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LENINAS MIREIISZ visujzaliu
Mirtina kova terp žmonių ir 

kirmėlių Brazilijoi.
Rio de Janiero, Brazilije. — 

meta Brazilijoi mirė
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— Ton v 
prie ezionaiti-

Kepalėlis duonos kasztavo 
jam 15 doleriu.

Philadelphia^ 
Schmidt dirbo
niu doku, o neturėdamas darbo 
pakliuvo in beda. Šarma!imlu
mas ubagaut, vaikszcziojo po 
ulvczcs su tikslu suradimo ka 
valgyt, bet tame neturėjo gihi- 
kio. Ejdamas namo, mane apie 
atemima sau gyvasties, bet jo
jo akis puolė ant dėžės su duo
na prie grosersztorio.
mindamas ant nieko, paėmė ke
palėli duonos, perlaužė ir pra
dėjo godžei valgyt, neiižtemin- 
damas, jog szale stovi pnlici- 
jantas. Kada likos nuvestas 
pas magistratu, buvo nubaus
tas ant 1.5 doleriu, o kad pinigu 
neturėjo turės atsedrt bausmia 
kalėjime.

Xete-

Apleido patogia ir gera paczia 
o pabėgo su 15 metu mergaite.

Milwaukee, Wis. — Lynn 
Urane, kuris apleido narna, pa
stogių ir gera paczia, trijų mo
tu sūneli, pabėgo dvi dienas 
priesz Kalėdas su 15 metu R li
tą Kressala.

Pagal apsakymu apleistos 
mot eres, tai josios vyras buvo 
geru ir mylineziu levu ir ne
gali suprasti del ko jaja aplei
do. Per keturis motus puikaus 

net dvi dienas 
atnesze kokias

tai dovaholes namo kurias pa
slėpė savo kambarį jo, o moti
na kalbėjo šuneliui buk tai del 
jojo atnesze dovaneles, 
vargsze apsiriko, nes
los buvo del jojo mylemos...

C’rane atlankvdavo 
sios name, o norint s

ir
H

gyvenimo 
priesz Kalėda

fe
u
1

Didelis j.Ugnis Sunaikino Pasilinksminimo Parka
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Szis paveikslas likos at imtas per areoplana, kada ugnis sunaikino Ocean Park, Kali-
vieta. Ugnis padaro Medes ant keturiu milijonu doleriu. Ke-
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Didelis potvinis Latvijoje.
Saryszy su pirmojo sniego 

palottlimu sz. m. Gruodžio men. 
11-13 d. Latvijoje buvo didėlis 
patvnLs. Apie 7 kilome!r. 
Mintaujos Lielupėje ;
ledai ir vanduo paklos apie 9|

nuo 
susistoję Į

fornijoi, didele pasilinksminim 
liolika ngnagesiu likos 
taipgi vos neužsidege m
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Samogonka su mergina gulėjo Viskas sudege bažnyczioje, bet 
vienoje lovoje — abidvi 

greitai pasveiko.
Kingston, Pa. - 

kos galonu 
surasta per palieije lovoje ku
rioj,4 gulėjo ii'ipgi ‘•serganti” 
mergina, kuria surado pas Mi
kola Zipa, laike4 darymo kratos 
jeszkodami uždrausto sztopo.

O 
smarkoi apdeginti ir 

•s per a rt i at loke.

Penkioli-
samogonka likos

serganti

siižesli. Areoplanas, kuris paveikslu nutraukė

szventas paveikslas neda- 
lypstetas.

Pottsville, Pa. — Xetoli cz.io- 
nais, mažam miesti’lije Ulou- 

artiinoje Llewellyno, užsi- 
lege bažnycze. Viskas viduri-

Isz Lietuvos.
mažam

mirėBuvo suparalyžavotas, 
į Panedelije turėdamas 54 me- 
I tus. Soviatai laike jojo mirti

pėdas ir kaip pavasario motu Į 
isz siliejes isz krantu grėsė pa- i 
ežiam Mintaujos miestui, 
belupęs gyventojai turėjo ap
lošti namus su visais gyvuliais

Pa-
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Praejta
i asztuoniolika lukstancziu žino- 
i niu nuo 
I kirmėlių.

slaptybėje.

Panedelin

inkaiblimu visokiu 
Kas metas isz tos 

priežiisties mirszta nuo dvieju 
lyg trijų tukstanezin žmonių, 
liet Brazilije nepamena idant 
tiek žmonių mirė kiek praejta 
meta, o tai isz priežasties di 
desnio prasiplatinimo tujn gy- 
vaczu, nes teip insidrasino, jog 
prislenka net prie duriu ūki
ninku nžklnpdamos ne tik ant 
gyvuliu bot ir žmonių. Nekarta 
visos szcimvnos 
nuo tuju baisybių. Xorints val
dže stengėsi isznaikyt truci- 
nanezes kirmėles, bet jeigu pa
lis žmonis tuom neužsivimi tai 
ir valdže negali tam prigialbet.
Surado tikra skarba pavogtu 

brangenybių pas žydą.
Varszava. — Palieije aresz

tavojo pirkika pavogtųjų daig
iu žydą majora Goldparba, pas 
kuri padaro krata, surasdami 
daug visokiu brangenybių ne 
tik pavogtu isz namu liet isz 
hažnycziu ir kitu vielų o terp 
kuriu radosi ir senovisz.ki ka- 
raliszki žiodai. Palieije paėmė 
viską pas savo stengdamosi su
rasti locnininkus tuju brange
nybių kurias apskaito ant mili
jonu doleriu verties.
Soviatinei sidabrinei pinigai.

Moskva. — Apie Liepos me
nesi bus paleista in begi po vi- ' 
sa Rosije sidabrinei pinigai ku 
rie užyms vieta tobyriu popie
riniu, pagal pranoszima finan
sų ministerianis Sokolnikovo, 
“Czorvoneas” arba auksine 
deszimts dolerine bnmaszka 
vaistinio banko n<4 bus atszank-

4

nes vanduo buvo besiveržiąs in j 
griezas ir tvartus. Aplink ma-! 
tesi tik miszkai i. ...............
Atvykus isz Rygos ledu laužy
tojams ir paszalinus ledu susi- 
durinus, vanduo nuslūgo.

' Taip pat buvo pakilus Ven- 
nos upe. iki 15 pėdu. Ledai isz-t 
lauže medini pantonu tilta ir 
nnnosze in Baltijos jura apie 
1,000 kub. sieksniu malku, ku
rios buvo sukrautos upes pak
rantėj. Padaryta didžiasi nuos
toliai; daliai* juroj plaukioja 
malkos, rastai, o taip pat nuo 
lauku nuplautos gubos šieno 
be avižų.

Apiplesze bažnyczia.
Žygaicziai, Tauragės apskr.
Siu metu pavasari isz vietos 

bažnyczios nežinomuju pikta
dariu buvo iszvogtrt apie 2,000 
lit. vertes bažnytiniu daiktu, 
ir nežiūrint suradimui pastan
gų iki sziol nesušokta. Bažny
czios kombitetas (marszalkos) 
Spalio pradžioj isz Klaipėdos 
kr. parsikvietė “žino”, kuri 
letargijos miege (matomas, ty- 
czin ten dalyvavusio ^dakta
ro” apsvaiginta) lydima vietos 
ir Klaipėdos kr. milicininku ir 

“stebuklo 
susirinkusiu 
vaikszcziojo po

ir trobesiai. i |

i

Moskva. 
piet, 23 
so via t i nes Rosi jos, 
XiknlojUs Leninas (tikra jojo 
pravarde buvo Ulyanon) nuo 
snparalyžavojimu viduriu. Isz 
pradžių žino apie jojo mirti bu
vo užginozyta, bet negalėdami

,)O
Sausio, mirė rusiszkos

promieris
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Permaina nelaisviu terp Lietu
viu ir Lenku. — Dr. Szliu- 

pas dare mainas.
Kaunas. — (Xuo musu korės 

pondento.) Kaime Jeziorkosia, 
24 kilometrus nuo Suvalkų, ant 
pat rubežiaus lietuviszo-len- 
-kiszko, atsibuvo permaina 32 
lietuviszku kariszku nelaisviu, 
kurio radosi abazo Strvalkove 
ant tiek pat lenkiszku nelais
viu, kurie radosi kalojimtiosia 
Kauno.

Taja permaina daug rūpino
si terptautinis komitetas Rau
donojo Kryžiaus draugavo Go- 
nevojo ant kurio
lietnviszka ir lenkiszka drau
goves susiraszo ir paskyrė die

gia iszmainimo. Lenkiszka d ra u 
gavo perstatė delegatas p. Za- 
borowski, o lietnviszka drau
gove perstatė daktaras Szliu- 
pas.

1 
nežino 

o gal apsi-
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( 
jo sudegi4 arba apilege, bet su- 
bogia žmonis užgesino po ke
liu valandų kovojimo su lieps
na. .Muliažai parapijonai nusi
stebėjo (> ir visi žmonis Vnies- 
tolio, kada ineja in bažnyczia 
po ugnei patemino, jog didelis 
paveikslas perstatant i
t tisą baladojent i in duris 
ri nesenai parapija nupirko, vi
sai nedalypsteta per liepsna.

apie lai ilginus laikyti slapty
bėje, soviatai turėjo apgar>yt. 
Bolszevikai baisei nulindo ne
lekia savo garbingo vado 
ir Trockis iszvažiavo 
kur novos gydytis
saugot nuo žudintojaus peilio.

Mirė kaimelije
Moskvos, jojo kūnas likos at
vežtas in Kremlina kur bus 
palaidotas szale 
draugu.

Milijonai soviatn labai 
liūdo nelekia savo draugo nes 
nežino kas dabar Rosijoi 
iszkilti, nos visi 

revoliucijos

Gurki arti

m
Palieije perjoszkojo visa na- 

nii<> pastoges ly 
žinodami gerai, jog janu* 
dasi samogonka, 
jiems pranesze 
kui’ ji randasi 
buvo kriukis, 
in 
ežios

ma, K skiepui, 
ran- 

apie tai

kitu mirusiu

n li

Įp 
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nes i 
kaimynai, bet

paslėpta, tai 
galo atėjo 

‘ ‘ sergan- 
mergaites. Vienas isz 

pal icijant u’t uredamas gera no- 
bet nieko i K(‘^a’ l,l‘O‘.ias l,l?1,‘ lovos prade 

jo uostyt. Xa
szauk'os kita dranga iii pagial- 
ba, iszkele 
gan ežia ’ ’

Bet 
dovane-

i i Chris-
ku-IJ

minios pa Žiu re t i

Rūta jo
jusios tė

vai ir jiji žinojo Imk Urane yra 
pacziuotu žmogum, 
sau isz to nedari4.

Dabar pati iszeme 
ant vvro idant 
jeszkotu ir atvežtu namo, pri

nt leis jojo 
priyms ji su

varanta 
ji palieije su

žadėdama, jog jam 
prasikaltimu ir 
atvira szirdžia.

Siuntimas pinigu in Europa 
per paczta.

Now York. — Paeztas užve
dė siuntimą pinigu per Money ’ 

irKniečia

europmems
Keli menesiai

in Vokieti-
Vengrus, Lietu-

Order in Serbia, 
Slavokija, o neužilgio padarys 
sutarto su kitoms 
vieszpatystoms.
adgal likos invostas siuntimas
pinigu per paczta 
ja, Aust riję, 
va, Latvija ir Lenkija. Yra tai 
pigiauses ir saugiausos siun
timas pinigu per Money Order 
kuriuos galima iszpirkti ant 
kožno. paczto, tiktai reike ge
rai ir aiszkei paraszyli adrosa.

’I

Tabako produkcija vis auga.
metais cigarams

tabako auginta
svaru sulyginta su 1922 metu

Pereitais
195,788,000

Ant 
miegkambari 

mergaites.

ir suuodė. Pa-

spardau ežia 
isz lovos, nu!raukt4 

paklodes ir sztai stovėjo samo
gonka. Zipe buvo padirbės lo
va isz prastu lontu aplinkui sa
mogonka, jog niekas nedasi- 
prato, jog ji tonais randasi.

I’riek tam padare krata ki
nui* surasdami daug sztopo ir 
kitas tris samogonkas.
Palicijantas gyveno su dviems 

paezioms per 14 metu.,
< 'liieago. — Miesto palicijan

tas vietoje sergėti paredko ir 
moraliszl;ūmo, pats gyveno su 
dviems paezioms per 14 mi'tu, 
kurias maitino draugi' su de- 
szimts vaikais. Yra tai John 11. 
Clark, turintis 52 metus. Kada 
apsivedė su antra paczia, ap- 
laikydavo ant menesio po 69 
dolerius algos, bet dabar aplai- 
kydavo po 159 dolerius.

dažinojas, 
su

. t ser-

4.x le-

Xow York.
iszgiaI bė jo gyvasl i

Maldaknyge iszgialbejo jam 
gyvastį.

Maldaknyge 
Konst au

tui Coneorin, 16 melu. Kostas 
su.sipesze su nigeriu Bell 15su 
met u, kuris ji durt* su peiliu. 
Kostas turejo kiszeniuje mal
daknyge 
bet tik maža

iii kuria uigoris dore 
žaiduli padare. 

Nigeri uždari4 kalėjimo.

Motina surado sunu po 
20 metu.

Xew York. -- Motina turinti 
lirispaude prie 
72 metu

92 metus, iirispaude prie savo 
krutinės 72 metu sūneli kuri 
sutiko kaleime prie Richmond 
ui vežios, 
per dvidcszimts

nžmanimo

Praszo lietuvon lairaszcziu
Liszkiava, Alytaus apskr. 

Daugelis žmonių guodžiasi kad 
nieko laikraszeziuose nesigirdi 
apie Liszkiava. Mat norą kam 
raszyli. Be to, mažai ir laikrasz 
ežiu ežia pareina.

