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25 centai ant užlaikymo 
namo per diena.

Indianapolis, Ind. - 
kin vyru, kuris duoda sav
cziulci tik 25 centus ant dienos 
ant maisto ir užlaikymo namo, 
Mrs. Klara Brand U(‘galejo isz 
laikyt ir užvedė teismą ant per 
siskvrimo nuo savo vvro llar • • 
ry. Negana to, lankei aplaik 
davo žandinius nuo vyro, I 
praszydavo daugiau pinigu.

Vyras aiszkino slidžiai buk 
ne nori persiskirt nuo savo pa 
cziules kuria myli, bet buvo 
priverstas teip daryti, nes jojo 
mylima Klarute negalėjo užlai
kyti pinigu, ba buvo labai isz- 
laidi ir kad jai duotu deszinils 

dienos, tai vLus

Broliukas nenorėjo užmigt, se
sute suklijavo jam akis.

Kansas ('i 1 y, Kaus. — Trijų 
metu Izabele Palersoi^riszrado 
nauja budu kaip užmigdyt, vai
kus kurie ne nori užmigt ir (aji 
nauja būda panaudojo ant savo 
deszimts menesiu 
Danieliaus.

rado bonkule klijų, 
jog patepus

Broliuko

Iza bele
persi! ik rimlama, 
pirsztus klijeis sunku jei buvo 
i

kada Įjosi
V isZskest

• si<»s hroiiuk’as 
spHrdesi ir roko, 
užmigt i norints

pirszl us 
broliuką

U Io jo

('zionais

doleriu ant
praleist u.

Bulves po 30c. buszelis — 
tukstanezei pusta.

Ha v Cit v, Mieli.
bulves parsiduoda po 30 centu 
buszelis, o norints teip pigios, 
knpczei ne nori jnju pirklį. Al 
penoje randasi 
tnncziu biiszeliu bulvių
rengtos aut iszvežimo, bet isz 

• stokos vagonu, bulves pusta.
Grūdas kviecziu iszaugo 

merginos ausyje.
llele

szimtas tuks- 
pri

llillsboro, Ohio. — Helena 
Turner, visiszkai pasveiko po 
pavojingai operacijai 
padare daktarai ant josios au
sies kurioje iszaugo grūdas 
kviecziu. Daktarai turėjo isz- 
pjaut daleli kaulo idant grūda 
iszimt, Kokiu budu grūdas 
kviecziu gavosi in Helenos au
si, tai neatsimena.

Nubaustas ant 20 bilijonu!
X«‘\v York. — 'Kulas perlo

nus, kuris pardavinėjo vokisz- 
kas markes 
doleri likos

m

Pulasr ii

■
j:1

kuria

1 vi

- 100,000 už viena 
aresztavotas, Imk 

daro bizni ant ulvezios be leis- 
nu. Kada ji palicijautas pasta
to priesz magistratu, sudže ji 
nubaudė ant užmokėjimo <
doszimts bilijonu. Žmogelis isz 
emias isz kiszeniaus du ameri- 
Tconiszkus dolerius užmokėjo 
bausme ir iszejo juokdamasis 
isz siūlo.

' I

Miege nužudė savo tęva.
Lakeland, Fla. - C. S. W’hip- 

ple, kuris turi muzikaliszka 
sztora prižadėjo savo sūnui, 16 
met u senumo, iszkeliaut in kal
nus ant medžiokles. Vaikas la
bai nudžiugo isz to ir su t a ja 
misle užmigo. Ant rytojaus su
rado tęva nuszauta ant smert, X 
o pagal palicijos nuomonia, tai 
vaikas turėjo atsikelti nakties 
laike, pasiėmė karabina kada 
miegojo ir nuszove savo tęva.
Sūnūs ižduos tęva ant smert.

New York. — Down i u metu 
senumo Jonukas Matsaugas, 
buvo liudininku prieszais savo 
tęva už nužudinima motinos, ir 
pagal jojo liudinima, tai tovas 
turės mirti ant elektrikines kė
dės. Jonukas kalbėjo laike teis
mo: “Mamvte man davė de- 
szimts centu ir nuėjau ant pik- 
ezeriu, atėjau namon ir skai- 
cziau knyga kuknioje kada tė
vas atėjo isz miesto. Pagriebė 
revolveri szatikdamas in moti- 

jRJR nuszaus. Po tam 
paleido szuvi jai in galva, pa
liepė man atneszti stiklą Van
dens kuri paleido ant gulin- 
czios motinėlės veido. Po tam 
isfccjo i j* atvedė mano dedia ku
riam pasakė, jog nuszove ma
no motinėlių isz nctycziu. Teip 
nebuvo, ba asz viską maeziau. ”

Ant tojo pripažinimo, tėvas
tių’es mirti, bet vaikas to nesu-

♦ ■ « A • 1 ■

pranta, riea pasako teisybe ka 
mate ir kokiu budu tėvas nu
žudo motina/

'JI

'Kame g
v y gojo, kuris 
nenorėdamas 

ji siūbavo gera 
\alandelia. Izabele buvo tosios
nuomones, jog josios broliukas 
turi uždaryti akis polam už
mins. na ir patepė akis su kli
jeis. Po teisybei akutes vaiko 
nžsimerkv bet burnele buvo 
atidaryta isz kurios iszcjtinojo 
klismas. Kada motina sugryžo 
ir pamate ka Izabele padare 
nubėgo su kūdikiu iii ligonini 
te kur po keliu valandų su pa 
gialba szilto vandens ir žirk
liu susiklijavusias blaksztienas 
ai klijavo ir nukirpo.

Verdanti kava apszutino 
baisei kūdiki.

Detroit,Mieli. — Doszimts 
menesiu mergaite Dona Bright 
siausdama prie verdanezio 
puodo kavos, likos mirtinai ap
deginta kada puodas apsiverto 
ant josios. Kada ja ja tėvai at- 

in ligonbut i (’ohnnbuse,
kūdikis buvo jau miros.
Nepaikszas žydelis kuris už

kasė gyva paezia.
Brooklyn, N. Y. — Kamisije
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ULYCZIOS UŽBARIKUOTOS PER VOKISZKUS KOMUNISTUS.

a ui
viMosia\ <>kiel ijoi atsibuna sumiszimaj 

kulkii sukrauna ant ulv-
ima ir (.laiigeliuosia

Komunistai geisdami apsisaugot nuo
medžius ir 1.1. Pri<‘ Komunistu prisidėjo iszbadejusios mynios

Konia kožnam mieste Bad 
kasdieninio paredko.

ežiu visokius rakandus, plytas,
žmonių, kurie užkhipineja ant kronui ir juos apiplesziiuja.

—Lon-

surijo tiek 
tai raižytojas nopra-
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Vokiecziai dirba markes diena 
ir nakti.

Berlinas. — Daugiau kaip 
privatiszku spausiu- 

viu spaudina markes diena ir 
nakti ir tai ant trijų sziptudel 
Reichbanko. Trisdeszimts po- 
pieros fabrikai paaukavo visų 
savo zoposti popieros koki tu
rėjo ant rankos del valdžios.

Tasai bankas siunezia po 
2000 siuntiniu kas diena po vi
sas szalis Vokietijos idant pri- 
statvti bankams markiu. Au- 
tomobilei, 
vežimai 
naudojami ant gabenimo mar
kiu in paskirtas vietas Banko 
dirba tūkstantis moterių ir 
merginu skaitydami markes ir 
tai po asztuonos valandas ant 
keturiu sziptu.
Baisi skerdyne— 800 užmuszti.

London. — Per deszimts die
nu atsibuvinejo baisi skerdyne 
žmonių prie miestu Koczana, 
Radaviszta ir Islibo, Jugo-Sla- 

u žk lupi nėjo ant 
iszskersdami 800 

žmoni u o szimtns sužeido. Tuk
stanezei aploidinoja taisos ap
linkines.

Vokieczei ginkluojesi.
Parizius. — Generolą Fochas 

tautiszkai tarybai 
buk vokiszkas padėjimas yra 
labai pavojingas.
ginkluojesi 
ginklus ir amunicijo iz užrube- v • Z1O.
Iszrado gyduole ant plaucziu 

ligos.
Rymas. — Daktaras profe

sorius Marchiafafa apgarsino,, 
buk jaunas szvaicairiszkas dak 
taras Tomarkin, surado gyduo
le ant gydimo plaucziu užde
gimo ir kitas panaszias tam Ii- 
C/ O’ 

SU 
ta ligoniu, isz kuriu dydesnia 
dalis visiszkai iszsigyde o kiti 
pasveiksta.
400 bilijonu markiu už švara 

duonos Vokietijoi. " <■"* ’.r*
London. — Sziadien svaras 

duonos Vokietijoi dabar kasz- 
tuoja 400,000,000 markiu ir isz 
tos priežasties kylo nauji m ai- • 
szaczei terp ižbadejusiu gyven
toju. Tiejei ka ne turi ka vai-Į 

ir yra szelpiami per val- 
nopriyma paskirtos su

mos 1,000,000,000,000 nes sako 
tai neužtenka ant maisto, nes 
svaras deszros kasztuoje 3,000- 

o sviestas 2,000,- 
000,000,000 markiu.

Argi kas tikėjosi, jog skait
lines daejs lyg tam laipsniui, 
jog žmonis ne sztaht ju suskaL' 
tyt. Priesz kare jeigu skaito
me apie milijonus ir bilijonus 
tai buvo augszcziause, o szia- 
dion naudojame trilijonus, sek- 
stilijonus ir kva!drilijonus!
Dydelis gyvalt t žydu szkaloje.

Apie du tuksUn- 
czei susirinko ant maldų savo 
szkaloje. Kada žydai buvo už- 
ymti savo maldomis, kas tokis 
suszuko: ‘‘e 
kine sviesa 
kylo baisus suiųiszimas kuria
mo 65 žmonis likos sumindžioti 
ant smert o apie du szimtai su
žeista.

szimtaA

areoplanai, trukei, 
ir net karukai buna r
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Vagis pasiliko sau $15 isz 
$80 ant siuto.,

Pittsburgh. — Ana nakti ant 
Kast lind kokis tai vagis insi- 

barberszapi .paimda-
isz stalezio 80 doleriu. 

Kada ant rytojaus locnininkas

Užvydi gaspadinele supjaustė 
savo burdingieri.

Wilkes Barre, I 
Fmilius Polesio 
at.si vesdamas su 
prietelka, jojo gaspadinele Te
resa Cassana teip ant jojo už
pyko jog pagriebė mėsini peili ^szapos atėjo in darba rado gro

simi rk i us ir

susidedanti isz daktaru, kurie i> • ■. V . ,. Buczinsk;4 # K « k • r-B 4 o I kalti « m « Z. « • / I Zi 1 a . fttyrinėjo ar iszlikrtijii žydelis 
Abrahomas Becker yra nepilno 
pro! o,'a t rado buk 
yra pilno proto 
užmokėti savo

A brahomas 
ir dabar turės 
gyvascziu ant 

elektrikinio krėslo už nužudi-
nima savo soros.

A brahomas praojta meta nž-.\oranomas praejia nieia už
kasė gyva serganezia savo mo- 
teria Minnie. Jam prie to dar
belio prigialbejo jojo draugas 
už ka aplaike nuo Abraliomo 
szimta doleriu, l'ž tai aplaike 
prideczko nuo sūdo doszimts 
met u in kalėjimu.

Milžiniszkas pelnas nuo 
“cziugumo.”

Chicago. — Fabrikas 
LOiino ’ ’

“czi il
gumo) 

nutarė isz- 
savo szeri-

(kramtymo 
W’illiam W rigley, 
dalvti ant Kalėdų 
niiikams, kurie turi szeras toje 
kompanijoj, penkis milijonus 
doleriu kaipo uždirbto pelno.

Jeigu tiek -iždalys szerinin- 
kams ant Kalėdų, tai galime 
dasiprast, kiek tai žmonis su
kramtė szrnoteliu gurno. Kož- 
nam pakelije randasi dvileka 
pakucziu gunlo, o kožnam pa
keli je po penkis szmotelius gu
rno. Szimet parduota net 54 mi
lijonus pakeliu gurno. Padail

inkime tai per penkis tai ži- 
s u kramtė girnoj)

<r h
imsime kiek
musu merginos per meta.

Szerai W rigley parsidavine- 
ja po 125 dolerius, o dabar ke
tina ižduoti naujus szerus po 

Kurtas kompanijos 
milijonus dole-

Pa. Kada 
parėjo namo 

.savim kita

Isz Lietuvos.
■ —»

lauže in 
mas

(” Vienybes J ?

uždavė jam kelis 
pavojingus žaidulius. Manyda
ma jog ji užmusze iszszoko per 
Įauga isz penktu lubu ir užsi 
musze. — (fcerai padare.

'Plake savo moterelia kas diena.
X(‘\\ \ ork. ■— Vladislovas 

as, turėjo papratimu 
paeziule kas 

prie to pri
pratęs kaip gorime iniinszaines. 
Paeziulei tas labai nepatiko ir 
savo Viaduką apskundė, 
mokėjas bausme ir alėjas namo 
vida gerai apdaužė savo prisie- 
gelia. Kaimynai ižgird<> kliks- 
ma moler(‘s, 
jauta kuris 
priesz ta pati 
szikart turėjo 
t ukstaiiczius doleriu 
kad moteres daugiau neinusz.
Lietuve užmuszta per troka.

