Kiek lai 
pairo vedusiu poru ir szeimy- 
niszniszkas sutikimas isz prie
žasties munszaines? Jau laikas 
idant atszaukti ta ja kvailybių, 
ir duoti žmoni m geresni gery- 
ina'kaip tai buvo priesz inve- 
diuia prohibicijos. ”

Jeigu moteres pradeda pro- 
testavoti priesz prohibicije, tai 
matyt kad joms labai dagriso.

Storulis Arbuckle kuris li
kos suspenduotas nuo darymo 
krutamuju paveikslu isz prie
žasties nžsmaugimo savo drau
ges ir likos paleistas ant liuo- 
syhes, dabar rodis perstati
nius Cliieage aplankydamas po 

500 doleriu ant sanvaites. — 
Bet klausymas, ar žmonis ejs 
jojo komedijų pažiūrėti.

o

Badai popiežius 
jau iszrinko sau vieta kur 
dže būti,palaidotu, idant po jo
jo mireziai palaidotu jojo k ima 
kur paskyrė.

Gyvastis ant 
ne yra tvirta
lo apie tai pflsirupyt būdamas 
gyvu.

Pinsas XI 
gei-

szio pasaulio 
ir kožnas priva-

Londone pradėjo dirbti nau
jos mados pulmoninius vago
nus kurie flpdes .lekioti. Saky-
aini vagonai pribuna su pasa- 
žieriais ant stoties ir užejna
ant lekiojiriio stoties invažhio- 
damas in vidų milžiniszko’ 
areoblano, ratus atkabina ir 
tiktai vagonas pąsilieką areo- 
plane^ Arebptariks iszkyla su 

szimtus mylių tol i aus. Tokia 
tai paveikslas musu keliones 
netolimoje afejtėjė.

plane. AredpfahAs iszkylą 
vagonu ią padanges ir keliauna

tolimoje alėjfėje.

No vienas klauso del ko tu- 
tlrtie tokias perhūdnns oro. 
Sztai astronomai mums ap- 
roiszke, jog musu saules karsz- 
tis pradeda susimažyt ir todėl 
duoda mažiau szilumos no kaip 
kitadds, o antra priežastis, jog 
viduris žemes teipgi atszalo, 
nes ugnis viduržemeje ne teip 
dega kaip degdavo. (O gal nuo 
kada žmonis pradėjo mažiau 
tikėt in pekla, kaip mūs moki
na rasztas szventas, gal velnei 
užpyko ir ne tiek kūrina kaip 
sonoviszkuosia laikuosia.) Bet 
apie tai nesirūpinkime, nes 
saules karsztis ne teip greitai 
iszsibaigs, ba net už tūkstanti 
milijonu metu. .Jeigu kam per 
szalta tegul isztrauke munszai- 
nes, o teip inkais, jog da sau le
do užsidės ant pakauszio idant 
atvesi.

del europisz- 
ku moterėliu! Dvideszimts 
penki milijonai moterių turės 
pasilikt senmerges ir atsigulti 
in szalta kapa nepažinodamos 
ka. tai yra luomas moterystes! 
Del ko ? Ugi už 
paėmė 25 milijonus vyru puo 
tiek moterių ir merginu. Neku- 
rie šklypai dabar mano inves- 
ti daugpatysta, tai yra, jog vy
rai gales paimti daugiau ne 
kaip viena paezia (Bet kiti mi
lijonai moterių priesz tai tuo- 
jaus užprotestavo!u ir nepavė
lini n savo vyrams paimti kita 
moteria kaipo savo gyvenimo 
drauge. Ju bet, kad no!)

Mote 1913 Europoje radosi 
460 milijonu gyventoju, o mo
terių buvo arti deszimts mili
jonu daugiau kaip vyru. Dabar 
randasi 475 milijonus gyven- 

25 milijo
nai daugiau kaip vyru.
kare ant kožno tukstanezio vy
ru pripuolė po 1,038 moterių, o 
sziadien ant kožno tukstanezio 
vyru pripuola 1,112 moteres. 
Priesz kare didesne dalis mo
terių buvo senos o dabar vra 
jaunos ir tinkamos ant apsive- 
dimo.

Ros i joi yra

Baisi naujena 
motorėliu!

tai, kad kare

toju, o moterių yra
Priesz

1,042 moteres 
ant tukstanezio vyru; Vokieti
joi 1026 ant 1000; Aūštrijoi

Tik Holandijoi1027 ant 1000. Tik Holandijoi 
vyrai porvirszina moteres nes 
ant tukstanezio vyru yra 1,009 
moteres.

atbuvimo
neprasiplatino teip

Ne vienas būdas 
keliones 
staigai kaip keliavimas auto- 
mobileis. Pagal snrasza, tai 
19 W mete

žiuri ant milemo savo pato
gioms akutėms, o vienas pro-, 
centas bėga idant praneszti 
linksma naujena mamytei.

Wall strytis paskelbė pa- 
žiriogumšauly j turtingiausiu 

Henry Eorda. TuV,to jisai turi 
$536,351,939, kuomet pereitais 
metais turėjo $400,548,949. Pi
nigu ant ranku turi $159,605,- 
697, kuomet poretias motais tu
rėjo $109,202,732. Jokoinpani- 
jos szerai pSkilo mia $100 ikijos szerai pffiulo mia 
$690.

'Ikisziol visi skallvdavo John 
I). Rockefeller i turtin 
žmogum pasaulyj, bet 
apskaitliuojamn, kad jisai 
ris apie $300.000,000. Apie jo 
turtą tiktai spėliojimai. $sztik- 

, dar

ginusiu 
dabar 

tu

ruju kiek jisai turi turto 
nepaaiszkejo.

Kur tie du žmones gavo tur
tus? Ye?’Ka> uždirbo. Kaip 
Rockefellerio, taip Fordo ver
gai yra labai isznaudojami. Jie 
neturi teises organizuotis, ne
turi teises streikuoti ir reika- 

gyvenimo saly-

Vergai uždirbo.

lauti pagerinti 
gas.

. Rockclelleris nuo sėliai 
garsėjęs smaugėjus darbinin
kų. Jo žmonių surengtos Lud- 

arnžinai pasi- 
žnvo daug

SAULE

nw,

LalHzknniH

AukBO
RClJOVeH

PupJalHZkal 
Truk- 

6 pakelei už .$1.40. 
DaklariiH NamuoRC

ATSIUSK TIK $1.60 s
O giuiši HiUlklo ir apyniu dclYG gor- 
cz1u naminiu aiauH ku pamok Ui Imu 
kaip padaryti ir- prisiimt Ima apmok a- 

GciiaiiHirt stambi trnjanka GOc
arba (J pakelei už $3.30.
86e arba 6 pakolei už $1.76. 
žolių 30c arba
Knyga "Daklaras Namuose" $1.00. 
KantlczkoH $1.25. Garšan Dienos Sūdo 
po 50c. Element orius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcnluju $6.60.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus (li ukas, prasto abdaro po 75c. 
Minkszlu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.26.
poplcros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

t

'll,

pa- NUO SZITO
ŽIERIUS ANT LAIVO

lowo skerdvnos 
liks istorijoj, jose 
vyru, moterų ir kūdikiu.

Negeresnis Jr Kordas. Nors 
jisai pasižymėjo savo gudru
mu “gerinti” savo vergu būvi, 
bet kiekvienas jo .darbininkas 
pripažįsta, kad ju darbas 
sunkiausias. Jie 8 valandas tu
ri dirbti, be jokios pertraukos, 
turėdami tik 15 minueziu pie
tum. Acziu teknikos augsztam 
iszsivystymui, jie liekasi papra

retinti

vra

prie masziperi-stu prideczku
jos. Maszinerija taip sutaisyta 
kad kiekvienas darbininkas 
Imtinai turi atlikti tiek, 
maszinerija jam pristato dar
bo. Nei vienai minutei darbi- 
nirikas negali nusukti akiu bei 
rauku nuo savo darbo. (

Už 8 valandų tokio intempto 
darbo darbininkai 
iki 6 doleriu.

kiek

'i

SZUNIES NEPPAsiŠt.Ė^S DYKfA'Š Y'ASA- 
“PRESIDENT ROOSEVELT”.

Ml—. Hurt...—J '

szuo pradeda savb tikra darba. 
Kada* laivas iszplauke isz pris- 
tovos, “Roland” su inspekto
rium 
visa, laiva

Geriausi 
Ci garėtai

piu ropoję 
neteko darbu ir

Pas i ba i gu s ‘ k a re i 
daug žmonių 
stengėsi visom pajėgom pribū
ti in taji palaiminta szali Ame
rika. Bet tiejei vargszai netu
rėdami pinigu bando pribūti 
pigiu badu, tai yra, pasislėpti 
ant laivo kada niekas juju ne
mato ir tbkiu bildu pribuna in 
Amerika. Laivu kapitonai ne
mažai turi ergelio su tokeis ne
geistinais pasažieriais.

Ant laivo “ 
raudasi

“Roland”
pradedti tyrinėjimą po 

, o jeigu ant jojo 
randasi kur pasislepiąs dykas 
pasažieriiiH, tai ji suranda kad 
jisai butu kasžln kur pasisle
piąs, o kad ir tokis pasažieris 
susimaiszytu su kitais žnioni- 
mis tai ji tuo atranda.