Liszkia viszkiai,

kas nebūtu apie tai 
bet 
junm

kaimiecziu — 
bažnvezia ir 

klebonija kiemą ir pasakojo, 
kur buk bnve sustoję vagys ir 
kur paslėpti ju pa vogtieji daik 
tai bei kur ju 
ta (viens buk

karu ir 1.1. Galu

ga 1 i 
tikisi kruvi- 
kuria ketina 

monarkislai

175,000,000 svaru, 
tabako produkcijp 
metus buvo didesne visose val
stijose apart Ohio, kur produk
cija sumažėjo 750,000 svaru.

1823 metu produkcija del vi
sokios ruszies tabako buvo 1,- 
278,998,000 svaru, 1922 metais 
buvo Į,071,836,000 svaru.
North Carolines 
4‘Seno Diržo” 
buvo 249,500,000 
metais sulyginta su 1922 metu 
20^,708,000 svarais.
Diržas” North Carolina, South 
Karolina ir Georgia augina

Cigarums 
per 1923

į,071,836,000
ir Virginijos 

ruszies tabako 
svau 1923

< < Naujas

<766.647,000 švau kad' nors kai- 
' g8Š ,Jroįkkbpt,žgc.jpgcncazč 
kuriu rusziu produkcija buvo 
vn Ar/AanA nkAlnni imtini' vicin

i nvmi rvevv* ali/aū i

g8S ,Jroįkkbpt,žgc.jpgcncazč

idant 
ginu ant 
paszauke

prie visko,

ir už tai ji

antra paežiu

50 J

antra pati susibarė 
jai mokėtu dau- 

menesio 
in suda kur viskas 

iszsidave. Clarkas prisipažino 
likos praszalintas

nuo dinsto tuojaus. Jojo pirma 
pati žinojo apie 
jau keturis menesius adgal, bet 
savo vyrui apie, tai nieko ne
sakė. '
Amerikonai surukę 50 bilijonu 

paperosu 1923 mete.
Chicago. — Suvirszum

000,000,000 paperosu likos su
rūkyta praejta meta Su v. Val- 
stijosią. Yra lai septyni bilijo
nai daugiau no kaip užpraejta 
meta. Naudojimas tabako žeu- 
klyvai pasidauginio czionais, 
bet kramtymas tabako “ežiu” 
nupuolė daug, nes žmonis ne
nori o ir uždrausta spjaudyt 
nnt. iilvrrzin ir nnblisznosiair

nosimaezius su juom 
motu. Skai- 

czius laikrasz!ije buk kokis tai 
Georgo Daily likos arosztavo- 
tas už vagyste fonografo, se
nuke nuvažiavo in kalejinpi at
lankyt i arosztanta kuri kaip 
mane turi būti josios sūnūs, na 
ir motiniszka szirdis nepadaro 
klaidos. Simus buvo isz pirmu
tinio vyro, uos po isztekojimui 
antru kartu motina vadinosi 
Mrs. Marga rietą Lateėr gyve
nanti Branchville, X. Y.
Motina su ketureis vaikais pra- 

, žuvo deganeziam name.
Middleport, Pa.

kad jaja ngnagesiai isznesze 
isz deganezio namo, bet geis
dama- iszgialbot mioganezius 
keturis vaikus, Estera llarvil- 
la, inbego adgal in deganti na
rna isz kurio daugiau neiszejo. 
Kada narna užgesino, ugnago- 
siai rado motina ir keturis vai
kus apdegusius ir
Ugnis kilo apie troezia valanda 
Seredos ryta kukniojo kpr oks- 
plOdavojo gazinis pecziukas. 
.Mergaite Ilarvillu laja diena 
iszvh'žhlvo pasfghninhs’ir'tokiu

kurio esate 
Amerkoje, pasižiūrėkit in mu
su apszvieta: penki tukstan- 
cziai gyventoju, o keturi žmo
nes skaito laikraszczius. Ir jus 
norite, kad.kas laikrtiszeziuose 
apie Liszkiava butu raszoma!

Taigi broliai ir sesutes sziuo 
kreipiamos prie jusn — sius
kit mums laikraszcziu.

gyvenamoji vie- 
f fa u ragėj, kitas 

Bedline, o treczias Balstogėj). 
Vėliau “pranaszavo” kas del 
netolimosios Lietuvos ateities, 

gale, papieta
vusi pas kleboną ir paėmusi 
už “vizitą” 200 litu su paly
dovais nudundėjo atgal.

ATSAKYMAI.
O. A. Hoakstown, Pa. — Ne 

sunku skaitvti tamistos raszta. «
Raszykie tamista (langiau pa
sakėlių.

A. R. S. Ar asz esmių Ameri
kos pilioeziu? Gimiau Liotnvo- 
j<\
Mano tėvas iszeme popieras 
pakol asz daejau lyg motu. — 

Nat uralizacijos 
jog jeigu sūnus 

iikesu
jojo tėvo

kur gyvenau lyg 21 metu, 
iszemi

szio

gana

negyvus.

budti Jt'p’sisaugojo * mvd' •rtc'lab 
mes: Tėvas likos balsei apde
gintas stengdamas’ iszffialbot

Kad 
1924 metais atsirastu lai k rasz- 
cziu mažuose kaimeliuose nors 
po penkis,
penkiolika, tada mes jums pa
ra szysi m.

Mes pas jumis pinigu nepra- 
szom,

o didesniuose po

— mes duonos turim, — 
tik mes praszome apszviotos. 
Jeigu jus musu praszymo ne- 
iszklausysit, kaipo savieji, tai 
mes kreipsimos prie visu Ame- 
rikos«4ietuviu; jie

Atsakvmas: 
bjuras sako, 
geistu pasilikti 
sklypo, tai yra per 
popieras, tai turi czionais gy
venti priesz daejima in motus, 
kada ievas iszeme citizens po- 
pierasr T.............. .
a me r i k o n i sz k u u k e s u 
buvai turojlamas 
lūs. Y

VĖLIAUSIOS ŽINUTES.
Altoona, Pa.

Vodel t a mist a no esi 
nes pri- 

jau 21 me-

Altoona, Pa. — Laike 
’irtavi.mo Marry Albright, 51

rikos4wtiiviu; jie mumis su- 
szolps; bet jus, katrie parva- 

. važiuosi t isz Amerikos, mos su 
jumis atsilyginsime.

I/iSzkoviszkis.

Nauji pinigai.
Vilnius. 10,000,000.

jau pasirodę lenku de-
Vii-

niuj jau pasirodę lenku de- 
szimhnilionines banknotes. Jos 
yra kibk mažesnes už milionii 
nes. Kažin ar tai nereikia siv 
prasti, jog j u verto greitu lai-
ku bus mažesne, negu miliohb

O*
motu nužudė savo motoria.

* i' Al i gui p pa, Pa. 
žmonis likos 
trūkimą garinio

.Trvs 
užmusztais per 

katilo )oko- 
inotivos ant Pittsburgh ir,Lako 
Erie goložinkelię.

Lyndonville, Vt. Asz-
t uoni žmonis pražuvo ugnijo o 
deszimts balsei apdega;
szoimynu pasiliko be pastoges; 
ugnis isznaiKino puse miosto-

AVilkos-Barre, Pa. — Vi-

•60

lio.
*

f

sos mergaites noturinezios da
18 .motu nebus hjęįs;|>ęs ant 
szokiu^o jeigu Jocnininkai sa
liu jeisos iuleis in vidų tai buą 

— panaszoi pęiva-arcsztavoti.

nos 
sukelt i 
la koki caru pasodyt ant’sosto.

Leninas gimė 16 Apriliaus, 
1870 mete, Simbirske, prie Vol
gos, buvo sūnum daraktoriaus. 
Jojo tikra pravarde buvo Vla
dimiras Illyiez Ulyanon, isz 
jaunu dienu buvo dideliu so
cialistu, btivo iszmostas vėliaus 
isz Kazano universiteto. Kada 
Leninas turėjo 17 motu, jojo 
brolis Aleksandras, Ijkos pa
kartas už ėmimą suraszo prie- 
szais cara ir nuo tojo laiko bu
vo didžiauses nevidonas mo- 
narkizmo. Mete 1917 apomo 
valdže ant visos Rosijos inves-

Tame pa
ežiam meto bandyta ji nuszaut 
kada važiavo automobilinje, o 
1918. mete jauna motoro szovo

idant ve-
Czervencas

Valdže

> f

damas komunizmą.

in ji kelis kartus, vienas szuvis 
ir pagal 

buvo
kaklaji pataiko in 

nuomone daktaru 
priožaste Lenino mirties.

Leninui prigialbedavo daug 
jojo pati Krupskaja, kuri buvo 
didele socialisto ir komunisto. 
Jiji buvo nušiaušta in Sibirą

jau senei iszmuszc 
tuosius pinigus, liet bijojo isz- 
leisti, nes kaimiioczei turi pa
pratimu paslepinet sidabru ir 
auksu per ka susimažytu begis 
pinigu žonklyvai.

Sziame laike Rosije turi apie 
250 milijonus auksiniu rubliu 
vadinamu Uczervencu”, kuriu 
verto turi tik puse tiek. Priesz 
kare Rosijoi radosi apie du bi
lijonai rusiszku auksiniu rub
liu. Szimct visojo Rosije viskas 
rasis ant auksinio pamato.

Juodas Miszios”, garbintojai 
szetono ir juju aukos.

In laika dvieju

C (
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i

įjl
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f

per cara, nes po nuvertimui 
carizmo apsivedė su Leninu.

Nekuria mane buk Leninas 
turėjo dideli turtą, liet pasiro
do, buk jisai aplankydavo tik
tai 50 doleriu ant menesio už 
savo darba kaipo valdytojas 
bo I sze v i k iszk os R osi. jos.

“Rosikru-
pradot a Anglijoi priesz

Parižius. — 
metu atome saugA^astes daug 
ypatų, terp kuriu, radosi keli 
Amerikonai, kurie prigulėjo in 
dauguve vadinama 
cianu”
kare o kurios sodyba randasi 
Sicilijoi, Italijai. Tosios drau
gavęs mokslas paejna nuo se- 
noviszku laiku, 
rei tiki in gydymą visokiu žmo-
giszkd nuopoliu per krauju ant 
kryžiaus ir darkymas kriksz- 
i'zioniszko tikėjimo.

ja ja atgaivino 
poetas

Francije panaikins pacztines 
markes.

Paryžius. — Paeztiuis depar- 
tamontaH apmausiinoje būda 
pa na ikinimo 
markiu, o iii juju vieta naudos 
maszinukos kurios atspaudi- 
nos ant koportu kiek užmokėta 
už paczta; panaszei kokos nau
doje dideles kompanijos Ame- 
rike. Maszinas užvos ant visu 
paežiu o mažesnes 
del žmoniit Maszinos ,__ w ..
naAzios kaip maszinos parduo- 
dapezios guma kurias galima | tolei, 

goležkelio 
stoties in kurias insimota cen-

visu pacztiniu

užtiki ant kožnos

kurios sana-

Priesz kare 
angliszkas poetas Al lest cr
Urowley, bet palieije dažinojus 
apie taja draugavę aresztavojo 
ji ir uždraudė laikyti “juodas 

Taisos

raudavęs
yra pa

miszes.” Taisos miszęs pir- 
miause pradėjo laikyti bepro- 
tiszki zokoninkai vokiszkam 
kliosztorijo. Miszes laikydavo 
paprastai kaip 
Idszki kunigai tiktai 
permaina, jog
Dieva tai jieji4 garbino szetona. 
Tosios miszios yra dabar už
draustos po visas dalis svieto, 
bet kiiiįV kur atsiran^i^asiu- 
J 1 ’kurie slaptai ja islįs J*a i ko 
ir paaukaujo gytuis žnionis

laiko katuli- 
su t a ja 

vietojo gar by t

iidant pasitepi su jųjų aukoms
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Kepalėlis duonos kasztavo 
jam 15 doleriu.

Philadelphia. 
Schmidt dirbo
nin doku, o neturėdamas < 
jmkliuvo in beela. Šarmai imlu
mas ubagaut, vaikszcziojo po 
ulvczcs su tikslu suradimo kn 
valgyt, bet tame netnrejo gihi- 
kio. Ejdamas namo, mane apie 
atemima sau gyvasties, bet jo
jo akis puolė ant dėžės su duo- 

grosi'rsztorio. Xet e-
mindamas ant nieko, paėmė ke
palėli duonos, periauže ir pra
dėjo godžei valgyt, neužtemin- 
damas, jog szah 
juntas.
pas magistratu, 
tas ant 15 doleriu, 
neturėjo turės atsedrt bausmių 
kalėjime.

na prie

» stovi paliei- 
Kada likos nuvestas 

buvo nubaus- 
, o kad pinigu

apkėstos

Apleido patogia ir gera paezia 
o pabėgo su 15 metu mergaite.

Milwaukee, Wis. -- Lynu 
t’rane, kuris apleido narna, pa
stogių ir gera paezia, trijų me
tu sūneli, pabėgo dvi dienas 
priesz Kalėdas su 13 metu Rū
ta Kressala.

Pagal apsakymu
mot eres, tai josios vyras buvo 
geru ir mvlineziu tėvu ir ne- 
gali suprasti del ko jaja aplei
do. Per keturis metus puikaus 
gyvenimo ir net dvi dienas 
priesz Kalėdas, atnesze kokias 
tai dovaneles namo kurias pa
slepi* savo kambarije, o moti-

net
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LENINAS MIRE’sz vęuszauu
Mirtina kova terp žmonių ir 

kirmėlių Brazilijoi.
Rio de Janiero, Brazilijo. — 

mota Brazilijoi mirė

y

Didelis potvinis Latvijoje.
Saryszy su pirmojo sniego 

palftdimu sz. m. Gruodžio men. 
11-13 d. Latvijoje buvo didelis 

kilome!r. nuol 
Mintaujos Lielupėje susistojo j 

’ės apie 9 j
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Buvo suparalyžavotas,
j Panedclije turėdamas 54 me- 

i i • , i., ii • ,,! tus. Soviatai laike joto mirtiledai ir vanduo paklos apie 9 J J
pėdas ir kaip pavasario motu j 

gresi* pa- , 
Pa - i 

belapes gyventojai turėjo np-! 
lesti namus su visais gyvuliais, į 

i

palvais. Apie 7 mire I
I

Ji.

