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ISZ AMERIKOS
Dvase atlanko apleista narna.

Ravena, Ohio. — Szerifas 
Joseph .Jones Tlagirdcs nuo 
žmonių buk apleistam name, 
asztnonios mylios nuo J\kron 
Youngstown vieszkelio, mun- 
szainerei turi savo sodyba, nu
važiavo juos suimti. Bet pribu
vęs vėlybu laiku, pradėjo dary- 

bet neilgai pabuvo 
su kolei s sav;o

greitai apleido taja 
už jokius

t i krata, 
lam name, nes 
draugais 
'vieta ir nosngryžtu 
pinigus.

Namas likos pastatytas per 
Ed mu n d a E ps t w i c k a 
szum szimta metu adgal, o jojo 
paskutiniu locnininku buvo 
skvajeris Wilsey, po kurio mir- 
cziai niekas nedryso insikraus- 
tyl in narna, kuris dabar ran
dasi pusiau sugriuvus.

Pradže atsilankymo dvasios 
in taji narna yra: 
ke, 1852 mete,
atvažiavo pas Epslwicka ir 
melde } ie rn a k v o j i m o. 
jojo daugiau niekas 
Visi buvo tosios nuomones, jog 
ji nužudė del keliolika doleriu 
kokius prie saves turėjo. Nuo 

pasirodo,
dvase nužudyto drauge su jojo 
baltu arkliu.

I’o nusileidimui saules nie- 
prisiartyt

tojo namo kuriame 
neiszpasakytai.

suvir-

Xaktics lai- 
senas perlorius

lojo laiko kas nakti

G

JttL
KRIKSZTAS NAUJO LAIVO.

i I

JT:1
Po tam 
neinate.

kas nedrvsta prie 
trankosi

Ir moterėles iszmoko 
nauja triksa.

Potlsviilb, Pa. — Kada 
nas Harris isz Mount Hope va
žiavo namo in Marlina, sulaikė 
ji dvi jaunos moterėlės ant ke
lio praszydamos idant jeis pa- 
vežytu, nes gyvena 
kaimelije.

Harris Imdamas g(*ru žmoge
liu ir nesitikėdamas nieko blo
go nuo teip “fain leidžiu,” 
laike automobiliu, liepdamas 
joms inlipti. Nuvažiavęs kėlės 
mylės, pajuto prie veido laupa 
revolverio su paliepimu idant 
sulaikytu automobiliu ir isz- 
keltu rankas in virszii. Ka tu
rėjo daryt? Iszkele rankas, 
viena moterėle iszkrauste jojo 
kiszenius paimdama 
rius, o kita laike atkiszta re-

‘iwimM* M*1*'*1

Be

artimam

šo-

Iszkele

62 dole-

vol veri. Kada žmogeli “apezys- 
tino, paliepė jam važiuoti o pa
ežį os dingo 
m uosi a.

artimuosia kru-

Najorkiecziai myli teatrus.
New York. — Pagal raportą 

laisnu bjura, tai in miestiszkus 
teatrus lankosi kas vakaras 
677,842 ypatų. Manhattan, 
Brooklyn ir Bronx turi 174 pa
prastu teatru ir 498 krutamuju 
paveikslu teat relių.

in dvileka

veido, pagal 
vyro Jur-

Nesiprause 12 metu, vyras 
jaja pamėtė.

Chicago. — Nuo dienos vin- 
czevones, lyg josios apleidimo 
per vyra, tai yra,
metu po tam, Nellie Arnoldie- 
iie niekad nesiprausė ne nenu- 
prausdavo savo 
[/ripažinima josios 
gio kuris sodžiui kalbėjo buk :
“ Buvo jiji teip pumurszus, jog 
net mane szirpulei paimdavo 
kada ant josios dirstelėjau. 
Stuba buvo panaszi kaip ir jiji, 
o norints nekarta meldžiau jo
sios idant iszmazgotn grindis, 
bet mane už tai keikdavo.” Su
tižę tai iszgirdias paszauke: 
“Gjma jau gana, su tokia bo
ba Vyras negali gyventi, per
skirtu tave nuo tosios nevalos 
ir pasijeszkok sau szvaresnes 
moteres, nes su

. kiaule 
draugo!”

ISZ VISU SZALIU
Szimtines amerikoniszkos bu- 
maszkos pasklydo po Europa.

Vietinius. ™ Szimtines ame
rikoniszkos Inimaszkos, kurios 
kitados buvo tik dii dolerines 
bumaszkos, o kurias* pinigi
nei artistai puikei perdirbo ant 
szimtiniu, Įiaskiydo po visa bei
ro pa.

Varszave likos suimtas kup- 
cziiis kuris amorikoniszkas bu- 
maszkas pm’dirbimjo.
peszte teipgi 
vengrai kurie turėjo 
d<‘szimts 
rnaszku.
amerikoniszku bumaflzku pa
sklydo po visas clalis Europos, 
o kada neteisingi pinigai gau- 

tai kaltininkai

kin ins

Buda- 
aresztavota I ris 

su savim 
t ukstanc/aus luju bu-
Žodžiii, daug net ikru

Isz Lietuvos

Ryga. E. 
nuomavo isz

Latvihi gražino Lietuvai 
garvežius.

Latvija iki sziol 
Lietuvos garve

žiu. Dabar jie sugražinti Lietu
vai, nes geležinkeliu valdyba 
nupirko kelis garvežius užsie
ny j<‘.

Pleszikai nužudė ir užkaso 
savo auka.

Panevėžys. — Rugsėjo 19 d. 
Panevėžio miszku urėdo pava
duotojas p. Lopata, padaryto,

Cramp laivu statinio dirbtuvėje, Camden, 
kriksztytas naujas amerikonisz kas kariszkas laivas 
bead.” Kriksztu motina buvo Mrs. Evans* 
Mass. Laivas

Kriksztu motina buvo Mrs.
yra 555 pėdu ilgio, bus naudojamas 

pavandeniniu bombų ir talpys savije areoplanus.

N. Y. likos ap- 
; “ Marble- 

isz Marblehead, 
ant sėjimo

Merginosi 10 metu, turėjo jam 
sugrąžyti 10 doleriu.

New York. — Sudus pripa
žino Orlandui B. Salisbury, 59 
melu jaunikiui, idant jam su
grąžytu deszimts
milema Klara Bentzen

a\r likusi szei-

Virszininkai pralosze tukstan
ezius, o žmonis kenezia.

Rokiszkis. —Czia paprastie
ji žmoneles lyg sustojo isz pini
gu losze, bet užtai musu valdi
ninkai tai tik pradeda. Rokįsz- 
kio milicijos nuovados virszi- 
n in kas viena nakezia pralosze 
7,000 litu, o giriu urėdas P. 
Bukas 14,000 iszlosze. Valdžia 
aimanuoja, jog 'pinigu nėra, o 
musu valdininkai pinigais 
žaidžia

w. n. norzKowHKi, r..«. < ■..
rrw. BOtZKOWHKI, Mltor

■ i

Patogdause mergaite del apgar-

1

jog pinigu nėra, 
valdininkai
lyg skiedrelėmis. Til

domu butu žinoti, isz kur mili
cija tiek daug pinigu ima, nes 
kiekviena diena konjake mirk
sta, o kortomis loszia ir vis tu
ri. Ar ne žmonių uasza romi s tik 
loszia.

1

Upytes iniszkuose patikrinimo 
su eiguliu p. Survila, vakarop 
i sz va ž i a vo Pane veži n.

Antra diena — ryto, arklys 
kuriuo judu iszvažiavo, atsira
do savo ganykloj, su kruvinu 
vežimu, be žmonių, 
les keliu dpszinicziii 
jeszkojirno — kratymo miszku, 
26-IX rasta, labai sumuszta Ir 
gerai paslėpta miszke lavonu 
p. Lopatos. Apie likimą eigu
lio Survilos kolkas nežinia.

Priesz menesi toj paezioj gi
rioj be žinios dingo girrinin- 
kas p. Grybas.

Aleksoto vagys.
Rugsėjo 4 diena 5 vai. po 

pietų Garliavos Szauliu būrio 
Vadas K-czius grižo isz Kauno 
per Aleksotu nnmo. Atvažia
vus ties Czalnos arbatine, 8 ne
pažįstami vyrai, riktelėjo su
stok ir suk in szia. puse, iszsi- 
trauko peilius, szoko prie ve
žimo. Jausdamas, kad be gink
lo, kurio prie suves netui ęjes, 
neapsigins, vadas szoko isz ve
žimo bėgti atgal Kaunan. Pa
bėgės kelis sieksnius sutiko in 
kana lipanti milicinnka ir pra- 

pagelbos sulaikyti už
puolikus. Milicininkas, pama
tęs 8 Aleksoto Židikus atsisukę 
gelbėti, 
pen, nelaimėj nepavyko paste
bėti jo numerio; vado atminty 
liko tik apsenęs jo veidas su 
juodais ūsais. Vadas kitu keliu 
grižo namo. Kiek paaiszkejo 
kad ta užpuolimą surengė Alok 
soto vagys, kuriuos priez ke
lias savaites szauliu vadas ’su
gavo laukuose bevagiant dobi-

Kadangi tuomet jie pri
versti buvo . suvogtus dobilus 
gražinti, 
kerszyti.

valczsinimo.
Ethelnaši įn bankas 

jau randasi už septynių kalnu.
Stebuklingas divonas.

Aldershol, Anglijo. — Tuks- 
tantije Naktų ir Viena skaito
me apie istorija stebuklingo 
divono ant kurio locnininkas 
atsisėsdavo ir nupyszkojo in 
kur norėjo teip kaip sziadion 
daroma su arOoplanais. Pana- 
szus divonas atsirado ir czio- 
nais, bet ne teip stebuklingas 
kaip istorijoi. Nesenei Jonas 
Tebbutt pirko turkiszka divo- 
na, kuris nuslenka per nakti 
deszimts coliu, kokiu budu, tai 
da neisztvrineta.

Kokiu budu dingo Sodoma 
ir Gomora.

Beri i nas. — Senoviszki bib- 
liszki miestai jodoma ir Go

li kos sunaikintos 
aliejini szulini, kuris likos už
degtas nuo perkūno kuris in ji 
trenkė, 
Beyersdorfas, vokiszkas moks- 
linczius, kuris per daugeli metu 
studijavo užsidegimą karasino. 
Tasai mokslinczius sako, buk 
tokie szulinei Kaukaze lankei 
yra uždegami nuo perkūnu lai
ke dideliu viesulu, kurie leng
vai galėtu sunaikint tebyrius 
miestus kaip sunaikino Sodo- 
mair Gomora.
Koppas atsilankė Kaune. — 
Lietuvoje paskelbta mobi- 

lizacije.
Varszava. —“The New York 

Times” korespondentas prane
sza, kad buvęs Rusijos pasiun- 
tinis Berline, karnradas Kopp, 
tapo Rusijos bolszcviku pa
siaustas su ypatinga misija po 
Baltijos valstybes ir Lenkija. 
Jis jau aplankęs Ryga ir Kau
na, o dabar atvažiavęs in Var
szava. Rygoje Kopp’as esą pa
reikalavęs: (1) Latvijos neu
tralumo jei Vokietijoje invyk- 
tu komunistu sukylimas; (2) 
Latvija turi laisvai be muitu 
ir kratų perleisti isz Rusijos 
einanezius prekinius vagonus 
in Vokietija, * jei to nedarys, 
(ai Rusija laikys ta atsisakyma 
priežastimi karo; 
turi padaryti sutarti 
ja pagal kuria abi 
tiktu nepulti viena kitos, kttiT- 
met turėtu progos. Ka Kopp’as 
reikalavo Kaune, nėra žinoma, 
bet Lietuva paskellie dalina 
mobilizacija. Radekas-gi Berli
ne siūle lenku atstovui pasiimti 
Rytu Prūsija,

Po savai- 
žmoniu

I lappyday 
isz Londono 

tanikis tukstanezius 
mor-

Pana 
(linksma diena) 
laimėjo 
doleriu kaipo patogiuose 
gaite apgarsinimo dantų, plau
ku akiu ir veido. Aplaike jiji 
penkis kontraktus nuo dirbėju 
visokiu perfunui, 
Bet jiai uždrnilsta rodytis kru- 
tamosia paveiksosia ir teatro
sią.

muilo ir 1.1.

Diena buvo

Iszdege kaimas.
K vec.z i a i, K re t i n gos 

Szitas kaimas vra už 3 varstu 
nuo Kretingos geležkelio sto
ties. Sz. m. Rugpiuczio menesi 
nežinia isz ko užsidegė vieno 
ūkininko klotis.
vėjuota, o antra, tuo metu visi 
dirbo Jaukuose.
ugny pasinėrė beveik puse kai
mo. Sudego 44 trobesiai, isz ju 
12 gyvenamu, kai kuriu ukiriin 
k u sudoge visas paszaras, ūkio 
padargai, drabužiai, žodžiu pa
siliko kaip buvo laukuose apsi
rėdė.