W dkes-Barre, Fa.— Nukres-

mateliu po durimis kurioje va
gis pranesze, buk singražina 
jam 65 dolerius, pasitikdamas 
sau tiktai penkiolika doleriu 
ant pirkimo naujo siuto, kuris 
jam buvo labai reikalingas.

suplakti' savo 
diena ir teip buvo

Toki tęva tik sudegint 
ant laužo/

\\is.

l’ž

paszauke paliei- 
\’lada nuvedė 
magistratu, bet

pastatyt du 
kaucijos

Milwaukee, W'is. — Papr: 
tai tėvams rupi apie dora pasi
elgimo ir gyvenimą savo duk- 
rcliu, bet kitaip pasielgė žvė
ris Jonas Sotermaims, gyve
nantis ant South Bay ulvezios.

'Kasai ižgama likos atvestas 
stula atsakyti už nepadora 

pasielgimą savo penkiolikos 
metu dukreles, nes tėvas pavė
lino kokiam tai
pas ji namiv ir žinojo, jog tasai 
rakalis pasielginejo bjaurei su 

v v ra ir

is-

Kad tokiu kunigėliu butu 
daugiau.

Rageliai, Rokiszio apskr. — 
k or.) — Szi pa

rapija yra mažute ir labai var
ginga tik. del savo tamsybes. 
Klebonauja
Tai yra kum A. Strazdo pase
kėjas. Nors kum S. yra labai 
umaus budo ir paklaidų pada
ro, bot jo gerieji darbai virszi- 
jų paklaidas. Jis visgi vertas 
priskaityti prie geriausiu ku
nigu. Jam visi lygus: ar elgeta 
su lazda, ar vyskupas, ar val- 
lininkas, ar pats prezidentas, 

O jei

kun. S. Stakelo.

Nuszove krakadiliu kuris nuri 
jo 12 vyru, 6 moteres ir 

8 karves (!)
Vigrai, Suv. Apskr.

kiszkoje pusejo, Vigru ežere 10 
diena Spalio, užmuszo su armo- 
tiniu szuviu milžiniszka kra
kadiliu, kuri mate daug žmo
nių. Tieje žmonis pasakoje buk 
tasai krakadilius turi 10 sieks
niu ilgio o 4 ploozio. Badai ji
sai surijo dvilcka vyru, szeszes 
moteres ir asztuonos karves.

(Kokiu budu dažinojo kad 
tasai krakadilius 
žmonių, 
nesza.)

Szia gromta isz Lietuvos ap- 
laike nuo giminiu Petras Su- 
szinskas isz Clevelando, Ohio.
Žydai patraukti teisman už 

lietuviu muszima.
Kaunas. — Spaliu men. 6 d. 

sporto aikszteje prie Janavos 
aiksztes buvo rungytynos tarp 
žydu komandos ‘‘Makami 
lietuviu ”
jungos komandos. Per mngty- 
nes invyko pesztynes. Dabar 
miesto milicijos vadas pra.no- 
sza, kad kvota apie tai, kaip 
žydai inusze lietuvius, jau pa
baigta ir Spaliu 20 d. pasiusta 
Kauno 1 nuovados Taikos Tei
sėjui, kad patrauktu kaltina
muosius atsakomybėn.
Pasileidus mergaite apvogine- 

jo pribuvusius Amerikie 
ežius.

Kaunas. — Kriminales mili
cijos pastangomis tapo sugau
ti!. moteris, apvogusi amerikie
ti Kliosztoraiti ties

atstovybe peroi-

kvota apie tai, kaip

(lUnites
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jojo
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v v rui rast is

r mdukteria. Tęva, 
luktm t' uždare, kalėjimo.

vijoi. Serbai 
gyventoju

apreiszke

ir
Vokiecziai 

supirkinėja
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(a nutruko ant kurio važiavo 
su savo vyru, kada t rokas susi- 
musze su bosu ant Carey uly- 
czios, pati Petro Želinskio isz 
Szikszines nukrito po ratais 
sunkaus automobilio kuris»per- 
ejo,per nelaimingos galva, už- 
muszdamas jaja ant vietos. F. 
Redmond, dreiveris boso, likos 
pastatytas po $3,0(H) belos lyg 
t y rinejimui. >

Penki užmuszti musztyneje 
už mergina.

Bemidji, Minu. — Leonardas 
Portano, 35 metu, susipeszo su 

už
nu-

Kūdikis užgimė be akiu. 1
Mayville, Pa. — \rienas isz 

a m toje 
kada Mrs.

nepapraslu atsitikimu
atsitiko czionais,

Arantiene pagimdė ku-
♦

inveno

Frank 
diki be akin 
žiulei is

<>•

ant gilukio ma
tiki ai dvi va

landas po užgimimui. Daktarai 
sako buk tai 
atsitikimas 
moksle.

antras panaszus 
daklariszkam

t

Numirė, adgaivino ir vela 
numirė.

fermeriu
Chicago. -

nuszove
40 doleriu, 
vra vertas 52 
riu.

Fordas užkalbino tikra 
palociu.

Chicago. — Vienas isz pui
kiausiu vagonu koki kada pa
dirbo Pullmano vagonu dirb
tuve vra del Henrikio Fordo. 
Vagone talpysis maudinycze, 
m i ega m k a m ba re i, sk a i t i n y cze, 
radio, telegrafas, kukne žodžiu, 
viskas, kas randasi goriausem 
hotelije. Vagonas kasztuos apie 
penkis milijonus doleriu. Jokis 
milijonierius tokio vagono ne 
turi o ir karaliuj negales ge
riau atbūti kelione geležinke
liu kaip Fordas.

miega įtik a mba re i

v

Oskaru Tiinmv 
15 metu Myrtle Sandųrs, 
szove ji ant smert, o kada tė
vas merginos atbėgo in pagial- 
ba, nuszove ir ji. Ne gana to, 

merginos motina ir
szerifa W’ilsona kada tasai no
rėjo žadintojų aresztavoli. Por- 
tano nužudęs savo priesza, pa
griebė mergina ir bego su jaja 
in artima girria, o kada tėvas 
ir motina bego paskui rakalis 
nuszove abudu, po tam szerifa. 
Mergaite surado ant rytojaus 
pusgyvių apleistam name, nes 
tasai ižgaraa jaja subjaurino.

14 milijonu automobiliu lyg 
' Nauju Metu.

Washington, D. (). —
Naujlt Metu Suv.x Va 1st i josi a 
turėsime keturiolika milijonu 
automobiliu, arba vienas del 
kožno asztuoiiiu žmonių. Euro
poje vienas automobilius pri
puola ant kožno 112 žmonių, t

i 1 ■ t ■ Ui' ‘ W1'' ■ I ..Mt , aJ' ' . ’ i j,.

Rozalies Man- 
niard, devynių metu mergaite 
aid kurios daktarai buvo padu
ria operacijų staiga i mirė. Dak
tarai manydami jog mergaite 
gal adgaivys, perpjovė krutinę 
ir pradėjo braukyti jos szirdi. 
Po keliu miliutu mergaite pra
dėjo kvėpuoti. Po keliu valan
dų pagyvenimo mergaite vela 
mire ir daugiaipjau neatsigai- 
vino.

Tovas: — Da tu vaikeli ne- 
daaugai, kad senesnius turė
tum mokint.

Sunns.

Kovas:

Lyg

*

O mano Dieve! kas 
su tuom svietu stojosi, kad tai, 
tu butum mano tėvui teip pa
šaipias, tai jis tau butu kaulus 
sulaužius. O! tai jau tokis ir
tėvas laivo!

’— Doszimts kart buvo,To: 
geresnių negu tavo .lovas! tu

I • * • 1 • • i i /sziuues veislil!.
/■ '

■I. ,p ",

jis visus lygiai gerbia, 
reikalinga, tai nepasigailės ir 
savo kumszczio ant ju nosies 
pamėgint i. Daug Lietuvos val- 
lininkn nuo jo gavo in apykak
le už skriaudimą vargszu. Apy 
linkės biednuomonei visokiose 
bylose tarnauja veltui. Szliu- 
bas, kriksztas, laidotuves pas 
ji labai pigios, o jei neturi, tai 
ir nereikalauja. Pats neszioja 
labai prastai. Kelione po 12 
varstu tankiausiai atlieka pes- 
czias. Jo valgis — juoda duo
nele, bulveles su rugusiu pie
nu. Jo parapija labai tamsi ir 
daug

Bet jo sziame dalyke negali
ma kaltinti, nes senelis jau ne
beveiks jaunimo
Czia turėtu trejetas geru inte
ligentu darbo bent keleriems 

Žmones dalinasi in

Ke Liono po 1

isztvirkusio jaunimo.

apszviesti.

metams.
dvi grupi: komunistai ir cariz-

Tokiem žmo-mo užtarytojai.
nem niekados nebusi geras.

Pleszimai.
Bagdonavas. 5 kilometrai 

• Bagdonavo stoties, apie 
vai. nakezia, du plesziku 

pastojo kelia važiuojantiems 
isz Raseinių geležinkelio totin. 
Pirmas vežimas, kuriame va
žiavo teisėjas Maczys ir Olke-

nuo *
12

il iszk is isz Virbalaiaus, bei Ko- 
palovas isz Raseinių užkirtos 
arkliams nuvažiavo; tik p. Ma- 
czys paleido 
szautuvo, 
kams nepataike. Antra-gi veži
mą pleszika.i susistabdė, ir per- 
szove tri pirklius, žinoma, juos 
apipleszyami. ' Vienas jaunas 
pirklys, sako, esąs sunkiai su
žeistas.

.Kelias isz Raseinių dabar la
bai pabiures, vienok kito .nova 
nuvažiuoti in stoti. Bot ir tas 
nėra sergimas. Sako, tai esąs 
tojo apylinkėje jau troezias plo 
sziktt (ir beno tu paežių) už
puolimas. Pirkliai inbauginti, 
o reikalai keliauti privęreziiu..

viena szuvi isz 
bet turbut pleszi-

X.

Statcs Lines” i 
to menesio 17 d. Vagile — Ag
nieszka Vitkute isz Panemunes. 
Vitkute buvo pastebėta ir su- 
arosztuota po to, kai ome pirk
ti patalines, ir kitus daiktus ir 
kai jos gyvenamoj vietoj pra-
sidejo girtuokliavimai. Krimi- 
nalei milicijai Vii kute papasa- 

bosirengusi važiuoti in 
United

kai Kanados emigracijos in
spektorius ten tikrino aplika
cijas norineziu važiuoti Kana- 
don Lietuvos emigrantu, 
kuto sako:

“Pamacziau dolarius. Apsa
lo szirdis ir nepasijutau, kaip 
ranka
Paėjus prie Soboro 
pažiurėjau, kad penkiaszimti- 
nes, ir susikiszau
Ten viso buvo 3,000 dolariu ir 
4 litai, o jeigu tas amerikonas 
sako, kad daugiau, tai jis me
luoja.” '
Ji sakosi pinigus atdavusi sa
vo kavalieriui Pelikauskui, bot 
Polikausko brolio žmona kri
minalinėje pareiszke, jog Vil- 
kute jai gyrusią davusi P. tik 
700 dolariu. Vilkute, 
isz Kaimo, buvusi labai links
ma ir nuėjusi in avo drauge in 
Szanczius, surasziusi laiszka 
nova nuo brolio isz Amerikos 
i/ pridėjus prie seno Ameri- 
koniszko voko, rodžiusi Pcli- 
kaųskienoi, girdamosi gaunan
ti daug-tuktaneziu dolariu isz 
Amerikos.
kritmnalnei milicijai pareisz- 
ke, jog jos dūkto namie negy
venanti, nieko nedirbanti ir tt. 
Vilkute sakosi 500 dolariu iz- 
keitusi vienoj pinigu mainy
mo kontoroj Laisves Alėjoj, o 
500 pametusi. Kriminalines 
valdininko praszo ja paleisti, 
siūlydama tada atiduoti pini
gus.

kojo
Amerika ir lankiusi
States Lines rasztine tuo metu

gas. Taisos gyduoles naudojo 
didelia pasekmių ant szim-

1 'i!
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Vil-
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in kiszeniu inkiszau. 
darželio

už anczio.

parėjus

Vitkutės motina

........ ...... ........

Du datbininkiszki ban
kai New Yorke in kurias sude
da 180 darbininkiszkos-unijos 
savo pinigus turi arti 10 mili-

*

jonus doleriu, kurias sutaupi- 
no in 
pinigus.

I

judš darbininkai savo
r

pryt 
džia

000,000,000

'Kijevas.

a fajerj ir elektri- 
užgeso. Szkaloje

Upo Nilus turi daugiaaše 
visokiu žuvn no kaip kita ko
kia upe ant svieto, nes joje su
gavo net 9652 visokiu kainu 
žuvu, * 
dže
szum 300 milijonu kopertu del 
savo biznio.