B 
'V ■

lįs

j?-'- ■■

■

isz siliejes isz krantu 
ežiam Mintaujos miestui.

I
nes vanduo buvo besiveržiąs in

imi-:
I

paveikslus likos at imtas per areophina, kada ugnis ^unaikino Ocean Park', Kali-
fornijoi, didele pasilinksminim 
liolika 
teipgi v

o vieta. Vgnis padare bledc 
ugnagesiu likos smarkai apdeginti ir 
< »s

‘s ant koturiu milijonu doleriu. Ke- 
siižesli. Areoplanas, kuris paveiksią nutraukė

neužsidege nes per arti atlėkė.

Samogonka su mergina gulėjo | Viskas sudege bažnyczioje, bet 
vienoje lovoje — abidvi 

greitai pasveiko.
Kingston, Pa. 

kos galonu
surasta per palici.ji

Įliejo 
mergina, kuria surad 
Kola Zipa, laike 
jeszkodami

Penkioli- 
sa n logon k a likos 

iovoje ku- I ser 
teipgi “serganti” 

o pas M i- 
darymo kratos 

nžiirauslo sztopo.
Palicije porjeszkojo visa na

rna, nuo pastoges 
žinodami gerai, jo

no je

na kalbėjo šuneliui buk (ai del ^Usl ^amogonka, 
liet .iio,ns 

dovane-
jojo atnesze dovaneles, 
vargsze apsiriko, nes 
les buvo del jojo mylemos...

Grane atlankydavo Rūta jo
sios name, o norint s josios tė
vai ir jiji žinojo buk Grane yra 
paeziuotn žmogum, 
sau isz to nedaro.

Dabar pati iszeme 
ant vvro idant 
jeszkotn ir atvežtu namo, pri
žadėdama, jog jam 
prasikaltime ir 
atvira szirdžia.

at nesze pranesze
ji randasi 

buvo kriukis.
m i eg k am ba r i

kur

in 
ežios

lyg skiepui, 
jame jau

nes apie tai 
kaimynai, bet 

paslėpta, tai 
atėjo

‘ ‘sergan-
V ienas isz 

gera no-

• e

An! galo

mergaites.

szventas paveikslas necla- 
lypstetas.

l‘olts\'ille'. Pa. —■ Xetoli czio- 
nais, mažam mie'stelije' doii-

• artimoji' Llewellyno, užsi
degė bažuye/h'. Viskas vidinė
je sudege' arba apelege, bet su- 
begia žmemis užgesino po ke
liu valandų kovojimo su lieps
na. Xemazai parapijonai nusi
stebėjo o ir visi žmonis Vnies- 
telio. kada ineja in bažnyczia 
pe> Ugnei patemino, jog dideli 
paveikslas perstatant i 
t usa baladojent i in e|uris 
ri nese*nei parapije' nupirko, vi
sai nedalypsteta per liepsna.

mažam 
ari imo je

s
('hris-

kn-* >

i

Isz Lietuvos.

(Nuo musu korės

slaptybėje.

inkajblimu visokiu
Kas metas isz tos

I Praejta
I asztuoniolika tukstaneziu žmo- 
' niu nuo 
kirmėlių.
priežasties mirszta nuo dvieju ’ • * • • • e

i ,• r •• .... ., ,
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■ lyg trijų tiikstancziu žmonin, 
! bot Rrnzilijo nepamena idant 
įtiek žmonių mirė kiek praejta 

o lai isz priežasties dv-
griezas ir tvartus. Aplink 
tesi tik miszkai ir trobesiai. 
Atvykus isz Rygos ledu laužy
tojams ir paszalinus ledu susi- 
durinus, vanduo nuslūgo.

Taip pat buvo pakilus Von- 
nos upe iki 15 pėdu. Lodai iszi 
lauže medini pantonu tilta ir 
nunesze in Baltijos jura apie 
!,()()() kub. sieksniu malku, ku
rios buvo sukrautos upes pak
rautoj. Padaryta didžiasi nuos
toliai; dabar juroj plaukioja 
malkos, rastai, o 
lauku nuplautos 
be avižų.

Apiplesze bažnyczia.
Zygaicziai, Tauragės apskr.
Siu metu pavasari isz vietos 

bažnyczios nežinomųjų pikta
dariu buvo iszvogtrr apie 2,000 
lit. vertes bažnytiniu daiktu, 
ir nežiūrint suradimui pastan
gų iki sziol nesusekta. Bažny
czios kombitetas (mai’szalkos) 
Spalio pradžioj isz Klaipėdos 
kr. parsikvietė “žine“, kuri 
letargijos miego (matomas, ty- 
czin, ton dalyvavusio ^dakta
ro“ apsvaiginta) lydima, vietos 
ir Klaipėdos kr. milicininku ir 

“stebuklo 
susirinkusiu 
vaikszcziojo po 
klebonija kiemą ir 
kur buk buvo sustoję vagys ir 
kur paslėpti ju pavogtieji daik 
tai bei kur ju gyvenamoji vie
ta (viens buk

prislenka net prie

taip pat, nuo 
gubos stono

Moskva. — Panedclin
Sausio, mirė riisiszkos 

premieris

po
Įiiet, 23 
sovietines Rusijos,
Xikalojlis Leninas (tikra jojo 
pravarde buvo Vlvanon) nuo 
siiparalyžavojimu viduriu. Isz 
pradžių žino apie jojo mirt i bu
vo užginezyta, bet negalėdami 
apie tai ilgiams laikyti slapty
bėje, soviatai turėjo apgaisyl. 
Bolszrvikai baisoi nulindo no

nos
nežino 

gal apsi-

tokia savo
ir l’rookis
kur novos gyd\ t is
s<

I mota, 
dėsnio prasiplatinimo tuju gy- 
vMczu. nes toip insidrasino, jog 

duriu ūki
ninku užklupdainos no tik ant
gyvuliu bot ir žmonių. Nekarta ' 

iszm irdavo 
nuo tuju baisybių. Xorints val- 
dže stengėsi isznaikyt truci- 
nanezes kirmėlės, bot jeigu pa
lis žmonis tuom noužsiymn tai 
ir viddže negali tam prigialbet.
Surado tikra skarba pavogtu 

brangenybių pas žydą.
Palicijo aresz-

tavojo pirkika pavogtųjų daig 
tu žydu majoru Goldparba, pas 
kuri padare krata, surasdami 

brangenybių ne

vises szeimvnos*

Varsza va.

() tarp

T
■ I

I
->

IIii

■rl.daug \is<«ki u 
tik pavogtu isz namu bet isz 
bažnveziu ir kilu vietų ♦ 
kuriu radosi ir senoviszki ka
raliszki žiedai. Palieijo paonn* 
viską pas save stengdamosi su
rasti loenininkus tuju brange
nybių kurias apskaito ant mili
jonu doleriu verties.

Soviatinei sidabrinei pinigai.
Moskva. — Apie Liepos me

nesi bus paleista in begi po vi - ' 
sa Bosijo sidabrinei pinigai k u 
rie nžyms vieta tobyrin popie
riniu, pagal praneszinia. finan- 

ministorianis SokolnikoVo, 1 
arba auksino 

doszimts dolerine bnmaszka 
vaistinio banko ne bus atszauk- 
ta.

Valdžo

Gurki arti 
jojo kūnas likos at- 

Kremlina kur bus 
kilu mirusiu

garbingo vado, 
isz važiavo

O 
ingot nuo žudintojaus peilio.
Mirė kaimelije

Moskvos, 
vežtas iii 
palaidotas szale 
d rangu.

Milijc >nai .sovietu labai nu 
lindo nelekia savo draugo nes 

gali

Permaina Belaisviu terp Lietu
viu ir Lenku. — Dr. Szliu- 

pas dare mainas.
Kaunas. —

pondento.) Kaime Jeziorkosia, 
24 kilometrus nuo Suvalkų, ant 
pat rubežiaus lietuviszo-len- 
kiszko, atsibuvo permaina 32 
lietuviszku kariszku belaisviu, 
kurie radosi abazo Strvalkove 
ant tiek pat lenkiszku nelais- 
viu, kurie radosi kalejimtiosia 
Katino.

Tąja permaina daug rūpino
si terptautinis komitetas Rau
donojo Kryžiaus draugavo Ge- 
nevojo ant kurio
lietuviszka ir lenkiszka drau
goves susirasze ir paskyrė die
na iszniainimo. Lenkiszka drau 
guve perstatė delegatas p. Za- 
borowski, o lietuviszka drau
gove perstatė daktaras Szliu- 
pas.

soviatii labai
minios pažiūrėt i14

kaimieeziu — 
bažnvezia ir 

pasakojo,

nežine kas dabar Rosijni 
tikisi krūvi- 
kuria ketina 

monarkistai

iszkilti, nes visi 
nos revoliucijos 
sukelt i 
la koki e,a ra pasodyt ant’sosto.

Leninas gimė 16 Apriliaus, 
1870 mele, Simbirske, |>rie Vol
gos, buvo sumini daraktoriaus. 
Jojo tikra pravarde' buvo Vla
dimiras lllyiez l’lyanon, isz 
jaunu dienu buvo dideliu so
cialistu, buvo isz.mestas vėliaus 
isz Kazano universiteto. Kada 
Leminas turėjo
brolis Aleksandras, 
karias už ėmimą suraszo prie- 
szais eara ir nuo tojo laiko bu
vo elielžiauses novielonas 
narkizmo. Mete'
vnldže> ant visos Rosi jos inves-

Tame pa-

idant ve-

1
i* |/ %
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ė 
iė 
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a palicijantirturedamas gera no- 
pri<* lovos prade- 
i ir suuodė. Pa

kito dranga in pagial- 
“ser- 

ganezm” isz lovos, imt rauke 
paklodes ir sztai stovėjo samo
gonka. Zipo buvo padirbės lo
va isz prastu lentų aplinkui sa
mogonka, jog niekas 
prato, jog ji tonais randasi.

Priek' tam
!tnr surasdami dau 
11< i t as t .............. .

l>et nieko s(‘lia, pricj

varanta 
ji palieij(‘ su- j h:1.

at leis jojo 
priyms ji su

Siuntimas pinigu in Europa 
per paczta.

Xew York. — Pacztas užve
dė siuntimą pinigu per Money 

in Serbia, Kroeeia i. 
o neužilgio padarys 

europi nemis

in Vokieti-
Vongrus, Lietu-

Order 
Slavokija, 
sutarto su kitoms 
vieszpatystoms. Keli menesiai 
adgal likos investas siuntimas 
pinigu per paezta 
ja, Aust rijo,
va, Latvija ir Lenkije. Yra tai 
pigiauses ir saugiauses siun
timas pinigu per Money Order 
kuriuos galima iszpirkti ant 
kožno. paczto, tiktai reike ge
rai ir aiszkoi paraszyti adrosa.

i

Tabako produkcija vis auga.
Pereitais

tabako auginta 
svaru sulyginta 1922 motu

metais cigarams 
195,788,000

175,000,000 svaru, 
taba ko produ kcija 
metus buvo didesne visose val
stijose apart Ohio, kur produk
cija sumažėjo 750,000 svaru.

1823 metu produkcija del vi
sokios ruszies tabako buvo 1,- 
278,998,000 svaru, 1922 metais 

1,071,836,000

Cigarams 
per 1923

ta

s
jo uostyt.
szaukes

iszkele
4 »

1 spardanezia 
isz

nedasi-

padare krata ki- 
g sztopo ir 

l ris >amogonkas.

į’r Palicijantas gyveno su dviems 
paezioms per 14 metu.

('hieayo. — Miesto palicijan
tas vietojo sergėti paredko ir 
mora 1 iszl;niuo, pats gyveno su 
dviems paezioms per 14 metu, 

drauge su de- 
Yra tai John 11. 

dari;, turintis 32 motus. Kada 
apsivedė su 
laikvdavo ant 
dolerius algos, bet dabar aplai- 
kydavo po 159 dolerius. Xi< 
kas nebūt u apie t ai 
bet antra pati susibarė 
juom idant jai mokėtu dau
giau ....
paszauko 
iszsida ve. ('larkas 
prie visko,

kurias maitino 
szimt.s vaikais.

antra paezia, ap- 
menesio po 69

(

ant ra 
idant

ant

> - 
lažinojas, 

su

ir už tai jimenesio 
in suda kur viskas 

prisipažino 
likos praszalintas

nuo dinsto tuojaus. Jojo pirma 
pati žinojo apie antra paezia 
jau keturis menesius adgal, bet 

tai nieko ne-

Maldaknyge iszgialbejo jam 
gyvastį.

New York. — Maldaknyge 
gy\asli Konstan

tui ( oneorin, 16 mot u. Kostas 
susipeszo su 
metu, kuris 
Kostas

iszgialbejo
•u

nigeriu Bell 15 
ji durį' su peiliu, 

turėjo kiszciiiuje mal
daknyge in kuria nig 
bet tik maža žaiduli
Xigeri uždare kalėjime.

oris dure 
pada re.

per dvideszimts

Motina surado sunu po 
20 metu.