Nepavykus vagyste.
Kaunas — Siulu g-ve j Szan- 

cziuose invyko vagyste. Vagys 
12 vai. diena, nesant zeiminin- 
karns namie, tik vienai senutei 
insigrove jai nematant in mie
gamąjį kambarį, ieszkojo ir 
grobe auksinius - daikths ir pi
nigus. Senute tuo metu iszojo 

užrūkydama. Kai ji
sugrįžo ir pajuto ne viena esan
ti — ėjo žiūrėti; vienas vagiu 
pripuolęs apklotu susuko jai 
galva duodamas progos pirma
jam pabėgti. Pats pamotes se
nute 
Senute,
laikyti vagi;

Už valandos

Bausmes už girtuoklysta
Kaunas. — Ni.io 17-V1IL iki 

11-IX. Kauno miesto milicija 
nubaudė už 35 i n va irias prasi
kaltimo ruszis 307 pilieczius. 
Baudžiama, pasirodo, daugiau
sia už girtuokliavimą ir triuk- 
szmo kplima. Reikia pažymėti 
liūdna fakta., kad szios ruszies 
baiidžiamuju tarfieAnoteru pa
vardes figūruoja lygiagrecziai

‘ ‘ pa -

Pabucziavo plikia, susipesze, 
mirė, dabar pati jeszko 

kompenseiszion.
Pit t shurgh.

myna gali j(iszkoti ir reikalauti 
posme rt i nes
nuo pabueziavimo
kuria pabucziavo kitas darbi
ninkas laike darbo. Taji klau
symą dabar ketina
kompenseiszion kamisije teis-

Margarietos Eisher,

doleriu jojo 
, su ku

ria mergiųtAr-f>cr deszimts me
tu, vedė ant teatru ir kitu pasi
linksminimu, tikėdamasis, jog 
Klara ‘ pasiliks jojo moteria, 
bet mergina atsisakė būti jojo 
pati, už ka Orlandas užpyko ir ' les po Josios vyru Harrymo, 
apskundė jaja ant ;>() tukstan- spirdamasi paszialpos nuo Mc 

ta Machine (‘o. Josios 
sėdėjo prie stalelio raszydamas 
raparta nuo tos dienos darbo. 
Tame adbego - -darbininkas 
Philip Clark iii bjura, pagrie
bi* Eishvri už kaklo, 
damas jojo plikia 
galvos. Eisheriui nepatiko to- 
kis pasielgimas IMiilIipo, kilo 
isz to muszis kuriame Eisheris 

sau s

nes su ja ja gal ir 
sarmatytųsi gyvent

u

vyro, kuris"mirė 
jojo plikes,

iszriszt i

me nasz-

nium per

teip iszajszkina Herr
sze jo

cziu doleriu 
žodžio.

už nedalaikvma
pripažino jam

is
vynis

<<

kambarį

Sudže
t iktai deszimts doleriu, nes ša

šeliam jau-ke, buk tai užteks 
nikiui už sužeista szirdi.

Mano sutverti nauja 
anglekasiu unije.

Wilkes-Barre, Pa. — Nema
žai nusistebėjo anglekasiu uni
jos virszininkai, kada daginio, 
buk Pittstono aplinkinėje an- 
glckasei mano sutverti nauja 
anglekasiu unije kurios tikslu 
bus kovoti prieszais United 

Workers of Amerika. 
Nuo kokio (ai laiko kilo nesu
pratimas terp darbininku ir 
nuolatinei straikai 
per ‘‘ raudonuosius.
tas distrikto 1, (’opellinis sako, 
jeigu anglekasei teip pasielgs, 
tai bus nubaust i 
ma isz unijos.

Apie 2000 anglekasiu kurie 
sustojo dirbti No. 14 kasyklo- 
sia sugrvžo prie darbo, nes jei
gu nedirba tai sunkiau sutai
kinti su operatoreis.
Penki žuvo per nuskendima 

submarino. .
Washington, D. C. — Subma- 

rinas O-5, kuris nuskendo Li- 
mon Bay susidurdamas su lai
vu Abangarezu, paėmė su sa
vim penkes aukas. Nelaime at
sitiko tuo prie inplaukimo in 
Panamos kanala.
Nužudė anglekasi ant ulycžios.

Pittston, Pa.
tello, 45 metu likos nužudytas 
dienos laike ant ulyczios o Ca
pable Cosentina mirtinai su
žeistas per Antanu Murisola 

rankosia du re- 
ji palicije su-

pabueziuo- 
virszunes

pranda, nuo ko

M i ne
priesza is

of

terp
pakurstyti 

’ ’ Preziden-

per isztremi-

Rocco Mar-

sprukdamas pakam

skriudžia“ lenkus.
” skundžiasi.

bažnyczioj nuo

pamal-
kalba ir neigia

William

nulaužė 
mirė.
Laimėjo forduka ant loterijos 

— užmusztas.
W ichita, Kaus. -

Dinette praejta menesi laimėjo 
aid loterijos fordini automobi
liu, užmokėdamas už tikieta 25 
centus. Nemažai džiaugėsi 
žmogelis savo giliuku kuris 

Va

Nemažai
savo 

persimaino ant nelaimes, 
žinodamas ana diena in Boxte- 
ri, fordukas apsiverto užmusz- 
damas (Ii net te. Žmogelis pali
ko paezia ir asztnonis vaikus.

Trumpi Telegramai • /

Nanticoke, Pa. — Sirgda
mas nuo kokio tai laiko be vil
ties pasveikimo7“72 metu Pir
sas Kinney, uusiszove galva 
nuo stuobrio.

§ New York. — Automobi
liu asekuracije kompanije Mu
tual pranesza buk kas metas 
Suv. Valst. 100,000 automobi
liu buna pavogti per vagius, 
kuriu verte daejna ant bilijono 
doleriu.

§ Washington, D. C. — Ana 
diena likos suskaityta, buk da
bar mieste New Yorke randasi 
3053 gromatnesziu, 5977 darbi
ninku ir 1632 ekstra pagialbi- 
ninku Ant paczto.

§ Hdla ūdiję, 
ežiai ^ziadien 
hįiies vpkiszjca/i markes kaįpo

uusiszove

Rytu Prūsija

lūs.

tai pasirižo jam at-

Užklupimas.
Vilnius. — Lenku laikrasz- 

cziai

rys

(3) latviai 
su Rfrsi- 

szalvs sa

jei Vokietijoje
butu komunistu sukylimps, ir
tenai sutramdyti junkerius.

Mažėja norus “Iszeiti in
■ i _

vyru pavardems. Bloga 
žanga. “
Lietuviai

“Dz. Wilenski
kad Rodunes 
senu laiku insivyravo lietuviu 
dvasia. Ten esą. kunigai lietu
viai skiria lietuviams 
das lietuviu
lenkybe. Nesenai, anot laikrasz 
ežio, lenkai, 
ežioje avo 
trukdyt lietuviams pamaldų 
metu giedoti lietuvisznkai, bet 
kunigas Chojlyko, iszgirdes len 
k u balsus,

“laikyti va

rgindami bažny- 
teises,” pradėjo!

nutraukęs pamal-

<ri } * biri

taip pat spruko bėgti, 
vydamos, szauke sm- 

vagis bėgdamas 
taip pat szauke

bet priez eidamas karei
vis, nieko daugiau bėgant ne
matydamas, vagi sulaikė ir su 
žmonių pagalba nugabeno mi
licijoj); 
suimtas.

antras vagi taip pat

<las, bažnyczia visai uždaręs iri Kunigai, Pastoriai ir rabinai

kuris turėjo 
vol veri us kada 
eme. Terp czionaitiniu Italu 
ejna kova vieni priesz kitus, 
kurio užklumpa vieni ant kitu 
isz priežasties (Jąrbininkiszjcu 
ergeliu. Cousentina įniro ligop- 

Į būtoje ant rytojaus. . Įpina stubu kambarius.* 
/ ««

Holandie- 
na ūdoje •milijo-

v. v. ’ -•

paperpsiniųs kuponus iv iszli-

kunigus.

Lietuvs laiki’aszcziu žinomis
• i • 1 • • • /SI •

einstojo dvide-
sziemet in Zenpuczju Semina
rija, Kauno.
szimts jauniXliį^iu klierikais.

• ■> i * * i * I 1 • <
K*’

so žyme. Lietiįvos jaunimą no-

P

Matyt, laiku dvasios, progre
V • 1 j . J ’ • •_

bevilioja kunigyste.

arba volio-

dažnai skundžiasi, l^ad 
bolszevikai posza juos, dabar 
“Slowo” raszo, kad 49-IX bu- 

bolszeviku užpuolė lenku 
policija, m. Kolodki. Vileikos
apskr. ir gerokai apkūlė ja, 
atėmė kas jiem patinka, iszdii- 
me Rusijon. Du lenku polici
ja n tai sužeisti.
v Ubagu pilni kampai.

Telsziai. — Prie didžiosios 
gatves, paeziame miesto svar
biausiame puktę, kiek inmano- 
mesno diena sėdi,
jasi szali-gatvy budelis varg- 
szu — elegetu. Baisus reginys: 
vieni rodo savo nelaimingumo 
ženklus — žaizdas, kiti nežmo- 
niszku balsu spiegia,. Tokioje 
vietojo prisimena, raupuotuju 
daržas... Isz tiesu, argi negali
ma j u patalpinti prieglaudon o 
kurie dar gali už/la,rbiauti, — 
pasiusti darban T Ir kaip Tel- 
sziu visuomene gali ramiai in 
tai žiūrėti? Laikas kuriuo nors 
budu panaikinti tu “nelaimin
gųjų darža.”
\Sziaip musu krasztas paskon 

dės girtuoklyboje. Kitur to

men. 25 d. 
nagrinėjo by-

Dudonio
Akinio

iszvažiaves in Naczos dekanu 
žinoma lyietuviu veikėja kun. 
Kuzminski. Bažnyczia jau dvi 
savaiti uždaryta.

Plesziku byla Biržuose.
Biržai. (“B. Žiu.). — Sziau- 

liu Apygardos Teismas Biržų 
m. Sz..m. Rugsėjo 
teisiam, posėdy
la žinomu plesziku 
Antano, Vaszczenkos 
Klemenso Engelio ir Genai- 
czio Jono, kurie nuo 1921 m. 
Birželiu m. 17 d. lyg Spaliu m. 
20 d. ant vieszkeliu Pumpėnai 
— Panevezys ir Vabalninkai— 
Panevėžys ant važiuojaneziu 
ir einaneziu tais vieszkeliais 
žmonių padare visa eile gink
luotu užpuolimu.

Užbalia r, V i Ika v i szk io aps.
— Užbaliu kaime buvo paimti

” Balcziunai-
czio, Nevodomskio ir 

kurie

net 3 “bravorai
Girnevi- 

czienes, kurio sumokėjo per 
teismą po 1,700 itu ir gavo dar 
3 menesius kalėjimo.

Isz vieno bfrtvoro 
^avickaš vėže stoiką 8 bute
lius degtines, tacziau sutikės 
kaiihynus pakelyje su kaimy-

seniūnas

visi Alksta Plakimo vaiku.
Mintaujoj (Latviuose) isz 

lietuviu lenku mokyklos buvo 
paszalinta mokytoja už niuszi- 
ma mokiniu. Del to tapo paim
ta nagam “Rygos Balsas” N r. 
37 isz|lesto tos mokyklos vedė
jos PaliulionytęB byla, kad Pa- 
liulionyte vartojanti moki
niams kūno bausmes. Valdžios 
tardymas tai patvirtino ir ve
dėja ministerio insakymu at
statyta nuo vietos. Byla buvo 
nagrinėjama mokyklų valdy
bos posėdy, kur kun. kleb. Ja- 
senas inrodinejo, kad Paliu- 
lionyte mokykla vedusi pavyz
dingai, kad kūno bausme esan
ti reikalinga ir kad patys tėvai 
to pageidauja. Su Kun. Jasenu 
sutinka ir pastorius ir rabinas. 
Bet valdžios atstovai laikėsi 
kitos nuomones ir toj mokykloj 
paneles vietoj pastatytas vy- 
riszkis. „r
Nuszove dranga ir pats save.
Sziauliai, — 28 Rugpjuczio 

vienas kareivis sargyboje sto
vėdamas isznetycziu savo drau 
ga nuszove.
draugas krinta ant žemes no-

Matydamas, jog

iiais 4 butelius degtines išžtusz gyvas, ir pats uusiszove. Tai

kiu alkoholio auku nėra, ir sa- gavo 3 savaite 
vo “giesmėse” vieszai bar- užsimokėti.*

tino.
Nepristaozius

buvė užvesta byla. Seniūnas sargiau!
visu buteliu

s sesti ir 300 litu

/

gana tankus nuotikiai Lietuvos 
kariumeneje. Su ginklais at-

barizmais valstybines kalbos 
nedarko, ir visuomenėj godos, 
kaip ežia, nedaro.