Szimet Suv. Valstijų vai-, 
ketina sunaudoti suvir-

irt
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AVashingtone užsidėjo nauja 
draugove kurioj t ikslu Ims ko
voti prieszais kukluksu drau
gove ir jo panaszioms. Nauja 
draugavę shmgsis investi nau
jas tiesas su pagialba legisla
tures, idant uždrausti visoms 
organizacijoms rodyt is ant uly- 
cziu su uždengtais \(*idais ir 
bausti juos atsakanczri. Kokia 
tai draugavę, lai telegramai 
nepranesza, tiktai spėja Imk tai 
\ ra kokia kai a lik isz k a organ i- 
zacije.

r*

A

Įgns ar mote*re

apskait yma žilumu,

ant svieto yra 
priv(*rstas per gamta turėti du 
tėvus (tęva ir motibn), keturis 
tėvukus, asztuonis pi'a-tevu- 
kus, 10 impedžiu ketvirtoje ge- 
neracijoi adgal, 32 penktoje ir 

dviliktoje
t risdoszi uitoje 

genoracijoi adgal. Ponkesde- 
szimtoje generacijai adgal tu
rėjo net 5,302,71)4,914,214,(M0

konin 1,050,000 
1,073,000,000

ir

net 
giminiu.

pripuola ant 
padotko, ant

Pagal 
lai angliszka valdže yra brau 
giause, lai yra, josios užlaiky
mas, nes kožnas padorias ang- 
liszko karaliaus, turi mokėti 
ant moto po 95 dolerius, (tiek 

kežuos galvos) 
užlaikvmo vai-

džios, karaliaus, virszininku ii’ 
t.t.

Antru sklypu yra Praneijr, 
kurios padoriai moka po 42 do
lerius padotku ant meto, Suvie- 
nytosia 5’alstijosia pripuola 
an! kežuos 
rius, Japonijoi 13 doh*riu, o 
Italijoj 1 1 doleriu ant galvos.

Ilnbhard, garsingas arkiolo- 
gas ir užveizdetojas m užėjau s 
Oakland, Kalifornijai, tvirtina-, 
buk Adomas ir .Ieva, buvo teip 
dideli, jog sziandieninis pa
prastas žmogus iszrodo priesz 
juos kaip niksztukas ir galėtu 
lengvai sutilpti in Adomo ki- 
szeniu (jeigu ji turėtu). Pagal 
llubbardo tvirtinimą, tai Rojus 
turėjo rastis czion Amerike!

Dabai’ jisai rengėsi keliauti 
in Gland Canyon jeszkoti kau
lu senoviszku žmonių ir milži
nu, kurie gyveno penkiolika 
milijonu met n adgal.

gyvenon.

Valsti josią 
galvos po 38 dole 

doleriu.

Kanadoje prohibieije 
per szona paskuiirduosia rin- 
kimuosia. Provincijoj Alberta 
likos nubalsuota 30,000 balsais 

prie
Quebec, Co- 

Manitoba ir Alberta 
svaigi-

gavo

didumu idant sugryžti 
szlapiuju laiku o 
lumbia, 
nubalsavo pardavinet i 
nanezius gerymus.

Dabar isz Kanados da dau
giau pargabens alkoholimis. 
Isz Washingtono iszkeliavo ka- 
misijv in Kanada, idant užbėg
ti szmuglcravima in Su v. Valst. 
kuris kaišei padidėjo.

užsibaigsNeužilgio
Yorko lenktynes garsingu ėdi
ku kuris tęsęsi per visa menesi, 

laikui didžiausiu

•w

pravarde su- 
, nes “con- 

reiszke sunaudoti arba

Lyg sziam
ėdiku yra kokis (ai Ludvikas 
Consumo, kurio 
tinka su jojo budu 
sumo”
s u va Įgyt i.

Tomis dienomis
plociaus galėjimo, arba goriau 
sakant atsisėdo prie stalo du 

dinezei isz kuriu vienas su- 
svaru bifszti- 

prie to bulves, 
10 tamei- 

czni ir ižgere szeszes bankas 
tai neszlektai 

Amerika,

valgė 12 ir puse 
ko, neskaitant 
duona,

stojo ant

makarono, 
szeszes

alaus, ir
“ sauso”
žmogum buvo kokis tai Divda- 
ti. Dabar svietas lauko su ne
kantrumu, kiek suvalgęs Con
sume.

ant
o tuom

II.

‘ ‘ Vieny be ’ ’ 
litu Lietuvoje sekaneziai:

“Lietuvoje daugelis skun
džiasi del litu, arba pinigu, sto 
kos. Daugelis ragina valdžia 
leisti daugiau litu apyvarton. 
Bet juk Amerikoje yra milijo
nai aukso, yra milijonai pini
gu. Bet ar ežia gyvenimas pi
gesnis, ar algų už tenka pra
gyvenimui, ar darbo visi turi ? 
Kalbėtojai apie pinigu daugi
nimą pamirszta, kad pinigas 
nėra turtas: jis, kaip ekonomi
jos mokslas rodo, yra saikas, 
mastas, miera. esamo turto, bet 
ne pats turtas. Vokietija iv Ru
sija turėjo milijonus pinigu, 
nes yra bankrotai, negalinti 
nusipirkti nei menkiausiu gy
venimo reikmenų. Gali būti, 

turto,

■ ■ * — 4

raszo apie stoka

reikmenų. Gali būti 
kad Lietuvoje yra daug 
tik neužtenka micros, arba pi
nigu,
Amerikoj yra daug micros, bot 
nėra ka mieruoti, ir auksas dy
kai guli banku skiepuose. Jei 
taip — tai visgi galima butu 
surasti būdas kaip piniginiu 
ženklu skaieziu padauginus, 
kad visiems žmonėms užtektu 
litu, nors kas dieninei apyvar
tai. Ar galvoja. Finansų Minis
terija apie koki plana tuo rei
kalu,‘nėra žinoma, 
ministerial tik su svetimais 
mylisi szneketis, bet ne su sa
va spauda.

kuo ji mieruoti; kaip

nes musu

J >

*
Ar žinoto, jog kožnas žino- f *

Mrs. Ruby 15*11 is, 53 motu am
žiaus, gyvenanti an! formos 
aplinkinėje* Sherar Bridge*, ap- 

ligenibuteje, 
giulh(*jima 
vra elekinga

gyveuapt i

sa k e buk už isz- 
gyvasl ies 
szunims.

JOSIOS 
dviems

Kada važiavo vežime, lasai ap
sivertė ant josiąs su visu savo 
sunkumu, jog negalėjo kvė
puot. Szunes kurie bego paskui 
atkast* josios veidą isz purvu 
ir tokiu budu galėjo kvėpuot. 
Po vežimu radosi per penkioli
ka valandų pakol pravažiuo- 
jentis automobilistas josios 
neiszgialbejo.

automobilis! as

penkioli- 
niergaite isz Chica- 

aresztavota už

thia Barauskiute, 
kos metu 
gos, kuri likos 
prigulėjimą prie bandos jaunu
piktadariu, likos uždaryta ka
lėjime kur šukele 
terp kitu kalininku

iszbegti, surisz-
laini kelis dažiuretojus.

sumaisze

revoliucije
ir ketino

visi isz lenais 

visa užmanymą
predentas kalėjimo kuris ta
me laike pracjtinejo užtemin- 
dainas surisztus dažiuretojus. 
Paszauke pagialba ir revoliu
cije likos tuo apmalszyta o 
Onutia uždari* atskiriaur kam-- 
barelije ant duonos ir vandens. 
Kas bus isz Onutės, kada bus 
pilnamete? O gal užbaigs gy
vastį ant kartuvių’

Bet 
su

Priklauso
Asz savo

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda nikeliavimo ir 

pleitinimo szapa. 
dviem savininkam.
dali parduodu už 18 sziintu do
leriu. Dirbtuve aprūpinta vė
liausios mados maszinom. Dai
liame geso inžinas 25 ark. jie- 
tfa, elektros motoras, standai 
ir t.t. Galima nikeluoti visokius 
daiktus. Biznis ejna gerai, 
pardavimo priežastis važiuoju 
in Lietuva. Gali pirkt ir nepa
tyręs to amato, 
apsiima iszmokint szita amato 
ir varyti bizni. (t.95

Biznis

nes partneris

V. Stankus
5013 Melrose St.

Philadelphia, Pa.

išPirkite Tiesiog
DirbtuvėsSu5/"erku‘‘-

Mcb prisiusime tiesiog i 
TamiatoH narnu* tą nepa- 
prantoa vertče NAUJĄ 

f KABINETINĮ PHO-
NOGRAPHĄ klirio 
atvaizdą čionai matote, bu 
20 nauju lietuvlfiku 76c Co
lumbia rekordu, grojančiu 
40 jvairiu kompozicijų ir 200 
Keriaužiu adatų. *-viaką už

$29.
Persiuntimą Apmokame• <

TIKTAI PAMĄSTIKITE? $29 nuperka Tu- 
mietai phonotrraphą, kurio padirbintas ir balso 
Kiinjumas lyjrinimi nu phonotfrtiphu, kurio yra par
duodama po $ 150. Kabinetas labai gražiai padary
tas U maboniniomedžio, turi stipru motorą ir aišku 
balsą. Galima ant jo tfrajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
TAMISTAI TIESIOG iŠ DJ RBTUVES, Šia budaa 
pardavimoautaupina Išlaidas:pardavėjų* verteliu, 
agentu* oi sėlio, pervežėju ir 1.1, ir, štai, ton vIbom 
su taupi n tos RUaldoa atiduodama TamUtal,

Kiekviena mašina esti išbandoma ją IŠsiučiant— 
tat gi yra gvarantuojama ant 20 mėty. UŽ $29 pri
siusime Ta mis ta i ft| puiku kabinetinį Phono^ra- 
phą. su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu, 
grojančiu 40 įvairiu kompozicijų 1r 200 geriausiu a- 
daty. UŽKanedinlma uvarantuojame, arba grąži
namo pinigus. Prlsiyskito Money Orderi ar Čckj.
UŽ6IHAKVKTĄ NEPAPRASTĄnARAPI 
PHONOG^APHĄ IR nEKORDUSMMDAn! 

General "Phonograph Co.
2271 St. Clair CA ve. . Dopt. L. 21

g^aphą ir rekordus

n. viair c/ive. • uopi
CLEVELAND, OHIO

| T ■ H .I

Isz Lietuvos^ Nosis ir Gerkle.
____________ i ■' 

i____ --
Mnžni žmonių pasaulyje turi 

toki užsiėmimą, kuris roikalan- 
iszimtinai, ju 

uostymo ir ragavimo pajau!i- 
, kuriu tižsle- 

rei kala uja.

..........   ,4

Piktadarei bandė apipleszti- 
kancelarije

Joniszkclis, 
aps. — Isz 8 in 9 d. Spaliu m. 
vai. nakties nežinomi piktada
riai iszlauže Joniszkelio vals- 
ezians rasztinos langa ir bandė 
insiveržti in rasztine. 
dės triukszma Imv. g 
kambarije Valscz. rasztininkas 
K. V., laikydamas rankoje sn- 
szuko piktadariams. Pasigirdo 
smarku szuvis ir kulka per pu
se metro prazvimbė pro galva, 
pramusze raszt inesknygu spin
ta, pcrsiskvc'rhe per knygas ir 
bylas ir atsimuszc in siena. 
Raszt .i n in kas taip pat paleido 

užpuolikai pabūgo ir 
tuojau pasileido bėgti ir dingo 
nakties tamsumoje. Vietos mi
licija. isz rastos kulkos konsta
tavo, kad piktadariai buvo ap
siginklavę vokiee.ziu kariszku 
szautuvu. Užpuolimo tikslas ne 
aiszkus. Valscziaus kasa rasz- 
tineje taikoma. Pereitais me
tais Vals. Valdybai -buvo pri
siųstas anonimas, laiszkas, kur 
grasoma nužudyti 
raszvedi apie ka. užvesta byla 
teisme. Yra vilties; ka,d pikta
dariai bus surasti.

I

SZUVI,

Biržu Pasvalio
o

ja naudojimu

n
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H
DI!
t '> ’ 
y

ti I

Iszgir- 
įtc! imajam

v i ražaiti ir

Valdže ji apdovanojo už
narsumą.