Xew York. —- Motina turinti 
92 metus, prispaudė prie savo 
krutinės 72 metu šuneli kuri 
suliko kaleimo prie Richmond 
ulyczios, nesimaezius su juom 

metu. Skai-
ezius laikrasz!i/p* Imk kokis tai 
George* Dalty likos aresztavo- 
tas už vagyste fonografo, se
nuke nuvažiavo in kalejinja at
lankyt i aresztanta kuri kaip 
mane turi būti josios sunus, na 
ir motiniszka szirdis nepadaro 
klaidos. Simus buvo isz pirmu
tinio vyro,
antru kartu

g we

Aegana 
iszne'sze'

užmanimo

Praszo lietuvon lairaszcziu
Alytaus apskr. 

Daugelis žmonių guodžiasi kad 
nieko lalkraszeziuose nesigirdi 
apie Liszkiava. Mat nėra kam 
raszyti. Be to, mažai ir laikrasz 
ežiu ežia pareina.

Liszkia viszkiai,

Liszkiava,

penki tukstan-

sius-
Kad

d’auragoj, kitas 
Bedline, o treczias Balstogėj), 

“pranaszavo“ kas del 
netolimosios Lietuvos ateities,
Vėliau pranaszavo ♦ 4

karu ir 1.1. Galu gale, papieta
vusi pas kleboną ir paėmusi 
už “vizitą“ 200 litu su paly
dovais nudundėjo atgal.

“vizitą“ 17 molu, jojo 
Likos pa-

ATSAKYMAI.
O. A. Hoakstown, Pa. — Ne 

sunku skailvti tamistos raszia. 
Raszykie tamista daugiau pa
sakėlių.

A. R. S. Ar asz esmių Ameri
kos pilieeziu? Gimiau Lietuvo
je
Mano levas

kur gyvenau lyg 21 metu, 
iszeine

pakol asz daojau lyg metu. — 
Xat uralizaeijos 

jog jeigu

popieras

sunūs 
u kęsu szio 

jojo tėvo 
gy-

mo-
1917 apėmė

kakla ir pagal 
tas Imvo

buvo
North Carolines
“Seno Diržo“ 
buvo 249,500,000 
metais sulyginta su 1922 metu

“Naujas 
Diržas“ North Carolina, South 
Carolina ir Georgia augina 
306,^47,000 svau kad nors kai- 

‘ g8S ,Jroįkkbpt,žgc.jpgcncazč 
kuriu rusziu produkcija buvo 
TTiAŽiManA. nhftlnni imnni viun

svaru, 
ir Virginijos 

ruszies tabako 
svau 1923

209,708,000 svarais.

306,(U7,000 svau kad nors kai

■mažesne nhelnni

Chicago. 50, 
su-

savo vyrui apie 
sake.
Amerikonai surukę 50 bilijonu 

paperosu 1923 mete.
Suvirsznm

000,000,000 paperosu likos 
rūkyta praejta meta Su v. Val- 
stijosia. Yra tai septyni bilijo
nai daugiau no kaip užpraojta 
mota. Naudojimas tabako žen
klyvai pasieki ilginio czionais, 
bet kramtvmas tabako “ežiu“ 
nupuolė daug, nes žmonis ne
nori o ir uždrausta spjaudyt 
ant nlveziu ir niihlificznnauiir

nes po i szt o koji mui 
motina vadinosi 

Mrs. Marga riet a Lateėr 
nanli Branchville, X. Y.

Motina su ketureis vaikais pra- 
, žuvo deganeziam name.
Middleport, Pa. - 

kad jaja ugnagesiai
isz deganezio namo, bet geis- 

inicganczius 
keturis, vaikus, Estera llarvil- 
la, inbogo adgal in deganti na
rna isz kurio daugiau neiszejo. 
Kada narna užgesino, ugnago- 
siai rado motina ir keturis vai
kus apdegusius ir negyvus. 
Ugnis kilo apio troezia valanda 
Scredos ryta kukniojo kur o,ks- 
plbdavojo gazinis pec/Jukas. 
Mergaite Ilarvillu taja diena • R/ •. f , .f • • a r , . •• •

budti • apsisaugojo 
mes; Tėvas likos balsei apdo- 
ft i n f,n 4 .Q i A n ori n m na* i ar/ n* i n I hn i

dama iszgialbet

i sz vlyžM V o p a s1 g i m in c m *i it i) k i u 
budtl apsisaugojo * nnb’ tfehu-

knrio esate 
A morkoje, pasižiūrėkit in mu
su apszvieta:
ežiai gyventoju, o keturi žmo
nes skaito laikraszezins. ir jus 
norite, kad.kas laikraszeziuose 
apie Liszkiava butu raszoma! “

Taigi broliai ir sesutes sziuo 
kreipiamos prie jusu - 
kit miliny laikraszcziu.
1924 metais atsirastu laikrasz
cziu mažuose kaimeliuose nors 
po penkis, 
penkiolika, tada mos jums pa
ra szy si m.

Mes pas jumis pinigu nepra- 
szom, — mes duonos turim, — 
tik mes praszome apszvietos. 
Jeigu jus musu praszymo ne- 
iszklausysit, kaipo savieji, tai 
mes kreipsimos prie visu Ame- 
rikos<4jotuviu; jie mumis su- 
szolps; bet jus, katrie parva- 
.važiuosit isz Amerikos, mos su 
jumis atsilyginsime.

Liszkoviszkis.

o didesniuose po

po
os i 

nos pri- 
jau 21 me-

Nauji pinigai.
Vilnius. 10,000,000.

jau pasįrode lenku do- 
szimtmilionines banknotes. Jos 
yra kiek mažesnes už milioni-. 
vtios. Kažin ar tai nereikia sm 
prasti, jog ju verto greitu lai- 
Izti Ima lYinžnann imn.ii iviiKniir.

niuj
Vi Ir

Atsakvmas: t 
bjuras sako, 
geistu pasilikti 
sklypo, tai yra per 
popieras, tai turi czionais
vent i priesz daejima in metus, 
kada tėvas iszemo citizens 
|)ieras«* Todėl tamista no 
amerikoniszku u kęsu 
buvai turėdamas 
įlįs. s

VĖLIAUSIOS ŽINUTES.
Altoona, Ra. —— Laike 

’irtavimo Harry Albright, 51. 
motu nužudo savo moferia.

1 Aliguippa, Pa. .Trys 
žmonis likos užmusztais per 
trūkimą garinio katilo loko- 
motivosant Pittsburgh ir.Lake 
Erie geležinkelio.

Lyndonville, Vt. — Asz- 
tuoni žmonis pražuvo ugnijo o 
doszinits baisoi apdogo; (>() 
szeimynu pasiliko be pastoges; 
ugnjs isznaikino puse mieste
lio. '

* Wilkes-Barre, Pa. — Vi- 
sos mergaites noturinezios da 
18 .metu npbus inlevslos ant 
szokin^o jeiguJocnininkai sa
liu joises iuleis in vidų (ai bus 
iivncj'/i n imi i __ I^nunuf/ni

(»•

1*

Wilkes-Barre, Pa.

‘W.

damas komunizmą.
ežiam mete bandyta ji nuszaut 
kada važiavo automobiliuje, o 
1918 mete jauna motore szove 
in ji kelis kartus, vienas szuvis 
ji pataiko in
nuomone daktaru 
priožaste Lenino mirties.

Leninui prigialbodavo daug 
jojo pati Krupskaja, kuri buvo 
didele socialiste ir komuniste. 
Jiji buvo nušiaušta in Sibirą 
per cara, nes po nuvertimui 
carizmo apsivedė su Leninu.

Nekuriu mane buk Leninas 
turėjo dideli turtą, bet pasiro
do, buk jisai aplaikydavo tik
tai 50 doleriu ant menesio už 
savo darba kaipo
bol sze v i k i sz k os 1 \ osi j< >s.

jau senei iszmuszo 
tuosius pinigus, liet bijojo isz- 

nes kaiinuoczei turi pa
pratimu. paslepinet sidabru ir 
auksu per ka susiniažytu begis 
pinigu ženklyvai.

Sziame laiko Rosije turi apio 
250 milijonus auksiniu rubliu 
vadinamu “ezervoncu“, kuriu 
verto turi tik puse tiek. Priesz 
kare Rosijoi radosi apio du bi
lijonai rusiszku auksiniu rub
liu. Szimet visoje Rosije viskas 
rasis ant auksinio pamato.

Juodas Miszios“, garbintojai 
szetono ir juju aukos.

Parižins. — In laika dvieju 
metu atomo saugv^astos daug 
ypatų, terp kuriu, radosi keli 
Amerikonai, kurio prigulėjo in 
dauguve vadinama 
cianu“
karo o kurios sodyba randasi 
Sicilijoi, Italijoj. Tosios drau- 
guvos mokslas paejna nuo se- 
noviszku laiku, kurios sana- 
rei tiki in gydymą visokiu žmo- 
giszkil nuopoliu per krauja ant 
kryžiaus ir darkymas kriksz- 
ozioniszko tikėjimo.

jaja atgaivino 
angliszkas poetas A liest e r 
Crowley, bet palicije dažinojus 
apie taja draugavę aresztavojo 
ji ir uždraudė laikyti

’ 1 IV 'J a įsos 
minuse pradėjo 
tiszki zokoninkai 
kliosztorijo. Miszes laikydavo 
paprastai 
kiszki kunigai 
permaina, jog

leist i,
*44

j
•p
i

1■■-■z

į
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“Rosikru-
p radot a Anglijoi priesz

valdytojas

Francije panaikins pacztines 
markes.

Paryžius. — Paeztiuis depar
tamentas apmaus! inoje 
panaikinimo visu paezliniu 
markiu, o iii juju vieta naudos 
maMzinukos kurios atspaudi- 
nos ant koportu kiek užmokėta 
už paezta, panaszei kokos nau
doje dideles kompanijos Ame
rika. Maszinas užvos ant visu 
paežiu o mažesnes raudavus 
del. žrhoniu. Maszinos yra pa- 
na(4zios kaip maszinos parduo- 
danezios guma kurias galima 
užtiki ant kožnos goležkelio 

Icilnflnci iii bnviua inuinmin onn.

būda
visu

Priesz kare
poetas

miszes.
“juodas 

miszes pir
ki i kyt i bepro- 

vokiszkam

kaip laiko katali- 
tiktai su t aja 
vietoje gar by t 

Dievą tai jii'je garbino szetona. 
Tosios miszios vra dabar už
draustos po visas dalis svieto,

AKIU- 
urie. slaptai jaistįs taiko 

žmonis

bet kaip, kur alsiran^'t^jįuisi 
tolei, k i ' ’ *
ir paaukaujo gytyus
idnni nnwiiont rh linu nnkoma

tolei,
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KAS GIRDĖT
ajszkoi

Dievas sutvėrė 
žmonis gyveno 

kas tai 
ir buvo

tik

sferas o 
laimingi.

gyvo- 
su-

uždrausto 
tada dasiprato 

bloica ir

Senas testamentas 
mums sako, jog 
žmonis. Tiejei 
įiežy nystejv 
kas blogas
Ir laja juju laime suardė 
uima .Ievos, pagundias ja ja 
valgyti obuoli isz 
medžio ir
jog sugrioszino, pažino 
gera.

Dievas juos už tai nubaudė 
,— nes jr josios 
mas, 
obuoli nuo

( įrangas Ado-
valgvdamasprasikalto 

uždrausto medžio,
paduota jam per .Ieva — iszgu- 
jo juos isz rojaus.

Kaipgi Dievas 
bausti žmonis, 
negalėjo
kas blogo!

galėjo
kuri priesz tai 

atskirt kas vra gero o

nu-

apleidžc paezia 
koki turteli, 

vadinasi laime,

Kada v\ ras 
palikdamas 
tai tada tas 
bet jeigu nuo josios pabėga pa
likdamas jai puse tuzino gyvu- 

♦ ada tas vadi-

jai
laime

jn atinincziu 
naši nelaime.

.Jeigu pati pabėga su kokiu 
1ai prielaidiniu, tai tas gali Im
ti del vyro laime, bet jeigu pa
bėgėlė po kokiam tai laikui at
sibaladoja adgal — 
tam n<» viena — tai sralima pa- 
vadvti nelaime.

o prie k

W. Va.Badai Clarksburge, „ . » <«., 
randasi szuo, kuris kramto ta
baka (ežiu) ir prie to toip pa
prato, kaip prie valgio.

Nėra tame nieko stebėtino. 
Jeigu žmonis seka paskui žvė
ris kaip jautis, arklis, karve ir

‘galiszunis, tai kodėl žvėrys n< 
sekti paskui žmogų?...

II................................

didesniam
restauracijų 

ant vienos bažnyczios, kas už
tvirtina, jog žmonis daugiau 
rūpinasi apie penima kūno ne 
kaip duszios.

Kožnam 
randasi szinitas

mieste

ji kolera da

Kokis tai Lietuvis, ant susi
rinkimo prisipažino, buk jisai 
myli gerti munszaine ir kad ji 
nuolatos gere, o 
neužsmauge ir jokia liga nepa-
griebe ir buk laikraszczei kurie 
keike munszainierius ir tuos, 
kurie ja gere, 
katalikiszkai, 
darbui gerai 
munszaines. Bet tasai žmogelis 
nepamislino sau, jog gyvena 
Amerike kur tiesos uždraudže 
daryti, pargabenti, arba turėti 
pas save munszaine o kožnas 
žmogus turi pildyti taisos tie
sas, nes kitaip sugrąžys juos 
adgal in Europa, o laikraszcziu 
priederme yra žmonims isz- 
ajszkyt tais tiesas. Kada žmo
nis bus iszmintingais, tai kvai
liu tiesu neinvedines, bet jeigu 
žmonis vra kvailois, tai iszmin- 
tingu tiesu neinves, o ir nemo- 

czia nepagialbes 
graudus verksmai.

ir tuos 
nepasielgineje 

nes žmogui po 
iszsigcrt stikleli

kės ir nieko
joki ‘‘graudus verksmai.” li
tas žmogelis szauke: maj Gad 
ir (-zia randasi fri kontri?”