į ■ ■1 <, “ i ■ • i 1 1 i .

Indomu tiktai ar toki žmo-
uos ir toliau gali eiti seniūno josią
paroigas.

Praojta mota Su v. Valsti- 
likos perskirta skinta 

tukst miežiai vedusiu poru.
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SAULE

KAS GIRDĖT
• Nekuria žmonis yra tosios 
nuomones, 
amžina žiema 
ne visur.

jog 
ir

Tik klausykite kaip 
fenais viskas auga: Ant vieno 
akerio tenailinei farmerei su
renka tris szimtus buszeliu 
bulvių, morkai, burokai ir 
pastarnokai nuga be jokios 
prižiūros, 20 buszeliu kviecziu 
nuo vieno akerio ir teip tolinus. 
Tokis tai derlius Alaskoje!

Alaskoje yra 
sniegai, bet

KALENDORIUS 
ant 

1924

protu pa-

tris 
morkai.

nesimatymas, aszaros, savo me
tu pavirs didžiausiu džiaugs
mu, kada mos 'drnligo su jeis 
amžinai Dievuje laimingi busi
me.

Mes tikime, savo
žiestame, kad žmogaus duszia 
yra nemirtinga. Dėlto mes ger
biame mirusius laikinai, bet 
amžinai gyvenanezius, dėlto už 
ju duszias meldžemes, jeigu jos 
da ne yra galutinos laimes at
siekusios.

Atsilankykime taja
ant kapu musu milomu siunski- 
me karsztas 
ežiui. Netik 
czionais Amerika, bet nuskris*
kimo savo maldas in tevynia— 
malda siekia visur, amžina at
silsi tarkime pražuvusierns ka
roję — broliams, tėvams, sesu
tėms.

Lai amžina
Vieszpats joms, o amžina szvie* 
sybe lai szvieezia joms per am
žius.

Atsilankykite ant kapu savo 
milemuju l’žduszinoje Dienoje, 
o kas (o negali padaryti, lai 
namioje atsimena už juos.

randasi

Jau likos užbaigtas ir bus 
iszsiucziamas neužilgio del vi
su užsimokėjusiu skaitytoju. 
Kalendorije pilna akyvu skai
tiniu kaip sekantis suraszas 
parodo:

Menesiai 
dais,
noms menulio

■W>lMWBBfirlT"H^TT*TM*TWrrrTiM. ■■■ [■ I II1JIB, .11.. ■■.r---—  11
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Moterys be szalies.
v' " ’ ■

Jlugsojp* d. sukako metai 
priėmime^‘‘Cable’’ akto, kuris 
duoda atskira piliotyste Amė* 
rikes 
dvylika

K,

sA

ja. pilnos pilietystes. Illinois, 
Moptana, ir New 

reikalauja, jog apli-

o» I
Dr. Gedvylbs TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA 50c. j 

į Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui ! 
nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo ! 

j bonka kasztuoja tiktai.............................................. $1.00 I
nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo ♦

'V|>

|
t Ml !*i

ili.hi

diena

moterims. Knomet in 
menesiu unkii pato- 

įnyti to akto pasekmes, visvien 
per ta laika, jog kad nors aktas

Mokslas iszrodo, buk 
ramia jokio skirtumo terp žmo
gaus o bezdžionkos, kas kisza- 
si juju siulejimo. Nesenei likos 
surastas suakmonijusi kaulai 
bezdžionkos kuri gyveno puse 
milijono mot u
.Javos. Kaulai visai yra pana- 
szus in kaulus žmogaus kokis 
tada radosi ant svieto. Galva 
parodo, buk beždžione dirbo 
protiszkai, skaitė ir kalbėjo, 
gal kitaip kaip mes sziadien, 
bet bea bejones panaszei. 
Vaikszcziojo jiji ant 
kojų
vardas buvo Pithecanthropus.

(Gal but, jog tai buvo priesz 
historinis žmogus.)

nesi-

adgal ant salos 
visai

bea bejones
dvieju

ir laikėsi tiesei, o josios

specialist :i i turi 
mažulėliai mo-

1 iaktarai 
vilti sugražyt 
toriai Chicago josios paprasta 
ugi arba diduma, nes toji mo
terėle turi vos tris pėdas ir du 
colius didumo, o paprastai bu
tu užaugus ant penkių pėdu ir 
du colius. Todėl toji moterėlė 
privalo užaugt da dvi pėdas ir 
užaugs jeigu naujas būdas isz- 
1 irsimo bus pasekmingas. Turi 
jiji dvideszimts metu amžiaus, 
gyvena Chicago visa savo am- 
ži, szeip yra kaip ir visos mo- 

Visi mažiulelei dabar 
su dideliu vilczia tojo

)>asekmingo gydymo.

tores.
Jauke

Chicage pasiliko tiktai 1118 
salimai isz skaitlio szeszin 
tukstaneziu, nuo kada majoras 
pradėjo kovot prieszais juos 
nuo 20 Oktoberio: 1411 laisnu 
likos atimta, 3471 saluninkai 
iszsižadejo bizniu. Hyde Park 
ir Brighton dabar visai nesi
randa salimu, o Rogers Parke 
yra tiktai vienas.

""i R

Amerika randasi suvirszum 
dvileka milijonu visokiu auto
mobiliu. Jeigu kožnas automo
bilius yra po 144 coliu ilgio ir 
sakysim visi stovi ant kelio 
vienas paskui kita, tai pasida
rytu szniuras 54,545 myliu il
gio, arba pasidarytu tiek, jog 
galima butu apjuost aplinkui 
musu svietą du kart ir da pasi
liktu tiek, jog siegtu isz New 
Yorko in San Franciska ir ad
gal net lyg Chicagui.

norėtu
Jeigu 

žmogus norėtu prisižiuret 
tiems automobiliams 
žiuojent pro paskirta vieta, tai 
turėtu sėdėt per tris menesius, 
23 dienas ir 15 valandų. Jeigu 
ant kožno automobiliaus reike 
ižduot 25 dolerius ant pataisy
mo per meta, 
trys bilijonai, 
milijonu doleriu. O kad insodyt 
in kožna automobiliu po penkes 
ypatus, tai ant syk galėtu pasi- 
važinet puse musu gyventoju.

Kas bus už 25 metu? Isztik- 
ruju ne bus vietos ant ulycziu 
nes dabar jau truputi jn»r 
ankszta del bambi Ii st u.

prava-

tai pasidarytu
szeszi szimtai

J

Petnvežioję Užduszine Die
na!

Kas suras szeimvna kuri ne
atsimena apie savo mylimųjų 
kapa? Kiek ant kapiniu silsisi 
musu mylimųjų ?

Vaikai raudoje prie savo tė
velio, mamytes kapo, tėvas, 
motina savo vaikeliu, vyras sa
vo moteres, moteris savo vyro 
gailei apverkineje. Jaunas vai
kinas savo Bužiedotines, o su- 
žiėdotine savo mylemo. Kas ga
li suskaityti szios dienos dūsa
vimas, kas suskaitis iszlietas 

Visi lindi, visi mini
savo mirusius taja diena.

Musu mylemos ypatos, ku
rios beszirdo mirtis pakirto 
amžinai gyvena! Musu laikinas

aszaras.

maldas Vieszpa- 
minekime juosius

Raganius

rainvbia duoda

Kalendorije 
prasti dalykai apie 
žmonis mažai žino.

Jokis szimtmetis negali pra
sidėti Seredoje, Petnyczioje ar 
Subatoje.

Oktoberis visados prasideda 
ta paezia diena
FYbruarius, Morczius ir No- 
vemberis teipgi prasideda ta 
paezia diena tojo paezioje san- 
vaiteje. 'Mojus, Junius ir Au
gustas prasideda 
dienu.

Paprastas metas visados už
sibaigė ta pati meta ta paezia 
sanvaitia kada prasideda.

nepa- 
kuriuos

ka Januarius.
Morczius

ant kitokiu

Karolius Proteuszas Stein
metz, elektrikiszkas raganius 
kuris mirė praejta sanvaito ne
paliko jokio turto kaip tai dau- 

Jojo knygos, 
automobilius

gelis tikėjosi.
Lelektrikiszkas
kuri padirbo 1912 mete, aseku- 

Iracije ant 1500 doleriu, buvo 
jojo visas turtas.

Tasai žmogus iszrades elek- 
trikini perkūną, galėjo 
dirbti milijonus 
radimu, 
Edisonas,
Kada dvideszimts penki metai 
adgal aplaike užsiėmimą 
General 
pasakė:
gus. Pavėlinkite man pa si y m t i
kiek man reike ant pragyveni
mo, o jeigu ymtau už daug, pa
sakykite man. Jeigu mausty
siu apie pinigus, tai negaliu už- 
ganadinanezei dirbti. Pastaty- 

ir dirbtuve 
Tai viskas k a

už
tini savo isz- 

panaszei kaip daro 
bet dirbo už dyka.

4 4

SU 
Electric kompanije, 
No dirbsiu už pini-

kito man nameli 
(laboratorija).
asz geidžiu. ”

Laidotuves lojo ženklyvo vy
ro atsibuvo prastai, visos vė
liavos mieste buvo nuleistos 
pusiau ant ženklo nuliūdimo ir 
netekimo tojo didvyrio.

Nors jojo kūnas buvo susuk
tas, (buvo kuprotas) bet dusze 
buvo puiki ir negeide sviotisz- 
ku smagumu ir turtu, tiktai 
idant savo artimiems būti rei
kalingu.

rn

NewPaulina Fishbein isz 
Yorko, pagimdė dvynukus ku
rie svėrė kožnas po dvileka 
svaru. Abudu sveiki ir gyvens. 
Yra tai sunkiausi dvynai kokio 
kada gimė New Yorko.

PERMAINA VIETOS.

P. Mikolainis, 53 Hudson 
Ave. Brooklyn, N. Y. persikėle 
in savo locna narna po No. 188- 
ir 190 Sands St. Brooklyn, N.

su szventuju Var- 
atmainoms oro, permai- 

, ukininkiszkais 
priožodois ir pasninkais.

Istorijos: — 
Kudykio Malda, 
Kalėdų Vakaras 
Labai Dora Motore ( ?) 
Ant Kapo Kareivio, 
Mariute La imi*jo, 
Szmutorius “
Sieratoles Kalėdos, 
Fabudo isz savo kvailybes 
pvrvolai, 
Spavioklnis Lietuvio, 
'Tris pamokinimai, 
Iszmintingas sudže, 
Firmos Kalėdos 
Kiloki straipsneli’i ir ap- 
raszimai: 
Timbosinis daktaras, 
Vokiszkas Raino N’aipas 
Sunkus vyras, 
Nepaprasta žuvis, 
Baisusis ba rzd oez i u s 
Sunkus vaikas,
Akyvos žinutes apie viską, 
Kaip pažinti visztos senu
mą,
Suv. Valstijų prezidentai, 
Kaip pažinti tikrus deiman
tus,
Kaip padaryti monus, szlti
kas ir burtus,
Juokingi užklausimai, 
Valymas Sidabriniu daiktu 

a>

Ka reiszko viokios spalvos, 
Aiszki beprotyste, 
Apie brangius akmenius ir 
koki giluki atnesza žmogui 
Kaip gydyt kornus, 
Ajriszio karve, 
Barbės liežuvis 
Geras atsukimas, 
Akis; ka. jos ženklina, 
Bažnycze ant ratu, 
Dainele, 
Rudenini atėjus, 
Nepaprastas svodbinis pini
gas,

T

Žvake kuri degs per 1800 
metu,
Žiema art inasi,
Skirtumas laiko,
Skaitlis gyventoju,
Kiek motore privalo sverti, 
Apgarsinimai, paveikslai

J* F f M,

teikus AmerikiC moterims dau
geli progų, bet upįunkina pa
dėjimu svetur-giintisih.

Su pavasariu ir kelionėms 
užjurin, pasirodė daugelis pus
poni) problemų, kurie inerzino 
netik Valstijos Departamentu 
Washingtone, bet ir invairiu 
Europos szaliu konsuliniu ats
tovu kaip ir Amerikos szeimy
nas. Naturalizuotas Amerikos 

vede ateive po 
1922m., ir kuris 

ketino praleisti vakacija Eu
ropoje, arba paszau^tas su rei
kalu gryžti in jo žmonos szali, 
neužilgo rado, jog kuomet jis 
galėjo gauti pasporta, jo žmo
na. negalėjo jo vartoti ir nega
lėjo gauti sau viena.