Netomindamas ant 
vast ies
skenstanezius draugus isz

Champlain, Walteris 
Trimble isz New Yorko, aplai- 
ko auksini modali nuo valdžios 
už narsumą.

savo gy- 
gelbodamas du savo 

draugus
Laike

t

TRUPINELEI APIE 
MOTERES.

mo. Y ra žmonių 
mimas reikalauja uostymą 
kvepalu, ragavimu, arbatų, sū
riu, ir t. t., bet jie sudaro labai 
maža, dali viso krazto gyvento
ju. .Jeigu nuo žmogaus atimtas 
uostvmo ir 
mas kad nors tas 
tingai valgio 
bot tas neimtu ypatingai dide- 
lis ynuostuolis 
tais pajau! imais. 
uostvmo ir 
inai neteki svarbus kaip regė
jimo arba girdėjimo pajauti 
mai, tas nereiszkia, jog žmogus 

domes kreipti in 
tuos jo kūno dalis, 
mažesnes svarbos.

ir gerkle yra, isz da- 
ir platinto-

ragavimo pajau!i- 
a.timtii ypn- 

užganedijima.

su lygi rius su ki- 
Kad nors 

ragavimo pajauti-

turi mažiau
kurie turi

‘P i žiu re j ima

brieža

nosis v ra
tas organas
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CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI g
GIMINES IN AMERIKA? 5 

2629 Lietuviai atvazuo*. in ežia 
• zi meta.

& Lcbk musu rasztinei Kaune pa- S

kr-
©
ii

Nosis 
lies, pagi'lbininkai 
jai uostymo ir ragavimo pajau
timo. Nosis ir gerkle svarbus 
todėl,-jog susirisza. su maitini
mo sąnariais. Yra kelias per 
kuri maistas ir oras invest i Jn 
kana. Svarstant
nosies ir gerkles Su v. Abi 1st i ju 
Vieszos Sveikatos Biuras pa- 

keliolika faktu kurie 
ypatingai palioezia tu sa na r iii 
veikimus.

Visu pirmiausia,
per kuri mes pa

žystame kvapus. Y ra kvėpavi
mo svarbiausias organas. Y ra 
kelias per kuri.oras iueina. in 
kuna ir prirengia ta orą priesz 
inejima. in plauczius. 1 ’/.gavi
mas nosies, arba, jeigu per ko
kia, liga netinkamai veikia tas 
gali sulaikyti viena ar dau
ginus to organo veikimu ir tas 
gali atsiliepti ant visos sveika
tos. Kartais kūdikis gemsta su 
kokiu nosies trukumu. Karlais 
nuo sužeidimo kūdikystėj 
sis pasilieku! 
nosies 
dasi nosies viduryje, gali isz- 
tint ir visai sulaikyti kvėpavi
mu per uosi.

’Pas nosies

no- 
nesveika. Ir vėl. 

pamuszalas, kuris ran- 
nosies

, pamuszalas yra 
labai svaraus, nes lankiai gera
sveikata priklauso nuo jo. Kar 
tais, tavo pavadintas 
galvoje” yra. isztikru.įu uždev ra.

• 4 szaltis

girnas nosies pamuszalo. Mik-
organizmai

I
Nereikia A 

turintiems 5 
nes 5

i

geros kelionei

1 gelti jusu giminėms iszgauti pas-
portUH ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono.

Z laukti del vietos,
Cunnrd Liuijos laivakortes.

A Cunnrd laivas iszplaukia isz Eu- S 
ropos kas kelinta diena. Cunard

5 laivakortes

2
del

e s£J O Z
yra

zI
t 

.□f y

SAKO, BUK CHICAGOS ŽEME PRIGULI PRIE JUJU.

'į
r
I

<

y ant laivu Aquitania, Bcrengaria
'A ir Mauretania, greicziuusia juru
‘Z, kelione tarp Lietuvos ir Ame- Z
•/ rikos. Del dauginus informacios 5

0 kreipkitės pas ,musu vietinius
H 1 /i n

ir Mauretania , greicziuusia juru j^į

■f

i
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2
i re i pk i tęs pas

ta agentus arba musu rasztiineje.
)įGUNARU LINE,

*

^vLlvlIUr JjlJl 
y 25 Broadway,
£ flew YorL

e

sI
i
i

JSkinaway, kuris.turi 110
motu, seninusi indijonni iszsztamo Pottawatomie iudijo- 

nii isz Kansas, atvažiavo in Washington^ 
kurios stovi(sziadien Chieagas, 
doleriu.; »

11
' i -K
*>
•)

•* molu ir X uunoinsk n k turintis

jeszkot i žemos ant 
kuri kainuoji* an! 35 milijonu

< < »f

M

organizmai turi danginus ener
gijos ir asztriai atakuoja uosi 
ir kitas artimas dalis, tuomet 
apsireiszkimai stipresni. Szal
tis galvoje turi būti prižiūrėtas 
ir neapleistas, nes pa vėjingas 
ir in laika gali pasiliki! nuola
tiniu ar kroniszku uždegimu.

Geriausias 
szalti vra.

iiHiwii.fiiH mm     >^>* —rillmir inmi m- ,(a._ - -y „n. linu mg - r- n - rnT"-"

PAJESZKO JIMAI.

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
"OHIO” “ORCA

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 

, keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigaelos visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

2fl Broadway, New York.
1 arba paw vietinius agentus.

f -

Asz * Magde 
paieszkaii savo pusbrolio

i isz
Mariampoles 

Pirmiaus gyveno ('hi- 
| eago dabar nežinau kur. Jeigu 

laikas sulaikyti kas apie ji žino meldžiu pra- 
neszt arba tegul pats atsiszau- 

Tai yra? stengtis iszvengti szai-l kia.
Nuolatos laikyti 
fiziszkame padė

jime, ir neiti prie tu asmeniu, 
kurie szalti turi. \’isiioni(*t rei-j 
l<ia. atsiminti kad szalczio 
mulai laisviai g. 
ir nosyje. Ypatingai 
gieniszkai tos dalys nėra aprū
pintos. Todėl yra labai svarbu 
kuoszvariaiisia 
t is, burna, uosi 
žinrek szalti taip kaip prižiū
rėtum kita užkrecziama 
Kosuliavimas ir 
gali perduoti 
tiems. Toli laikykis nuo tu, ku- i 

pats szaleziu 
sirgtom tai atsitolink 
kurie vka sVeiki. Szvarniuas ir 
sanitariniai 
szalti sumažinti.

Szviežas oras, aides spindu
liai ir užt(*k(inai gero, szviežio, 
vandens ir poilsis lovoje pad 
at si k ra t v t i 
gink save nuo 
bildu apsiginsi 

savo artimus ii’ visuo- 
Naudojimas 

tęs arba kita koki ‘daigia kai
po uždanga kuomi*! reikalinga 
eziaudyti arba kosėti apsaugos 
tavo artima ir savo.

Geriausias būdas atsikratyti 
o- 
Ir

kola (įninki paeinant i
i i • ir* t • •bunelin Kaimo, 
Apsk r.

priesz užpuolimą.

ežiu gavimo. 
sa\ <? gerame

r-'

gyvuoja burnoje
kur lie

t .95)

Kazlauskiene
M v- 
T,,- «<

L

I

Mrs. M. Kazlauskiene
5S Stagg St..
Brooklyn, X. Y. į

Lietuviszkas Bankierius
I ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

Mano sesuo M a rcele Balu-
eziute po vyrui pavarde* Skie-
(•(‘viczioiie, api<* 14 metu adgal 

Jeigu kas 
ap’n* jia žino, meldžiu pranoszt 

>a

gyveno Chicago.
<

užlaikyti dan-1 ari
i r gerk le. I *ri-

Jiga.;
eziaudyjimas j 

szaH'zio liga k i-

rie serga, Jeigu
nuo t u.

paproeziai padės

t.94)

tegul pati atsiszaukia.
.Jurgis Balutis

Girard vi lb*. Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias litas.

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

kL4

es 
nuo szalczio. Apsi- 

szalczio, tokiu 
savo, savo szoi-

ros k op isz k i 
priežastis to uždegimo.

galvoje 
rhinitis.

' Szaltis nėr priežastim to pa
dėjimo. “ Rhinitis“ arba szaltis 

ar bakterijos i nei na 
Jeigu 
vietoje per ii 
nas vra 
szalczio dgr 
nintas, užtektinai kraujo nepri
eina in ta dali kūno ir krauja
gysles nosyje susitraukia. Kuo
met nosies pamuszalas susilp
nintas, negali apsiginti nuo už
krėtimo, bakterijos, kurios vi
suomet randasi .nosyje ir bur- 

pasinaudoja ta. proga ir 
uždegimas seka.

Uždegimas yra pasekmes su
tinimo. Szis paaiszkina ta slo
ga kuri tuojaus 
kuri yra visai panaszi in szitl- 
czio sloga. Kartais karsztis ir 
skausmas seka, bet tas priklau
so visai nuo platumo užkrėstos 
dalies ir isz užkrėtimo markii- 
mo. Jeigu uždegimas užpuola 
visa nosies vidurį ir užkreczia 
mažas g\ 
kvėpuojama 
pasekmes yra 
negu tuose

vra
To Geri Dantis — Gera Sveikata

Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gera sveikata. Prasti dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimu kurie 
priduoda jums daug bedu ir kartais reikia 
netekti darbo. Dabar yra laikas vengti 
blogu dantų. Valyk savo dantis su saugiu

szalczio 
las vra.

i 4 tikras va r-
(

C k

” Rhinitis“
galvoje yra ar tai. užkrėtimas, 

in uosi.
žmogus buna szaltoje 

ga laika ir jo ku- 
susilpnejes ir nuo to 

dauginus susilp-

myna, 
meno. skepetai

I

į

Dabar yra laikas vengti

ir atsakaneziu Colgate’s 
Ribbon Dental Cream

Daktarai 
ir .

Dentistai
. Rekomen

duoja
Colgate’s

I

nuo szalczio yra pailsėti lov 
je kuomet tik yra galima.

panaudoti Imigva 
vaisia viduriams 
valgyti’ neperdaug
v o ir gerti vandens 
tuonis arba devynis stiklus per 
diena,

reikalinga
paliuosuot i, 
gero, leng- 

apip asz-

\

moteres susi-*

lauke pirma kndyki turėdamos 
dvileka motu.

* Egipto moteres
investi

Eskimoso

stengėsi 
tiesos idant aplaikyt 

nuo vyro persiskyrimą be jo
kios priežasties.

Caribou, Maim* visi mies- 
tiszki dinstai yra apimti per 
moteres.

Leatha Jackson isz Den-;ji*
ver, Colorado, uždirba ant me
to po 
knygas.

Marcele Barrows, 15 mo-

$5000 pardavinėdama l*

art i ste kurios pa- 
perstatomi Pari-

#

tu mergaite isz Now Yorko yra 
jauniause 
veikslai vra
žiuje ant parodos.

Vienatine motore 
svieto kuri dirba, stovylus del 

. Mrs. Bessie

ant

Hari isz

numirėliu, yra
Rodman isz Seattle, Wash., jo
sios darbas yra puikus ir turi 
gera uždarbi.

Mrs. Ernesta
Anglijos, iszrado būda, padari
nio noporszlapoma materijola 
del drapanų. Josios iszradima 
pirko valdže.

PUIK! MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS” 

Vi«o» reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksatąis 
■kurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu .tiktai $1.50. 

W? D. BOCZKAUSKAS.CO. 
MAHANOY CITY, PA.

noje,

jaucziama ir

1‘ysleles po akiu arba 
gerkle, tuomet 

pavojingesnes 
atsitikimuose kur 

uždegimas pasilieka iszimtinai 
šienuose. Jeigu kiek

ne toks paprastas 
daugelis žinomu

nosies
nors tu užsislepimu pasilieka 
tose mažose gyslose po akiu 
iszejimas yra sulaikytas ir su 
tinimu skausmas yra didelis. 
Isz to visoTn.ittome jog tas szal
tis galvojo 
daigtas kaip 
mano.

Szaltis galvoje gali iszsiplo- 
toti in kitas kūno dalis, net ga
li dasiekti smegenius, Supran
tama, jog szis mikroškopiszkas 
organizamas /yra . prięžąstis 
szaleziu. Bet paprastai tui’i ma
žai energijos, bet kuomet tįcbet kuomet tie

y

tinkamai

pasekmių.jame
kuomet zaltesnis 

žmones privalo im-

kvėpuoti daug gero, 
szviežio oro. Ir jeigu greitai ir 

neaprupintas, tai 
szaltis galvoje gali turėti labai 
nepageida 
Sziuo laiku, 
oras ateina,
ti ypatingu priemonių apsisau
gojimui nuo szaleziu galvoje. 
Reikia turėti užtektinai szvie
žio oro kambariuose. Negyven- 
tokiose vietose kurios yra per- 
sildytoš arba kur oras yra per- 
sausas. Temperatūros szlapu- 
mas tavo kambaryje loszia 
svarbia role szalczio sulaiky
me. F.L.T.S.

kambaryje loszia

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

I ' - • -■« * J ! ■ , 4

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,”t 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal jr vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

1

L
ii

♦

Dr. Gedvylos TIKRA LIETUVlSZKA TREJONKA 50c.
Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 

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

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

liotuviszku 
ext raktu

Didžiausias invairumas visokiu gyduolių, 
žolių, perl'umu, czirkszliu del motoru, ir t. t.
Katalogu siuneziame dykai. Siuncziame visokius vaistus 

Adresavokite sziteip:per paezta in visas dalis pasaulio.
GOODWILL DRUG COMPANY, 

12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

J*'

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

‘ Mahanoy City, Pa.
—$-------

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

dėtu taupyti pinigtiš ir turėti banka va knygute szitam 
Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams 
locnus namus. ,

Szita Bunka prigolsbti jumis suezedinti pinigus.