Tojo szunc 
pasekmingas,

Pigiau negu fabriko* preke 6 p u ik u h 
daiktai preke dar liktai $5J»5 yrh tai 
labai pigi preke nen tie ‘daiktai yra 
verti neinažlauH kaip $12.00. T|k pa
in Išlykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vldurei, puikus iat- 
marginti nikolio luksztai, gerai rodo 
laiku ir gvarantylas ant daug metu. 
(Įvarantytl balbėrio kllperet plaukams 
kirpti. Kevolvcrls B.C. 22 kalibro dni-» 
czol ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo pa
inus. Peilis 2 geri gelcžcts, kamsztuĖ 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-flllcd su kompasu Ir laba! 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lal- 
krodolls pats bevelk tiek vertas klek 

j mes norim už visus daiktus. Tik ant 
Į trumpo laiko. Prisiuskltc 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora In jusu namus. Adresavokltc:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

TrT :. . " *

Net ir kūdikiai
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Jr yra taip legva visiškai i.< gal v

du jus

pastebi!
os pasa- 

punau-

r^i 
tyjSbII MImti pleiskanas. Tik kelis kartus

Ihffles
tą pleiskanų, mirtinąjį pricAą — ir jumj

J
ir Rufjlfs pagelbės jums visuomet ją

I

j

c*
I1

galvos oda bus taip tyru, kaip kūdikio 

tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—darbas yra teip 
jog ant United 

States Lines kiti laivai naudos 
szunis ant susekimo dyku pa- 
sažieriu. “Rolandas” yra geru 
detektivu

pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką liiifllr.i rtnvo aptiekoje Marulio už 65c., nrbn prlRiųnkito 75c. 
paftto ženkleliais tiesiai i lubaratorijn.

F. AD. RICHTER & CO. ,
104"! 14 So. 4th St. Brooklyn. N. .¥.

President Roose- 
geras sargas 

szunc var-
Roland” prigulintis prie 

užve ižde tojau s laivo Bordeso. 
Takai szuo pažysta visus dar
bininkus ir virszininkus laivo, 
o kada pasažieriai pribuna ant 
laivo tai su kožnu susipužVsta, 
kada jau visits pažino, tada 

. . - . . ■ - - -—-—'r—t-į-Į -—-.-jr .-.-r-in t  i-.‘ 7 1—riT-- - 1.1 j 11.    " -ir : - t—  •     .

KUR NUSIPIRKTI PACZTO ŽENKLELIUS, IR KODĖL.
> ■______

Paežio dnJoKtoriai stengia 
pripratinti visujjj pakįctu siun- 
teius nusipirkti savo k rasos.

Velt” s
ypatoje paliceisko 
du “

Rolandas” 
mažai kasztuoje, o 

tiejei kurie geidže pribūti vog
tinu budu in Amerika ant laivo 
* ‘ President Roosevelt * ’ 
nasi nuo jojo 
ji lauke sargas

$

Brooklyn, N. Y.
ft

s i daro Iki 75%, o gal ir

jau

szali- 
isz tolo, nes ton 
“ Roland?’ 

—U. S. S. B.

Baltic States Bankas
u—tu—i—<__ i m

Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galime 
atsiusti per paczta. * ‘

Siunczia pinigus in Lietuva ir in visus pasaulio
i «j

Wrasztus, greitai, teisingai ir pigu kursu. <
parduoda laivakortes ant visu linijų. <

Visais bankiniais reikalais kreipkite sziuo adresu 1
BALTIC STATES BANK |

New York, N, Y. Į

r

pirkti ktasds ženklelius ju in- 
vainiose ofisuose, bet kuomet 
szinitai ar tukslancziaj laiszkii 
ilime'sti in paczta yra bloga 
paczto direktoriui nes k rasos 
ženkleliai nupirkti kitoj vie
toj ir jo darbininkai turi pra
leisti kiek nors savo brangio 
laiko iszsiuncziant tuos laisz- 
kus su tais kuriu krasos ženk- 
le!4tii nupirkti ju paczte. Ir to
kiu budu sunku to paczto di
rektoriui nes kad nors jo dar-

gauna nuo 4 
O reikia žinot, 

J<ad prie tokios teknikos darbi
ninkai .mažiausia iki $20. in 
diena. Pridedamoji vertybe .pii-Į 

(lan
giau. Ve isz kur Fordas semia 
pinigus — turtą. ,

Pas ji darbininkai irgi n'ėor- Į 
ganizuoti. Sunku jiems ir 
kalbėt apie unija, kadangi ju 
toks darbas padaro juos pa
prastu mekanizmu, kuris netu
ri savistovaus judėjimo. Ne 
darbininkas judina maszineri
ja, bet maszinerija fiziniai 
prtiniai valdo darbininką.

Valinasi isz savo vergu pra
kaito Fordas skaitosi turtin
giausiu pasaulyj žmogumi.

darbas

pa-

Pagal
ant viso svieto ra

dosi tik 1,836,702 automobilei. 
(n szeszis metus vėliau, tai yra

juju pasi- 
o iriete

I

1922 mėto ant 14,728,672.
Isz tojo skaitliaus Suv. Valsf. 

randasi suvirszum 12 milijbriu 
ir au^a su kožnu menesiu, o 
jeigu kėlei butu geresni tai 
butu juju da, daugiau.

Anglijoi randasi 554,445 au
tomobiliu; Kanadoje 487,099; 
Francijoi 290,303;
126,092; Austrijoj 97,189; Ar
gentinoje 90,000; Italijoi 65,-

skaityti tiktai angliszka.i. Pre- [• *■ * *
tai y«ra 

salos Seychellskos, ant Indys- 
ku mariu, kur randasi du for- 
dukai.

tėjus nusipirkti 
ženklelius toj /vietoj kur pa
klotus iszsiunczia. Yra sunku 
žmonoms prirodyti kodėl jiems 
reikėtų pirkti ženklelius lame

• 1 • I* • '

294 Eighth Avė.

E ■t,

1920 mete skaitlis 
daugino ant 10,922,292, <
1921 ant 12,589,598 o prie <Įjalo

Vokietijoi

000;,Lietuvoje 2G2 ir 1.1.
Tolimiausioje vietoje 

randasi automobilei,
kur

r",,M 1

Statistikai 
viską apskaito) 
žmonis, nes jiejo viską iszran- 
da ir suskaito. Kokis tai fana
tikas skaitliu dabar suskaito 
net meiles skaitlį ir teip: 30 
procentas vyru kurio. pi;ipa-

(žmonis kurie 
yra pavojingi

žysta meile del savo mylcmcĮS 
spaudže prie savo krutinės, 24 
pro. bucziubje lupeles, 4 pro. 
dalypsto prie kaktos-savo mi- 
lemos, Žj 
ka, 2 pro. puolį ant keliu, 20

lurt>' a * W 1 • ■ k-*. • G*

pro, papucziuoje* ran-

pro. pžsidiinksoja. ir nežino ka
kalba, 10 pro. nežino kaip js^- 
reiksięįi savo meile, o 2 pro. 
apreiszko savo meile neisztare 
ne žodelio. . 1(

Moteres. kitaip pasielgi ne, įpj
60 procentą puola i.n glebi yy- 
rui be žodžio, 20 pro. uzkąisfa 
• * ' v 1 W i*"11 M" • l 1S H " 1 • '1 V F L, *

p

teliu arba, delniis’ I pro. nu- 
duoda liiiėls^ėbfejinia,

ir užsidcngu^ joidęlius žiuyę-

ir

Aplaikcme tomis dienomis 
kelis numarius mėnesinio laik- 
raszezio “The Booster” kuri 
iszlcidže angliszkoje kalboje 
Tąmoszius Szeimis. 
“ Bposterio” 
amerikonus su Lietuveis, o ir

* ’ ’ * I > 4 C 1 J u S

‘The Booster

yra
Tikslas 

su pažinti
* "M . ■ H ■ ' K '

jaunesne lietuviszka gentkar- 
te kuri nemoka lietuviszkai

numerata ant meto tiktai $1,00. 
Adresavokit: Thomas Shamis, 

20 E. Jackson Boulevard, 
Chicago.

Kam duotis nuplik tie t Mes
tyrinėdami per 30 metu, išzra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
jų slinkimą, vieton iszpiiolūsiu 
ataugina naujus. Szitos gyduo-

J tvivo uui VJJLU II JUUVU-

, Rodą dykai. Raszykit bile
. ' ■ * a Ą f t M

Dr. BRŪNDZA (XX, Box 9

lės yra geros del vyru ir mote
rų. Kodą dykai. Raszykit bile 
kalboje šiandien pas

Broadway and Šo. Š-th Št., 
B/ooklyn, N, Y.

P, S. —Priežaštis visokiu li- 
gji .tai užstosimas, užkietėjimas 
viduriu, nei ‘ ' --- ’
vo^sjcausąiąį

I  Al.j " i i . . J i i

* i iFT" I ”'1 y ■w -■— > '-j ~ r v " ”” ’

PradŽe gydymo pž kelbtą šiam-

id Šo. 8-tli 
lyooklyn

J I

viduriu, nervisžkumas ir gal
voj. ^auspluį*—,
. .^aųįes būdas gydymo dykai.

Jadze «yįymb už keletą štam
pu pasiusta bus per paczta už- 
peozėUnm: szimtal tukstaneziupeojseunta.; Suimtai ti 

Į aokaVdjo už ppįįelbą.

paczte isz kur pasiunezia siun
tinius, bet todėl yra taip sun
ku paskirti paczto direktorius 
in kliasas, ir sunku paskirti 
ju algas. Netik paczto direkto
riai gauna užmokėti už tiek ..... . . .... . ■ n . . . . . buliukai sunkiau dirba negupinigu kiek ju pacztas innesza 
bet sulyg to paczto biznio yrą 
sprėnsta kiek pagelbininku jis 
gali tureli, ir kiek pinigu pa
skirta del invairiu iszlaidu.

• Kuomet pacztas veda savo 
reikalus gerai ir inima daug 
pinigu, tąme paczto paskirta 
daugiaus darbihipku ir dau
ginus pinigu iszlaidonis.