Laiminga ateive, kurios sza-
.. . „b

Danija. Tos

piliotis, kuris 
Rugsėjo 22d.,

;Vs (Francija, Lenkija, Italija 
Szveicarija. ar
szalys aprūpina, jog jeigu vie
na isz ju pilieežiu isz ju pilie- 
cziu iszteka už ateivio, ji pa
silaiko savo originaliszka pi- 
lietyste, pamot jeigu yma žmo
gaus szalies pilietyste. Didžioji 
Britanija, Vokiet i ja, 
(lija, 
ja, ir daugelis kitu szaliu, turi 
pilietystes instatymus snlyg 
kuriu aprūpinimu, kuomet mo
terys iszteka už ateiviu, jos 
pamot saVo pilietyste ir yma 
vyro pilietyste. Bet snlyg nau
jo “Cable” akto, isztekbjimas 
už Amerikos pilieczio, to pilio- 
czio žmonai neteikia ameri- 
kiecziu po Rugsėjo 22, 1922m. 
ir dabar randasi, jog yra 
tervs be szaliu.” •>

Vokietija ir Szvedija iszduo- 
da speciali* keliavimo popiera.

‘ ‘ Personalaus- 
(identifikacijos kortele) 

su kuri vokiete gali keliauti in 
Vokietija.

Pa ss i n ty

Finlan-
Czekoslovakija, Szvodi-

Cable

* l 1IIO-

Vokietija, turi 
veis”

Szvedija išduoda 
kuri kortele to“Passintyg”,

ri visas informacijas apie gimi
mą, keliones tikslą, identifika
cijos ženklus ir pavėlina korte
les savininkei keliauti in Szve
dija. Anglijos valdžia turėjo 
tiek daug visokiu atsitikimu,atsitikimu

______ _ )

suraszas visokiu knygų ir 1.1, jog dabar pasiunezia kabela in
Argi intalpa szio kalendo

riaus no užganadinanti. Skai
tinio užtektinai. Nesigailejome 
užduoti i

namini ofisą praneszdami apie 
keliones tikslus. Jeigu naminis 
ofisas mano jog viskas tvarkoj

teip puiku kaleiidori autorizuoja Anglijos konsuli
del musu skaitytoju ir tai už sz*°.ie szalyje iszdnoti keliavi-

Suvienyvii Valstijų imigra
cijos instatymai duoda pirme
nybe Amerikos p i lieczia ms. 
Praeityje, ateivio pilietyste au- 
tomatiszkai davė pilietyste jo 
žmonai ir jo vaikams gyvenan
tiems I 
szeimyna

Dyka! No viena iždavyste ne 
sztant išduoti tokio kalendo
riaus, nes kasztas yra dydelis, 
kitos iždavystes negali to pa

galinate pui
ku sienini kalendori.

Pasiskubinkite su prenume
rata jeigu nenorite būti pasku- 

nes szimot spaudiriom
tik tiek kalendorių kiek reikė, 
— kas bus pirmesnis ta giluk- 
ningesnis!
--- ■   -    . -r  ■ - - . . -

daryti. Prie to da

tineis,

JAU TURIME
*. -* «. r /* o

mo paša.

Minnesota, 
Yorkas 
kantas turi pareikszti norą tap
ti piliete.

Fėdera.lis “Homestead” in- 
statymas atidaro foderales že
mes del apsigyvenimo pilie- 
eziams. Valstijose, kurios ran
dasi ant rubežin ir kur naturn- 
lizuot’i meksikiedziai turi žemes 
jeigu žmogus mirszta, jo žmo
na, kurios praeitis neleido jai 
tapti piliete, randa visokius ly
ga liszkus supainiojimus.

M iostiszkas darbas, kaip tai, 
ofisu prižiūrėtoju ir valytojų, 
kuri atlieka naslzlos buvusiu 
miestu darbininku, in daugeli 
miestu dabar uždarytas atei
vėms, Amerikos pilieoziu nasz- 
lems. Darbininku atlyginimo 
aktas kaikuriose valstijose su
mažina. atlyginimo pinigus kuo 
mot lėnininktii yra ateiviai. 1 v

i i Homestead

met leiiininkiii yra ateiviai. 1 v

N e turi me sta tisti k 11 
pažymėtu 
mažėjimu 
“Caable” z .
sakyti; jog vieton padidėjimo 

New Yorko distrikto

Caablo

kurie 
su

pa sek mos 
B(*t galime

natūralizacijų 
kaipo

akto.

Cable” ak-

metais 
natūralizacijos aficierhts pa
daro idomu sūrokaviina tuks
ianti natūralizacijos atsitiki
mu. .Jis rado, jog del kiekwieno 
szimto naturalizuotu, szeszias- 
deszimts buvo vede v v.ra,i. Tas 
isztyrinejimas buvo padarytas 
priesz priėmimą “
to. 'Tokiu bildu roiszkia, jog su 
kiokvienn szindn naturalizaci- 

atsitikimu buvo szeszias- 
deszimts moterių, kurios tapo
pilietes su vyro natūralizacija. 
Imdami szitas skaitlvnes kai- 
po pamala, ir pritaikinant, jas 
prie skaitlyniii del pirmu sze
szi u menesiu 1923 metu, galinu’ 
spręsti, jog yra apie penkias- 
deszimts tukstaneziu nuderiu, 
kurios, sulig “Cable” akto.(Y 4 ‘ 
apsilieka ateives, jeigu jos pa- 
ezios neszsiima. atskiras pilie
tystes popieras. Daugumas tu 

hnoteriu su ju žmogaus natūra
lizacija neteko ju originaliszka 
pi liet y st e.

Todėl padėjimas tu tukstan- 
cziu moterių Suv. Valstijose, 
kurios isztikro gali būti pa va
dintos “ 
reikalauja apsvarstymo, 
gumas tu moterių 
jog toks aktas buvo priimtas. 
Tik kuomet reikalas pakyla, ir 
kuomet negali iszgauti paspor- 
ta arba gauti prigulianezia Į)cn 
sija, 
Todėl visos ateives turėtu 
rai apsižiūrėti.

Todėl yra priederme svetur- 
gimušiu moterių organizacijų 
todėl jog j u naryste 
isz moterių, 
rikos piliety st e per 
turalizacija, 
narėms apie ta instatyma.

moterys be szalies i >

Dali
nei nežino

jos apsipažysta u aktu.
go-

Suv. Valstijose. Jeigu 
pasiliko sename 

kraszte galėjo atvažiuoti in 
Suv. Valstijas 
tėvo pilietystes kad nors mo
tina nemokinta ir jos szalies 
kvota iszbaigta. Sulig nauju 
regulaciju matyt daug keblu
mu, kurie kad nors dabar tik tariu naturalizavimas gali būti

ir inleista del

y 

susideda 
kurios gavo Ame- 

vyru na- 
paaiszkinti savo 

Tu
organizacijų moterys gali daug 
geriau suprasti kaip tas aktas 
lieczia ateives negu czion Ame- 
rike gimuios. Todėl National 
League for Women Voters žiu
ri in tas proganizaeijas del pa
tarimu kaip svetur-gimusi mo-

Lietuviszka Szokiu ™
del Orkestru.

FOLIO (DALI) rto. 1.

Talpinanti 31 Populariszku 
Lietuviszku Szokiu sekantiems 
instrumentams: 1-mai smuikai, 
2-tra smuikai^ .bassui, violen- 
czelei, fletui, klarnetui A., 
1-mam ir 2-tram kornetui A., 
trombonui (stipriausiam bal-

(Graliam ir Blushing Avo., gu-^ |,u|jnuį jr piano akompa-
I » .V «• . » k Z . A A"* V W • Z » /IltltllT I A VI I < . 4-' <« » % V* ' * *karai eina pro duris. Iszlipt'ant 
Gold St.) kur agentūros reika
lai bus vedama po senovei. Da
bar adresavokite *

P. Mikolainis
188-190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.
T . * i ""'J... ' .J . ~J~""

Lietuviszkas Bankierius
’♦ i< .i- .

ir Laivakorcziu Agentu
J. G. BOGDEN

4 S. Main St Dnteoit, Pa.
— j 7--------- r—n------------------

nuoti.
Preke kožnos ruszies 50c.
Piano akumpanuoti $1.00 

Visos tos dalys sdoje knygoje 
tinka ir koncertinai, .kaip ir 
kiekviena dalis atskirai orkes-

Nusipirkite sete

mažumoj, nes mažai naturali
zuotu amerikiecziu iszvažiavo 
užjurin ir ten isztekejo, nuo 
priėmimo naujo akto 1922 m., 
bet in laika bus dauginus tokiu 
mterin, ir p dabartiniu imigra
cijos kvotos instatymu sunku 
bus anierikiecziui parsitraukti 
savo žmona in szita szali, jeigu 
žmona ateive ir jo szalies kvo
ta iszbaigta. Kalink kvotos, 
pirmenybe ifluota Amerikos pi- 
liecziams, bot atsitikime natu- 
ralizuoto ateivio mirimu jo no- 
naturalizuota žmona negalėtu 
parsitraukti jos szeimyna in 
Amerika isz Europos tik sulig 
kvotos regulaeijul

Daugelis valstijų skirtumą

lengviau
< ‘ i , >Cable

sutvarkytas su Ii 
akto reikalavimu.

F.L.I.S.

<r

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu.laivu 
Vkmutiiiis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania

- tros rakte.
szitu gaidų ar notų o busite
pilnai užganėdinti. /
Georgi &Vitak Music Co

,, R A < 'v U a -A j > 1 * »•

4639 S. ASHLAND AVĖ. 
CHICAGO, ILL?

Įdaro priesz ateive motinu pen
sijų reikaluose. Arizonoj moti
nu pensijos instafymas skaito: 
“Nepaskirti paszalpa motinai 
kuri negyveno valstijoje vienus 
metus priesz padajvima praszy- 
mo del pszalpOH ir kuri nėra

— I

Suv. Valstijų piplioto.” Oro-
gon ir Arkansas irgi reikalau- 

r ' i/

Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu į 
valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja .. $1.00 j 

liet uviszku IDidžiausias invainimas visokiu 
žoliu, porfumu, rzirkszliu del moterų, 
Katalogu siuneziame dykai. Siuncziame 
per paczta iii visas dalis pasaulio.

GOODWILL DRUG COMPANY, 
12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

gyduolių
oxtraktu ir t. t. 
visokius vaistus 

A < I rasa vok i t e szi t oi p:

t

2 2Laikas Siusti Pinigus
k Giminėms del Szvencziu

DOLERIAIS - arba - LITAIS\ |

Pigiai Persiunczia iĄ Pigiai Persiunczia i
I LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONES RENDROVE |

1 12 N. Creene St. Bal.Imor., Md.

Po sunkaus 
diėnos 
darbo

tf.AP-

1

WKJI
Ttact

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvėse

VISI TAVO MI SKi rAI. VISI TAVO SAVAIIIAI VIIA BAISIAI------ • K M f • V r . . k 1. A ■ w r ■ K A h A W Z*. V A .1^ 

nuKankyti ir si styri:.
Ne bandyk juos priverstinai rnanksyti, ir trankyti, tnomi dar dau- 

I’atikek daugeliui tnkstanezini tautlcczlu irglaus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAK BALSAM)

siltoiko jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trypiamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai

rraszalink sustyrima

nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. 
iszsiusim buteliuką Balsaino.
The CENTKAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

«
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Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekorlu 
už pasiuntimą, mes tuojaus

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Pranoszu jums, kad dabar yra 

patogiausis laikas siausti laivakortes in J/mtuva jsavo.GI-. J 
M INKAIS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAI NE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu
in Amerika, taigi nepraleiskite

metu atvažiavimo lietuviam 
taip geros progos. Toji 

proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AEEI I)A\’ITI’S lietiniams del atvažiavimo in ■ 
Ameria, siuncziani pinigus iii Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Fžlaikom Moteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasit inkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
SiiteikianK’ nakvyne už prieinama 
LA 1 VAK()RCZ11 ir pinigu kurso

kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba as- 

meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:
x GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

ATSIRAUGĖJIMAI,
J

i

CĮalu taras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS,
NERVISZKUMAS,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes. <
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-i 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

GALVOS SKAUDĖJIMAI,

Jis yra labai veiklus ir
/

j i

kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15. CHICAGO, ILL.
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Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas pers6dimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo I^iliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ton persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicziausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del isz.kalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bilė agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apielinkeje. 
CUNAIll) LINE, 
25 Broadway, ' v.
New Yort.

|r Dekite savo pinigus in 

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa.

-------- $---------
Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Trust Co. Banko.

depozitoriams pirkti savo
Merchants Banking

Szita Banka prigelbsti savo 
locnuš namus.