Merchants. Banking
pirkti savo

Nori kad jus būtumėt to Banko depozitorius.

<1
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Apsistojo 
ir paliepė 

i^avo tarnams inneszti brangias 
žiedu, jioeziu ir 

peiliu, ryszuli, tiukbi, .ožka ir 
szuui.

dovanas: 200

kad nekliudytu, jis jas abidvi 
uždą re gryczioje. Tuo ta rpu 
kitos pagoti u moterys džiaugė
si, kad jaunoji

Tuo tarpu

► | ■■ i įf

syki atvėrė akis, pilnas ugnies 
ir szviesos ir su lengva szypsė- 

|na suszmibždejo:. » , k
Teve! nepalik mano kn- 

’’ —i Ir už- 
Paskut i-

i.

įsą misionoriaus pasakojimu.
fj rll

\\\
t

I Ii
f

Na, skaityk, seniau, tas 
visas brangenybes,” — suęiko 
Šiltos tėvui,.matodamas.ji aki- 

‘ ‘ žiūrėk, kiėk yra ver-n?is,
*

w M 4 Hfcy I’1
jp*> tp’s! Tas viskas bus tavo, kuo

Jau nebopirmi metai misio- 
noriavau Afrikos Kongoje, an
glu valdomoje dalyje. Bet ne
lengva priprasti europiecziui 
prie Afrikos karszcziu. O ta 
diena karsztis buvo toks, kad 
net pripratę juodukai slėpėsi 
nuo saules ugniniu spinduliu 
savo trobelėse.

Ilsėjaus tad ir asz užuksmeje 
savo neturtingo namelio. Sau
les kaitroje viskas
apmirė. Nutilo paukszcziai ir 
žvėrys; medžiu 
sigande, past y re 
Rodos visa gyvybe apmirė ap
linkui.

Kažkam vienok matyt buvo 
didelis reikalas pas mane, nes 
iszgirdau kažkeno žingsnius 
prisiartinant. Pakėliau akis ir 

mergaite,

vaisiaus. Ant rytojaus atėjo ir* 
pati Sina,>savcbsesers palaiki)-, 
ma; nes jiuMlnkai nemėgstuil-į 
gai guletii^Iigqjo. Jie .kęliasi

. kąip (;}„t iktai gerinus*
f

greitai, 
ja uezi asi. Pamatęs ja, mania u 
su lyg stabmeldžiu juoduku pa

mot man duosi Sina už mote- 
ri.” ,

, Tėvas pradėjo greitai skaity
ti dovanas, supliauszkejo isz 
džiaugsmo rankoinjs ir suszn- 
,ko:

A koki likainb asisi
r?

eiksz

aplinkui

lapai lyg isz- 
nebe judėjo.

pnmacziau juoduku 
kokiu devynių metu, branzalie- 
tais ant ranku ir kojų pasi- 
pnoszusia.

— “ Kariba mat a to!
ežia mergaite), — tariau 

atsistojo ir 
rankutėmis

* I (eiksz 
jai.

Jnejo tarpduryje 
tris kartus rankutėmis su- 
pliauszkino pasveikinimo ženk
lui; pri(» to visi žibueziai, ku
riais buvo apsikabinėjusi, su
skambėjo, kaip varpeliai. Bu
vo tai dar kūdikis, tikra tos di- 
kvnes dukrele. Jos variniai 
blizgneziai nuo saules spindė
jo, taip kad man akis nuszvie- 
te. Kuna turėjo raudonai nuda
žyta iki ranku. Ant kaklo ne- 
sziojo baltus 
pardos dantų.
drambliu kaulo kyszojo jos 
garbiniuotuose plaukuose, ku
rie buvo taip alyva isztėpti, 
kad varvėjo ant pecziu. Tąip 

uosze,, 
gerbus “Baltoji tęva.

karolius isz leo-
Spilkos isz

gnrihn i- -pnsrp kad prr-'

— “Ar tai tu Betachoa, pa
sižymėjusi tarp kaimo Songo- 
lio jaunuomenes savo dainele- 

11

mis ir szokiais? Ir Aebijai pir
ma karta ateiti prie Baltojo?’’ 
— užklausiau.

— Taip, asz turiu truputi 
baimes, bet atėjau delei mano 

Turime bendra 
Sina 

dabar siuntė

sesutes Šiuos. T............
tęva ir musu dvi liktai, 
susirgo ir guli, 
mane pas tave. Žmones kalba, 
kad tu “Baltasis,” esi dvasi
niu gydytoju. Sina serga siela 
(duszia); jos kūnas, kaip ugnis 
ir nėra jame jau vandens. Ei
kime tad, Baltasis ’Teve, iszgy- 
dyk Sina, nes asz ja labai my
liu.”

4 4

rūpestis tai mano rupestis. Asz 
nepažystu Šiuos, tad nuvesk 
mane prie jos. Palauk, paimsiu 
vaistu, kurie prieis iki jos sie
los, jei Dievas pagelbės.

Supratau ant : 
plaucziu uždegimas, kuris taip 
tankiai atsitinka tarp juodu
ku. Todėl paėmiau greitai ta, 
kas galėtu pagelbėti toje ligo
je: arbatos isz oreneziu žiedu, 
aspirinos, drobule ir linini už- 
dangala, ir nubėgau su Beta
choa iri Sangalio kaima. Kie
me, drėgnoje vietoje, gulėjo, 
Sina, idant prasivėdinus isz 
didelio karszczio. Yra tai juo
dukams paprastas būdas gel
bėti ligonius. Pirmu mano ru- 
peseziu buvo ligonei prirengti 
ūksmeje, sausoje vietoje atsa
kanti guoli. Reikėjo man pa-, 
ežiam tuomi užsiimti. Atsigai
vinimui sukepusios karšatyje 
burnbs, daviau jai 
orandžiu, 
arbatos isz
Ant’krutinės uždėjau plasti
nis ir apdengiau ja lininiu už
dangalu. Iszeidamas, pasakiau 
namiszkiams ka turi daryti.

Ant rytojaus atbėgo pas ma- 
fio.Betachoa su linksma žiniaj 
kad Sinai geriaus ir prasze ma
nės dar jai parneszti to saldaus

proežia, atėjo pas mane gaąti’. 
dovanu, jog davė man, progos1 
iszpįtdyti genijdarba ir ingyti* 
gero gydytojaus garbe. Apsi
rikau. Sina parode nukteztesno 
ir prakilnesne iszminti.

— “Dėkoju Tėvu,”
“už taip didžia gerybe. 

Tavo siela yra labai gailestin
ga mums juodukams. Buvau 
jau kaip numirusi, o tu mane 
iszgelbejai, mano sielos ryszys 
su kimu pradėjo jau irti, o tu 
ja prilaikei prie kūno; tavo 
vaisiaus saldybe užgesino ilg
ui, kuri dege mano krutinėjo.”

— “Mano brangioji, jus ma
ne vadina t e sielos gydytoju ir 
teisingai. Bet tini ne asz, liktai 
Dievas tave iszgyde, nes tu esi 
Jo dukrele. Padėkok 
szirdingai Ji mylėk.”

Daviau jai susistiprinti tru
puti pieno ir pasiuneziau ja 
namon, sakydamas:

— “Ilginus pasilsėk ir lai- 
kvk szi lt a i krutinę.”

Sina ateidavo dar kai kuri 
laika kasdiena, kad pasistip
rintu maistu, koki asz jai duo
davau, iki visiszkai iszgijo. Ir 
ji pirmoji isz Songolio kaimo 
po iszgijimo pradėjo lankytis 
in tikybos pamokas, kad prisi
rengtu prie szv. Krikszto. No
rėjo Dieva pažinti ir Ji mylėti. 
Per tris metus katekizacijos 
nei vienos pamokos, nei dva- 
M$fcku Ta’vlh’itfiu neapleido. At
likusi sėkmingai kvotimus isz 
tikėjimo dalyku, tapo ap- 
kriksztyta per 
kas, o varda ir globėja 
szv.
minga! Jos spindanezios nuo 
džiaugsmo akutes ir griežti at
sakymai, rodo? užtektinai jos 
sielos džiaugsma, o rimtumas 
ir drąsą, su kuria pamote stab
meldyste, rodė kuogeriausiai 
isztverme nekaltybėje, per szv. 
Krikszta apturėjo ir galima ti
kėtis, kad taps savo draugėms 
žvaigždute, vedanti prie Dievo

Per atviras bažnvezios duris 
. Betachoa žiurėjo in savo sc^sers *<l

ke —
T
ga mums juodukams.

paša-

Jam ir

tapo 
paczias Vely- 

gavo 
Elzbieta. Kaip jautėsi lai-

Gerai mano vaikeli, tavo

I J 
syk, kad tai

cziulpti 
prirengiau saldžios 

to vaisiaus žiedu.

_  i 4 
. .į’į I

(gera i, \snt in k u, užteks). 
tartis padaryta; Sina 

(cgia, tai tavo vyras; prisirengk 
ir.yažiuok su jiiomi.’’
, Elziuke persigando; ji gerai 
žinojo pagoniu paproezius ir 
varginga pagone mergaieziu 
likimą. Žinojo, kad užsispyri
mas nieko negelbos; vienkart 
jaute esanti krikszczione ir no
rėjo likti isztikima Dievui. Ka 
daryli? Kuomet pirkliai riszo 
žiedus po penkius arba po 20, 
pagal ju diduma (Afrikos juo
dukai nešk a i tl i u o ja po 10, kaip 
mes, bet po 5 ir po 20, nes ma
to penkis pirsztus rankoje ir 
20 pirsztu rankose ir kojose 
kartu), ji pabėgo ir pasislėpė 
rniszke. Viena karta tiktai atė
jo anksti, kad priėmus szv. Ko
munija.

— “Juk t iesa, ’leve,

■■»

Ziurkiu Uteles
1 Atakuoja Žmones

✓ 
✓ 
/
/ 
✓
✓
✓ į
✓ 
/
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no pagonu rankose, 
migo Vieszpatyje. — 
nieji kraujG laszai isztėkejo isz 
nekaltos aveles. Insakian nu
plauti jos brangu kana nuo 
kraujo ir padėti .ant nesztuvu 
krikszczioniu namuose. Paskui 
surinkau visas žinias apio.EI- 
z i likos kankinimu ir ju sarnsza 
pasiuneziau gubernatoriui, ku
ris insake sugauti ir inmesti 
Mokula kalėjimai). Po aszztuo- 
niu dienu senas burtininkas 
pasimirė nežinia, ar isz ligos, 
ar nusinuodijęs. Kentėtojos ie
vas su pagialba pagonu moto
ru sugebėjo nakęzia iszvogti 
savo dukters kunfi 
inmesti in griovi rniszke priesz 
juoduku paprdti, nes jie laido-, 
davo savo nabaszninkus na
muose, kad su jais ir tolinus ga
lėtu gyventi po tuo Stogu. In- 

Isakiau jam praneszti, kad tos 
paezibs virves, kuriomis tapo 
surisztas Mokulas, laukia ir jo, 
jei tuoja’us negražius dukters 
kūno. Tas pagini bėjo. Pa skili 
patalpino ja ant katafalko mo
kyklos kambaryje, gražiai gė
lėmis ir vainikais papuoszta- 
me. Parėdė kentėtojos kana 
baltais jos drabužėliais gautais 

nepasisot įneš I priesz Szv. Krikszta,
niekuomet ji nesutepe. Ant jos

$i, kad jaunoji krikszczezione 
turės pamesti dabartini savo 
gyvenimą.

Burtininkas pasienio in ran
ka peili ir slapta inkiszo in 
burna asztru akmenėli. Stab
meldės prilaiko isztiesta Elziu
ke, kuri gulėjo, kaip nekaltas 
avinėlis, papuolęs tarp krauge
riu vilku. Mokulas pradėjo ne
gailestingai pjaustyti apnuo
ginta vargszes nugara ir pada
re joje žaizdas nuo 4 iki 5 cen
timetru ilgumo, ir taip gilias,' 
kiek peilis sieke. Isz trisde- 
szimtslokiu žaizdų, gausiai te
kėjo kraujas. Paskui tas žvėris 
pradėjo pirsztais knaisyties 
žaizdose, buk tai ko jeszkoda- 
mas. Veltui vargsze mergaite 
maldavo savo tėvo pasigailėji
mo ir pagialbos.

— “Teve, asz tavo duktė, 
parodyk num nors truputi szir- 
dies, .Mokulas yra toksai pik
tas, asz jo nenoriu, nenoriu, O 
Mano Jėzau! Szv. Krikszto 
lienoje iszsižadejau pagonys-,

tam laikui palikau 
'Tau isztikima!”

'Tėvas nei krust! Daugpa- 
tvste atima žmonėms visoki 
^pasigailėjimo jausma ir paver- 
czia juos gyvuliais.