5

raszo tūla anglisz-
Jeigu apie tai

“Dukrele musu, pirmutines 
motinos Jevos isz Rojaus, buvo 
“flaperka,” 
ka rasztininke.
dagirs kitos moteres, tai da už-
ves nauja mada, kurioms ma
žai kasztuos arba visai nieko 
nekasztuos. Badai jau sziadien 
paryžinei kiiauczei moteriszku 
pared u yra baimėje, jog heuž- 
ilgio moterėles nieko ne ne- 
szios tiktai figos lapa, bet ne- 

‘kurios ir be to apsiejtu, pagal 
sziandienini juju pasielgimu.

Vokietije spausdama 
dien daugiau pinigu, 
prie to, jog bilijonai t uju po
pieriniu markiu neturi jokios 
verties. Nekurios gaspadi neles 
sziadien joms kūrina peczius, 
nes pigesnes ne kaip anglis. 
Jugoslavije nupirko Vokieti
joi keliolika vagonu popieri
niu bnmaszkn idant isz juju 
padaryti popiora del gavo pini- 
g1L * 

.... -* l C'i

kas 
daejo

Washingtono kalėjime, sako, 
buk moraliszkumas vaiku .yra 
didesnis ne kaip mergaieziu 
nes n no
szimts metu mergaieziu dorybe 
nupuola.

ne 
dvilikos lyg

J 
dvidO-

Kabaretai, szoKiai, meile ant 
puikaus pasirėdymo, skaity
mas visokiu bjauriu knygų, 
permaino merginu 
padaro* isz juju 
motinas ir paezes.

tojo skaitliams 48 tukstanezoi 
randasi Anglijoi (vienas dak
taras ant kožno doszimts tuks- 
tanezin gyventoju.) Fra n ei,joj 
32 t ukstaneziai, Vokietijoi 26, 
llalijoi 24, Rosijoi 20, A.ustri- 
joi 13,
tu kstnneziai.
(aru randasi Briiksele, kur ant 
kožno deszjmts tukstaneziu gy
ventoju pripuola po 24 dakta
rai.

Bolgijoi 12, Iszpanijoi 8 
Du ilgia ūso daIe

visokiu
dorvbia ir 

net inkamas

Akyvai persistato

I

I
1 A

— *
4

K r. ,r i vanPagal* * dažiurotojos 
/ginkle, kuri dažiuri moteres

e vienas

najorkiniu ak- 
vinezovo1 
s skamba

mudvif'ju 
iH'vcliaus kaip 

vakare,

IsZ

kont rak
tas padarytas terp Sznhpiro ir 
panos Connor, 
(oriu dienoje juju
uos. Tasai kontrakta 
sekaueziai:

1
nesi ras mieste
vienuolikta valanda 
be pavelinimo viens kito.

Negersime arielkos ne ki- 
gerytnu be

pavelinimo viens kito.
3—Kožnas isz mus 

laisve

o

t n svniginanczm

isz mus turės 
per menesi viena karta 

ant meto — tai 
žinoti kur nori'S.

4— Viens kitam niekados ne
meluos tik kalbos 
kia ji nebūta.

5— Vy ra s pe rs t a t y s mot e ri a i 
artistus su kureis losz drauge.

6— Motore niekados nenu- 
vms szliubinio 
to.

7— Abudu stengsis loszti sa
vo roles tam paežiam teatre.

Ne<lažinojome ar tokis kon
traktas pasirodė goru receptu 
ant vedusio gyvenimo.

*....... '<
Pagal paskutini 

ma Europoje, tai tonais randa
si 200 tukstanezei daktaru isz

-..........f.. -r- į - - - - —- - - -į- - .|r|J ■- ■■ --i •

SVEIKATOS PATARIMAI.

yra gales va-

teisybe ko-
♦

niekados
žiedo nuo pitsz-

apskaity-

Plaucziu uždegimas.
Staigiai susirgus kada jau- 

cziasi szaltis arba tuoj karsztis 
uždega, 
puoti sunku

gydytojaus 
uždegimu

burna parausta, kve- 
, krutinepj skaus

mas tai jau tikras ženklas kad 
plaucziuuždegimu serga. Ka
dangi yra labai pavojinga liga 
tuoj turi kreiptis 
pagelbos. Plaucziu
sergantis pradeda daug seilinti 
tesanezioms ir raudonoms sei- 
ems, (maiszytoms su kraujais) 
Labai sunku kvėpuoti ir jeigu 
negali gueti ramiai, tad patar
tina paduszkoms apkamszius 
pavelyti ligonini sėdėti.
tais klejoja tad reikia prižiure- 
t kad nelaime neatsitiktu.

Karsztis paprastai mainosi 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 dienai 
(vadinama krizizu) ir jeigu li
gonis pergali szi kriziza pavo- 

ir tuoj matosi

J

Kar-

1

plau-

nea i kalingu

jaus jau nėra 
gry žinias sveika ton.

Žmogui susirgusiam 
ežiu uždegimu turi tuoj gulti 
ramiai vedingam kambary kur 
nesiranda jokiu
uždangalu, kuriuose ligos ge
malai galėtu užsilaikyti ir krei 
ptis gydytojaus pagelbos. Sei
les ir t. t. turi būti po uždan
galu laikomos ir tuoj sudegi
namos.

Kadangi sziliga taip pavo
jinga ir limpanti, 
žiūrėtojas privalo
kambarin dėvėti apredala kuri 
galėtu engvai nusimesti einant 
isz to kambario prie szeimynos 
ir būtinai nusiplauti 
Indai ir stotkos igoniui privalo
būti atskiros ir plaujamos ats
kirai.
Apsisaugojimas nuo szalcziu.

Atsiminkime kad paprastai 
szalcziai yra nžkrecziami. Ge
malai szalczio gana veiklus ir 
tik gavus proga greit platinasi 
bet daugelyje

ligonio pri- 
bebūnant

rankas.

bet daugelyje atsitikimu szie 
gemalai butu per niek, jeigu 
tik iszanksto aplinkybes butu 
gerinus prižiuromos. Sztai pap 
rastos aplinkybes kurias turi
me turėti omenyje.

I? Nosyje a gerklėje nžsisc- 
nejusios ligos.

Nusilpnėjimas paprastai2.
nuo ligų, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir ne- 
damiogojimo.

3. Ūmus persidirbimas ar su-
szlapimas ypatingai kojasjfar 
porlongvai apsiredymas.

4. Viduriu užleidimas ar už-
1 *

Kožnas supranta 
jeigu iszgirstann* 
jog trūkis beg 

bot 
nreoplanus kurio loke dvi my
lės in viena minula. Ant pn- 
voizdos iiis<’skini(‘ in toki at‘eo- 
plana ir atbukimo kelione in 
planietas ir žvaigždes. Menulis 
yra a rėžia uses prie 
mes, bot keliom1 užimtu 83 die- 
mis po dvi myli 
ir tai turėtumėm keliauti die
na ir nakti be pasilsiu.

Szviesa nuo

miliutą,

greit urna 
ka kalbant 

ja myle in viena 
sziadien turime

musu ze-

‘S ant minutes,

tas.
saules, tai nepasieg- 

(r 2002 meto, ar-

saulės daejna 
ant žemos iii asztnonos minn- 

Bet jeigu pradėt urnom ke
lione ant
I urnom ja ja ly
ba užimtu 88 motus.

Ant planietos Mercuri nžim- 
kelione 54 motus, Marso 

<> ant Vonuso 25 
metus. Jeigu norėtumėm gau-
1 is ant 
372 motus 
metus,
Ii taja ilga kelione 600 metu da 

Užgimimą Christ ūso.
matote skaitytojai,

kaip toli yra at i tolintos 
planietos nuo musu žemes. O 
kokia kelione turi atlikti jeigu 
geidže pa s i eg t dangų?

t u
461 2 metus,

užinifu.
ant Neptūno 2571.

tį upiferio tai

arba turėtumėm prade-

priesz 
Dabar

kitos

nevedinfuose kamba-

kietėjimas.
5. Prastas vėdinimas kamba

riu ar net ir per didelis užsisė
dėjimas 
riuose.

Turint koki nors užsiseneju- 
si nesmaguma privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus page!bos. 
Scrgekimes. patasrimu pusgy- 
dytoju ar tokiu, kurie save 
augsztinasi gydytojais.

Laikykimės nuosaikumo kas 
ink valgio, pailsiu ir miego, ir 

galint praleiskmo laika 
tyram ore.

Vedinki me

ar tokiu,

kiek

Daugelis

kambarius ir 
darbvietas nuolatos.

Kiek galint, užlaikykime ko
jas sausai ir sziltai.
Patarimai tiems, kurie influ

enza arba plaucziu uždegi
mu sirgo.

influenzos arba
plaucziu uždegimu pasveikusiu 
negali valgyti ir jauezias silp
ni. Szviežas oras geriausias 
vaistas. Szviežas oras sujudins 
apetitu, pastiprins plauczius, 
jeigu influenzos arba plaucziu 
uždegimu apsilpninti.
Ka tik pasveiks turi kaip gali- 

szviožio oro

Szviežas

ma pasilikti ant 
sziltai, bet ne porsziltai apsi
rengęs. Langus laikyti nuleis
tus nuo virszaus ir pakeltus 
nuo apaezios kožname kamba- 
ryje, ypatingai miegamojo 
kambario. Vakarinis ir ytingas 
oras taip reikalingas kaip 
gražus oras per dienas, ir to
dėl nenuleisk langus nakezia 
arba kuomet lyja.

Ypatos, kuriu sveikata arba 
stiprumas pražuvo neturi pa- 
scitiketi aut vienu vaistu. Ge
ras valgis daug geresnis, ir tu- 
r būti tokis, kuris priduodia 
daugiausia maitinimo. Kiau- 
sziniai ir mesa geras maistas 
bet kuomet kepti skauradoj ne
lengvai žlebczioti.

Būtinai reikia regulariszkai 
valgyti. Patartim gerti stikle
li pieno su szmoteliu duonos 
su sviestu arba uogu kisielium 
tarp valgio. Pienas geriausias 
maistas sveikatai.

Muistą gerai ir iszpalongvo 
kramtyk.

ypatingai

taip

ANT PARDAVIMO
Geras mūrinis* namas ant 

604 East Centre uliezios turiu- 
t 

tis 16 pėdu plocžio o 125 ilgio. 
Atsiszaukite pas.

Joseph E. Kerschuenjosepn it;. ivorscnnoM 
tn Ęofavicžiu

(t.J.25) ....fMahanoy City, gą,
/ " / ■ .i
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SENIAUSIEJI ŽMONES 
LIETU VO J®,“ ’

Kaune leidžiamftk laotilvos 
i “Trimitas” 

buvo paskelbęs anketa sužino
ti “!
nanezins žmones? j umuuuuj 
kad Iiietuvoj Szimto it dątp

• *

\y ii

Szaiiliu organas ‘Trimitas

'F

Januszas
Strazdu k., Papilės v.

StrOkelauskas Aleksas 
Plunge/A 1 Al. ei v

G a iga I ioh c Pc t. ro n e h ‘ 
M džiovu k., Katcnos v.

seninusius Methvoj gyvo- Getdžiuvieno Katrina 
uviuh MtVion'nu w^*0n‘dii<n#ln a u. a■Pasirodo,

ginu kaip szimto męlįil
M 

kbki Iftrašza 
paskelbi it “Tri- 

169 num. (grubdžio

žmoniu yra gausa. G^iitiįįie 
npszimais sztai 
' ‘Geniausiųjų ” 
mitas” 
1923 metais): 
Pavarde ir vardas 
Žilis Vincas

22 *m/ m

amžius
.100

PadumbloS k., Kutiszkiu v.

125

130

130

. 140
Airiogala, Auksztoji g.

Virszi'la Adomas Juozas
Batnik n k., J ___

Del szito saraszo
Redakcija pastebi:

‘ ‘ Aiszkeja, kad 
žmogumi bene bus Virszilas (o 
gal Gardžiu vieno). Visu am
žius nurodytas, pasiremiant

Panevėžio v.
(

»lį
■■ •'*.

145

‘Trimito »♦

seniausiu

nurodytas, 
paežiu seneliu prisipažinimu ir 
jn pasakojimais apie žinomuo-•J' ’■ r *’ i

I(,() sius istorinius in vykius. Taip,
pavyzdžiui, Virszilas gerai pa-

100

100

100

K ra u j a I i s Tam osziu s
M a jukos k., Kuktiszkiii v.

Jurkszys Leonas1
Dokeliu k., Czekiszkes v.

Bėk e lis Antanas
Pa piles v.

Grigas Dovydas
Mackenu k., Utenos v.

Kalnėnas Tadas
Piilcziniszkio k., Daujenu v.

Kasi lionieno 100
Petrovkos 11 k., Daujenu Y.

Abramaviczaite Ona 101
l’akadžiupiu k., Piniavos v.

Balkius Juozas
Raseiniai

S ta nez ikas Am brazie j us 
Rudi kilt k., Kupiszkio v.

Ka ra na uskas Mykolas

101

102

102
Zaipuszkiu k., Klovainių v.

Pcczkys Stasys 102
Kaziu-Ruda, stotis

Zabrauskieno Ona
Patasziu k., PaeŽereliu v.

Varanavicziene Elzbieta
A. Panemune, Plikakalnio g.

Balsys Motiejus 1.04
Kaune, Aukszt. Szancziai 80.

Remeikiene Kriste 104
Meszkucziu k., Nedzingės v.

Stalnionis Juozas 104
Pramislavos k., Balniku v.

Žemaitis Motiejus
Bnitunu k., Kuktiszkiu v.

Jok u bait ieno Antanina
Piesziniszkiu k., Radvilisz. v.

A1 e k sa n d ravi cz i u s Ai i ta n.
Rngonu k., Pernaravos v.