Yra daugelis kompanijų ku
rios nusiperka labai daug kra- 

žniohes gali 
.... .... !■ .... ....

i

užmoketi už tiek

sos ženkleliu i V
%

T*

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI 
PUIKIAUSIA DOVANA.

kitu pacztu,' jo alga pasilieka 
gauti užtekti-maža, ir negali 

na i darbininku. '
Invairus pacztai kreipia aty- 

da in pirkimą daug krasos 
ženkleliu ir kartais siunczia at
stovus pasikalbėti su kompani
jos nariais. Tie atstovai priro- 
do, jog kopipanija turėtu nusi
pirkti krasos 
paczto isz 
laiszkus. Ir tam pats patartina 
su asmeniais.

ženklelius (ame 
kuriu isžsiuhczia

JUOKAIU

BMM

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
iii New Yorka kreipkitės iii atsakaneziausia

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

pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke

, A
Iszmainome ir siurieziame pinigus in visa pasauli Jf

ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelijc; bagažus 
pristatonie ant- laivu ir apdraudžiamo; padarome pas-
portus ir kitus reikalingus dokumentus.
kainu ant laivakdrcziu ir pinigus kursą.

ift I f i r i 4 ,r ■ %, II illi ii j'i

GEO. J. BARTAŠZIUS,

Reikalaukit©

498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.
Ofisos valandos: Jluo 8 ryto iki 8 vakaro.

♦ '*

Nedeliomis riu6’ 10 ryto Iki 3 pbpiet.
* “ * * į t k , Į . _ „u * * _____________ . ĮC
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Nėra didesnes meiles.
Jonas: — Ar negalėtum tu 

man duoti koki prirodymū kad 
tu mane myli ir kad isztiesu no
ri būti rrtaiio žmona ?

Marę: — Kodėl no: asz paty
riau kad tūVo duotas man žie-

Kodėl no: asz pa t y- i 1 _ V l • 1 v*

das yra stiklinis vietoj dehnan-
1 I * * f . .a ■ į a h ; • - ii 1 - 1 M L/* J I I

Ar nestebėti-t

Paslaptis,
;Ysz susekiau kodėl moteris 

dovi vėliomis pb mireziai savo 
vyro.

— Na o kodėl11?
— Uždengimui, savo džiaug- 

sriio del vyro mirties,
- (■ ■ ■ —- ■

Geras atsakymas.
Profesorius;

na, vaikai, kifip voras puikiai 
rezgia savo tinklą! Žmogus kad 
ir labiausia norėtu tokio nega
lėtu tinklo surogsti.

Vaikas: — Taip, bet tai kas! 
Žiūrėk kaip asz litn'ėž^tau ak- 

ri ’ 
iimatmi zįoredariiaš 

fetengdariiaši taif

Taip, bet tai kas!

meni retru'i in i
5 • * . ji L ( i

B

ptidar^.

nkoves ! Voras 
ir 

noinsistengtu 
t ■ ■ 1' Ir •

*<•0 't

itters

to ir nekainuoja tiek kiele tu 
man sakei, ir asz jau nieko apie 
tai nesakiau. P5*1’

Sujudinimas klausytoju.
Ar Įamista persi statai koks

didelis dalykas yra atsistot 
prieš? publika ?

— Taip. Asz syki aip sujųdi- 
i* nam savo praikalba klausytojūs 

1 kad jie isžejb isz salos pirma

Taip. Asz syki aip sujudi-

kud jie isžejb isz salos 
manes.

dCĮįalutaras
f I " I

Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu
1 'ta*iisu Pilvo Netvarkumo: -

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI, 
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,

GALVOS SKAUDĖJIMAI, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszririktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
Jiš ytū labai veiklūs if

NERVISZKUMAS,

1 i

I

sząuriai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklūs ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del yisd
kuria. Jeigu jūsų aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai išzmus.

j ' piji * 1 j l[ "■* ■

Salutaras Drug & Chemical Cb.
? 1 <■'f* 'T~ Į

1707/Š. HALŠTED ST. Dept 15.
* 1 ’ t ' » J I * , • , ■ , i ** i';.. * /
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o pati tąi vaikais, tarytum, ap-

g’rinczion niekas

atsitikimai,

f
tėi kas-gi gali sulaikyti

* JTmielaszirdyste ir ha

ir to didžio prisiri-
3

i

pasikalbo

gas vyre,
jadili szeimynele?

Ir prisiartinęs prie LiUiTvi-
giliai pertikrino, ko ir pacinės jo ranka, pi’abi-

riiiro stovėjo, itaraliui ihejus 
jo negalėjo

V-t

in 
R ■ *** •

Gimimo Diena.
Senasis Ulin jau. nuo seniai 

Liudviko namą gyveno. Kas
dieniniai atsitikimai, kuri ii 
Ulni liuvo liudytOjjumi, buvo 
gcriahsiais darodėmais apie 
.Liudviko ir jo visos szeimynoš

.... - .1.

nei pasVeikinti, nei ji priimti.
Galop karalius Ulin maloniu 

balsu prie itnu prakalbėjo: Ulin 
kaip nelaimingas senelis pas 
jumis surado prieglabda ir nia-

I t
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don’bes iY tikriausia tikėjimą. 
Name buvo vienybe, ramumas, 
mielaszirdyste z ir darbsztu- 
mas. Ulin tankiai su Liudviku 
apie tilcejiiha kalbėjosi ir juo 
daugiau su anuorn pasipažin- 
davo, juo labiau prie ano ture-j 

' ie pasikalbo-

lėnii su anuoin apsivaikszczio- 
jima, tAi kas-gi gali sulaikyti 
kaipo karalių nuo tu visu užga- 
nedininiu ir to didžio prisiri- 
sžiriio prie tavęs, dauggavbin- 

ir prie tavęs, godo-
įg ?

s
I

’I

Netoli nUo Potts vi lies, 
Randasi kelios pasiutėlės, 

Kuriems munszaiiio tik apeina 
Dorybe joms visai neapejna.

O j mergicos, gana jau

T

Suv. Valstijų Žemdirbystes 
Dėpartainėhtaš ir valstijų žem- 
dirbiszkos kolegijos per .savo 
lianin denionštravimo darbo 
teikia pagėlba invairiais bu
dais ūkininkėms pagerinti sa
vo namus ir savo gyvenimą.

Tam tksltd pėsamdyti 1,000 
liainu dėmonstnivimo agentu, 
kurie randasi i h va iriuose aps- 
kriėžiuose. apari, kitu specia
listu kuriuos valstijų kolegijos 
iszsiniiczia. Tie agentai dau
giausia veikia peV moterių ir 
merginu klubus, kurie bendrai 
veikia su agentais pabandyti 
naujus budus ir namu prietai
sas. Per .1922 m. jie prikalbino 
beveik 500,000 szeimininkin 
Suv. Valstijose pabandyti

ar tai 
darbužius,

ar vaiku

KUR BUNA?
.ii n»r i iH|h i *1 iii 4||i»

I ■ i.............

Asz Ona Kiirtinaicziute pa- 
jeszkan Elžbietos Valaifcziutes 
mano pusseseres, knri paeina 
isz BaIšpili kaiino.
kad ežiu randėsi Amerike. Te- 
£ul atsiszaukia ant adreso: 

Ona Salicklėhe
668 McKinley St., 

Hazleton, Pa.

Girdejau

na-

(t.42)

kur mano motete,randasi
MinuK ir duktė. Motero rauplė
ta, plaukai geltoni, apie 5 po

relei, linksmo budo, 
vardu Ona, duktė vardu Barbo
ra o sūnaus 
dcjhu kad 
sugryžti pas mane.

I?. Stankus

d aš ir • » 
• >

vardas Petras.jGfir-
apsivede. Meldžiu

i<

■/

jo prisiriszima. Ti 
jimai ji taip 
jog.
mokslas ir 
istatai yra žmonių

nuoalnžino Upupėcho 
jo tikybos visokie 

iszmislu; 
jog jo mokslas žmogų negali 
padaryti nei laimingu, nei su
teikti tvirta papėdė, ant ku
rios butu galima su visu drą
sumu žengti pirmyn ir visuo
met ramia sąžine turėti.

Ir atsitikb karta, jog Liudvi
ko vaikai atbėgo pas Ulina ir 
jam apreisžke, jog liekasi tik 
trys dienos iki ju levo gimimo 
dienos. Dienoj gimimo visi sy
kiu tėvą geide pasveikinti ir 
jam kokius nors 
inus padaryti.

— Ar ne teisybe, tėvai Ulin, 
— suszuko vaikai, 
svkiu su mumis busi.

— Be abejones, mano vai- 
kucziai, — tarė Ulin, — ir asz 
su jumis draugausiu 
džiaugsiuosi.

Gimimo diena priėjo ir visi 
svkiu linksminosi. Jau buvo 
geri prieszpiecziai; Liudvikas, 
pati ir jų dvioju vaikai, net ir 
darbininkai 
szventadieniais rubais 
de; prisiartino laikas pietauti.

Ant stalo czvstos skoterties 
gulėjo brangus daiktas, kaipo 
apkalbamos diedas papuoša
las ir puikiausia dorybes dova
na. Tai buvo toji puse rūbo, ku
ria Liudvikas būdamas ant sa
los nuo karaliaus Ulin buvo 
aplaikcs, t.y. vionutinis ir pas
kutinis isz ju 
tas ir ženklas, 
Hose turtams griinzdant, Liud
vikas pirniiausini ta puse rūbo 

kaipo brangiausia 
raukti nepalei-

Io:
— Lai augszcziausias Die

vas sutėikia tau tnkštanczitis 
suraminimu ir lai laimina tavo 
gyvenimui! Gyvenk taip vi
suomet. kaip gyvenai iki szio- 
lei ir visuomet savo visa vilti 
Dievo nepabaigtoj 
dystej padekio! Gyx*eninio kar
tybes tėipo perneszkie, kaipo 
Kristus, kuris už mus kentė
damas ir niirdamas, mus iszgel- 
bejo isz tamsybių 

Nuo szios 
gyvenimo,

KARES MINISTERIO ILGA KELIONE.
Ministoris kares Weeks ana diena aplcidd ’BroČklina ant 

kariszko laivo idant peržiūrėt kaip valdže turi 
savo pakraszczius nuo užkhipimo

apsaugojus 
laike kares.