Mokulas dar
okiu savo k rauge r isz kurnu
(artojo ta, baisia operacija net (galvos uždėjo vainikėli isz 

baltu ir raudonu geliu, o in 
rankas padavė gražiausia isz 

” ir laikydamas poi- Imiisu daržo palmes
i dantyse, paleido akmenėli in Isz visu szaliu atvyko kriksz- 

delna, o paskui slapta inkiszo czionys, kad jai prisižiuretu, 
n paskutine žaizda. Paskui nu- pasimelstu ir apverktu. Aplink 

davo, kad ka tai traukia isz katafalka pastaeziau juoduku 
jos pirsztais; po valandėlės vaikus dideliu ratu, apvilktus 
szeme’akrneneli, visa krauju baltais rubai 

aptekusi. Parodos susirinku- (palmes, 
sieins pagonims, < 
susznko:

— “/Jnrek, seni ir jus visi I vo kalboje psalme 112: “ 
misz- Songolio žmones in ta užburta | binkite vaikai Vieszpati, szlo-

vinkite Vieszpaties varda... Jis 
vargsza, o 

gailės krutinę, kad japada-|nuo sziukszlyno iszaugsztina 
•ius man kieta, kuris ja nupir-(elgeta. Idant ji pasodintu

i

\

tavo duktė

( 
tos ir iki

kuriu

Pietinėse Valstybėse žiurkių 
parazitas pradėjęs kasti žino

to, žmo-

— tarė 
man priesz iszoisiant in misz- 
ka vėl pasislėpti

ceturis kartus. Ant galo, inki- 
szes peili arti inkstu, suriko:— 
“Atradau!” ir laikydamas poi- szakele.

— “kad kuo
met mano tėvas verezia mane, 
(‘iti už nuožmaus pagonio, tu
riu gerinus klausyti Dievo, o ne 
jo ? ’ ’ —

— “'Tarp Hlzinke, tad jesz- 
kok pagialbos pas V. Jezu, nes 
tėvas isztikruju labai ant tavos
pyksta”...

' Po
jos drauge krikszczione
<e, atnesze jai maisto ir pasa
ge, kad Mokulas sugryžo in sa
vo namus.
mon pas tęva ir stengėsi ji per- 
maldąuti, idant atmainytu sa
vo insakvma.

— “Mylimasis 
maldavo mergaite,

penkiii dienu atrado ja

Elziuke parėjo na-

1 1

“ar-gi 
asz ne tavo dukrele? Asz tave 
taip myliu, leisk man gyventi 
irie tavos. Mokulas yra senas 
r turi 28 paczias, 

(

t o ve,

o asz taip 
lar jaunute. Ar-gi tavo szir- 
lis daleis, idant jis tavo duk
rele kaip koki gyvuli paimtu in 
savo banda? Palauk, kaip pa
augsiu ir atsiteiks man iszeiti 
už vyro — jaunikaiezio 
krikszczionios. Jis taippat 
teiks tau dovanu, e — ‘ 
tuomet laiminga ir linksma.

s, o rankose laike 
Paskui iszkilmingai 

Ižiaugdamos I nulydejome jauna kentėtoja in 
bažnyczia. Vaikai giedojo 

seni ir jus visi vo kalboje psalme J12:
sa-

Gur

akmenėli, kuri krikszczioniu
mokytojas inkiszp in tos mer- Į pakelia isz dulkiu 

kad
•uis man kieta, kuris ja nupir- elgeta, iriam ji pasodiniu su 
<au ii* gavau nuo jos tėvo. Ali- kunigą i kszcziais nu savo tautos 

j 11 s tėvai, k cm i gai k szcgiaiK^ J Ju k sm inkis 
dukteris: ver rszventoji Bažnyczia, tapusi 

daugel vaiku motina.” 
Bažnyczioje szirdingai

< 
curie
larykite tad akis, 

turite dukteris: ver-
•ziaus iižmuszkite jas, o ne da- 
eiskite joms vaikszczioti prie

Baltųjų. Kitaip pasibaigs | kalbėjau in susirinkusius, isz- 
nnisu daugpatyste. O tu, seni, | keldamas Elzbietos tikėjimą, 
turek sau 
tavęs atsiimu visus savo tur
tus ir pirksiu sau kita mergi-1 kokia dabar džiaugiasi dan-

— 'Tai pasakęs prasiszali-

p ra
li

> 9

savo Sina; asz nuo [statydamas ja pavyzdžiu jauni
mui ir primindamas ana laime,

na.
no.

'Tuomet lai, kaip priesz t ris | iszkilmingos
— metus,

Sll-
o asz busiu

guje su
)

g TARADAIKA g

Vienam mieste balus atsibuvo, 
Vyru ir bobelių pribuvo, 

Per visa diena girksznojo, 
O vakare musztis pradėjo. 
Murzosi vyrai, mnszesi ir 

bobos, 
Jog nepasiliko galvos cielos, 

Kraujei teszkejo, 
Bobos sienojo.

l’o tam in prova pasidavė, 
Vaitas viroka iždavo, 

Kad susitaikvtn,
In suda nepasiduot u.

B,et neklauso, kaszlu užmo
kėti nenorėjo,

Tik sūdo po 80 doh'i iiikn už
mokėjo.

'Tok i s tr iksas, 
Tai ne kas.

nes. Ir isz priežasties 
nes kenezia daug nesmagumo. 
Szis nemalonus a|)sireiszkimas 
pasirodė Texas ir Mississippi 
valstvbose. Kai k oriuose atsiti- 
kimuoso žmones gan smarkiai 
kentėjo,, ii- buvo priversti isz- 
leisti dideles sumas pinigu ko
voti užpuolimu. Ir buvo tokiu 
atsitikimu kur žmones buvo 
priversti apleisti bent dali sa
vo namu.

Pas(‘kmos inkandimo visuo
met pasirodydavo 
buvo daug žiurkių,
kinti szita nemalonumą reikėjo 

isznai kinti žiurkes.
Nesurasta jog inkandinuis nesz 
tu kokia liga, bet inkandimai 
pasirodo aiszkiai skaudus ir 
gan nemalonus. Pasirodo, kad į 
maži ir suaugusi parazitai ata-

per |

tenai kur 
ir isznai-

t

I ■ II

iptu-

Du vaikinai in viena mergi
na, insimylejo,

Ir loska nuo mamules : 
re jo.

Abudu žentelois vadino. 
Ir kožna karta namines fun

di no.
Kada vienas szparkinosi,

Ir antram norėjosi,
Ir ant pagalios. 

Abudu griebėsi už keteros; 
O ka prova pas va i t a nuėjo, 
Kur badai gerai užsimokėjo.

I'.■i
i
I

■•‘I
n-pirnnans

1J

L. ;*il

kuoja žmones szliaužiant ] 
visas kūno dalis ir kandžioda
mi kuna.

Mieste Dallas, Texas žiurkes 
pradėjo pasirodyti 1920-21 me- j 
tais. Net ir nauji statvti namai į 
isz 
liuosi nuo žiurkių.
namai kuriuose žiurkes niekad 
dar nebuvo matytos gavo szi* 
tu nekviestu svecziu. Žiurkių 
parizitai radosi daugiausia na
muose vidurį mieste kur dau
giausia judėjimo buvo o ne gy

vuotose. Yra numato- 
parazitas gauna 

savo maistą nuo paaugusiu ar
ba visai suaugusiu žiurkių kuo 
met jos pasislėpė. Parazitai 
pra/loda slia.užineti, jieszkoda- 
mi maisto ant visu augszcziu ir 
visu namu vietose.

Kovoje su szibo parazitu yra 
būtinai

" "j
*I.■■J.iI 
I plieno ii- cymento nebuvo

Gyvenimo . |H

voli įmo
ma, jog szi

Parazitai

•t API

1 M
‘ vi

* IMI
iI
I
II
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Du brolei, labai drūti.
Sumusze savo szvog<»ri. 

Tada viena nuo bordo pavaro, 
Ir pas kitus nusidavė, 
Ten parsinesze alaus.
Ir sake kad gardaus. 

Begerdami susi va id i jo,
Vienam vaikynui pirszta nu

kando.
Tsz to buvo prova.

Ne maža,
Apie szimtine padėjo, 

Kaip bausmia užmokėjo 
7 e • •

Plainfildo ne daug-lietuviu, 
Pacziuotu ir pavieniu, 
ilr.tai.visokio sztamo, 

Tai no yra del juju gero.
(j'terp t uju yra musztu kai 

Netikus kertuka.i, 
Tuojaus ta i t uojesi, 

Kožnam in

reikalinga kuo szva- 
riausla užlaikvti savo namus ir ’ 

lizdus isznaikinti pi- 
Grindas

■1
I 9 
ji n: 1

t i parazitas, patarata apszla- | 
asolinu arba hydrocya- j 

. Ta turėtu atlikti tik 1 
F.L.I.S.

su sekanczia

žiukiu
lant ant ju karasina.
ir kitas vietas reikia iszvalvti 

kompozicija — 
viena, dali anthracene aliejaus
ir dvi dalis kerosino. Szis vais
tas parode geru pasekmių. Szę^ 
pas, kabinetus, ir kitas mažas 
vietas, kuriose galėtu pasislep-

pinti gi 
nic guzu 
žinovai.

Laime nelaimėje.

i

1,11

J
amžinam<‘ pokilyje 

Dieviszku Avinėliu. Prasidej<
Miszios, kad pa

pas mane I dėkojus Dievui už pergale, ku
ria suteikė tai juodosios szalies 

tarė |rnerg<?lei. Kadangi karsztas Af- 
fikos oras neleidžia ilgai laiky- 

nabaszninku, 
Ji tavęs szaukiasi ir tad tuojaus invyko laidotuves, 

atneszt nmei jai |Su procesija nulydejome ja. in 
t karste.

vol atbėgo 
Betachoa.

Dievo gydytojau
4 4

____ 4 4

man, -
‘ Mokulas yra blogas žmogus ir tavo duktė Elziuke, 

Dievas nenori, idant asz eieziau serga.
už jo. ’ ’

Tėvas tai

4 t 
mano sesute Sina, o 

mirtinai Iti nepalaidotu

girdėdamas, pa
siuto ir pagavės szakali prade- dar neapleido szi pasauli.

žaizdomis 
inmete in

szv. Krikszto apeigas. Gražiai 
pasipnoszusi su daugel pagonu 
moterų tyliai domėjosi, kuo
met jos sesuo Sina, dabar jau 
Elzbieta, po krikszto tapo bal
tais rubais aprėdyta. Tiek kar- gryczia ir uždare. Kad užtikri- 
tu kartojo sesutei:

jo taip negailestingai muszti 
kad mergaite visa 
apsidengė, paskui

praszo, ik a d ;
dieviszku vaist u jos sielai iki I kapines at idarytame

.” Ir Kapinėse buvo ji visa apipilta 
viską gėlėmis ir uždaryta karste.

trumpai, kas su Elziuke atsiti- — Sakoma, kad: 
ko.

apsakė man Betachoa

4 4

J Petras: — O, Baltruk! svei- <1 I

i i Kentėto-

“Sina, mes 
turime viena szirdi ir viena sie
la!’’o vienok, kuomet Sina 
szirdingai jos prasze, kad eitu 
su ja ja katekizmo pamoku pa- 

, atsakydavo Beta- 
Noriu szokti, plaukti, 

žuveles gaudyti ir jas valgyti. 
Tavo pamokos neduos man žu
velių.”

Elziuke savo tikrai kriksz- 
czioniszku gyvenimu didžiai 
džiugino mdne ir buvo gražus 
pavyzdys savo draugėms. Por- 
siemusi tikėjimo tiesomis, gy
veno padoriai ir

vienok,

klausyti, 
choa: 4 4

savo

nus sau ingytas dovanas, tuo
jaus pranesze Mokului, kuris 
ant rytojaus atvyko džiaugda
mos. Inszoko in gryczia, nutvė
rė mergaite už gerkles ir iszsi- 
vilko in kiemą.

. — “Pagalinus turiu asz tavo 
savo rankose,”
dėlių piktumu burtininkas. — 
Jau man tu neiszt niksi.

szaukesi Elziuke

— roke su di-

, >__

— vai— “Teve, kur tu? 
todama, 
“Ar nematai, kas tai per žmo'- 
gus ir ka daro su tavo dukre-

kas gyvas po tiek metu nelai
mes pasimatoma. Kaip tau ej- 
nasi ?

Baltrus:
apsipacziavau!...

rakis kabinasi.
O nesenei viena slavoka su- 

teriojo,
Tai in koza pasodino, 
Dabar buna po belą,

Gal ant keliu metu gausis in 
dže la.• • *

Rochesteri Lietuvei, 
Tai kaip szungalvei, 
Dievo zirdysia neturi, 
Tik in girtavima žiuri.