Drevinskas Petras
Panevėžys, Molainiu g. 7

Palubinskas Jok imas
Ž. Panemunes dvaras.

Dambrauskas Balys
Panevėžys, Respublikos g. 79

Jureviczius Juozas 107
Sziauliu m,

Markunieno Ursznle
Spnlviszkiu k., Pabiržės v.

102

104

*

105

105

105

10.0

105

106

107

uos vaiskus), 
dtir nebuvo,

motut laikus, kai užėmė Lietu
va Rusijos kariuomene (Katri- 

kai Panevėžio 
o prancūzu ėjimo 

in Rtthija laikais jis jau buvęs
diktas vyrukas. Apskritai, se
neliai daug pasakoja indomiu 
dalyku. Daugelis ju labai var
gingai gyvena, kai kurie elge
tauja.

Dabar‘ ‘ Da ba r ru pinsi mes 
šio žmogaus 
tais inrodyti.
dokumentais inrodyti^ kad Lie
tuvoje sbniausis žmogus turi 
apie 140 metu, tai manome per 
pasaulines telegramų agentū
ras paskelbti, kad seniausias 

gyvena Lie
tuvoje. Mat, Amerikos spauda 
neseniai skelbe, kad seniausias 
žmogus gyvena 
turi 137 metus.

‘‘Busime dėkingi tiems, ku
rie pagelbės iszaiszkinti ir pa
remti dokumentais seniausiu 
žmonių amžių. Nei vieno ežia 
paminėtu seneliu metrikų Že- 
maieziu vyskupijos konsisto
rijoje nesiranda.”

seniau- 
amžių dokumen- 

Jeigu pavyktu

pasaulyj žmogus

Amerikoje ir

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau savo broli 

m i e r o Y a r t tea v i c z i a u s 
isz Marijampolės 
bioriszkio Vals. miestelio ir pa
rapijos, apie 17 mėlti kaip 
Amorike, pirmiau gyveno kur 

.Jeigu kas 
p ra n e sz t

I

o Kaži- 
paeina 

Apsk., Bal-

New York State.
apie ji žino meldžiu
už ka busiu dėkinga.

Morta Abramavicziute
416 Sout h Avė.

DuBois, Pa.

Krau-
metu atgal gy-

Saviczas Karolis
Sziauliai, Szeduvos pi. 2 

Zemžiczkis Jonas
Ukmerge, Gedimino g. 41

Keksztas
Gražiszkiu k.,. Barzdų v.

Vaitkevicziene Julija
Panevėžys, Molainiu g. 20

Rasikiene
Klevenu k. Skemoniu v.

Sakalauskas Jonas
Paserbentiszkio k. Raseinių v.

Cimbleras Fulfas
Panevėžys, Marijos g. 19

Baužiene Bagomila
Kretinga, Darbėnų g. 15.

Ravelis Antanas
Judrėnų k., Telsziu v.

Navickas Romualdas

108

108

110

110

110

1.10

111

111

115

115 
Simeliszkiu k.> Anykszczu v. 

Kazys Karolis
Proscziunu k., Raguvos v.

115

Žaronskait^ Karolina
Baisogalos m.

Sziurke
Prudniku k., Balniku v

Griksza z
Jašzioniu. k., Pabaisko v.
_ •' _ — r ... .i iuj, ,,

Umbrasas Juozas
Akresniu k., Salako v.

Didžiokas Juozas
Szirvintu k., Sziryintu v,

^4 ** - ■.

Ganuszauskas Povylas 
tjt_ • . . • ii! 21.

Vilis Jonas

115

116

116

117

Pajeszkau L’rszules 
Cziliunienes, 13 
veno Brooklyn, N. Y. girdėjau 
kad jos vyras mirė, tai ji nu
važiavo pas tėvus in Pittston, 
Pa. Meldžiu aisiszaukt ant ad
reso.

Antanas Polonis 
142 5V. Washington Ave.

•

Asz Utilije Enik pajeszkau 
Juozapa Szormula isz Kauno 
Red., atvažiavo isz Lietuvos in 
Beaverdale, Pa., buvo pas mus 
iki 191.8 meto. Jau 6 metai 
kaip nežinom kur, girdėjom 
kad buvo Detroit, Mieli. Kas 
apie ji žino, meldžiu praneszt 
arba tegul pats atsiszaukia ant 
adreso.

Collinsville, UI.

Utilije Enik.
R. F. D. No. 2 Box 63 

Pittsfield, Pa.

Asz Ona Viduniene pajesz
kau savo vyra Stani Viduna 
kuris paliko mano du metai at
gal su mergaite vieno menesio; 
jisai gyveno apie Wilkes-Bar-

., M ,|. -JI ♦ 'V • |Ff .. t !1‘ sT- <■ i

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Liet aviai! Prancūzu jums, kad dabar yra 

patogiansis laikas sinnsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsnlis KALNIA priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu 
in Amerika, taigi nepraleiskite 
proga ne ant ilgo laiko yra, 
Padarom AFFIDAVITILS lietuviams del atvažiavimo in 
Amorih, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dfenewkurso. Užlaikėm TToteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkami keleivius ant sto- 
cziu Now Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos.

kaina. Reikalaukite 
per laiszkus arba as- 

meniszkni po žeminus nurodytu antraszu:
GEO. J. BARTASZIUS

498 Washington Street, New York City.

melu at važiavimo lietuviam 
taip geros progos. Toji 

iki užsibaigs sziu metu kvota.

1KZ
Suteikiame nakvyne už prieinamu 
IAIVAKORCZIU ir pinigu kurso

, If V ■■ 1 » -'U-. • :.|M »»■' ■■ - •' ■

g^alutaras fitters
Yra tai goriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NE2LEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikallszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso genimo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesi ai iszmus.

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

♦

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.
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MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal ji;« turit (toltoni'* plauLuw! O gal jųit pkukri yra j i<xh | 

butiniai Rudi, ar Aiiloutės uenos; llmmivį plaukai a? VkiA* 
ulunl l Vienok nežiūru.t vpahvH Jie nebūti), nek ilk

1
iof jįjst tik lilikw nuo laiko ji.io*i

K:twtaiiinifti Rudi, ar AuksUiėn 
kai ILuu.................. ...... ......................
ph’HkaiMN’ift sunaikinti jtj gražumo I

Ruffles atllki tai, W jtj® tik laiku nuo laiko jima nauilotiU. 
N ei h rint. ar jų$ uito pku;ku< dar nupintus i 1 arų, ar
m ,iktu« j mazgij 
lito daleiati, lęad orįvariotf. iAknke p’-•isk/tuow aiTadytŲ jusi? iivaltr.- 
d;| ? Jtimjt kentėti dclut ir t>< lupinio
gįil\<>8 (xia), jei mudoaite Ruffles.

Netikėkit mufl) ihxWul. X’uipirkh G’>c. bonkti ir jmt-
jUf.ikHiil.itc, knd Ruffles yra mirtinu pricAu pleiakantj ir ka'tii yry 
pulkianHHi plaku loįrikti* kolcj tik kada r<atr 
giluti aptitkoįif;
........ .........  ’ F. ADJ RICHTER & CO.
104*114 So. 4th Street

Ar

ar giri jau evu * iruruini mmlklrpf*. vienok Jųh

<1

benk n ir

FhiudoJ? ■ ChiHuu

Brooklyn, N. Y.

SERGANCZIOS MOTERIS W 
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in 
nusilpnejusiu moterų, kurios buv 
žasties tulu ^noteriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina krnuja, nervus ir visa moteres 

systema ir regulevoja jojo voikyina. . ..
ANTISEPTlKONį sveikatos miltelei pasimazgojimui, reikalingi

Preke SOc.
GYVATSZAKNES ELIXIR1US, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsenejusiu szalczio del vyru ir moterų. $t.
ŽOLINIS LINIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c
TIKRA L^ĖTUVISZKA TREJONKA ......................... 50c pokeli.
Visi vaistai prisiuneziami per paczta po aplaikimui

sveikatos 
kožnai vodusei motorui.

LIETUVISZKA
• > A . % •

o
sveikata szimtus^ 

nelaimingos iš prie-

. . . Preke $1.00

, po 
Money Orderio. Musu aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairVbo gyduolių, lietuviszku žolių ir perfnmu.

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

NENUSIGĄSKIT—; KalM 38e. I 
apiUlto— į

Jis žino kur motina laiko Bambino—-ir jis žino, kad
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

jis jo nori. Kūdikiai Bambino reiškia tick, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košes.
1EJ ivt e I JXT o

Ireg. Bi". V. Pag Biure.
yra i . , _
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį.

negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą ni lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis Ji 
r __
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košes.

nepavojingas-^pasekmingas*—maidans skonio

Jie net prašo daugiau*.
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą ni lengvu

‘, . ' . ‘ 7 ‘1
ims su noru ir daug geriau jausi* nuu jo. Į kelius 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.I ’
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Po sunkaus
dienos
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118 re> pa. Jeigu kas apie ji žino 
ar jis gyvas ar mires meldžiu 
praneszt.

Ona Viduniene
1017 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

119
Kunigiszkiu k., Svėdasu v.

120
Arszkociniu k., Raseinių v.

Matulionis
Gimkunu dv., Sziauliu v

Matas Martynas 1
Balti*utis Juozas '
Krakių k., Mosėdžio v.

Paszkeviczius Andrius
« ♦ 1 ■■' ' /’ l ■

120 
» *

120
120

' -'V

120
Žeimiu vienk., Skapiszkio p.

/ 7',..,
Bliondniku w., Žeimelio v.

Zapeczkis Antanas

Juspviozius Andrius 
Daugu m.

Ti seized s Kazys

AnalikSpra
Giedraicziai
f *01'. ' • . 'I . I. , 1 ' '

Y ' ' ■ ' ■' k.1 ' .

V •

' i>

>i
Kėdainiai, Arkliu rinka

Giedraicziai
« u :'.n 1 I

f.

Į

, i

L8)
I

I

1^0,

120 .

121w L Ji

125
>7;

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuvees
%

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Goriausi del juru 
keliones, Žinomi dol gero pntar- 
navimo įr vigados visame. Gerai 
ir užtektino valgio paduodamas
ant baltai uždengtu stalu. Szoi- 
minios, moteres ir vaikai gauna
speeialo pntarnavlma.

ROYAL MAIL STEAM
•k. ,M BroBdwny, j

Y P** rietlnlus agentus
■r r. 4
.' V, ! ' ' . V'’ V; .

I
..

New Ym>
| ,J | ' '' ! '

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO 8 AN AKIAI YRA BAISIAI
NUKINKYTI IR SUSTIRĘ.

Ne bandyk juos priverstinai manksyti, Ir traukyti* tuoml dar dau
ginus juos nukankysi. ‘ 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
L (BEAR BALSAM)
| autoike jiems taip puikia ir greita pagelba.

Bulsaniu smagiai trydainas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
•nauju žmogumi.

Patikok daugeliui tukatanczlut tautioczlu Ir
111 . 11' w! 'h :> < 1

ai

<

: 1
'lįi

■ 'fI

1 t

i

Praszallak snstyriM

iFunųju xmuguuu. Jeigu negauni tuos vaistus pas vietini aptiekoriu , 
arba pardavėja, prislusk mums 35c., ir 5c. už pasiuntime, mes tuojau* 
iBzoiuslm buteliuką Balsayio. . I

C Tho CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre SU Sbenaadeak* Pa. .
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visu speku spyrė

I*

Pagal Instatymus.
(Verte Pranas Siūlelis.)

Spazmas koksai tai perioke 
per jo veidą, suspaudė rankas, 
nepabaigė. Onute* pakele galva 
ir dirstelėjo in ji truputi susi- 
rupinusiu, truputi buku žvil
gesiu. Negerai suprato,

ar isztikru.ju 
paimt ant tarnystes.

Ponas sekretorius užspringo 
ir nieko negalėjo pasakyt, 
urnai atsisėdo už stalo ir ueku- 

raszc. Paskui isztieso

gailisi jos,
ar jis 

nori

ri laika 
ranka.

— Sztai, te tau rozpiska! Tu 
laba r gali eit in miestą tarnys-i

tos jeszkot. O duok žinia kaip 
rasi. Ir paskui dažnai turi ro
dvtis.
pranti

tu r i rodvtis.

na s

su

atsa k e

in užpakali 
tojpat valandoj, kuomet ji pa- 

e szauke ponas burmistras.
Nelaimingas Vittikas turbūt 

Ituolaik pernrti buvo prie tėvo 
priėjės, nes kartu veik su tub 
burmistro paszaukimu pasigir
do koks tai neaprubcžiuotAs 
miauktelejimas, paskui sudavė 

tartum kalade, 
pagalios pasigirdo greitus basu 
kojukių trapsenimas sumuszto 
pasiuntinio, kurio tuomlaik ne- 
apsorgejo 
instatymai. Maczuskis gilini 
atsiduso, snbružino kelis syk 
ezobatais paslėpimui paskuti; 

bildesio atbalsiu, 
savo virszi- 

ninka dar pamelynavos del ne
paskutinio susikrimtimo, 

“po szvam,7 
savo urediszkni 
rimtumo.

— Kur Maczuskis, 
tais, slapstosi? Kas ton per 
triukszmas?... negali nieko pri

gersi ai 
ponas burmistras, 
senio Maczuskio, kiek parody
mui savo energijos žydeliams, 

sugavo in sal-

Nelaimingas Vithkas tnrbnt

H >1/ i 1„ 
M

I

SAULE
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kas in duris

joki tarptautiszki 
Maczuskis

m u savo 
stojosi prieszais

v<»
bet jau

siszaukt!...

m k re

I
|H ,M|

Man
?... At..

— Suprantu, ponuli, 
mergina.

~ Žiūrėk, nebandyk kur pa
bėgti. Czia gali tik miesto bū
ti... At...

- Miesto, ponuli.
- Tai tu eik, ir in tris dic- 
turi pasirodyt!