Ko

mielasai r

ir nelabojo 
dienos, 

tavo
tižgnnodini-

— juk ir tu

ir svkiu

(samdininkai) 
apsire-

I f

visu turtu daik- 
kadangi įna

nutverė ir 
turtą isz savo 
do. }>Iszstaczius ta dali rūbo, 

J seneli no- 
jog jis kaipo

Liudvikas ta geraji 
re jo pertikrinti, 
pirmiau ji mylėjo, tajp ir da
bar, senoviszkai mylis ir po 
draifg kad senelis inejes in 
kambari apie dienos branguma 
suprastu ir ji nuo saves kaipo 
ir visi pasveikintu. Vienok lau
kiamas senelis vis da ilgai ne
pasirodė.. Jam neatėjus vis su 
žingeidumu vienas pas antra 
pradėjo teirautis, kame sene
lis atsirastu. Tuomtarpu viens 
isz tarpo tarnu apreiszke, jog 
senis Ulin ryte anksti isz Liud
viko namo iszejo.

mylia ir po

— Aki Dieve! — suszuko 
Liudviko pati, — kad jam nors 
koksai pavojus kurtais neatsi
tiktu.
- Ne, mamyte, — pra-“c».szneko mažas Jonukas, — te-

vas Ulin mums pasako, jog ir 
jis't^vukui koki nors užganedi- 
nima noris padaryti, matomai,
jis nViestc da atsirahda ir del 
tėvuko kokius 
daiktus perka.

norint puikius

neprieteliu
Weeks keliaus in Porto Rika, Panarna ir St. Pranciška, 
liolika senatorių dalibaus jojo kelionėje.

Karalius

verguvės.
dionds tavo
Dievas yta jau ir mano Dievu. 
Tszpažystu, jog tyėziomis atvy
kau pas tavo kaipo varguolis 
ir apleistas senelis, idant per- 

tavo tikėjimas 
nepajudinama

Box 6 
Sagola, Mieli.(iii.2»}

Nemažai nusistebėjau, 
Net man szliksztn paeidavę 

Jog su graikais susitarė, 
Atomobileis naktimis trankosi 

Po “rodliHuzlM0 lankėsi, 
Neapejna joms dorybe, 

Tik mislina. apie niekybe. 
Da. karta in tonais pribusiu, 
Ant visu niekszu užklupsiu, 
Ba jau didelis laikas susi- •

>

)

PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau suaugusios mergi
nos arbį naszles idant galėtu 
būti 
vaiku, pakol 
darbo. Mažiausias vaikas turi 
2 metu, o 
Asz esu Pluges parapijos, Jo- 
denu sodžiaus, gal atsiszauks 
mano pažinstama. Atsiszaukite 
ant adreso. (M.29*)

Ludvikas Rimkus , ,
Bor 500

nm pagerinimo budus; 
pagerinti niaista, 
namu prietaisas, namu vedima 
sveikatos priežiūra 
maitini m a.

Kadangi namu pagerinimas 
reikalauja dauginus pinigu, na
mu demonstravimo darbo 
agentai turėjo surasti szeimi- 
iiinkems budus uždirbti tuos 
reikalingus pinigus ar augi
nant visztas, apsodinant darže
lius, auginant vaisius, ar kon
servuojant vaisius.

Vienas isz svarbiausiu daliu 
narnu demonstravimo darbo 
yra pagaminimas valgio. Na
mu demonstravimo agentas pa
inu demonstravimo agentas pa- 
.rodo szeiinininkei kaip tinka
mai užlaikyti savo kuknia ir 
jrt tinkamai vedinti, kas viskas 
prisideda prie darbo palengvi
nimo. Šupra’sdanii kokia svar
bia. role loszia vandenio rynu 
intaisymo sistėttia ir jog netik 
parmi kūmas 
imas, demonstravimo agentas 
ir kolegija specialistai atlieka 
dideli, darba parodydami kaip 
lengvai investi tinkama siste
ma. Acziu jiems, szeimininkes 
apsipažysta su visokiais nau
jais iszradimais. Szeimininkes 
gali pinniaus pabandyti tokius 
iszradimus priesz perkant.

Siuvimas yra ūkininkes di
džiausias problemas. Pirmiau
sia, neturi laiko sint, ir antra 
per sunku, bet szitie agentai 
parodo joms kaip lengva paga
minti suknioms forma ajit ku
rios gali uždėti visas suknias 
siuvant. Po tam jas mokina 
kaip iszsirinkti tinkama med
žiaga, kaip iszkirpti, pertaisy
ti, lopyti ir kaip vartoti siuva
ma maszina. Katras mokina 
net ir padaryti skrybėlės.

Szeimininkes 
kaip sistematiszkai pirkti 
daigtus, tokiu budu sutaupina 
laiko ir darbo. Tie agentai ne
tik mokina reikalingus daig
tus, bet ir namu ruoszos darba, 
kad netik jos namas taptų 
gražesnis 
sveikesnis jai ir savo szeimy- 
na.i, ir. prives prie sveikatos ir 
laimes.

Kur yrė reikalavimas, namu 
demonstravimo agentai priren- 

instrukcijas kliubo 
? ir

didelis ar perdaug žmonių del 
vieno‘agento, ji tik suszaukia 
kelius vietos vedėjus isz kiek
vieno kliubo, ir jie parsivežia 
gautas informacijas savo kąi- 
mynums ir klitibo nariam.

.......... ............................ ................. įįl.-. - ----------------------- — ..

CUNARD
Lietuvon in 10 dienu 
per Southampton ant Milžinu laivo 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania; Mauretania 

Berengaria

demonstravimo
jnftn už prižiūrėtoja 4 

asz pareisiu isz

didžiausia 9 metė.
apvaikszcziojama. 
prie stalo pirmoj ir pagirtinoj 
vietoj sėdėjo.

Po iszkįlmingo gimimo die
nos apvaikszcziojimo karalius 
Ulin keletą dienu pas Liudvi
ka iszbuves, nuvyko yel in savo 
karalyste. Jis ant savo salos 
laikui bėgant liepe visas stab- 
meldiszkas stovylas sugriauti 
ir ant ju vietų pastatyti bažny- 
czias su puikiais boksztąis ant 
kuriu szventi
žierejo. Kunigai visuomet szv. 
Evangelija garsino, o ant al
torių szv. Miszias laike. Bažnv- 

A *

— Nes norints žydams kokios 
nors materialiszkos skriaudos 
nepadąrysim, atsitinka vienok 
tankiai, kad juos skriaudžiam 
dvasiszkai, niekinam ju garbe, 
neteisingai juos iszskiriam isz 
draugijos ir visos abelnai žmo
nijos reikalu. Teisybe, nekuriu 
žydai tur blogus palinkimus ir 

kaipgi, kinu-
nelaimingieji 

paproeziu gali 
apsivalyti, jaigu mos juds vi
sus laikom kaipo belaisvius ii 
kad jiems jokiu isz savo puses 
pavyzdžiu 
suteikiam. Tankiausiai mes 
pajys esam kai tai's, kad j u su 
tikruoju tikėjimu, su kriksz- 
czionyste nesupažindinam Nuo

paproezius, bet 
siu, tie

valdyt,
Gerai savo griekus apsvarstyt.

Duosiu ir bobelėms,
Ir toms mergelėms, 

Jog net piszkcs, 
Tos pasileidia baisybes.

• » <

Bostone nesonei buvau, 
In South Side nuvažiavau, 

Ten ndnjenu daug ižgirdau 
Ir ant stiklelio nuėjau.

Lietuviu daug,

Sag Harbor, N. Y.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS!

Ka tik iszejo isz spaudos du 
nauji muzikaliszi veikė lėlėi.
Gaidos su žodžeis ant piano:

No. 13 Asz Lietuvaite 50c.
No. 14 Pauszteliui 50c.
Kaip siunsit užsakima, siun- 

skit drauge ir pinigus.
J. A. Žemaitis.

Shenandoali, Pa.
15 S. West St.,

nuo tu 
atsikratyti ii 

•>sitikrinti, 
turi tvirta 
papėdė; ar jisai vertas, kad ji 
visa žmonija iszpažintu. Tikė
jimas tavo senu draugu, kurie 
vienok su tavimi turėjo tokias 
paezias nelaimes, tu džiaugs
mu neturi. Priesz atlankyma 
tav'es, pirmiau buvau‘pas’ninid- 
du, bet persitikrinau, jog ju ti
kėjimu yra tuszcziu; pas anuo 
du vargszas netur jokio pare
isimo ir paszialpos, nelaimin
gas — vilties, liūdinąs — su- 
raminirtio. Tiedu nepažysta nei 
paties Dievo; jiem in galvas 
kvaitulys skverbiasi, juokiasi 
isz dorybes ir szventu daiktu, 
neapkenezia proto ir užsigina 
Dievo, Kuris yra nematomu pa
saulės valdytojumi ir Kuriam 
mes visi su tikra szirdimi pri
valom tarnauti. Kada tu, Jusuf 
ir Zebit ant mano salos prie
glaudos jeszkojote, jusu nc- 
vienokia tikyba likosi priežas
timi, kad apie savo tikyba pra
dėjau labai abejoti. Iszmin- 
cziaus Jedoko žodžiai man su
teikė drąsos ir pradėjau tyri
nėti, kokia tikyba butu žmogui 
geriausia 
tikėjimas, 
remtas < 
stulpu; mokslas
taus, Kuris yra nematoma tavo 
Bažnyczios galva, yra neiszse- 
miamu žmogaus laimes szalti- 
niu. Nuo szios dienos liekuosi 
tikru ir tvirtu Dievo Bažny
czios sąnariu. O kad grisziu in 
savo szali, savo žmonėms am
žinojo Dievo norą apreiksziu. 
Pasiimsiu su savimi kunigus, 
kad mano žmones apszviestu ir 
juos tikrojo tikėjimo iszmokin
tu, idant czionai ir po mireziai 
liktųsi laimingais. Bet kad ma
no brangus Liudvikai, ilga me
tine toj tavo gimimo dienoj 
nuo manes aplaižytum dova
na, neniekink, meldžiu, priimk 
tas kelias dovanas, kurias tau 
dabar galiu suteikti.