Subatomis parūpina alaus, 
M u n sza i nes kanu od auginus,

Suejna bobų ir mergų,

— Ne suvis gerai!
'nil! . • J

ju kraujas, tai krikszczioniu 
Dukrele! Eik pati in I sėkla, ” I 
ir poškink tu saldžiu | Ant rytojaus ateina Betachoa 

su 84 savo draugėmis, maldau
dama leisti joms lankyti kate- Kad-butu linksmiau del vyru,

taip ir dabar invyko:
, darža i
vaisiu Elziukei ir ja paguosk; 
o asz eisiu iri bažnyczia die-
viszko maisto pasiimti. Paemes I kizmo pamokas, kad galėtu pa- 
szv. Aliejaus ir Szv. Sakramon- skiaus priimti Szv. Kriksžta. 
ta, began in kaima. Elziuke ne- Visos vienu balsu tarė : 
sijudindama gulėjo savo krau- —“Norime visos pasilikti 
juose. Jos motina, nesenai isz- krikszezionemis.” •
leista isz gryežios bėgiojo szen — “Gerai mergaites, noriai 
ir ten, kaip proto netekusi; tai juipis priimu, bot ar nebijote 

! ant žemeszpuldama, musze sa- savo tėvu, idant jusu . jieuž-

szv. Aliejaus ir Szv. Sakramon- skiaus priimti Szv. Krikszta.

ant žemeszpuldamą, musze sa

t

—-“Norime visos pasilikti

Apio bažnyczia neyra ka kal
bėt, 

Beike nutyjet.• • w

ldant
vo kratine, tai baisiai vaitojo, musztu, kaip tai atsitiko suiSi- 
N orėjau a Elziuke. perneszti ant na ? ” '
1 V . • .« * . . a - < I

logos, bet jau merdėjo. Atida

Asz krikszczione 
priimdavo szv. Komunija. Per ir eisiu už tokio vyro, kuri man

kas savaite

didžiąsias szventes apsiredy- 
davo baltais rubais,

szv. Krikszta, daly
vaudavo szvenlose pamaldose 
ir priimdavo szv. Komunija, 
paskui nusiredydavo ir gražiai, 
szvariai užlaikydavo skrynutė
je, kad. juju nesutepus.

Turėjo jau apie ketuHolika 
metu, tai yra buvo tokiame 
amžiuje kuriame juoduku vai
kai pasilikdavo sayo tėvu na
muose. Tame laike atvyko in 
kaima Songole Mokulas, senas 
stabmeldys ir burtininkas isz 
Turumbo gimines, kursai ture-

gavo per
kuriuos

le? Tai baisus pikeziurna, asz re akis, mane pasveikino ir.pa- 
jo nenoriu, tylomis prasze:

— “Teve, leisk man numirti,:
duos,jkunigas, sutinkant su Die
vo Valia.” —

— “V elniop!
tininkas,

I
nes baisiai skauda. Nuteik manį 
szv. Sakramentus, noriu eiti in

” — suriko bur- 
(“ ta mergaite yra 

sužavėta Baltojo krikszczioniu 
mokytojaus.* Bet palauk, asz 
iszvarysiu isz tavęs tuos bur
tus, asz žinau juos ir parody
siu ežia esantiems, idant gim
dytojai suprastu/jog nereikia 
mergaieziu įleisti in. tokias pa- 1 ! t. • j • « . .
negausime paežiu 
daugpatyste isznyks.

juos ir parody-

mokas, nes kitaip męs seniai’ 
muąu 

I
Motinos ir sęserą vaitojimas ___ r_ _ ♦ « «* •

ir
y >

ir pruBzymai nosujudhio tėvo;

rojų, pas gerąjį dangaus Tęva,Į
_ - — - — - ———. -L

eiti panąatytį Jezu, Marija iri 
Szv. Elžbieta!” J

Jszpildžiau jos trdszkima ir 
paraginęs atbėgusius ,kriksz- 

A ~ 11. k'll

kursai mano taip myli. Noriu

czionis melstis, suteikiau jai 
Sz
sujudimą.

— “Elziuke,” — tariau 
mirsztancziai, — “ kuomet nu
eisi pas V. Jezu, nebŽmirszk sa-

J sa 
Dar

\ Sakrameątus , su ^dideliu

vo sesutes Betachoair kitu 
rvo kaimo Miorgąicziu ii

4; į

— “Jei mus užmusz, tai ju 
dalykas;,įneš to visiszkai nebi
jomą, Nenorime ilginus butiiįu 
verges, bet Dievo dukreles, 
kaip Sina.” • <

Senas Moknlai! Tavo spėji
mas pradeda pildyties. Tuojaus 
ežia pasibaigs < moterų nelais
vo ir isznyks daugpntystek ■ H ♦

iSiiliet uvino Kun. P. M,
'*įi » ■ i i ‘!| 4 . ■! " ’ ■

i Jamestone batukas prasidėjo, 
Ir jau koletas ant sales suėjo, 

Na. ir musztis pradėjo, 
Baube ir stenėjo.

Kad balins tai balins, 
Zine, jog musztyne bus. 

Galvas daužėsi, 
Kraujos liejosi.

Ant pagalios musztukus isz-
J

t

I'

K

varo
Paredka padare, 

Kruvini namon parojo, 
Už savo kvailumą verkti pra- 

. 'dėjo, 
Tai vis liotuviszkai, 

Gyvuliszkai.

/

■ i ' ..4 '

Delko Muilo Burbulai Apskritus?
I- . . ' • I I " 5

Dėlto, kad trupucziukas oro., pagautas tarpo muilo sienelių

P. — O, tai gerai labai gerai! *| 
pirma syk girdžiu! |

B. — Ne suvis gerai, niekus | 
paezia paėmiau!

P. — Ar szitaip, tai negerai.
B. — Ne suvis negerai, gavau 

pasogos 10,000 dol.
P.

laime jei!
B. --:

už tuosius pinigus gyvuliu, nes -į 
visi nustipo.

P. — Ach, tai didele nelai
me !

B. — Nelaime didele ne bu
vo, ba už skaras ir taukus savo - 
pinigus atgavau ka ant gyvu
liu iszdaviau.

P. — Na, tai užsimokėjo.
B. — Ne suvis, uz tuosius pi

nigus pirkau narna, kuris tuo
jaus sudege.

P. — Tai vyreli visame turi 
negiluki!
. B. — N
sudege drauge ir pati, gavau 7 
gera f a jerk ase ir kada ėmiausi 
statyt nauja narna ir pradėjo- ,■

!h

4 į1'*'

*1

'i.— 10,000 dol., tai vvruti lt

Ne kas laimus; pirkau J

suvis

M
Į
i

' į

1J

■J

'SI
■1'■iiI

negi Ink i, ba %
I j

/-&

M
'’I).

me kast fundamenta, tai radau 
senam fundamente inmurinta , j 
katilaiti su pinigais!

p _
B. — Gerai brolyti, ba ir da-^f 

bar antra paezia 
szaunia motore.
GYVENIMAS

MARIJOS PANOS.
Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.
95 puslapiui. Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Tai jau gerai!

turiu labai

I
IJ

---------------- ,

SZVENCZIAUSIO3

* ■/

4

f’■ ti

•a lygiai suspaustas isz visu pusįu didžiuoju oru. Oras spaus- 
' ' i ir kiekviena

yra
damas muilo ^burbulą, kaip,kad jisai spaudžia
daiktu, guli buybulu visai sudiftlyti, be sprogimo.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

si Lio.

du.
(\|na

gerai, dirba k<»žna diena be at-

■

I

r

ft

I
k
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I SAULE

ŽINIOS VIETINES.
Szalla.
Tik 3,5 dienios lyg Kale

Darbai kasvklosia

Laid o j u kunus Numindiu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke, 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokiu* paminklus, dide
lius ir mažius už pigiau, ia preke, to- j 
del jeigu pirkaite POM.NINKA tai I k 11iej;i | 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ,iu- i,|(,rj UoS1vdami ar nesuras kur

‘ L •

I gervino.
l'rnneiszl;ils Skhiris mu 

ga szalcziu, kn
b da. 

brolis
pakol ligonis

Pigi 
automobilius

(Ina Budrcvieziom* s<*rga 
pavojingai pas savo dukteria 

121 IT Pine ulv-
Teipgi i

11.ipienia ant 
I ezioH.

I‘roliibicijos s 
Mahaimjii ir ‘H >

znipai slan-
'.ona -

mis pigiau gorinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mnhanoy Cityrr St

ATS I INK TIK $1.00
s n huczeris ser

O gaust ftallklo Ir apyniu (U*l 15 gor-i,,s .M instnme m 
pamokinimu Į pi’igia 11 >>t i j<>j<» 

kaip padaryti Ir prisluntlma apmoku- js/ Pi-ncL-vilIes

Puplaiszkal! pa>\ <‘tks.

Cllu naminiu alaus

me.

RU

I >izni j<* 
Vladas

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

Gilberton, Pa. —- Po vienai 
valandai apsvaytimo, Pottsvil
le's dži.ure iszrado nekaltu Joną 
Valiūną kuris nužudė' Heber 
Tavlori. Valūnas
visiems džiurems pasisveikin
damas su kožnu ir 
namo linksmas.

tomobil istn. Aid anas ėjo keli u 
tarp Inkerman ir Hudson kuo
met automobilius atbėgo ir 
pagavo ji ir nuverto in didele' 
pakalne1. Automobilius nei ne
sustojo. Tuom kartu atvažiavo 
kitas automobiliui kuris pato- 
mijo kas pasidaro
sužeista vaikina, nuvožė in Ii 
gonbuti. Tčn rado kad jis pa 
vėjingai sužeistas.

ir paemos
padėkavojo

nuvažiavo
Fčn rado kad jis pa v * _ J -i i ( I'

Worcester, Mass. -
Tamaqua, Pa. — Juozas Ra- 

cziunas ir Vincas Šlavikas 
angh'kasei dirbanti No. 14 k;i- 
siklosia, likos baisoj apdeginti 
per eksplozije. Abudu likos nu
vežti in Coaldale' ligonbiitia.

J uozas 
Sztopszys persiskyre’sii sziuom 
pasauliu 5 diena

nelaime 
Spencer 

fabrike susi- 
tapo nugabentas

Wick wire

Geriausla stambi trajanka GOc 
arba C pakelei už $3.30. 1
35c arba G pakelei už $1 75. 
žolių 30c arba G pakelei už $1 40. 1 
tfuyga “Daktaras Namuoso” $1 00 Į 
Kantic*kos $125. Garsas Dienon Sūdo i 
po 50c. Elementorių* vaikams \>o 25c. i 

Aukso • 
Altorius Maldų Knygele, nenuves 
smagus drukas, prasto abdaro imi 75c.

Daktaras Namno.Ro

Gyvenimas Szvontuju $G 50. 
Knygele.

Truk-

Isz Shenandoah, Pa.
likos nu

baustas
Mlnksztu abparu su kabe Jl.GO. Celu- Į Kalėjimą 
lOldo ab<!a ra i s $1.50. Vainikėliu mažu- 1 < 1< Jori U, 
ke prasto abdaiu 65e. <’« luloido $1.50,1 
Mlnkaztu abdaru $1 25 
poplcros 3o gatunku. oizlnaa už G5c.

M. J. ŽUKĄ IT 13.
451 Budnon Ave. Rochester, N. Y.

LaiRzkamn

lie's
( siiz.igejim.’i

JONAS M. CI8ARIKAS 
rir. laiarsac, lt..t

Apdraadtla (Inazurfnfa) Namua, 
Tavoms. Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies. 
Osrisnaloee KompanIJo**

Cleveland, Ohio. 
Lovanaviczius, 17 
žirnis,

♦Jonas 
metu am- 

A Ibertir svetimtautis,, 
Bobnar, 19 m. amžiaus, pateko 
in policijos nagus. 
Levanavicziukas, būdamas tik 
17 motu amžiaus, policijai pri
sipažino papildęs 14 ploszimu 
ir užpuolimu, vis no slapta, bet 
atvirai, su
in krautuves.

Vaikezas

Jonas Sami, 
ant keturiu metu in 

ir užmokėjimą 100 
ji surado kaltu už 
penkiolikos metu

senumo Adeles Anasevicziiitos 
nes mergaite* laike teismo pri
pažino Imk Sana subjaurino ją
ją, nes motina jam prie to pri- 

Bechtelis pa-j gialbejo. Sudže
jlie*pe szerilni atgabenti motina.
j kuria uždare k.ilejime*. nes ant i .
Į teismo nenore* |o stot i. —

11 .
| | liavo

116 W. Babaaoy Are, Mahanoy City-
vb« •« •» eepeee Mee • • ee«

Kazimierus Szaro?’i ežius 
307 W. Papler nliczios iszke- 

(letoberi 14 su automo
biliniu in ()re*gana in kur pri-

I buvo S Novemberio. Wvomin- 
' ge turėjo pert raukt kelione* nes 

septines dienas.
‘ Tvircziausia Lietuviszka 

Banka
Didele kaucija sudėta Valstijos 

J, Banko Departamento. 
Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad | 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.

' ten snigo per
nepasiėmė su sa

vim dranga, nes vienam kelio- 
I m* labai nesmagi ir nėra su 
11

Priimu pinigus saugiam ' 
palaikiniui. Siuncziu pinigus in visas . 
(Jalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- į 
statytam* kainoms. 
Portus keliaujantiems in 
Viskas daroma teisingai,

(Jai lesi kad

I

labai 
uoni pasikalbėt.