- Gerai, ponuli.
Pasilenko jam prie keliu, o 

jis atszoko tartum nuszutytas.
Mergina iszojo.
Buvo jau perėjus puse rasz- 

tynes, kuomet ja patemyjo ir 
sulaikė ponas burmistras, ap
gultas kloniojancziaisi žyde
liais isz kuriu vienas iszdesti- 
nejo dalyku, o kiti su pasigėrė
jimu plekszejo lupomis, tar
tum, norėdami tuom atkreipti 
ypatinga pono burmistro aty- 
da. Nežinia ar ponas burmis
tras reikalavo to del savo stra- 
tegiszku plianu, kad nuduoti, 
jog jam mažai apeina lukszte- 
namas dalykas, o gal isztikru- 
ju toji smulki ir maloni mer
gele atkreipė jo ypatinga aty- 
da, gana to, kad
aršiai szuktelejo:
— Tu... kflip ten tavo? Luk

terk truputi.
Mergina krustelėjo ir susto

jo-
— Maczuski! 

burmistras, 
duris.

Bet Maczuskis jau keletas 
miliutu buvo baisiam padėji
me. Mirkcziojo užtai kassyk 
tankiau savo iszverstoinis aki
mis, tartum prisi

pamatęs ja,
*r

- baigi* ponas 
kreipdamasis in

jau

įkymu laukda
mas. Nuo slenksezio 
šit rauke,

- ir tas
i ragiszkurna.

Iszdvkelis

negalėjo 
tvėre t 054

vienok ne-< 
atsitraukt, 

valandos

jo jau-Uit ūks, 
niausiąs, net ežia pas ji atlėkė 
ir inlindes per pusiau praver
tas duris, truktelėjo ji pama- 
želi už skverno:

— Tote, margoji apsivrrszia-
v o...

Maczuskiui khuijas 
in galva.

— Paszol! — iszstenejo per 
sukastus dantis ir mostelėjo 
kumszczia in užpakali, rizikuo
damas — kur pataikys, ten pa
laikys. Bet, matomai, niekur 
nepataiko, nes vėl isz už savo 
užpakalio iszgirdoi:

— Tete, turi buliuką!
Maczuskis net pamėlynavo 

isz pasiutimo, ir dar labiau isz- 
vertes akis ir isztempes kruti
nę, delei nukreipimo valdžios 
atydos nuo namines dramos, 
kuri loszesi jo užpakalyje, spy
rė iri užpakali. Bet koja patai
ko in tusztuma. \

Mane, kad ji kraujas užlies.
— Tetuk — plepėjo vaikezas 

toliau, — mama 
angys.

—O kad tu kur nusprogtam! 
• - užkeikė prislėgtu balsu jau
trus Vituko gimdytojas ir isz- 
tiese in užpakali savo iszskes- 
tus nagus, kad nutvert Vituko 
cziupryna* Vienok laiminga 
mažo iszdykelio žvaigžde ir szi 
karta ji iszgelbejo.

Vaikezas vėl atsidūrė jo už
pakalyj;

— Ji« margas,
greit, greit eitumėt!

Czia ttMftczuskis nustojo li- 
kuczius*valdymosi ir, stipriai 
atsistojęs ant kaires kojos, isz

mnsze

sako, kad ji
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BILIJONAI DOLERU KAS 
MET SUEIKVOTI PRIGA

VINCAIS BUDAIS. U
—.—.. ». QC3

‘‘ Milijonai amerikiecziu kas
met pameta bilijoną, doleriu pi 
nignis per paezta atsakydami 
visokius apgavingus samany 
mus, kurie garsinti visokiais 
budais, ypatingai per laikrasz- 
czius, “sako p. Donnelly isz 
Su.v. Valstijų Paežio Depart a 
mento. “Stebėtina, kiek atsi
randa žmonių kurie taip leng
vai apgauti, gal tas todėl, jog

Apsidairo, nieko nematyt. 
Iszsiome pora varioku, užriszo 
paažporta ii* pamnžolk i sugrižo 
in miestą.
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užkalbino ne

dvasiai, sustodama pas pirmu
tine krautuvėlė, kurioj nusipir
ko keletą bandukių nuo storos
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kas, labai neužganėdintas isz 
to, kad ne in laika primine’sa 
vo žrribna.

Poliia. sūdė ve ranka 
sos rankena.

— O asz sakau prezidentui 
kad dabar atsiustas nieks mio; 
te nepriims ant tarnystes! JaU 
pabaigti!! Staczlai isz ežia ei 
nu ant k rasos ir pas daktario 
ne persergot, nes ton vol pri( 
skalbimo tas Vagilkas ima. Dai 
apvogs! Ir visus pei'sergesiu 
O ir tamstoj pati lai buna at 
sargesne... Tokia pigi tarnaite 
yra brangi tarnaite, nes pat 
sau kaip panorės teip nžsimo 

ir? kės...
— Isztiesu, isztiesu! --- atsa 

kinojo nežinia ko susigėdęs po 
nas burmistras.

— Tai kaipgi bus tai Kubi 
siakiuto? — užklausė ponia. — 
Na, tiek to jau ten su an'daro 
kn ir paneziakomis, bet jnl 
paklodžių nuo tuzino negalit 
dovanoti! Galvok, ka padaryt 
ponas prezidente, mano bran 
gus prezidenteli! Asz noriai ki 
nuo saves Fedoronkai duosiu 
tik lai jieszko, lai dasižino...

— Tai žinoma, žinoma, tams 
ta geradeja!

— Ir Stanoviczia tegul jiosz 
ko...

— Jieszkos
— kalbėjo nudžiugęs burinis 
iras, kad ponia jau kila nu< 
krėslo. — pridūrė, palydeda 
mas ja prie duriu.

— Ir kad visur klausinėti 
apie tas paklodes!

— Žinoma, žinoma! Būtinai 
Užtikrinu tamsta geradeja...

— Ir žmona lai tamsta per 
sergsti!

— Būtinai, būtinai!
besiklonioda
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susikrimtimo 
pilname 

stnlpiszkame

po SZ1 ni

barėsi
neliek ant

kurie laike ji
džius pagundas.

— .lekios tvarkos noru tar-
I nystoj.

Uzia jo I 
minksztejo.

— Parodyt ten mergina Fe- 
dorenkai, kad žinotu... Czia jai 
paszportas... O tu nesivalkiok, 
tik tarnystei jeszkok, — krei
pėsi in Onute.

Neužbaigė dar, kuomet prie
angyj pakilo umus triukszmas, 
o per placziai atdaras duris 
insirito ponia kasieriene. Buvo 
užkaitus ir kvėpavo greieziau 
negu paprastai.

— Laba ryta ponui preziden
tui!
slenksezio. — Prezidentas žino, 
kas atsitiko?

Ponas burmistras pakilo nuo 
savo kreses, pastūmė ja poniai 
kasierienei ir prasznekino:

— Laba ryta, laba 
Kaipgi sveika .ta ponios gera- 
dejos.’

Bet ponia nebuvo padėjime, 
kuriame apsikeiezia draugisz- 
ki mandagumai. Parpuolė (ik 
ant kreses, szaūkdama:

— Tai prezidentas dar nieko 
Toji Kubisiakiute, 

toji ka alsinusia buvo apsigy
veni, ka tai pas mane tarnavo, 
žino prezidentas, toji stora, 
sziadien pabėgo! Ir tai, sakau 
prezidentui, paėmė Filipces 
andaroka, ta su siuviniais, Ju
zės dryžuotas paneziakas ii* 
dvi paklodes! Na, ir daryk ka 
daras! Jeszkok vėjo laukuose!

Ponas burmistras rankomis 
plestelėjo.

— Negali Imti!
Ponia pasipūtė.
— Kaip tai negali būti, kad 

yra! Ir tai kad sena paklode, 
bet no, nauja, sakau preziden
tui, nuo tuzino paimta! O kad 
ja!-

Ponas burmistras stovėjo už
sirūpinęs, krapsztydamas pli
ke. Pagal lupu krutėjimą isz- 
rode, kad jis norėtu isztarti ka 
panaszaus in “velniai atne- 
sze!” Žydeliai tuom tarpu pra
dėjo tarp savos szvargoczyt, o 
viens isz ju mostelėjo ranka ir 
nusijuokė.

Greitai 
akys ta patemyjo.

— Kas ten, per Iri-lii? - 
pasididžiavimu . užklausė. 
Toksai nuostolis, 
ten hi-hi!

Ir jos veidas 
apmaudos.

— 0 gal ponia geradejo pas 
mano žmona? — pasiskubino 
su nuraminimu ponas burmis
tras.

— Gerai

balsas truput i su- Visi jieszkos

A

ir kad Ietis

- Ūksmingai prabilo nuo

nežino ?...

ryta I

Kubisiakiute

paerne

pomos kasierienes
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Už gyvasezio jam pastatė 
stovyla.

Kongresmenas “
/anuoti isz [Ilinojaus, yra pir- 
nutiniu gyvu sąnariu, kuriam 
monis pastate stovyla už jojo 
•Ą^asties. Kongresmonas Can
ion randasi kongrese jau su- 
irszum penkesdoszimts metu, 
jtovylas stovi kAridorije 
Vashingtono kapitoleje.

Uncle Joe”

Stovi

Iszbalesnuo smagiu.
atrodė dar baltes-

pirklien.es, — 
man tamsta 
tarnyste.

-- Kodėl

negalėtum 
prirodyti kokiu

mergele!

dirstele-

4 4
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Pas angarus Veselka buvo,
Ir keli lietuvei užkviesti buvo 

O slavokai gerai pamylėjo. 
Gert ir valgyt nepavydėjo, 

O Lietuvei neezedijo;
Valgė ir gere kiek tik norėjo, 
Ant galo nakezo namo ėjo, 
Bet visi susmuko ir ant uly- 

cziu gulėjo. 
Kada Leip gulėjo, 

Sznnis atbėgo ant juju lojo, 
Ir laižo vemelus nuo veido, 
Vienas kitam neapsiloido.

Tai mat nors jau vyrai seni, 
Bot girtuoklei kvaili, 
Micros gėrimo ne turi,

5

ant apsigyveni- Ne ant vaisiu girtybes nežuri

visi nori gauti ko nors už nie
ke, arba daug už mažai, ir vi
sos dėtos pastangos apsaugoti 
juos eina ant nieko. Daugelis 
žmonių taip pertikrinti in tei
singumą visokiu apgarsinimai, 
jog ir krittiknoja Departamen
tu už sustabdymu visokiu ap- 
gavingu bizniu.

'ji

I

Žmones per 
daug tiki in visokius prižadė- 
jmus. p. Donnelly praneszakad 

visokiu atsitikimu kur 
žmones iszsiima pinigus isz 
banku, parduoda «avo namus, 
parduoda gerus pelningus bo
nus, klausydami baisa apgavi
ku.”

Kalbėdamas apie Kova Pacz 
to Virszininkas New veda 
priosz aliejaus kompanijas, p. 
Donnelly sako, jog daugelis in- 
sakymu sugauti apgavikus jau 
buvo iszlcisti, daugelis tu alie
jaus kompanijų savininkai ap
leido savo darba ir jiems nebu* 
vo galima duoti apgavystes in- 
sakymus. Bet Paczto Departa
mentas kuo veikiau šiai veda 
kova priesz visus apgavikus 
kurie vartoja paezta. - Tie ap
gavikai veda visokius sumanys 
mus, kurie reikalauja užmokė
jimą nuo vieno cento iki tokiu 
darbu, kurie inima milijonus 
/doleriu.

Tukstancziai moterių užmo
kėjo desziints centu už deszimt 
mastu smilkiniu siulu tikėda
mos, jog gavo deszmts mastu 
“gražaus szilko padaryti szil- 
kines jekutes,tukstancziai vy
ru užmokėjo $1? už tuziną kvor 
tu rugiu skystimo tikėdami

Pure Canadian 
ir jau kas kalbėti apie 

visokias aliejaus kompanijas 
Texas valstijoj!

In Fort Worth 
szimtai vyru, kurio veda alie
jaus kompanijų bizni ir per pe
reitus du metus gavo isz viso
kiu žmonių $100,000,000. Toj 
vietoj apie 10,000 žmonių dir
bo del ju. Pilni karai visokios 
literatūros iszsiusta žmones 
per visa szali ir net laikrasz- 
cziai ir jurnalai samdyti del 
apgarsinimo. Apart apgavys
tes insakymu Departamentas 
turi suvirsz 400 kriminoliszku 
atsitikimu priesz aliejaus kom
panijų savininkus Fort Worth’* 
Suvirsz 200 žmonių suaresZtUO- 
ti ir pasodinti kalėjime.'

Paczto virszininkas teisin
gai varo kova priesz visokius 
apgavikus ir Departament of' 
Justice bendrai veikia su Paoz- 
to Departamentu vesti krimi- 
naliszkas kovas. :

Paėzto Departamentas pra- 
sze paramos nuo in vairiu drau- 
gyseziu sustabdyti vartojima 
paczto apgauti žmones ir nuo 
ju rinkti bilijoną doleriu kas
met. i • F.L.I.S.

yra

I

ne, 
^’arnysta visuomet atsirns. Ka 
tai jus po ligai, ar ka? Gal ne- 
czionykszte?

- O i«7/ kur jus ?
- Asz... asz isz Varszavos.

I’irkliene atydžinu 
jo in mergintu

• - Kas tai jus teip vargingai
atrodote. O ka jus galite dirb
ti? .

• Iszvirt galiu, iszkept...
.....Ar czia pas gimines atvy

ko!, ar ka?
— Ne, nieko ežia neturiu...
Pilkos pirklienes akys nu- 

žvelgtinai dirstelėjo in mergi
na.

— O gal... nes tai negali ži
noti, o sergentis ir Dievas serg
sti... Gal jus 
mo?”