Ulinui davius ženklą, tarnai 
sudėjo puikias Liudvikui do
vanas ir szis likosi visame 
.Zamborszte turtipgiausiu uke- 
su. Liudvikas^ pati ijr vaikai 
pVadejo gailingai verkti, o 
paškiii juos ir visi samdiniu*

ar 
ir

ir tikriausia. Tavo 
, Liudvikai, yra pa- 
dorvbes ir teisybes 

Jėzaus Kris-

Netrukus susirinkusi Liud- 
viko szeimynele po langais isz- 

karietos barszkejima, 
Viri susiplakė prie tangu, bet 
kai£ usistebėjo, kada pamate 
karieta auksu ir sidftoni pa
puošta ir jojo inkirtkytus šze- 
szjs irklius. Bet netrukus d a 
labfau visi nusistebėjo, kada 
tarnai karietos dureles atidarė 
ir l&raliu Ulina isz karietos 
salib rankomis priėmė. Ir tuo- 
jails karalius Ulin karaliszkuo- 
80 nibuose su tarnais nusidėVe

Įbii susi judino. Liudvikas no-didi uzganėdinima.

girdė

kariėta auksu ir sid&bru p’a-

eef iUbuoso su tarnais nusidėVe 
udviko grinezia. Visi fe-

gšlėjo nei vieno žodžio isztarti,

krvžiai žieretc

ežiose karaliaus Ulino paval
diniai visuomet ant keliu 
priesz amžina, viskamatanti.

visuomet 
amžina,

galingiausia ir nematoma Die- 
mielaszirdingiausia. Tęva 

meldėsi.
va,

Ant galo szios apysakaites 
pasiryžau prie tavos, brangioji 
krikszczioniszksii JiupŲioinene., 
prakalbėti! Perskaityta apysa
kaite mumis 
stato, jog žmonija 
atgimti ir 
viską pasiekti gali tik su Je-

szios

aiszkiausiai per- 
no rodama 

liktis laiminga, ta

zaus Kristaus mokslu ir Jikru 
szv. tikėjimu. Pertat dekayo- 
kim Dievui, jog mums daleido 
tuo szventu 
mokslu 
gana 
reik neatbūtinai ta. tikėjimą ir 
Dievo mokslą perdėm pažinti 
ir viską gerais darbais pa- 
puoszti ir kad musu praktisz- 
kas gyvenimas 
mas gyvenimui,

ir neapsirinkamu 
naudotis. Vienok 

vadintis krikszczioniu.
ne

butu atsako- 
koki mums 

Dievo Bažnyczia persta to, t.y., 
dvasisžkam gyvenimui. Nes 

kas tai butu 
do žmogus, kuris melsdamasis 
prie Dievo, garbintu Jo neap- 
ribuota meile, o negodotu ir 
nemylėtu savo artymo, per ku
ri tai žodi suprantam visus ant 
žemes žmones, be jokio skirtu
mo ju tikėjimu 
skirtumo, ar jie yra musu 
draugais ar nedraugais. Dievo 
meile pasiremia ant meiles ar
tymo ir prieszingai. Kas pertat 
nemyli ir negodbja artimo kai
po patsai saves, tasai nėmyli ir 
Dievo, bet ypa’cz Juoih vieszai 
niekina, kadangi rūstinant ar
tima ir jam darant kokiu nors 
skriauda, mstinėni ir pati Die- 
ya ir Jo paveiksiu, kuris juk 
kožnam žmogui yra užslėpti!.

< Bet musu kasdiėinniai dar
bai aiszkina, kad gana dažnai 
pamirsztam apie tfį didi pri- ’ b w l a’ a. a ' » A.* i

gy venimui. 
pasakyk-gi pats,

ir paėjima, be 
jie yra

bet man ne-
patiko

saves j u

pVadejo gailingai verkti,

kai. Pėskėi kėfafiui prie kojii
• " * ■ i I L i . ; ... «i ji JT j
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sakymo^ kuris iszšilieja isz pld 
prigimimo tiesu. Ir taip, pa- 
yeizdan, kės lytisi žydu, kaip 
tai tankiai per anUos nios l)ie- 
va būstinėm, kaip tankiai savo
k* A. f 1 l

Ir taip, pa-

ir pamokinimu ne- 
Tankiausiai

Neduocziau už juos ne skatiko, 
Patogios butu ten mergicos,

visi strtrhitibo ir m'ėlde palai- 
fn'mimo. O kakalius pakeles 
akis iii dangų prie Dievo mel
dėsi ir visus susirinkusius lai
mino. Vienok Ulin’ui nužvel
gus ant stalo savo puse bran-

ApšiėjiYrtūosė su ta t Auta nėto-

nestumkim, parody
kim jiems praktiszkesne musu 
Iszganytojaus plokslo puse, o 
jiersitikrinsim, jog toji tauta, 
tie visi žmones persikeis visisz- 
kai jn kitokius su įvėrimu s o w 
laiku visa krikszczionystes’ 
nieksią gali numylėti ir isz da-
lies liktis gerais žmonėmis.

Ka tik perskaitytoj apysa
kaitėj matėm, 
karalius Ulin per visa savo gy- 
veirima tikybas tyrinėjo ir vi
suomet buvo neramus, norėda
mas tikriausi mokslą susekti. 
Jaigu Liudvikas,savo doru gy
venimu butu karaliui pavyz
džio neparodes, Jie abejones 
karalius nuo krikszczionystes 
butu pasipurtęs. Todėl czionai 
Liudvikas labai gerai elgėsi 
pritraukdamas prie saves ne
tikinti ir paskui 
mas krikszczioniu.
sziosc dienose butu viskas ki
tai)), jaigu musu jaunuomene 
pagal Kristaus mokslą, o da 
tarp netikiu' gyvendami, pana- 
sziai Liudvikui elgtųsi. Juk ir 
sziose dienose atsiranda labai 
daug tokiu žmonių, 
metus lindedami jeszko tikro
jo mokslo, tyrinėja, 
gali surasti ta mokslą, jaigu 
musu jaunuomene ir abelnai 
visi savo pavyz^ftais ir artimo 

nėa))rinsžkią, nesu-

jog stabineldi

ji padaryda-
Tai-gi ii

kurie poi

bet-gi ar

meile ano neaprbisžkia, nosu- 
raiidaJ Pertat, mielas sfcaitytd- 
jau, atkreipk prie įto visko sa
vo a tyda ir rūpinkis pągal 'gm

i

Negili bau ingyti iurtai 
o anuos vėl 

nenusiminkie.

vo iszgalė būti visur ir visanle 
florų. 1 
neužtemdo proto, 
praradus 
viską Dievas žmogui
teikti ir gali atimti, p tuokart

nes
iii su-

savo pusėn tukštanėzitts neti
kėliu patrauksi ir jiems nuliu-

Kad truputi suszukubtu sau 
czuprinas, 

O prick taih truputi kvailius 
Pfiek tiūn neblaivos. 
Kitos vėl rauplėtos,

O neku i ros ir kuprotos, 
Kaip tik jaunikis koks atsi

randa,
Visokias priežastes tuo isz- 

randa.
Galvas su puodais datižo, 
Priek tam da. ir apsmeižo, 

Paniekina visaip, 
Ne nori ju kitaip, 

Tik su niaiszU pinigu, 
Kad ir neturėtu smegenų.

Geriau apsimalszykit,

* t

Geriau apsimalszykit 
In akis nelyskit, 

Jeigu manės neklausysit, 
Už tai atsakysit, 

Tai jums tikrai kalbu 
Ir skelbiu!

nekurios
*

Ciceros mergicos 
storos,

Trumpos kaip cibulei kojos, 
Nuolatos iszšižioja, 
Akimis mirkczioja. 
Tfyšia lovoje guli, 
Kalba jog tai Indi,Kalba jog tai indi 

Pliek tam muiiszaine trauke
Ne nestisirianko,

Be to negali apsiejti
Ne ih darbaĮ ejti, 

Badai ir lova kafta. subyrėjo, 
Jog net visas namas sudrėbėjo.

♦ ♦ # *

Naibo važiuodama, 
Atlaikiau staigai tiliįęrama, 

Kad sustot Gerardville,

UF

J

Kad sustot Čcrardville 
Mažam miėštolijė. 
Isž trūkio įsilipau 

.. 41,1 . U' ■ .1. K hii * " . 'I’, i *• •n*' n1

Tuo ip: miestu nuėjau, 
KrioKima iszgirdau,KrioKima iszgirdau

Net baiseį persigandau. 
Pro grinezia praejdama,

'♦ . » < K I t I J: C’’ . *

O

gia 
riams

bet rei kalingu - 
demonstravimo

iszsimokina 
sistematiszkai

ir
jos

linksmesnis, bet

na-
jeigu apskritis per

(M.22)
n 
«>

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK1NTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

KOPĄ SŲETIKTA PYKAI.