Szita Banka prigolsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus būtumei to Banko

rn

depozitorius..
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Mylėk savo artima
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SAULE -

man

W4wh,

Naujausios Mados Francuziszkas Areoplanas.

du pas mano tęva kaip broliu 
gyvenome. Apsakykie man, 
kaip tu ta visa laika praleidai, 

suradai tęva, ar jisai d a 
tu pats esi 

ar-gi ne 
Apsakykie tat man 

man bus žingeidi) 
klausyti tuos apAakymus, kas

— Ar tai tu turi lindėti gir
dėdamas toki prieszo nuspren
dimą? — paklausė susijudinęs 
arabas.

— Taip, kalbingi tasai prie
szas yra pilnas didybes ir pa
garbos — atsiliepe Praucisz- 
kus. — Tat gana szito reikalo! 
Ar daleisi man be jokiu sunke- 
nvbiu atsiekti savo stovvkla?

— Ijabai graži butu pagarba 
ir iszdidenybe, jaigu asz nore- 
eziau ežia tave užlaikvti? — 
buvo atsakvmas.— Kam tu 
man uždnodi tokius klausv-t' 
mus? Iszejima turi liuosa. Bet 
da labai geiseziau, idant neku- j° m*t liki paežiam 
ria valandėlė pas mane pasilik 
1 umem.

Rasi, 
gyvas ? 
smagum oficierium, 
t ei s v be ? 
viską, nes

Matau ir

Ivt is i tavęs.
A bildu at sisedo.
Abdul suplojo rankom ir 

akies mirksnyj inejo tarnas, 
ueszantis užkandi ir kelias 
pypkes su kvepencziii tabaku. 
Abudu bieziuoliu taip prasede- 

rytui, vie
nas kitam pasakodami apie 
praleistas kares, Mnvairius su

Pranciszkaus mintyj žybt e- -prieszais susirėmimus ir pasku
lejo vilties spindulėlis.

Ar gi tasai jo prieszas galė
tu savo žodžius permainyti? 
Praneiszkus žiūrėjosi in jo vei
dą ir stebėjosi, ka arabas jam 
daugiau turėjo apreikszti. Ma
tomai, arabas jo mintis supra
to, kad tuojaus szypsodamasis 
atsiliepe:

— Nei apie kare nei sandora 
kalbesiu, bet noriu su tavimi 
ilgiau ežia užtrukti ir palikai 

mus dvieju biboti apie sena 
cziuolvsto.

Ir, staiga pasikėlus nuo ka 
prisiartino prie Pran 

at
napos, 
(‘iszkaus, kuri pasveikinus 
siliepo praneuziszkai:

— Pranciszkau Dumourier, 
ar nepažysti savo seno bieziuo- 
lio ir draugo? Mano akys grei
tesnes ir vikresnes už tavo 
akis.

Praneiszkus stovėjo kaip in- 
kastas. Visokie seni atsitikimai 
dabar jam skverbėsi in galva, 

pusiau pamirszti pa
jam atsistojo priesz 

akis: laivo susidanžymas, in- 
kliuvimas arabu vergijon, ke- 
lione—tyrais, arabiszki kaime
liai...

— Abdul! — suszuko 
bas linksmai ir 
cziuoli apsikabino, glausdamas 
prie szirdies.

— Abdulo, mano bieziuoli, ar 
tai tu ežia esi.' Ir kaip links
mas, bet ?sykiu ir liūdnas mano 
su tavimi susitikimas! Tai tu 
esi Ben Aissa, garsus ir karžy- 
giszkas vadas, 
vietininkas! Ar gi galėjau szi- 
lam atsitikimui tikėti.’ 
galėjau kuomet nors manyti, 
jog tu esi Konstantino komen
dantu? Nei sapnuote nesusap
navau apie tuos dalykus. Ne
galėjau pažinti, kadangi pir
miau buvai jaunikaitis, o dabar 
neszioji tankia juoda barzda. 
O juk tu pats esi, mano bieziuo
li Abdul! Koksai esu asz dabar 
laimingas, kad galėjau tave 
ezionai sutikti. Dabar jau vis
kas gera! ko negalėjau pir
miau inkalbeti kaipo nusiimti- 
nys, gal dabar iszklausyti bi- 
cziuolio kalbos, 
geras, palydėk ] 
stovvkla.

— Palauk, mano bieziuoli! — 
atsake Abdul szi rd ingai, pa- 
mirszes net savo kareiviszka 
paszaukima. — 
užbaigtos 
Net bieziuolio maldavimai ne
gali nutarimo perkeisti. Taip- 
pat turi žinoti, 
Ben Aissa, tiktai esmių jo inti- 
kimas draugas, o gal jo ir mylė
tinis, kuri jisai myli ir guodoja. 
Bet jokiu budu neesu tuomi, 
kuriojo rankose atsiranda Kon
stantino likimas. Ben Aissa pa
tarė man pasikalbėti su emiro 
Abdel Kadeto nusiimt in iu, už 
ka dėkoju Aukszcziausiamjam, 
kad tas viskas taip ir atsitiko. 
Kad tau butu atsiėjus su juom 
paežiu kalbėti, be abejones tau 
kaipo žvalgui but insakes gal
va* nukirsti. Dabar esi be pavo
jaus. Abdulo bieziuolis žvalgu, 
negali būti. Eiksz, Praneisz- 
kau, atsiseski su manimi ežia 
įnnt kanapos, 
ppio senus laikus, kuomet mu-

1 ’ ■ . ' •

vikresnes

areoplunas.

Seni ir 
veikslai

a ra-
savo sena bi-

garsus ir karžy- 
dejo Achmedo

Abdul, buk 
mane in musu

Derybos jau 
ir daugiau nieko.

kad aszai ne

t

'ft 4 ■F

I iniais motais 
j i mus. 
kad

kitokius laime- 
pasijuto, 
prisieina

Praneiszkus 
jau jiedviem 

skirtis. Tacziaus jam vis-gi be 
jokios naudos nesinorėjo pasi
traukti ir baudi1 da syki Ab- 
dului inkalbeti, kad pastarasis 
su juom syk'i u 
vykiem vvktu.

prancūzo sto- 
Tasai vienok 

griežtai kaip ir pirmiau atsisa
kė.

‘galimas daiktas, Pran- 
jciszkan! — kalbėjo Abdul. — 
Žinau gerai, kad busimoj ko- 

jvoj turėsimi1 žilti, bot mes del 
ir pasiszvente. 
negaliu jokiu 

apleisti, ka- 
didi neszlove 

Nuo to

T

! mirties esami1
' > r- • .

Kaipo kareivis, 
Inidn Ben 
daugi tas 
mano

pasikalbesiva

Jis manimi

A i s so 
but u 

pasza likimui.
laiko, kaip tau pasakojau, ka
rojo mano tėvas krito, tat Ben 
Aissa priėmė mane pas save ir 
laike kaipo sunu.
visada užsitikejo ir man buvo
prielankus. Ar gi galiu ji ap
gaudinėti tuomet, kuomet mu
su likimas kaip ant plauko ka
bo 2 Szito nuo manos negali rei
kalauti! Palik mane mano li
kimui. Po keliu dienu viskas 
t liros užsibaigi i...

Abudu bieziuoliu ir draugu 
su kruvinom szirdim persisky
rė. Abudu atsisveikinant buvo 
nuliūdę, nes nežinojo, ar pasi
matys da kuomet nors, ar tasai 
atsisveikinimas jųdviejų buvo 
paskutinis.

Praneiszkus užsėdo ant ark
lio, bet Abdul in ji da atsilie
pė:

— Allach lai bus visados su 
tavimi ir laj jis tave visur sau
goja ir savo globoje laiko.

Pranciszku kareiviai iszlvde- 
jo per vartus ir tuojaus užtren
kė. Jisai neužtruko pasiekti sa
vo generolo szet ros ir tuojaus 
anam visa savo’nusiimt invstes 
at šit i k ima apsakė.

KiMioms dienoms vedi a u, try
likta diena Spalių 1837 m., 
prancūzu vadas su savo kari li
meno mėtosi szturmu prie ara
bu mūru ir neprieinamos drut- 
viides.

Su mirties 
zai vienas per 
miestą per iszlaužta muro sky
le. Ir norints ju szimtai nuo

1837 m.

panieka prancu- 
kita veržėsi in

norints 
prieszu kiliku ir kardu krito, 

netrukus ant Kon- 
miiru 

t prancūzu 
pergalėtoju

tacziaus
st a n tino aukszcziausiu 
pradėjo plevesuot i 
vėliava, linksmai 
sveikinama.

Pergalėjimas tacziaus buvo

patys

ne visiszkas. Ant gatviii visa
me mieste arabai nuo prancūzu 
paszehisiai gynėsi. Ypatingai 
prancūzams buvo sunku arabus 
inveikti ant ginklu plecaus Suk 
el Salah. Tenai kelios deszim- 
tys arabu laikėsi sir prancūzu 
cielu batalijonu. Net
prancūzai stebėjosi isz ju nar
sumo.

Pranciszkui vadas 
minėta plecu paimti.

Tuokart jisai su savo žuavu 
kompanija patraukė ir akies 
mirksnyj arabus apsupo isz vi
su pusiu. Tuokart prancūzai 
mėtėsi ir nabagėlius arabus in- 
veike. Kurio neužmusze arba 
nesužeidė, tas turėjo tuojaus 
vergijon pasiduoti. Tik vienas

insake

S

BALTkuVIEN^Į
i
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kok iSztai naujausios mados francnziszkas 
sziadien naudojo kariumene. Areoplanas yra gerai apginkhio-
tas, turi du inžagus ir ruiminga vieta del lekiotoji!.

*

arabu kareivis

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Hazleton, Pa. — Per nupuo
limą elcktrikinlo drato ant po- 

I pietos AVall paper Store, užsi
degė visas namas. Ugnis grei
tai prasiplatino padarydama 
bledos ant 30 tnkstaneziu dole
ri u.

Minersville, Pa. 
plozije dinamito užsidegė 
zas Pine Hill kasiklosia. Drūtis 
e k s pi o z i j o s i s z n <1 sze 
kasius Apie 
brasta,
metu likos

EUR BUNA?

Paieszkau savo dvieju pus
broliu Stanislova Rimkų ir Ig
ną Vaiszvila, abudu paeina isz 
Kauno Red,, 1 
Rimkus paeina 

isz

N

Per eks-
ga-r*

du angle- 
mastus in kita

Szauliu Apskr., 
isz Kurszenu 

Para, isz po Ki barto įJtapo- 
niszkio; Ignacas isz Raudonu 

Loiczin Kaimo.’ Turiu 
svarbu reikalą .ioifcu kas apie 
juos žino malonėkit praneszt. 
Asz po tėvais Aleksandra Ba- 
t arezinto.

A. Ron<įeikiene,
130 Bireli St.,

Para.,

< €

Kaimo.

'i

j

J

f

t‘oatosville, Pa. 1 
j

nenorėjo pasi 
duoti. Jisai ant kožno puldavo 
su savo jataganu, kuris tik 
prancūzu kareiviu prie jo ar
tindavosi. Suimti gyva nebuvo 
galima, todėl pranciizu karei
viai prioszai ji tuojaus atkrei
pė iloszimts ar dvylika szautu- 
vu, bet tiesiog jam in krutinę... 
kad tiiomtarpu isz prancūzu 
tarpo iszszoko ofieierius ir, nuo 
arklio nuszokes, apsikabino 
neinveikiama
kui araba. Kareiviai szautuvus 
nuleido.

— A luini.’ t u negali mirt i !— 
suszuko ofieierius liūdnai.

■I*

mano bi- 
eziuoli! — atsiliepi1 arabas — 
vėlai ateini! Mirtinas szaltis 
jau apsiautos mano sąnarius! 
Lai tave Allach laimina! 
sveikas!...

Isztariiis t m 
dus kariauninkas 
Abdulo veidas mirtinai iszba- 
lo, jataganas isz 
rankos iszkrito, kraujas isz 
keliu žaizdų gausiai paplūdo, 
gulėjo be gyvasties ženklo...

Po tam atsitikimui nuplau
kė kelios savaites. Nekuria die- 

• mieste prie 
atsivėrė daržo

mPa t t uri-

na

nuszokes,
i k i sziam lai-

Pranciszkau!
atsiliepe araba

Lik

>s žodžius iszdi-
sukniubo,

jo tvirtos

Konstantino 
puikaus namo 
varteliai, per kuriuos iszejo du 
kareiviu: vienas dėvėjo pran
cūzu armijos majoro mandiera, 
o antras buvo pasirengęs bran
giais ir labai puikiais arabisz- 
kais drabužiais. Pastarasis bu
vo iszbales, kaip neseniai kėlės 
isz lovos po sunkiai ligai. Jisai 
ėjo pasirėmęs ant savo draugo 
peties, o 
broliszkai mylėjo.

'Tai buvo 
ciszkum.

Inejus jiedviem in 
altana, pamate ju linkiui prisi
artinant da treczia kareivi su 
generolo mundiera. Ateivis Ab
dula nuoszirdžiai pasveikino 
suspausdamas jam ranka.