Parūpinu Pasz- I 
Lietuva, 

greitai ir 
pigiai. Raižykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitu: i

M

t

».y

/M
Oi i/

? £

*' i
» . ■*

.4

" <

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Llata rinkai Graborlai

K. RĖKLAITIS
Laidoj* Namiralla* D*f*l 

aaajmilB mada Ir mokala. 
Turi pagalbininke moter*.

Frlalnjunoa pr*ko*.
I

> fGrace Coolidge.( i

gwv

I aipkriczio, 
vos tik sulaukės 49 melu. Prie
žastis mirties, patiko 
dirbant 
Steel Company
žeide koja, 
miesto ligonbutin, kur pasirgęs 
sziszias dienas, 5 Lapkriezio, 
pasimirė', palikdamas savo my
lima moterį ir 
liūs. Velionis paėjo isz Suval
kų, kaimo Barzdų, Griszkalm- 
džio parapijos. Atnerikoj isz- 
gyveno apie? 18 metu. Tapo pa
laidotas Notre Daine kapuose', 
7 diena Lapkriezio.

penkis vaike-

<*»

<■

r? w

r
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i
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Vaistines 
manydami kad jie

Nugabenus ji pa-

Puikus tai regėjimas kad
ANANASU PLANTACIJE HAVAJOI.

a pradeda ž\(let ananasai (pinoapplo) ant planlacios Hava- 
pasekmingas derlius ananasujoi, kur randasi juju lukstanezei. Szimcl ilavajoi bu^o labai 

ant kurio loenininkai gerai papelnijo.

CHOLERA. TARP. KIAULIŲ Illinois, Ohio, Leorgia, Minia*-! gos pasirodvmu yra
YRA NUKREIPIAMA.

Boveik ketvirtas

pereitais

Bit West Spruce Street 
MABANOT CITY, FA.

Bell Telephones No. 149

I

r I'

CAFWAL JTTOCK fllI.Mf.M 
Sartiw Ir Profits MM.34I.H

, lidge.
| T(>d< >s \ gri !< n 11 nriszkoje
| \\ asl ingtom*.

Mnkaai* astro procentą aat sudėto 
Half*. Procentą pridedant prie jui 
Ptalcv Sapale Ir 1 Liepei, aepal- 
■aat ar ataeesat parodyt knygute 
ar ne. Mee norim kad Ir jue turė
tumėt reikalą su m ubu banka, ae- 

rPalaant ar malas ar didelis.
Bankas adaras ano 9 ryte iki S 

(popiet. Bubėtomis P yyte Iki 13 vai.

H. BALL, Prezidentas.
GOO. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

* Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
htubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname
visokius Ynsurlncus ir teip tolinus.

Kampa* Catawissa Ir Market St.
Mahanoy Ci , p..

♦

Poni
Teip likos pramintas szitas 

žiedas krisanturnas ant garbes 
paezios musu prezidento Coo- 

l’asai žiedas yra ant pa
ša loję

TEMYKITE1

Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu

ipaipu. Uždrausta sziuruoti 
| porezius ir peimentus, mazgoti 
(automobilius, žodžiu: nereika- 
jlingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 

[t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta

1.1, kurios yra kiauros turi bu-

tokiems vanduo sustabdytas.

4 ANT PARDAVIMO.

siutas, extra lo- 
I va su springsais, ir kitoki

Bed Boom
na-

mini daigiai, Parsiduos pigiai 
Atsiszaukite iii

giai.

t.r.)

Leahys Sztora
26 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA LOTAI PORT 
CARBON, PA.

turinti 50Kampinei lotai, 
pėdu ploczio per 135 pėdu il
gio ant Fitz Maurice St. szale 
miesto Port Carbon, Pa. Nume
ral lotu yra No. 11, 12 ir 13. 
Norinti pirkti atsiszaukite ant 
adreso. (N20

Adam Mai’ciiikcvicz4 w 
Box 143 Ranshaw, Ęfl.-Q•J

revolveriais inejes 
Ta darba atliko 

bėgyje szesziu savaieziu. Perei- 
Subata vakaro jis su savo 

draugu dare užpuolimą ant
vaistines, kuria jie jau pirma 
to buvo apiplesze. 
savininkai 
vėl gali ateiti, turėjo pasistatė
užpakalyje savo krautuves po- 
licista. Vaikezai isztiesu atėjo 
po poros savaieziu. Kada pasi
rodo polieistas, jiedu pradėjo 
szaudyt ir perszove policista 
pabėgo. Polieistas 1 tarry Dud
ley randasi ant mirties patalo. 
Abudu jie isztruko. Bet ta pat 
nakti 
nagus,
bausmes.

— Karolis Paszinski, vadi
nos save Taszinfckiu, pakvai- 
szo begerdamak namie padirb
ta degtine.
miszeliu instaigon prie. Sum
mer gatves, ten jis tris kartus 
bandė nusižudyt, nuo lovos 
szokdamas ant galvos, aslon, o 
tam nepavykus, vieniiuų^'^i- 
nis szoko per įauga tlub Jįi’(*ezio
augszto ir leidosi bėgt per dar
žą gatvėn. Vienok netoli nubė
go, nes praeinanti du polistai 
padėjo sargams ji pagaut ir at
gal nugabeni jo kambarin.

jie pateko in policijos 
Dabar laukia sunkios

— I).

Crystal Falls, Mich. — Ru
duo gražus ir sziltas. Darbai 
rudos kasyk losią ejna gerai ir 
už'darbei neblogi. — Diena 10 
Juozo Melausko
in girria medžioti, 
užėjo

griuvo, tada da
Parsive

Pramones

sūnūs iszejo 
Netikėtai 

ant jo dydele meszka. 
Araikas paleido szuvi bot patai
ko meszkai in ausi, meszka su- 

paleido kelis
szuvius ir užmusze.

namo, pamieravo ir net 
uTisistobejo, nes meszka. svėre 
apie 350 svaru. I’iojei ka mato 
taji milžiną, sako, jog da teip 
dvdoles moszkos nebuvo mate.

žias si
*

J

&

iI

te
■J

sūnūs sena-
— Iii czionais pribuvo pro

fesorius munszaineS isz South 
Dėkotos ir daro bizni, bet te*ip 
smarkia naminiu varo, jog tu
la moterėlė parsinesze bonka 
namo, davė gert savo vyrui ir 
burdingieriui,* tai kaip patrau- 

pradejo ka toki
pasielginet kaip du 

kvailei. Gerai kad ne nuėjo ant 
ano svietelio nuo tokios inun- 
szaines.

Jaunas artistas.
Nathaniel Dial, 

toriaus isz South Carolines tu
rėdamas tik dvileka metu atsi
žymėjo 
e
lūs.

kaipo geras artistas 
lar\damas visokius paveiks-

k e gurksziri 
kalbėt ir

J

kariui nonoje

in artima pecze Co
in salima

Girardville, Pa. — Diena de- 
szimto Lapkriezio mirt* nužiū
rėta mirezia Uranas l taras, 
29 metu amžiaus, kuris paėjo 
isz Suvalkų Apskriczio, Simno 
valscziaus, palikdamas viena 
broli Amorike ir viena seseri 
Lietuvoje ir daug gyminiu. Ve
lionis iszbuvo Amerikoniszkojc 

tris metus, gy
vendamas metus czionais, bot 
paskutiniomis dienomis iszsi- 
k raustė 
ners. Velionis nuėjo 
naszles Zubrienes kur ii mirtis
pakirto, bet isz kokios priežas
ties, tai da neisztyrinota, tik 
buvo du maži ženklelei dvdu- 
mo sidabrinio dolerio ant vei
do. Katrie su juom buvo neiž- 
duoda kokiu budu ir nuo ko ji
sai mirė. Bet vienas isz ezio- 
naitiniu gyventoju, kuris myli 
teisybių ir teisingysta sake, 
buk paaukaus kelis,tukstan- 
czius doleriu idant isztyrinet 
velionio mirti ir kaltininkus 
nubausti. Velionis likos palai
dotas 14 diena ant Szenadorio 
kapiniu.

ir

Pittston, Pa. — Antanas 
Launikaitis, 18 motu vaikinas, 
gyvenantis ant Car^oH gatves 
j______ .1 ___iifJiLx___.tbuvo pavojingai sužeistas Lajp- 
kriozio ll- di por nožinoma mu

Kvaileviczius: — Kaip žmo
nis uuszneka, tai paeziuoti vy
rai ilgiau gyvena negu jauni
ke* i, asz ifi tai netikiu.

Pacziuotas: — O, teip, asz 
jau turiu 50 metu, pati mano 
40, tai sudėjus draugia pasi
daro 90 metu. Tai ar tu būda
mas jaunikiu sulauksi tiek me
tu.

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

klijonkęs.
Ant lengvu
mokeseziu

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

Į------------ -  - ------------------------------ l.-. -------- Į----------------- -

goriausi 
budai nukreipti liga. Pereitais 
motais, netik kiaulių liga už

los kaip 1913 ir 1914 m.

. . ’ r , . , , " '/I I I I 11 <'**

ir I’ietu Dakota. Ki(*k\ i<* 
neteko loti,-j ui'-ui 

nuo tos ligos; krėstos kaip 191
i kuomet liga, baisiai insisubavo, ' a • • e • • • • _

, | ~ | - • — -H-W - ’ - - - - - - - - ’ -

2,2.)0,(KM) kiauliių ir jos dasieke j krėstos negu vertėtu būti, nes 
| kiaulių augintojai apsipažino 

su nukreipimo 
vai tot i 
girna.

sota, 
na isz tu valsliju 
000 gaivu kiaulių 
pereitais metais. Isz viso,

neteko l(Hl,-

pa
reitais metais, cholera užmuszo; bet vistiek perdaug kiaulių už-

procentas 
kiaulių ant Sitv. Valstijų tikiu 
stipo nuo choleros 
metais. Sekanczios skaitly nes 
surinktos Gvvuliu
Biuro Suv. Valstijų Zemdirby- 

del metu 
Balandžio 30, 1923.

Daugiausia kiaulių žiuvo lo\va jimas su varžin 
Nebraska, I

stes Departamento 
baigiant

$29,393,(10(1 vertes. i
Yra. sunku kontroliuoti cho

lera, nes ligji baisiai užkreuzia- 
ma. Vandenėtos imulegos gydy- 

ga sauitacija ir
Indiana, Missouri. pilna, disinfekeija

*

budais, kurio 
priesz gyvulio apsir-

vintu po li-| SKAITYKITE “SAULE

MWrtoMt

»eear»-. i

■* mm 
g

“tbJw
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Jeigu Turėtumėt 
Arkli

Ir jam neturėtumėt darbo, Nelaik?fmnet jin tvarto dikai 
stovinti bot iszsamdytumet jin prie* darbo idant jumis jisai 
uždirbtu pinigo.

Ne visi mos turimo arkli bet mes visi turim sziok-tiek 
pinigu pasi'dėja.
ir uždirbti jumis dauginus pinigu, teip pat kaip ir darytumėt 
turėdami arkli. Bet arkliuii reikalinga paszaro, miego ir turi 
kada padvėsti, bot paskirtas pinigas prie darbo nereikalau
ja maisto, miego nei niekad nonumirszta.

Tie pinigai gali but pavesti prie darbo

Jeigu galite instengti paveti invales 
tada JUMIS nereikės joki darba, dirbti.

pinigu prie darbo

J

Pinigas pavestas p/ie darbo (investytas) 
vadinama Preferred Stock’a uždirba gera mokesti. Uždarbi 
ar 
pos ir 1 Spalio. Jeigu pirktumėt tu Szoru 
tada a.tnesza jumis procento

iii musu teip
gera

•ha užmokesti pripuola 1 diena Sausio, 1 Balandžio, 1 Lie-
• ■« t 4 1 • r • • i i . . X M -4. 4 ZY/A/X iuž $1,000 vert (‘S 

$17.T)0 kas tris menesius.

LABAI SVARBU
Jejgu turėtumei arkli tai būtumėt tikri kad samdinin- 

butu saugiai užlaikomas. 
Nepamirszkite apie SAUGUMĄ kada jiadedat savo pinigus 
prie darbo tas yra svarbesnis d alykas ne^u‘ suma uždarbio.

kas gerai jin prižiūrėtu ir kad saugiai

Tas yra. vienas geriausias dnlvkas apie musu Szerns. Jie vrn 
JAUGUS.

i

*

Pennsylvania Power & Light Company
. r ■ . * ?!

Pirkit szerns 
no bile kokio 
azios kompa
nijos darbi- 
ninka, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius- 
kite kuponą 
o gausit pil
na apraszima

4

I I ■

4
Pennsylvania Power & Light Company,

Investment Dept., Allentown, Pa.
Send me illustrated booklet “How to Put Money 

to Work > > and Information about your Preferred 
Stock also details of Easy Payment Plan, t

, • ■ , .;
. t -4 ’

Name
/

Address .,,,,... o.,jįV*-*.........
—X

i ” ’■ 1 ■■ m i
>1

m B 1Turim depar
tamento kur 

norintiems
parduoti sa- 

z vo ežerus, tai
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos 8zerUs.

f

X

Namno.Ro