MA1IAN0Y CITY bus kuiną Ulornlnka 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos: 9 ryte Ukl 9 vakare.
i i "L a

i

DAKTARAS HODGENS
PhlladeUphU SpecUUsUs

Iszgirdhti baisu* baladojima, 
Prie lango sustojau, 
Pasislėpus stovėjau.

Laukiau kas ežia bus, 
Boba gulėjo apsivėlus,

UiaisenejuBin ir Chrooltiki Ufa
Eikite ten kur esate tikri kad mu« 

site tvirta rodą ir atsakanti K 
li»xka gydimą, per daktara kuria turi - 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka atlaikote nuo manei yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervinki ar U- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka k>ti 
esą padare, atejkite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Ua- 
žuvin, uiklmltnas ir sunkumai po val
dui, gazai* svaigulis, silpnumas srir> 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvint!., , ,f| <

Odos ligos, iszberlmal. papueskos, 
dedervines ir kitos oda* ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tęs jus apleidžia! Ar esatį nuvargę ir 
tdlpni? Ar sLokas jums drūtumo, fmit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Kiimstlsmas visokiuose padėjimuo
se, telppgl laztine Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per meno gydime,;

Ar esete neryuotl Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Įsi ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant va
gos, silpnos atminties, sarmaUyvT, 
greitai pailstai, pikti, iazblistkusli ir 
išbėrimai ant veido, pailsės, nuvar- 

! skausmas pcczuosO, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, Štokas- en
ergijos Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtiu katare. aMma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girda- 
j|rho, Isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales Ilgas pilvo, Inks
tu, kepenų. pus)e«, lumbago Ir nenri- 
U1- ( •

Ateikite ran nite rodą dykai. Po tam 
tszalszkinahi kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvasiazkuju. "Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garslnglaustus Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgons buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST. Of įsos valandos 
nuo 3 ryte iki 8 vakare.

Prie stalo kitos stovėjo, 
O ir paintuke aplink apeiti- 

liejo.
Kaip varnos visos kleksėjo, 

Ant kojų nepastovėjo, 
Vieną norėjo atsikelti, 

Nes kojų negalėjo pakelti.

K rOU jots pii sr i u vo
LkJi. 1 1 Ūki i !' JI_

Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas persCdimau Soutluunptone.

IJotuvial ypatfszkal lydėti
In Tiliava 2 k lesa $150.00 Kares 
In I’Illava 8 k les a $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
Beda ant laivo PlliavoJ važiuojant 
In SouthamptOna Ir (^n persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grrlcxlansl laivai pasnulyh*,
Informacijas apie prekes lr reika

lingus dokumentus del iszkaluo ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar aplėUdltaje.

dusias szirdis šūramVsi.
-^:GALAS:— 

, . inrr-„- -j. ™ «m .t ... u x +
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Greitus Tiesioginis Kelias Tarp
NE H XUKK| NVt r|IA{

I ; IR HAMBURGO

1 i '

----- O2L.Z_____________
' r6VaĖ mail*
U ‘ t. 1 " '’A .. K 1 L « JN. . 41 . . 1 I 1

mijain iii pasaulės Iszganyto- 
jėus mokslą, Kuris mums viso- 
ijniš pusėmis Rėpia' užlaikyti 
broliška meite,: išzroikszdė* * 
mus t Uos žodžius: GTėrp ša vės 
ijhylekites, kaipo asz jus nu'iny-

iszroikszda-»
... - - u. I

gėus taipgi isz akiįt Jėj&til ant to jus pažiš kad ma-
ąjsZėrds pVėdejo 
didi uz^anėclii

įiętis ir jaute |iio thokytin’iafe ėsėte, jaigU i

tarp savos mylėsi tos, kaipo fisž \i^!„ r,. ; PaskinĮ
linksmai gimimo diena buvo jus liurfiylojau. ’f Jon. 18,34,35.

NEW YORK) aOLTUAMlTON 
I r IR HAMėuaGO. . i?
Ant naujausiu puikiu “0” laivu 
OHIO, (WtCA, OKtfUNA, ORBITA
N EUROPA 
Prcczia ihėsa

£103.60
1106.50
|107.00
$105.15 IV

Haiėburgt 
Piliau 
MeDriol ‘ 

, Kaunda t.
’ ROYAL MAIL Bl'EAg

K

ISZ EUROPOS 
Treczlftklcsa 

$102.50 ’ 
$105.50 
$106.00 

106.00

fort.
A,

PACKET COMPANY' | l 4 rAUMET uumrAJR, u
80 IWoadWay. Men L

arba pati .vietiniu* agentus

1*

A lit grindų sugriuvo, 
KrAtijcis piisriuvo, 

Pradėjo balsei stenėti, 
Jau daugiau negalėjau rogeti. 

Žinau ir daugiau, 
Bet pribirsiu vėliaupiAI/UUMl VV1LUU,

Pravardės visu ižduosiu,
CUNARD LINE, 
8K Rrou<1wiiy«

1

f
Ppr nąktis nemiegosiu, 

Pakpl visu nOaJitnalšzyšiu', 
Ir bobelių nesUvaldysiū.

25 Hrominay, 
; lt®* l’oi... ,

v
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Maksai* antra procentą ant audStn 
Procentą pridedant prie ju* 

ptnlm i Sanai© Ir 1 Liepos, n e pai
sot ar atneaiat parodyt knygute 
ar a*. M*a norim kad Ir jua ture- 
tuseat reikale *a aauau banke, ne* 
pelnant ar matai ar dideli*.

Bank** adaraa nuo 9 ryta Iki 1 
popiet Bubatomla I ryte Iki 11 vai.

CAPITAL BTOCK
Barnias Ir F roti t* |53M<C*e

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaalerlus.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUTISZKAS GRABORIUS 

IR R<1.8AM COTOJAS

. e

Laidoja kunu* Numirėliu pagal Nan< 
jausta mada. Pigi preke. Tetpgl pri
stato automobiliu* visokiem* reika
lam*.

Parduoda visokius paminklus, didel
ius Ir meilus ui pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA UI kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml E. Pine BU Mahanoy City, Pa.

JONAS M. CISARIKAS 
.Pire Insurance Ageat

Apdraudžia (Inazurlnlu) Namua, 
Terorus. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

•ll> IT. Mahanoy Avė* Mahanoy City;
■■■■■■■■PrttSBeoWMWWwrmrsvs te*MS«*e* eeee eeeees im et • m see • • •• « *

Tvlreatausta Lletuvtsska
B A n K A

I
I

D14*l* kaucija sadeta Vali ti
lo* Banke Departamento.
Kala pa prletlura Valstija*, 
tai* kad ptnlgal sudėti mano 
Eaakoja pagali prafutl. Pri
ima pinigu* saugiam palaiki
ai aL Siuncza pinigu* ln ri
ša* dali* svieto, pagal dieno* 
knr*a. Parduodu Lalvakor- 
* ton kampanijų nustatytame 
kainom*. Parūpina Pasiper
ta* keliauja* tie m a ln Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai, ftaszyklt* apie 
kaina* o 
ataaklma.

V. LAPINSKAS
<01 H. Mahanay Ave^ 

MAHANOY CITY, - PA.

gausite teisinga
Adresaroklt e:

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 
. J. G. BOGDEN 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

te i ‘

Žinios Vietines --
• Nedalioj pripuola szven- 
Szvcntos Traices”.

— Per visa atejnancžia san- 
vaitia turėsime 
mo laiko.

Politikos i\ m ims isz
kuris losz teat ra 
Nedėlios vakara

truputi links-

Klubas
H a z leteno, 
ateinanezios .......... ..
Norkevicziaus saloje, pranesza 
visuomenei kad jie buvo 
garsine joge i ta teatru losz 
lla/.eltono Bažnytinis Choras, 
nes visos merginos o ir keletą 
vyru to Klubo teipgi priguli ir 
prie Bažnytinio Choro, ir buvo 
tosios nuomones kad turėjo tie- 

isz 
kylu nesusipratimas 

Klubo ir likusu narui 
vargoninko. Todėl 

visuomenei

joge i

,W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAĮI 

RAMBTUB MAHANOY CITY, PA.

Laidoj* Kunu* Numirusia. P*A*mdo 
Automobiliu* del Laldotavlu Krlk- 
•stlnlu. VeseHju, P**iv*žlnejlmo 

Ir t. L
<20 W. Centre AL* Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

Buvusia daktaras karlumenejo. 
Gydo visokias Ilgas. 

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 Iki 2 popiet. C Iki 9 vakaro.

Tuom-lalklnls ofisas randasi 
KAZCNO AI’TIEKOJE, 

38 S. Jardin SL Shenandoah, Fu.
► <OM*^^^^*^*S^**^»^*>^BM**^>Mi>^**^»-*********B^«»-*B»-<*Pą*ą<**^*M<B

CHAS. S. FAKMLKY 
Notary PublicBeal Un ta te Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stub**, 
mea galime jumis tame patarnauti. 
Randarojame namus, koletarojame 

randas Ir telp toliau*.
Mahanoy City, Fa.M8 H. Centre 8U

-Į

K. RĖKLAITIS
14 *ta visiką* Graborli*

i

Laidoja Numirėliu* pagal 
naujausia mada Ir mokslą.

Turi pagelblnlnke naotsro.
Prieinamos preke*.

(H ....... .

III Fett Sphmx Street 
MAMANOY CITY, PA.

'FAlMboBas No. 141

ap-

panaudoti Choro vardu.

ir

sa
to visko 
tarpe 
Choro 
Klubas pranesza
kad teatrą Nedėlios vakara losz 
Politikos Klubas isz Hazeltono, 
ant kurio yra visi užpraszomi 
atsilankyti.

— t’tarninke Staniklio .ka
sy klosią likos sužeistas Jurgis 
Budreviezius isz Szafto ku
riam anglis sudaužė baisai ran
ka. Kaip rodos keli pirsztai 
turės Imti nupjauti.