— Kaip man yra linksma — 
kad tave, 
matau jau

nori pasilikti krikszczioniu. t. 
y. taip tikėjimą iszpažinti kaip 
iszpažino jo mot imi.
mu vilti, jog jisai pasiliks net ik
krikszczioniu, su mumis ben
drai iszpažinstancziu viena ti
kyba, musu bieziuoliu, liet da 
ir geriausiu, 
musu draugu.

— Duok, l)ie\ 
sa ja u sminga i

Su džiaugsmu ta- 
Aliilul, glaudžiu prie savo 

szirdies. () kaip buvai mano su 
iiui bieziuoliu ir broliu, tat da 
bar lieki mano sūnumi.

Po tu žodžiu 
maurier apsikabino Abdula ir 
nabueziavo. Paskui viskas isz- 
sipilde, ko liktai Praneiszkus 

Abdul persitikri
nus, jog arabai priesz prancū
zus negali pasilaikyti, netru
kus priėmė 
liko paskirtas oficieriumi pul
ke Dumourier, 
karžygiszkuma 
prancūzu 
ranga.

Kaipo bieziuolis 
draugus generolas 
Pranciszku ir Abdula laike už 
sunu. Kovose su prieszais jie
du vienas kita gelbėjo, kas juo
du da labiau vienvben suarti
no.

. 'l aužia us

i r iszl ikimiansiu

<>! - atsake
generolas Du

tasai jo draugas ji

A luini su Prnn-

pa vesią

globai ir

atsiliepe ateivis -- 
mano mielas verge, 
tyrame ore vaikszcziojant i. Asz 
delei szito sprendžiu, kad t nu
jaus pasveiksi.

— Esu dėkingas
prielankumui musu Prancisz- 
kui, generole Dumourier — at
sake Abdul žiūrėdamas tiesiog 
in akis savo bieziuoliui. — Jau 
du sykiu jis mane nuo mirties 
iszgejbejo, o dabar treti — pa

mali ligoje kent(‘ji-

Be tavo glo-

lengvino 
mus.

— Jisai atidavė tiktai pasi
tariu) vima už prisitarnav.imus 
— atsiliepe jausmingai genero
las Dumourier.
bos, kuomet kitus kartus juriu 
audra muš buvo iszmotusi ant 
kranto, nežinia kas butu su mu- 

Tu piudu abudu 
apsaugojai nuo 
Dėkoju dabar

mis atsitikę, 
iszgelbcjai ir 
piktu žmonių. 
Dievui, kad galimo tau už ta 
užgano padaryti; Tavo gera 
šzirdis padate* mudu tavo bi- 
cziuoliaiš, norints su ginklais 
rankose vieni priesz kitus ko* 
vojofno.

— Szito daugiau nebebus, 
mano tėvo 
damasis Pranciszkus. — Abdul 
dabar Ju-a musiszkis I Po ilgAi 
savyje kovai jisai: suprato mu
su kariaunos galybe, o kuomet 
atsiminė savo mdtina, paėjusia 
isz prancuzii gimines ir priek

atsiliepe džiang-

tam krikszczionp/tuokart visai
atsidftvd musii > globai;^ Abdul

.. j' ! ( t . • ■ ■ '

S

moiinor.
ve,

>a geidavo.

generolas Du

pasilaikyt i, 
krikszczionvbe ir

S

kuris už savo 
buvo

armijoje
gavės 

generolu

ir ginklu 
Dumourier

i toksai sutikimas, 
koks pas juodu buvo, labai re
tas pasaulyj atsitikimas, 
toji dvieju ypatų meile turi 
vo
i

gimtas 
riausias 
my liH ojas, 
artynia pavojuje, visuomet at-
ižada pats saves, bile lik savo 

pagialba ir
—Galas.

nes 
sa- 

versme paties saves atsiža- 
virszpri- 

yra ge-
lojime. O juk toksai

a! si žadėjimas 
artymo bieziuolis ir

mat vdamaskuris

S 

art ymui 
patarnavima.

suteikt i

w \ Rufflesei

t

7j

|< Trindamas su Ru f f les ?|
W įstringi rieisknniis Lauk. n
| Niežti, niežti vH:j dienų — jin net M

stebitės iš kur Lų pleiskanų tiek y 
imasi ! .Juo daugiau jus kasote, juo h 
daugiau phdskanų išpuola iš ju*ų gaL E 
vok, suteršia juaų drabužius, daro ne- N|

| malonumo kiekvienam arti jus cnan- A 
F/ čiam, ir vi^ neapsakomai niežti ! U 
» . (I

- (I
Ruffles yra tonikų (I 

“ iff les yra \ 
puikiomis U

9 v ir lame noru jokio* jmsmpiięn. A 
|j Ruffles yra sudaryta* gabių Ir paty- W 
JT rusių kemikų, kurie išdirbo formula A

‘ Rufflest
U ta* pražaliiiH.

K galvos odai iv plaukams. Ruffles yra 
pleiskanų naikintoja* su i 
pasek mem is.
pltdskanų nuikhiiojuH BU

Tr tftme nAra jokio* paslaptięH.

įv rusių Kpinibų, Kurie muimo loiuimų rg 
II specialiai paskirtų siinuikinimui pleh- U 
JL kanų perų — ir Ruffles atlieka savo A 
II darbų. U

kanų perų — ir Ruffles atlieka buvo A

Pamėginkit l>onkų l Itrinklt truputi fl| 
i savo gaivu* olų kiudien

pleiskanoH jau išnyk B, tuomet naudo *

Ruffles i savo gaivu* uu<i luwuvn 
anie per saivaite laiko. O kuomet | 
pleiskanos jau išnykti, tuomet naudo* 
kite karta nuo‘barto ir pleiskanoti jys* ’ 
daugiau niekuomet nekankinu! Tik , 
05c. ufc bonkų. (Jalima #auU aptiekosc.

y 
I 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. ' 
U ■ '-,V !»"> ”■* • ' " ‘ ‘ '■ : " 1

daugiau niekuomet nekankinu!

F. AD. RICHTER & CO.

.y..I.u ...... ...... ... ..m... ..... ..... . '!■ irr..
„ __

’royal mail
IN IR isz LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir motfer- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio pikiuodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteros ir vaikai gauna

H

Bpccialo patarnavima.
f
PICKET COMPANY 

SM Broadvyay,

ROYAL MAIL STEAM

New York.
irb» Pas vietiniu* agentųa. .,. i

M .t,, rtį

iii
J ta i

Viena, gaspadinele bn rd i il
gi erių pamylėjo, 

Del to, kad buvo davadnas ir 
apie 1000 dol. turėjo, 

rPas vvrelis buvo blaivus, 
Ir jojo bodas dailus.

O kad bobele apie tai žinojo, 
Prie jojo prisiklopojo, 

Suome reikalingus rakandas, 
Ir kelis savo vaikus, 

Nusipirko tikintus po 28 d< 
leriu,

re

>-

Nepaliko ne trejetą savo vaiku. 
Vyras nuo darbo sngryžes, 

tuojaus pasigedo,
lki ne paežius no vaiku nerado,

Tai mat ir dievuotas, 
Buna niekam nevertas.

'Tojo paeziojo apigardoje da
kita yra,

Kjį nepaiso apie savo vyra, 
Ka per dienas ir naktis bam

bi leis svyra,
O kad vyras josios ni'jaiislns 
Tai ir tojo runis in Kansas. # * *

Vyriiezei protą tnrckiti1, 
Laike szorinonu negiedokite 

<) kad ir giedate, munszaine 
negerkite, 

Kaip kiiklinksai neklykite.
Nosenei mirė mergina, 

A t šilui vo szermenis kaip vi
sada, 

Tai kada po visam in stuba 
suėjo, 

vyruezei giedot 
pradėjo.

Žmonis isz visur adbėginėjo, 
Kaip ant kokiu dyvu žiurėjo.
Vyruezei meskite ta papra- 

tima,
Juk tai visus žmonis tik juo

kina,
O jeigu Lietuvoje tas patinka, 
Tai Amur i ko tas visai netinka. • ♦ *

Vyruezei, mano sakaleloi, jau 
gana, 

Kas jum do kvaraba .'
Jau moterėlės pradeda taiky

tis, 
Visame savo valdytis.

Man kurna Baltruviene pasako, 
Ir /da in akis apsako, 
.Jog bobeles taisosi, 
Ir in kuopas raszosi.

O ka, labai gerai daro, 
Ba kas isz to bus ant. galo ? 
Bobeles sinerti prijauezo, 

Jau ne teip gere ii’ nosia.uczo. 
Sau ižganima nnsiporkineje,

Pinigus iszloidineje, 
O vyrelis gorus laikus turi, 

Ant jokiu szvontinybiu nežiūri
Tankui sau užsitraukia, 

Ant bobos darbu ne nesirauke

rp

Na ir kaip

J

J

O ar žinoto, jog ir senu mer
geli! prisiveisė,

() apie ka žino vyrai visi.
Isz pradžios bujojo,

Gero ir lėbavo jo.
Sziadien ir vyrai szalinasi
Jau už mergas ne ėdasi,

Bot Dievulis ir jiaises aprū
pino,

Vieta gera pagamino,
Ugi netrukus kliosztori pas

tatys,
Ir visas isz turgaus iszejusias

• baudže prasižengėlius už viso-

y

s*

Mikola Kasmiras, 27 
ližmnsztas. o jojo 

bode baisei sužeido.

New Philadelphia, Pa.
Antanas Pupinskas, 37 metu, 
kuris likos baisui ' apdegintas 
23 diena. Spalio czionaitiniosia 
kasiklosia, mirė 24 diena Coal 
dale ligonbuteje, palikdamas 
dydeliam miliudimia du bro- 

sesers. Laidotuves
atsibuvo su bažnytinėms apej 

Velionis paėjo isz Su 
valku redybos,, 
to. Babriu kaimo ir
— buvo nevedias.

bus ir dvi

go nu s.
Veisėju pa vie

ps ra pi jos

Frackville, Pa. f Jonas Bae- 
metii amžiaus mirė 

2:30 nuo M i- 
ners Asthma. Velionis prigulė
jo prie Vytautas Draugystes 
isz Gilberton ir Girardville Ci
tizens. Paliko dideliam nuliū
dime motero tina ir 5 dukteres 
ir 2 sunu. Laidotuves atsibus 
Sukatoje 9 valanda ryte Lietu- 
viszkoje bažnvezioje 
ville. ' ___’___

Gilberton, Pa. — Povvlas 
met n, knris nu- 

in Ashlando 
10 diena <Iktoberio,

vinka 40
Utariiinko diena,11

P rack-

X'aicziulis, GO 
važiavo gydytis 
ligonini! i 
mirė l’tarninke. \\4ionis buvo 
nevedias.

— Aszt iioniu mot u senumo 
Pranukas Szukeviezin isz Kon 
ertono bružvdamas zapaįkas 
baisei apd(‘ge. Motynos 
laiko nesirado namie, 
kas likos nuvežtas 
do ligoniui!i.

tame 
Vaikin

iu Asldan-

Pittsburgh, Pa. — 
G ra bitinas, 
m o rdingo

automobilius nuslydo

Adomas 
36. motu, isz Wil- 

važiuodamas auto
mobili u m, likos užmusztas, ka
da jojo

kelio artimojo Pitcairn 
nusirisdamas 50 pėdu nuo kal
no. Grablunas nusilaužo spran
do ir tuo mirė o jojo draugas 
Povylas Rikteris, 50 midų, li
kos mirtinai sužeistas.

nuo

Plymouth, Pa. — Nedėliojo, 
28 Oktoberio, buvo szeimynisz- 
kas suvažiavimas pas ponstva 
F. Valatkoviezius, ant atmin
ties jojo sveiko ir gilukningo 
sugryžimo isz Lietuvos kur 
lankosi per tris menesius. Su- » 
kviete visas savo gimines ant 
puikaus baliuko kurie džiau
gėsi drauge su juom jog vela 
galėjo ji matyti sveiku ir gy
vu. Torp atsilankusiu isz kitur 
buvo sekantieji: Isz Lnzėrnes 

Petrauckai, Ed- 
Žar na liekai;

Žilinskai ir 
wardsvilles,
Skrantu, Aliszauckai; W i I kes-
Baręe, Valatkeviczia i 
Frackvilles

tėvai;
V. Sklarei; She-

l’aieszkau savo szvogerio Jo
ną Maceika, paeinantis isz Sus 

Randanatts Gmi
Kalvarijos Para. Girdėjau

I gyvena Chicago apiclinke

nikų Kaimo, 
no, 
ka<
jo. Meldžiu ntsisznukt ant ad- 
rp<o.

.1 uozas Stankaviczius
B<ix 1 17 Glon LVon, Pa.

DIDELE NAUJIENA!

kad Baltic 
jau patarnavo 

d<4 Jo,000 žimmiii, ir persimi 
!<• Lietuvon $2,000.000.00 ?

žinoto, kad Baltic
Bankas jau užsitarnavo

Ar jus 
SI <• 11 (• s

žilio! o, 

I »<• inkus

A r jus
Stales
toki užsil ikejima. kad ežia lai
ko sudėjo savo pinigus Lietu
vos Finansii Prekvbos ir Pra- «k>
mones Ministerija, Lietuvos 
Bankas, Lietuvos Kredito Ban
kas, Lietuvos Prekvbos i)’ Pra
mones Bankas, Latvijos Tau
tos Bankas, New Yorko Valsti
ja, Susivienijimas Lietuviu 
Amerikoje ir k it i ?

Ant to viso rerniantios, mes 
patariame visiems, kad siustu 
pinigus Kalėdų szventoms per 
Baltic States Banka. Mes isz- 
niokame pinigus Lietuvos Ban
kuose ir visuose pasztu sky- 
ri uose.
les ant visu linijų.

Kas pasius pinigus dabar 
per musu instaiga, tai gaus 
Baltic Statos Banko puiku ka- 
lendoriu dovanu.

BALTIC STATES BANK, 
2!>4 8th Avenue, 

New York, N. Y.
—Apgarsinimas

M in isterija,

visuose
Parduodam laivakor-

musu

h
' Jį 

ji

>

Gf rf Ids Paln-ExpellerioTryalmn
Nelauk ligi to, kuomet jau buM pri

versta* atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
Butelk palengvinimo !

Žmogus, kuris dirba su savo musku* 
luis, negali būti eergančiiu Pamėginkit 
Paia-Eapdlerhi išsitrinti skaudamas sietai.

Uvengkite skaudamų pečių ir dkgian* 
člų sąnarių, Pain«Exi»ell«ris palaiko 
a veiku* žmones geroje padėtyje!

35c, ir 70c. už bonka aptiekei*. *
F. AD. RICHTER A CO.

104*114 So. SU BrooUva, N.Y.
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J 
nandoah, B. Sklarei, Mahanoy 
City, B. Bražinskai ir F. Skla
rei; PljTnouth, Radžiūnai ir 
Valatkevicziai.

Ponas Valatkcviczius apsako 
buk sziadien musu 
gera tvarka visariie.

mergicas patalpys.
Bus tai geriause vieta del 

visu, 
Meileje užgpsusiu.

Tik asz nežinau, ka’su senais 
spor tais pa da ry s i u,

Ir kur juos patai pysiu 1 
Nekuriu jau teip pahipys 

dreba, 
Nusiskust negali niekada. 
Ant veido daUg riaukszAiu,
Ant poodines randasi plauku 

žyhi,
Ir no vienu virszugalvis prn-

sikala
Apie bus gana, 

O kaip da in Utca pribusiu 
Tai daugiau padainuosiu.

■l’Į1

T

tėvynėje 
Valdže

kins prasikaltimus o ypatingai 
už vagystas ir apipleszimus ir 

tiesu peržengimus.kitokius T
Žodžiu, butu viskas gerai ir už. 
ganadinaneziai kad lenkai ne
imtu paemia Vilnių.

Svetelei buvo pavieszinti tik
rai karaliszkai, parfisvecziave 
iszvažmėjo namon sudedami 
pohstvai Valatkevicziams szii- 
dingus velinimųs tolimesniam 
gyvenime.

Scranton, Pa.t- Ana diena 
atlankė szita, miestą Lloyd 
Georgo premiros :
ir’ buvo iszkelmingai priimtas.

isz Anglijos

Pigiau negu fabrikus preke 6 puikus 
daiktai preke dar tiktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažiaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
marginti nikelio hiksztal, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
G varant y ti baiberio kliperel plaukams 
kirpti, Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležels, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie. visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks, lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 25c stempo- 
mis o £5.56 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavoklte: 

PRAC1TCAL SALES COMPANY.
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.
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SAULE

4

Ant. J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. ' 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai a 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Pigi 
automobilius

ATSIUSK TIK $1.G0
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 Ror- 
czlu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiimt ima apmoka-

Geriailsia stambi trnjanka 60c 
Puplaiszka) 

Truk-

me.

ŽINIOS VIETINES.
Visu Szventuju. 
Žmones szvenczia , ne-

dirba.
P e t n y c z i o j U ž d u s z i n e s. 
l’tarninko rinkimai.
Antanas Stoczis, likos 

Teipgi surastas aut kelio vedanezio isz 
Szumek(*rio peczes in miestą, 
apie treczia valanda isz ryto ir 
nuvežtas pas daktaru. Antanas 
buvo fenais ant Veselkos ir isz- 
gert* pirma 
ežiu gervinu savp gyvenime. 
Jojo veidas buvo baisei apdau
žytas, bet nežino

Stoczis,

in miestą

bu pamokinimu

karta
sa vp

svaigman-

nuo ko, ar 
puldamas ar susimnszo su kitu, 

neatsimena, nes buvo ne

*-- Kam pirkti gatavus di*n- 
bužius, jeign galite gauti stė- 
luota siutą ar overkoti už pi
gesne preke negu szt oruose. 
Asz jums pasiusiu siutą pagal- 
jusu miera isz geriausio eeikio 
nuo $30 ir aukszcziau o overko
ti nuo $25 ir aukszcziau. Gali
te patys iszsirinkti sau mate- 
rijola o asz pasiusiu pagal nau
jausia mada. Teipgi czystinam, 
snprosinam ir sntaisom senus 
drabužius. Darbas g va ra n t.v ta s 
o ''siuvimas pagal naujausia 
mada: (X.9

M a t e u sza s M a cz u I e v* i c z i u s 
kriauezius
507 W. ( lent re St.

:: DIDELIS BALIUS. • •

HHIIHIIHIHll|IHIHII|l|iH|||||l|ll|IHIHIiltlllHIIIIIHIHIHillllMllllini|lfMlilHIIIIHHlHH*HU|HlHlHllMtlHHt

PAMISZUSI MOTERE.
t »

'IH.II.t.ll.l.lKtKIKtlflH.iniltlHIIOIK.I.KOHIHKHIIHIItlI.IIlmilKlllIllliltlIlIlIlIHIl.lllllUIIIIKIIIII.IOIH.II

tamsia nenueisi žemyn rytoj... 
Ir jis apleido jos kambarį.

Sekaiiia diena iszsiganduhi 
senoji tarnaite mėgino aprėdy
ti ja, vienok moteris pradėjo 
atkakliai rėkti ii* prieszintis 
rėdymui visa savo jiega. Kari
ninkas užbėgo auksztyn grei
tai. T’arnnilo parpuolė ant ke
liu priesz ji szaukdama: “ 
neis žemyn, pone, ji neis, 
leisk jai, kadangi 
minga.

ir pahi i- 
kuri neteko

9

ir

to neatsimena, nes 
sviel iszkai apsvaigintas.

ir man
m vn,•* 1

ARABISZKI SEKRETAI.
Arabiszki sekretai vra tikrai 

pasekmingi. Kas prisiims savo 
ndrosa, tai aplaikys rodą dy
kai. Raszykih* ant szio adreso: 
Dr. Jmbco, 23(i Broadway, Box 
9. Brooklyn, X. Y. Pabandyki
te visi kurie yra pusplikiai ar
ba visai nnplikia. Slinkimą 
plauku greitai sustabdo, niežu
li ir' plfisl^oiiH|H, Naudodami '

j

ko. Asz jau buvau nuszoves ke
turis ar penkis paukszczius, 
kaip pataikiau vienam, kuris 
nupuolė duobėn, pilnon szaku, 

prisiėjo nusileisti že- 
kad paėmus nuszauta

paiikszti. Czia pamaeziau, kad 
panksztis nupuolė greta žmo
gaus galvos kauszo, ir staiga 
mintis apie pamiszusia mote
rį gimė many. Daugelis kitu 
žmonių mirė rasi, miszke ta ne
laiminga meta. Bet asz, nors 
nežinodamas kodėl, buvau tik
ras, tikras sakau jums, kad už
ėjau tos nelaimingos moters 
galva.

Ir staigu man pasirodo, kad 
aszwviską suprantu. Jie paliko 
ja ant szieniko szaltame, tnsz- 

o ji, iszt ikima 
žuvo apsnigta

sniego nepajudinus rankos ar 
kojos.

Paskiau 
paukszcziai iszklojo 
d “ ' '
szieniko, ant kurio ji buvo ai 
neszta. Asz pasirūpinau palai 
doti jos likuczius ir sziandien 
meldžiuos tiktai, kad musu su 
nūs niekuomet nepamatytu ka 
res daugiau. - -1 kirbas.

szia rodūkai niekados ne
nuplinka. Raszykite sziadien, o 
nenupliksite.

SERGANTI ŽMONES.
KRFJPKITES PRIE DR HODGENS/ 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Tai priniŲiia man baisia pa
saka isz Prahcuzu-Prusu kares 
(tarė ponas d’Endolin). Jus 
žinote mano narna do Cormoil 
apielinkej. Asz. gyvenau ten, 
kuomet Prusai užėjo, o mano 
kaimyne buvo kaip 
szusi moteris,
lygsvaros pasekmėj visos eiles 
nelaimiu, 
dvidcszimts penkių 
žians, ji neteko savo tėvo, vy
ro ir ka tik gimusio kūdikio — 
visu, ju vieno menesio begiu.

Kai mirtis syki ineina Ha
inan ji kone visuomet sugryžta 
atgal tuojaus, tartum žinoda
ma kelia. Ir jauna moteris, pa
gauta liūdesio, atsigulė lovon 
ir iszbuvo patalo

kadangi, Imdama 
metu am

Ji 
At- 

ji yra neini-
»

1

9 9

Kareivis sumiszo, kadangi 
nežiūrint piktumo, s jis nodry- 
so duoti insakymo kareiviams 
iszvilkti ja lauk. Bet staigu jis 
pradėjo juoktis ir ka. tai pasa
ko kareiviams vokioczni kalba. 
Xet rukus pastebėta būrys* ka
reiviu, ėjusiu isz namu ir lai
kiusiu szienika, tartum jie im
lu neszi* sužeista žmogų. Arti 
szieniko gulėjo beprote mote-

9 

dėjosi aplinkui, 
bile lik jai leista gulėti. Paskui 
jos kareivis nesze moteriszkns 
rublis, o karininkas, trindamas 
savo rankas, pasakė: “ 
žiarėsime, ar tamsta nepajiegi 
a psired yt i pat i v iena, o 
pa si va ilrszeziol i. ”

Procesija pasileido Imauville 
girios liukui; porai valanda 
praslinkus kareiviai sugryžo 
vieni, ir nieko daugiau negir
dėta api(* 
Ka jie padare 
isznesze ja .’ Xiekas nežinojo.

Snigo diena ir nakti ir ap
gaubė kloni ir giria balta su- 
szalnsia pala, 
vo ir 
musu dura.

Mintis apie vargsze prapuo
lusią moteri persekiojo mane ir 
asz pora
Prosu vyriausybe mėginda
mas gauti kokiu nors žinių apie 
jos likimą, ir mano už tai kone 
suszaude.

i 

sumiszo,
H

eziame mjszke; 
savo manijai, M

4
arba 6 pakolei už $3.30.

5c arba 6 pakolei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.

$1.00.

•» o

Knyga “Daktaras Namuose**
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c.
Gyvenimas Szventuju $6.50.

Maldų Knygele,
Aukso

Altorius Maldų Knygele, senove? 
smagus drukns, prasto nlxlnro po 76c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Colu- 
loido atdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru G5c. Celuloido $1.50, 
Minksztu atdaru $1.25.

Petras Gas(*vicziiis isz 
Mount ('arinei, likos aresztavo- 
tas už tfirta važiavimu ir sti
liau žyma 
arti Staniklio. l'ž ka likos pa
statytas |><» kaucije $(>()() lyg 
teismui.

girta 
dvieju automobiliu

mus,

p<»

Laiszkams 
popioros 30 gattinku, tuzinas už 65c.

m. j. Bukaitis.
451 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inezurlnla) Namas, 
Tironu, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

tI115 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City | 
m *r> V«o« • • s • • •• 11 ••«•••« s f M SS ss »» •» 1

!

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitc-:

/V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė, 

Mahanoy City, Pa.

t

Uotavlsikas Graborlas

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

Banjanai a mada Ir mokslą. 
Turi pagelblnlnka motore.

Prieinamos prekes.

HI West Sprues Btreat 
MAHANOY CITY, FA,

Bali Talaphonas No. 149
I

F

CAPITAL. STOCK HM.400.04
BarvlM Ir Profits |i$M4«.(4

>X«kaai« <atix >rocent* uit sudėto 
f Hali*. Prociato prldedun prie jut 
Cptalo i Sanalo ir 1 Liepos, Mepai- 
iMat ar acaeai&t parodyt knygute 
'ar ae. Mes aoriia kad ir Jue turi- 
honet reikalą ea main banka, aa- 
i paisant ar Mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Ik! 1 
papist. Bubėtomis * ryto iki 13 vai.