— PetnvczioM ryta atsibus 
gailės pamaldos už duszia a.a. 
Paulinos Ancereviczienes ant 
kuriu užsipraszo visas gųnines 
ir pažinstamus. v

— . Žydelis Goldmanas pir
ko saliuna kuriame laike bizn 
naszle Mare Traskauckiene ant 
Main ulyczios. Goldmanas per
taisys visa narna ant lietelio.

Cž lai kad Juozas Mish- 
keviezius 538 W. Mahanoy avė. 
iszmete isz sabinio Konradą 
Capcra, tasai isz piktumo pra
dėjo daužyt langus. Bet tuo in- 
szelusi suėmė ir uždare kozoje 
ant atvesimo.

— Aleksa Olszewski s isz 
Shenadorio likos suimtas per 

sargus už ne
nes buvo

tosios nuomones kad jisai ran
dasi soviatu 
daryti kas jam patinka.

musu naktinius 
padoru pasielgimą.

danguje ir gali

— Gerbiami Lietuviai !Ju
tu va i tęs nepaini rszk i te kad 28 
d. Gegužio (May) 1923 
104 kuopa
veiksmu komedija * 4

m. L. V. 
stot is scenoj t riju 

” Daktaras 
isz prievartos.” Szitas veika
las yra komedija viena isz juo- 
kingiausid* Lietuviu 
Aktoriai deda visas pastangas 

Po lo- 
szimui prasidės szokiai ir ba
lius. Tad visi meldžiami atši
lau ky tie 
karo, 
ežiu kuoja.

kad gyvai atvaizdy t i e.

kalboi.

ant szio puikaus va- 
Lietuvos Vv- 

(M3)
Kvieczia

PRANESZIMAS.

Sekmadieny, Birželio 3czia die
na, 3czia valanda po piot Nor- 

saleje, Mahanoy 
City, Pa., invyks pirmas dele
gacijos suvažiavimas tikslu su
rengimo 9tos. Lietuviu Dienos.

Kviecziami visu Mahanoy 
City apielinkes kolioniju Para
pijas, Chorus, Kuopas ir Drau
gystes kurios užjauezia tam 
darbui kad prisiųstų savo ats
tovus minėtam su važiavimam

Atstovai privalo turėti inga- 
liojimus. • L. D. Valdyba, 

S. Rutkauskaite - raszt.

kevieziaus

IIV^Brolžudys
DIDELIS TEATRAS

NEDĖLIOS 
VAKARA

Norkevicziaus Saleje
*11 ■ - — ■ nM

Sulosz Politikos Klubas isz 
Hazleton, Pa., penkin aktu tra
gedija “Brolžudys” vaizdelis 
isz tikro atsitikimio tarpe kui- 
iniecziu lietuvoje. Po tam bus 
suloszta vieno akto komedija 
“Jaunystes Karsztis,” teipgi 
bus monologas, dainos, muzika 
ir 1.1. Szitas didelis perstatinius 
atsibus 
Ii o.h vakara 
Norkevicziaus'sales.
7:30 valandą vakare. Ipžnnga

27 Gegužio

Mahanoy City, Nede- 
27 d. Mojaus, ant 

Prasidės

SAULE
IWIIMI e... ..  IRIM11 ....... .  .................................................... UI illl IIBI

PASKUTINIAME TEISME.

DIDŽIAUSES GENERATORS ANT SVIETO.
Sztai didžiauses generator ius ant svieto kuri dirba Genet-

« c

da bus pabaigta pristatys 87,000
arba tiek, kiek 380,000 vyru.

ai Electric Co., del ?

galvažpdžiuTrys mirusiu galvažudžiu 
vėlės buvo paszauktos iii pa
skutini ji Dievo teismą. Kadan
gi jie buvo tuo paežiu nusikal
timu įkaitinami, tai juos visus 
paeiliui ir klausinėjo.

Pinnasai buvo priprastą^ ke-
leiviu pleszikas, kuris, visas 
drebėdamas, lauke Auksztojo 
Tribunalo dudu atsidarant; ir i i • i i • * . • r' •del jo tokio nusiminimo jam 
kaltinamojoj knygoj buvo Juo
dojo vardas duotas.

Antrasai buvo bomba motes 
ir buvo kaltinamas, kad 

Jis,
mini- 

dar žemėj 
būdamas, buvo taip dažnai jn 
kalėjimu kiszamas ir in teismą 
traukiamas,
Tribunnla žiurėjo, kaip in pa
prasčiausia

stori nužudęs.

jog in Auksztaji
<ara Falls Power Co. Szita maszina ka-' 

pajėgu elektrikoarkliniu

Isz Shenandoah, Pa.
Kada Juozas Greblikas 

ėjo namo in William Penn, kas 
tokis ant jojo užklupo ant kie
mo kirsdamas jaih iii 
su gi'h'žinia sztanga. Piktada-
ris paliego o Greblikas apžiūrė
ta,s per daktaru, likos nuvežtas 
in ligonbutia.

Geresnis būdas.
— Jeigu mane kas užgauna 

— asz ta visai užmirsztu. Tusz- 
ezia jo.

— 'Tas yra labai
reikia ir užmirszt kad 
sza i.

c r

peczius

•erai, tik
užmir-

Gilberton, Pa. - Artimoje 
Draper kasikiu sudegi' 
kuri sudegi' lyg žemes. IHarni- 
ko ryta ugnis kylu szanteje G. 
Kalviusko, bet ugnagesini grei
tai užgesino ir bledes buvo ma- v zos.

Vincas Zubis ir

kalvi'

AI o ižas

PARSIDUODA PIGIAI
Karpetu

Kas moka .. v., v.,
parsiduoda labai pigei. 'I'rokas 
su katrų 
karpetus, 2 maszinos del suvi- 
ino karpetu ir kįtpkios 

maszinbšr 
kaušo prie 
(u. 
( 
pats nemoku raszyti

Gera proga.

czįstinimo biznis, 
raszvti ir skaityti

parveža ir iszveža

reika- 
kurios pri- 

czJstHihfio karpe- 
Ant sanvaites galima už- 

Iiridi nuo $165 iki $205. Asz 
m' galiu

Ii ngos

llullihan važiuodami isz Lauš-, nei bizni laikyti.
Preke $1975. 

laid Vikarauskas 
951 Clinton Si. 
Cincinnati, Ohio.

automobilius pa
simirkei 

važiavo maszina apsivertė, nu- 
krisdami nuo kalno tris kartus. 
Abudu vyrai likos gana sunkei 
sužeistais ir randasi Coaldale 
ligonbuteje.

— Petras 
metu senumo
per puolimą timberiu 
tono kasikloje. Jisai likos nu
vežtas in Ash lando ligonbuti.

lordo, j uju 
taiki' iii grabe, o kad

.1 aiskeviczia, 38 
likos uažeistaspažeista 

Gilber-

butije.

Minersville, Pa. — Vincas 
Vaitkeviczius, likos sužeistas 
Lytie kasyklosią teip pavojin
ga.!, jog mire Pottsvilles ligon- 

Velionis paliko paežiu
ir kelis vaikus.

— Asztuoniu metu Rebeka 
Olcott, likos užmuszta per nu 
tomobiliu kuriami* važiavo H. 
Smith isz Pine Hill. Kaltinin
kas likos pastatytas po kaucija.

Tamaqua, Pa. 
Subata kun. 
mazgu 
Nukiute 
czium.

Praėjusia
Gudaitis suriszo 

moterystes pana. Ona 
su p. Petru Si n ko vi- 

Nuotaka turėjo užsi
ėmimą National Bank per sze- 
szis metus ir yra szviesi mer
gaite. Svodba atsibuvo pas 
nuotakos levus.

atsibuvo

, 14 ruimu 
du dideli tvartai, penki

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

160 akieriu l'arnia 
namas,
kitokį budinkai, viskas geram 
padėjimo. . Didelis sodas viso
kiu vaisingu medžiu, 50 akoriu 
girios. Randasi prie didelio 
ežero.
duos su gyvuliais 
liu.

Randasi prie 
Prieinama preke. Parsi- 

ar be gyvu- 
' (m.29)

Geo. M. Fitze, 
R. 1). No. 2 Forest City, Pa.

(t.43)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda geros

No. 321 W. Spruce Str., Maha- 
noy City, ant devynių famiiijii 
ant kampo. ’ Ątsiszaukite tuo- 
jaus pas: Addirtn Geguži, Box 
45, Middleport*' Pa. (t.j.l)

stubos po

>

FARMA ANT PARDAVIMO.
90 akvriu, 10 ruimu 

didelis tvartas su 
ras
namo ir tvarto, 
gei ant lengvu 
Steito kelio.

mimas, 
;yvuleis. Go-

vanduo iiUz szaltinio prie 
Persiduos pi- 

Prie 
(t.r.)

iszlygu.

Chas. C. Rang*
Grier City, Pa.

leadingi ►

Keturiu Dienu 
Atlankymas 

MIESTO

WASHINGTON
D. C.

Panedeli 18 June
SU PALYDOVU 

■

VIhI ekspeneat apmokėti. Apie dau
giau*- informacijas raszykito pas 

G. O. lioper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

. Visi Ekspensai 
Apmokėti$33

1•si
$0.50

vL^Jn ten ir 
ttdtfalioi*

r t r .