4.'** -

H. BALL, Prozfdentae.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.

, Jos. E. FERGUSON, Kaslortus.

tusti reikalą aa main banka, ma

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame 
kolektavojamo randas. Parūpiname
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa,

namus,

Z

lA'deraliszkas (valdžios) 
stulas atsisakė ižduoti paliepi 
ma uždaryti visus Skulkino pa- 
\ ieto salintus. Sudas sako, pir
ma n-ike aplaikyti davada, jog 
salimai peržengt* proltibieijos 

ts parduodami gera szlopa,
tada nždarvs salinius.

Rengia Gedimino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa. Balins atsi
bus Panedelio vnkura 5 Xovem 
bėrio, ta vakaru priesz finki- 

Xorkevieziaus saloje.
Klubas užpraszo visu atsilan
kyti nes.galėsite linksmai pra
leisti vakaru. Inžanga bus 50c. 
vyrams, ir 25c. moterims ir 
merginoms.

TEMYKITE’ 7

mot (‘rims

t tęs;
< t

(> gi lietuviszka Vaka- 
Ims laikvta Xede- 

lioje I I Xovemberio ant atmin
ties uždėjimo musu parapijos, 
kuri gyvuoju jau 35 metai, bus 
viena isz puikiausiu, 
nes perka
t) bus tai sukaktuves malonios, 
nes parapijoj užėjo sutikimas, 
ir nesupratimai paliovė, visi 
broliszkai gvvena ir bus ko 
džiaugi is!

riene kuri

1 i kietus
nes žmo 
su noru.

gvvona

— Juzefina, vienos dienos 
senumo dukrele p. .Jono But- 
kevieziu, 529 \V. South St r., 
ginu* ir mirė Pottsvilles ligon- 
buteje Panedelije. Laidotuves 
atsibuvo Seredoje po direkei- 
je graboriaus Traskaneko.

— Mikola Kaezmar, 54 me
tu, 415 \V. Mahanoy Avė., 
rai žinomas Slavokas, 
laike darbo Kokso kasyklosia. 
Velionis prigulėjo prie dauge
lio Slavokiszku drauguviu, pa
liko paezia

ge
ni i re

ir vedusia (lukte
ria Ona Jakubckienia. Laido
tuves atsibus Suimtoje 
rioms užsiėmė grabin ius Traš
kančiais.

ku

Ponstva Strielkai,
Mahanoy Avė., isz naujo 

invede elektrikinia szviesa po 
visa savo narna, 
užganadinanezei

\V.
•) 
f) 17

Darba padare 
elekt rotekni- 

kas Kloti jonas Boezkauskas.

Maryd miestelyje angli- 
stato 50 nauju 

Sako

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 1 sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.

ir iszbuvo patalo szeszias sa
vaites klojėdama. Ihiskian, 
min liūdesiu pasikeitė trįuksz- 
mingasai krizis ir ji gulėjo ne
krutėdama, veik ’ nieko nebo
dama burnon ir tik vartydama 
akis. Kieviena syki, kuomet tik 
mėginta pakelti ja isz lovos, ji 
reke, tartum kas butu kėsinę
sis ja nužudyt i, 
ja gulėti visa
keliant ja isz lovos lik iszmau- 
dyti, permainyti patalus ir ap
vers! i szienikus.

Su ja pasiliko sena tarnaite*, 
kuri duodavo moteriszkei kai 
ko atsigerti, arba užkasti bis- 
ki szaltos mėsos laikas nuo lai
ko. Kas dėjosi 
moteri(*s galvoj?

ra

ir taip palikta 
laika lovoj, isz

ris, gulėjo tyliai 
nepaisė, kas

nes ji nieko 
aplinkui

Mes pa

I atpgi

vilkai suode ja, o 
savo liz- 

lus vilnomis, iszpesziotoms isz
• • ■ e a e e «

Akyvi Trupinėliai.

MAHANOY CFI’Y bus kožnn Utarnlnka 
30 E. Centre 81. ant antro f i oro.

Ofiso valandos: 9 ryte Iki 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI. i

(

I

Pirmutine menvcz.i* kuri 
pradėjo iszinuszt pinigus Ame- 
rike likos uždėta 179.*’ meti*.

Brazilijoj randasi 14,000
visokio kaino peteliszkin.

l'hancuziszki mok šliuožei 
jeszko užgriauto miesto 
tas Brass”

* S 
padaro

nelaimingoj 
Xi(*kas nie- 

, o ir ji nie- 
I kuomet neprabilo daugiau. Ar 
ji maste apie mirusius ? Ar sva
jojo ji liūdnai, neatsimindama 
tikrai, kas atsitiko? O gal už
gauta jos atmint is buvo taip 
jau nurimus kaip 
vanduo ? 
iszbuvo taip 
atsiskiriisi nuo visu.

Kare kilo ir gruodžio pra- 
Ižioj vokiecziai atėjo in (-or-

t.f.) Mahanoy City Water Co. tk)l(>nl<.( U<.KI,žinojo, 
KERMOSZIUS IR BALIUS, i

•) 
* > Xovemberio prie 

kermosziaus, bus 
kuri 

atsilanku-

popiet. Raseinu

ir

žvdelis ka 
isz Marijampolės 

vargus 
I eipgi

v\ rams
1 9

$1.00 už

n

Rengia Szv. Vincento Para
pija isz Girardville, Pa. Pine 
Grove saloje, Subatoj 3 Xovem- 
berio. Pradžia 7 vai. vakare. 
11 ra jis Jos. Sweenys (li'kcstra.

Stibal o,į 
ai idarvmo
garsioji Raseinu Magd<* 
pralinksmins visus 
sius.

X’edelioj 4 Xoveml>(*rio, pra
džia 3 vai.
Magde atvaidins teatro persin- 
I iineli. I >ns teipgi 
t ik pribuvęs 
ir pasakys apie žydeliu 

darbus Lietuvoje.
bnsatloszta labai juokinga ko
medija “ Du Pakeleiviu.

I užauga 
abidvi dienas ir tas patsMikie-
tas bus geras iszlaimejimui 
dovanu. Moterems inžanga bus 
50c. ir tas tikintas geras del 
iszlaimejimo dovanos. Xedelios 
vakare bus traukimai dovhnu 
už inžangos tikietns. Kvieczia 
visus, Szv. Adneento parapijos 
klebonas Knn. Ig. 
nas.

ne kompanije 
šlubu darbininkams.
kad lenais atrado nauju gisliu 
anglies ir bus geru darbu iki-, 
valei.

Valancziu-
(21.)

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
215 N. Main St. Shenandoah.

s
aa
u u
a3

VAKARIENE
Sz. Juozapo Liet. R. K. Parapijos 
35 metu Sukaktuviu Paminėjimui

| Nedelioje 11 Lapkriczio
Norkevicziaus Saleje.

te8
te te te « »
te te

i te . te

a

pamiszusia moteri. 
su ja !

O

staugda vo
vilkaijat begda-

prie paežiu

*

*

“ Mi(*s- 
Saliaros piistyueje.

Va 1st i josi a durnai 
bledes kas metas ant

500 milijonu doleriu.nurimus
Penkiolika 

nejudėdama ir

stovint is 
metu ji

sykiu kreipiausi in 
v vriausvbe • «

papucikoa,

a 
it i
a
*
it
a it *
a

Pradžia 8 valanda vakare. 
Griesz Lietuviszki Muzikantai. 

Szokiai iki 2 vai.

Visi parapijonai ir svecziai sziuomi 
praszomi atsilankyti.

-RENGIMO KOMISIJA

feteIte
ii
i
I

te

I
W.1

( 
meil. Asz atmenu ju atėjima 
lyg tai butu atsitikę dar vakar. 
Szaltis buv/jl inkis, kad galėjo 
akmenys sprogti, ir asz, sėdė
damas gilioj kėdėj ir negalėda
mas vaikszczioti kadangi turė
jau rumatizma kojose, girdė
jau, kaip jie šankiai ir sutarti
nai marszavo; asz maeziau per 
Įauga juos einant pro szali.

Jie marszavo nesustodami, 
tartum kokie žaislo kareivėliai, 
kuriuos tartum kas nors butu 
tampęs ant vielos. Paskiau ka
rininkai paskirstė savo karei
vius tarp 
teko septyniolika ju. 
kaimyno, 
turėjo dvylika, 
buvo majoras, 
karsztuolis armijos kareivis.

Pirmąsias keletą dienu visa 
kas ėjo tartum per vandeni. 
Karininkui buvo pasakyta, kad 
moteris serga, ir jis noatkreipe 
in tai jokios domes, bet greitai 
szitoji moteris, kurios jis nie
kuomet. nemato, pradėjo py
kinti ji. .Jis paklausė, 
sirgo; jam buvo atsakyta, kad 
ji guli lovoj penkiolika metu 
pasekmėj baisaus liūdesio. Be 
abejo, jis nepatikėjo tuo ir ma
ne, kad nelaimingoji moteris 
nesikele* isz lovos todėl, kad 
buvo labai iszdidi, kad nenorė
jo susitikti su Prusa is, kad ne
norėjo kalbėtis su 
matyti ju.

Jis reikalavo, kad moteris ji 
pamatytu. Invostas moterisz- 
kes kambarin jis tarė jai rus- 
cziai: “Asz praszau jus, ponia, 
atsikeikite ir nueikite žemyn, 
idant mes visd galėtumo jus pa
matyti.” 
rojo in ji nieko nesakydama, ir 
todėl karininkas kalbėjo: “Asz 
nemanau kęsti paniekos, ir jei
gu tamsta neatsikelsi savo 
liuosai valia, asz galiu lengvai 
surasti priemonių, kurios pa
skatinu tamsta vaikszczioti be 
jokios pagini bos.”

Bet ji neparodo jokiu ženklu 
linginius jo žodžius ir pasili
ko, kaip buvo, nekrutėdama. O 
karininkas, tiesiog insiutos, 
kadangi jis paskaito jos ramia 
tyla ženklu iszreiksžtoš jam f

vokiecziai 
Asz atmenu

gyventoju,, ir man 
Manoji 

pamiszusi moteris, 
vienas kuriu 
sziurksztus,

kuo ji

jais, neigi

Motelis betgi pažiu-

tiesiog insiutos,

i

t
paniekos, {aro jai: ° Jeigu

Pavasariui atėjus 
okupacijos armija pasitraukė, 
bet mano kaimenes namas bu
vo uždarytas; sodno takai ap
augo žole. Senoji tarnaiti’ pasi
mirė žiemos laiku; niekas ne
besi d ome jo da ugia ii in vykiu; 
tik asz vienas maseziau apie ji 
nepaliaujamai, 
moteriszkei ?

Ka jie padare 
Ar ji pabėgo isz 

miszko? Ar surado kas ja, ar 
nuvežė ja ligoninėn ? Nieko ne
atsitiko tokio, kas butu isz- 
sklaidės mano abejones;
laipsniszkai laikas ugdė mano 
susirūpinimą.

Xa, sekama rudeni girioj bu
vo labai daug paukszcziu me
džioklei. Ir kadangi jaueziaus

be!

pasveikus, asz nuėjau iki misz-

♦>

l KI

Matykite szitus 
priesz pirkimą
Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumns arba

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

.50
Iii ten ir 
neįgalios

O

Įil

ift

Isz Mahanoy City ($3.25) ***««««

Nedelioj 4 Novemberio
Ekskursija in Philadelphia

SPECIALIS TREINAS SUBATOS NAKTĮ: 
Isz ShCnandoab ... ............... 2:00 ryto

. 2:49 ryte

DAKTARAS HODGENS
Fhiladellphla Specialistai 

Utthenejurio ir Chronliika Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti soedlka- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikota nuo manaa yra 
gvarantuotaa.

J algų esate silpni, nervlszkl ar li
tuoti. nedarykite ton klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mans ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas ssir* 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, Iszberlmal,
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, Jeigu teip tai matykite ma
ne.

Kumatiemas visokiuose padėjimuo
se, teippgl isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, sannatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iszbllszkusls ir 
iBzberimai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklejs, stokaa en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, is z tin ima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykaL Po tam 
iszalszklnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
saban gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
Icožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisos valandos
nuo 9 ryto iki 8 vakare.
No. 44 BROAD ST.

Balsuokite už savo Tautiete

V. Dundzila
ISZ SHENANDOAH

Ant County Controller
Ant Demokratiszko Tikieto 

Praszo jusu balso ir intekmes

0

Balsuokite už

Wm. C. James
----- ANT------

County Commissioner
Praszo jusu balso ir intekmes.

A.

BALSUOKITE UZ

Dr. Geo. S. Hensyl
i*’■
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