Nedelioj 3 Juniaus
Ekskursija in Philadelphia

SPECIALUS TRE1NAS SUBATOS NAKTĮ: 
Isz Shenandoah .....   2:00 ryte

I»z Mahanoy City ($3.25) ......  2:49 ryto
Ihz Tamaqua ($3.25) :l(i ryto

■■m.— ...... . ..............nu....—.. ... ii ■■■ i....i n ■

— Tau negaliu meluoti ir 
prisipažįstu, kad uŽup Sereni- 
no trobos butu radęsis patvory 
mažucziukas žemes gabalėlis, 
kuri bueziau gavės bulvėms 
pasisodinti. Bet pirklys, kuris 
važiavo vieszkeliu, buvo riebus 
ir jo pinigine pilnu pilniausia. 
Asz maseziau: kaip ilgai reikia 
laukti, kol bulves užaugs. Ne
galiu saves pateisinti
Auksztaji Tribunnla, bet verk
damas gailiuosi del savo nusi
kaltimo.

Į — Sėskis ir lauk teismo nu
sprendimo, — pasakė teisėjas 
ir atsigręžę in Raudonąjį. ■—

— Artu taip pat gailies del 
savo nusikaltimo?

j — Ne, — atsake Raudonasai.
— Argi butum nužudęs savo 

broli, jeigu jis taip pat 
min i storis?

Bet Raudonosai turėjo broli 
kuri labai mylėjo ir 
sumeluoti

priesz

dalyilca; ir už jo 
vartota smurtą kaltinamojoj 
knygoj jam buvo Raudonojo 
vardas duotas.

Trccziasai buvo kareivis, ku
ris, savo virszininku liepiamas, 
žmones žudės. Jis ramiai sėdė
jo, laukdamas Tribunalo dura 
atsidarant; ir del jo jautimosi, 
kad jis yra nekaltas, kaltina-

tu darbu, tai tikrai butu laime
Bet

kaip tave kaltinamojon knygon 
inrasze, tavo dalykai kiek pra
stėliau stovi, nes tu del savo 
pikto darbo nwigailejai. Ka
dangi prisipažinai, jog nebū
tum borąbos metes in savo bro
li, jeigu jis butu ministeris, tau 
taip pat dovanoju, nes yra vil
ties, kad tu kai kada suprasi, 
jog nėra skirtumo tarp
brolio ir visu kitu broliu, ir jei
gu žmones karta tai supras, tai 
laimingai gyventi žemėj bus 
galima. Keliauk sau, sveikas.

— Bet praseziausi
yra tavo, Baltasai. Daug už ka 
dovanojau, bot tau negaliu do
vanoti. Nes jeigu žmones, kaip 
tu, žudo kito liepiami ir yra 
taip klusnus, jog net savo tikra 
broli pasižada nužudyti,

žemėj. Taigi buk ramus, 
kui tavo dalykai, Raudonasai

tavo

dalykai

butu

mojoj knygoj jam buvo Balto
jo vardas duotas.

Ir atsidaro Auksztojo Tribu
nalo durys, dangus buvo teise- 

stalai, žvaigždes 
— sekretoriai, o žvakių vietoj 
buvo didžiausios auksines sau
les.

Prisiartino Juodasai.
— Ar tu žinojai, kad musu in 

statymai draudžia žudyti?
— Taip, žinojau.
Sekretorių milijonai tuojau 

insikniaube in savo protokolu 
knygas ir užrasze svarbu kal
tinamojo prisipažinimą.

— Kas tave priverto per
žengti mano instatyma?

— Badas-
— Argi 

duonos?
— Yra, bet tenai duona gau

nama tik už pinigus.
—- Argi jau visi pinigai isz- 

aikvoti? •
— No, bet tenai pinigai gau

nami tik už darbu, o darbo ne
buvo.

• Dabar
Abraomą sakydamas!

i — Klausyk, Abraome, ar tik
rai žeme j taip pasidaugino žino 
ui u gimine, kad szitam žmogui 
buvusiam be darbo, nebebuvo 
žemes skypelio bulvėms pasiso
dinti?

Abraomas, su pagarba Teisė
jui galva linkerejes, atsake: 

gimine nėra tiek 
1 gal tik szimtoji 

žemes dalis tora dirbama.
Tada Teisėjas Juodajam ta

re :
— Tavo byla liūs iszspresta 

draug su kitu, kaltinamu del 
žmogžudybes, bylomis; sėskis 
ir lauk.

Dabar atveda in

jas, debesys

tave

jau žemoj nebėra

kreipėsi Teisėjas in

— Žmonių , 
padaugėjus ir

— Tacziau

mano

Kas ta

I
I I

O

d i)
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Auksztaji 
Tribunulu Raudonoji.

— Ai: tu žinojai, kad 
tokia valia, idant žmohes gy
ventu ir laimingi butu.

— Taip, žinojau ir kaip tik 
to ir norėjau, idant žmones že
mėj gyventu ir laimingi butu.

esi kaltinamas
kad žmogų nužudęs.

— Jis buvo didžiausias esa
mosios tvarkos gynėjas ir todėl 
labiausia kliudo žmonijos lai
me vykdyti.

— Kalbėk aiszkiau.
do esamoji tvanka žemoj?

Raudonasai ženge dar keletu 
žingsniu artyn ir szit ka papa
sakojo:

— Tenai žeme turi užgrobė 
ponai didžiatureziai, kurie ne
leidžia jos arti, taip kad žemes 
gyventojai yra priversti pabi
ri jikti viena isz dvieju; arba 
badu mirti arba už kelis skati
kus ponams tarnauti., steigian
tis jiems taip intaikinti, kaip 
jie nori.

Kartais jie negauna darbo ir 
tada nieko kita jiems nelieka, 
kaip eiti iri vieszkeli keleiviu 
pleszti.

— Ar tai tiesa? — tarė Tei
sėjas ir, atsigręžęs in Juodaji, 
paklausė: '

.— Ar tokiuo budu ir tu likai 
nlou-zikn ? »

gyventojai yra priversti pą^į- 
dvieju; arba

tad 
laimingai gyventi su jais kurtu 
niekuomet nebus galima, 
juodieji visuomet turės žudyti 
yažiuojanezius keliu pirklius, 
raudonieji žudyt ministerius, o 
ministerial
juoduosius. Kadangi tu iszro- 
dai lyg butum neviso proto, tai 
tavo bylos iszsprendimas pri
klausys nuo kitu tuo pat kalti
nimu kaltinamųjų isztardvmo. 

patirti ar kai 
kas ju yra kaitas del tavo pro
to pamiszimo.

Sztai prasidėjo kapitalistu, 
ministeriu, dvarininku, kariuo
menes vadu ir kitu auksztu val- 

kaltinamns do] Jinbiku tardnnas.
I

1 

negalėjo
Auksztajam Tribu- j 

milui, bet atvirai 
sakydamas:

—Nebucziąu nužudęs.
— Sėskis ir lauk teismo 

sprendimo, — pasako Teisėjas 
ir pasiszauke Baltaji.

■ Nors Baltasai stovėjo be ko 
pures ir, be to, kaip ir visi atė
jusioji in paskutini (eismą, bu-

prisipažino

nn-

vo nuogas, tacziau buvo teip iii 
prates kari'iviszkai judėti, jog 
jis, stodamas priesz Auksztaji 
Tribunulą smarkiai teksztele- 
jd Iriilna.; in kulną ir pridėjo 
rąiilvn prie smilkinio.

— Tu Vsi
žmonių žudymo, — 
žinasai JJ'iscjas.

— Netiesa, Jusu

t

pasakė Ani-

Didenybe, 
asz žudžiau tik virszininko lie
piamas.

— Kokio virszininko?
— Kapitono, Jusu Didenybe.
— Kodėl Kapitonas liepef
— Nedrįstu auksztaja vy

riaus vbe kritikuoti.
— l n ka tu szovei?
— In žmonių minia.
— Ar tu, virszininko liepia

mas, butum szoves i u savo tik
ra broli?

— Taip, Jusu Didenybe.
— Sėskis ir lauk teismo 

sprendimo.
Baltasai

prie smilkinio

nu-

nes

1

vėl pakele ranka 
ir, kulnais tek- 

sztelejes, atsisėdo, būdamas vi
sai ramus, kad ji tikrai isztei- 
sins.

Amžinasai Teisėjas tarė:
— Tu, keleiviu pleszike, prie- 

valiai, kludei
gyventi

Bet kadangi tu

raudonuosius ir

idant galeeziau

Daugelis, oi daugelis žmonių 
iii ta byla buvo intraukti, taip 
-kad protokolai pasidarė tokie 
dideli, jog ne viena 
mas žmogus 
isz

mirszta- 
nepajegia ju visu 

Auksztojo Tribunalo isz- 
gauti ir iszspausdinti.

Tikrai tik tiek tora žinoma, 
jog daugelis tu, kurie buvo pir- 

paskutiniaisiais, 
paskutiniaisiais 

Ik

maišiais, liko 
ir kurie buvo 
liko'pirma i šiai?

Ipain-expelleris

szinaisi
žmonėms 
giems būti.
gailejais del savo nusikaltimo, 
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lito a ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu Anyplelčjimu 
roumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruvę, strčnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin-
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Pain-Expelleris turi musiĮ INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimaifl. Kaina 35c. ir 70*. 
aptiekoso arba ifi

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 Sontb 4th St., Brookly*, N. Y.

kito skaudamas vietas.

vaisbaženklį.
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Lietuvei vAŽuojant 1n Pillava aplenki* 
lenku juosta (karidora)

Vha Irocxia klasa padalinta ln kam* 
barus ant 2, 4, 6 Ir 8 lovų.
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In* Philadelphia In New Yorka geležinkeliu.
Kreipkltca prie Vietiniu Agentu.
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumot savo pinigus sziam banko.
Nori kad atydartumet taupinimo__ i ar Czokiu 

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

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia invostyt

pinigus. Prigolbes jumis pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausia priotelis. 
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
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1____ DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KasUeriusD. M. GRAHAM, Prez. r - -----------

LEON ECKERT, Vioe-Prez.
J* W- p- RYNKIEVICZIA, p. c. FENTON,

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