Onute galva nuleido.
— Fe, tamstele, kad teip, 

tai kam žmonoms bereikalo 
galva sukt? Asz pati priim* 
cziau padoria mergina ir dar
bas atsirastu, nes tai žeme ne- 
iszkasi, visa darba neiszdirbsi, 
darbas rastųsi, bet, gal, galvoj 
man butu kas negerai, kad pri- 
imeziau “iszsiunsta”... Vardan 
Tėvo ir Sunaus! O tai, tamsta, 
iszsirenge! Ka tai jus manote, 
kad pas mane kambariuose ke
turios plikos sienos, ar ka? Ir 
kad asz vagi in namus leisczia? 
Mergele, pas mane yra ant ke
turiu lovų paklojimas, pagal
ves tokios, kad kiekviena trys 
rubliai, pas 
v ra
niai mažmožiai.
gauti atsakanezia mergina, tin- 
kanezia, galinczia’su žmonomis 
apsiejti. Teip tai teip, merge
le. In bloga laika iszsirengei. 
Czia tu iszsiunstu sukinėjasi

♦
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Kur tas atsibuvo?
Ugi Konotike tas buvo.

• • •

Terp musu Lietuviu, 
Turiitoe daug kvailiu, 

Kurio sarmatinasi būti 
lietuveis,

O nori būti anglikais. 
Viena toki Sbatnokine užtikau
O kad gerai jam prisižiūrėjau, 

Tuojau s supratau, jog ver- 
szio protą turėjo, 

O gal protas ižgariavo, ba 
plike žibėjo.

Kad mandr as, tai mandras, 
O*kad ji kur ten galas, 

Burdingbosis .nuo bordo pa
varė,

Ir da gerai kaili iždare, 
Dabar pas sena prūse gyvena 

Tuszcze jo, apie ta pusgalvi 
bus gana.

Kas bizni užsideda, turi ji 
prižiūrėti, 

O ne karezemojo diena ir 
nakti sėdėti, 

Jau tas Szenadoriszkis neil
gai. važiuos, 

Ba nenžligio viską praszpicuos
I

Badai Atliole, Masacziužeje, 
Bobos ant viena kitos nžsi- 

puldineje,
Ir tai ant strvto viena užklu

pinėjo, 
parodinėje.

lamos i 
os veidas 
du.

Tuom tarpu užskambino ant 
lietu, isz artimos mokyklos 
szbogo daugybe mažu vaiku
čiu. Greit suprato kame daly
bas, vaikai 
szmislocziuųs Vituko; mergai- 
es teipgi susilaiko ant kampo 
gatves ir, iszsižioje žiurėjo in 
)nute. Juokėsi, stumdosi ir da- 
e patemyjimus isz Onutės.

Tarp tu paszaipu ir tarp to 
riukszmo Onute stovėjo, pasi-i 
enkus po savo didele skepeta, 
loję kas tai tirpo, akmenėjo ir 
arpais jai rodėsi, kad ji inau- 
;o in žeme. Norėjo pasijudint, 
K*l jos kojos buvo sunkios, 
artum kalades. Pagalios ne
galėjo nueit, lauke savo raudo
to paszporto, kuri Maczuskis 
m Fedorenka slebizavo, suly
dindami ji su 
riaus rozpiska.

Pagalips žemsargis padavė 
merginai paszporta 
'.ėjo jai ant ženklo, 
?iti sau. Kaip buvo susilenkus, 
teip ir nuėjo pirma patikta 
gatvele. Vaiku triukszmas dar 
ja lydėjo nekuri laika, paskui 
kassyk tilo ir, pagalios visisz- 
kai nutilo. Ji vienok ėjo ir ėjo, 
kol ja toji gatvele neiszvede in 
aukus. Tuomet nusistebėjo ir 
m stojo.

Kur link

Atsisveikino 
mi.

Tos visos sznekos Gnu U 
klauso su kokiu tai kureziu ne 
ra mumu.

Kaip atsistojo teip ir stove 
jo nuleidus akis, žiūrėdama ii 
juodas rasztines duris. Tarpai.* 
atrodo jai, kad tai 
tas paklodes, Andaroka su siu 
viniais ir dryžas paneziakas 
Akys jos pradėjo bėgiot, tar 
turn kregždes, atsikreipdamof 
tai in kalbanczia ponia, tai ir 
duris, per kurias turėjo ineit 
Fedorenka ir Staneviczius.

Kaip tik ineis — būtinai ja 
sugaus.

Bet už valandėlės ji atsiga
vo. Juk ji nepavogė nei anda- 
roko, nei paneziaku, nei dvieju 
nauju nuo tuzino paklodžių.

Ne! ne! Ji gerai žino, kad ji 
to nepavogė.
ir
kaip tik nori, 
jos sustojo ir 
žiurėjo 
grindis.

Dar Bląkoriutc nuo 
trato trepu nenulipo, kuomet 
Maczuskio Vituks, kursai ozia 
vol su kokia ton pasiuntinyste 
isz namu atbėgo, sziuom žygiu 
vienok, atsargiai sustojęs kie
me, pamate, kaip toto mergina 
peduoda Fedoronkai," garsiai 
suriko:

— Varszavine vagilka! Var- 
szavine
Varszavino vagilka!... 

Į Per Oria ugnis perėjo.
rejo ji po teisybei, gėdos iki 
soeziai per ilga kalėjime bu
vimą, bet ten tai buvo teisme, 

Į tarp keturiu siena, no ant gat-
Mislyjo, ’ kad ja kas pei

liu perdare.
Tuomlaik prie, iszdykelio Vi- 

tuko prisivienyjo dar du, ar 
isz 1 trys draugai, kurie tuom laik

I neturėdami nieko < geresnio, 
pradėjo szokinet ant gatves ir 
szukaut: .

— Varszavos vagilka! Var- 
szavos vagilka!

-— Nutylkiio, szelmiai! — 
szuktelejo Maczuskis atsigry- 
žes. Bet greit po tam užsiszne- 
kejo sū flegmatiszku Fedoren
ka, kuris būdamas mažrusiu,

VISOS

ji pavogr

Gali Fedorenka 
Staneviczius iszkrest ja.

Raminosi, akys 
vėl su rupesniu 

rasztinesm juodas

magis-

vagilka! Žiūrėkite,

Ta

ISZ

prisi vieny jo prie

pono sekroto-

su ves...

tai ne joki

užraudo

kad prezidentas 
man priminei Taigi jus žmona 
mane prikalbino paimt ta va
gilka. Ka ten tamsta žiūrėsi, 
sako, apsigyvenusi, neapsigy
venusi, kiekviena reikia dabot, 
sako, o szoip, girdi, susival- 
kios„ kaip nieks* in tarnysta 
nepriims... Sztai ir turiu, pa
klausiusi rodos...

Kelis syk stipriai atsiduso.
Burmistras stovėjo prieszais 

ja, tartum nusikaltęs vaikiu-

f

kiekviena žodi brauko, tartum 
smala, puBiaukelyj laikydamas 
tabokos gniūžte,; kuriajA vai- 
szino ji' Maczu&kis.

Onutei atrodė, kad jau teip 
turėjo pasilikt ant visados,

Užmerkė akis. ; 
augežtyn pecziiis, tartum gin-

iv pakele’

mane yra puodai, 
tvarka, yra visoki nami- 

Tai asz turiu

1 kaip szunu 
tarnysta. Net žydas ir tas ne- 

kad ir 
mano

sergstisi kaip galėdamas, nes 
namu vagies nieks noiszdabos... 

Tolinus bus.

priims, 
Kiekvienas,

o kas jas ims in

už pusdykei
mergele,

I 
į

jog 
Ryo

pirko 
t 1 

J
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1 Texas, yra

ir linkio- 
kad gali

Kam ? Paseina?
ka? - Pati nežinojo.

Ausyse skambėjo vaiku riks 
mas. Buvo susini pinus ir gal
va sopėjo.

Po valandėlei truputi atsi
gavo.

Jai reikia mieste pasilikt, 
magistrato /pasirodyti iri trife 
dienas ir paskui tarnystoft 
jioszkot 
savo
Kas ja priims su tokiu pasz- 
portu ? Kas ja in namus insi- 
leis? Prie skalbimo jos tėipgi 
niekas nepriims, ries galettt pri^ 

k fe ' r* «■ fe fe a A

Sugniaužo rankoj 
raudona paszporta. —

• J u 1 i 4

vogti andaroka su siuviniais 
ir paneziakas....

Czia jos inintis sustojo. Gal
vojimas jai buvo sunkiu dar
ini. Dar įiekuri laika jai Vaide
li omenyj tos panoziakos, pas
kui iszSitiose1 po savo skepeta 
ir pajuto, kad jimlkana. J

Užkiszo ranka iri auti. Ten 
senoj skepetoj turėjo surisztuS 
kelis skatikus. Kalėjimo veik 
nieko neuždirbo, sitgO, neturė
jo spėka. Liga Viską suedo —- 
ir ta ka ėjo ant “dalies” it ta 
ka iri ‘ * knygute ’ Keturis auk- 
sinus davė jai ponas virszinin-
kasį kudtnet paleido. Lai jam 
Dievas atlygina.

s * 4“; taf? :■ y' 1 I
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LIMMEMAS

k muskulų.
Naudojamas . ųuo

l
Nuo skausmų kruilnčje Ir pcčiuo»?.

i
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PLAČTAI PAGARSĖJĘS
—-----------. Ib_ J. 1— . —. «

(Heifiančlt) uinariu 
SKUlt).

H Kuomet icuninflzint»H Jumj mutkuluft 
sutraukiu j mazgu.

Nutnmltiimul drebančiu, durančly 
neuralgijos gnaibymų. 

Nuo iSnrtrlnfmų Ir nuniuAinty. 
Nuo dieglių ir skausmų, 

Patrinkit Juoml — Pravys «katts»u|
Aalin.

Visuomet laikykite bonki) po ranka— 
niekuomet negalit žinoti, kada jla 

jum* bus relkaUngUs.
35c. ir 70c. UŽ tanku aptiekosc.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. if.
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J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa. 

~ ■ -+»----------

Lietuviszkas • Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

I

i.

ČAPITAL STOCK ‘$125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358:62
Ml, ■

Mokamo 3-calu procentą ant 
suddtu pinigu. Procentą pridedant 
prlo jUsu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Me» norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

| mrii.-.- -"fl-ini .LL

H. BALL, PTOiddonUs.
Geo; W. BARLOW, Vico-Prcz. 

Įjos. E. FERGUSON, KbsUHui. 
---------------—------------ ------------ —

' ■ į# <■, M rI r N •
■ t ’ j” . .■

Pasturgalius
O ir pas vaita pasiduoda
O jeigu katros vyras prisi- 

duoda,
Ta- už boba turi užmokėti, 
Dolerius dvideszimts padėti, 
Geriause kad vyrai malszei 

sėdėtu,
Ir in bobų reikalus nesikisztu.• • #

Obojaus steite,
Mažame mieste, 

Vienas nuo baczkos lankus
' nukapojo,

Ir gere namine kiek tik norėjo, 
Mat, nejaunas tik senas, 
O niekai ba suvis kvailas, 
Mat kol da baczka buvo už-

* * puntuota, 
Turi būti cielybeje užlaikyta. 
Matai seni, negali kapot lanku, 
Kad nopasidaryt sau trlobeliu.• • •

Montkarme kelos mergeles 
noaprileidže moterių,

Tankoi labai nuo garnio do
vaneles priym,

Tegul garnis dovaneles dalina, 
O dziovulis sveikus angina.

Jau isz to Krebs, 
Daug bobų nuo munszaines 

! kipsziu toks, 
Jeigu girtuokliaut nepaliaus, 

. » Tai dydeli varga sulauks,

Nevaž/iuokito girtos karolių, 
Taip kaip nesenei dvi važiavo,

. $

Lakite namie jo po paraito

Nuo girtavimo Svaiguli gavo.
f Viena skvernus koto apsiveme, 

Kaip topt Ožius eiho, 
Visa karuka net prismardino,

Kundnktoris baksa atraban- 
tino, 

Ir parode kad iri baksa varytu, 
O pasažiarin vnebjaurytu; 
Tai szirdeles norints kiau- 

liszkai, 
Bet vis tai lietuviszkai.

'.4 I ‘V; t f. A4
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CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant MUilaa ialva 
Vienatinis randeaia keliat Lietuvon 
Aquitania Mauretania

Berengaria •
Apleidžia New Yorka ko ūtaralnka 
Greitas persėdimu Southampton©.

Lietuviai ypatlBF.kai lydėti 
Tn Hamburgą 3 kleaa $103.50 Kare* 
PUiava 3 klesa $106.60. Tag extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
•oda ant laivo PUlavoJ važiuojant 
In Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Groiciiansl laitai pasaulyje*
Informacijų apie prekes ir relka- 

liugua dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite, gauti 

upMito. Pareikalaukite. Yra 
Iubu mieste ar apiellnkeje.

tfi

no bile r
vieuM 1
CUNARD LINE.

S& Broadway.
New Tort*
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

u IR BALSAMUOTOJAS

i

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 

automobilius
preke. Teipgi

visokiemspristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
liu ir mažius už pigiausia preko, to
dėl jeigu pirksit© POMN1NKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK 11.60
O galiai Mllklo ir apyniu del 15 gor- 
cz!u naminiu alaus bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
>- «—I—,11IMWI.

— Po t n y ežioje 
pėdo.

Rend ingo

— Nedėliojo Ashlando li- 
gonbuteje atsibuvo operacija 
ant rankos Petro Svirskio.

— Haradžiuje Jurgio Szesz- 
kevieziaus, 1038 E. Mahanov 

užsidegė kaminas Utar- 
ninko ryta, bet likos tuo užgo- 

pakol

» —»»»l ■■ » - H <

— dalijo, asztuoniu 
dukrele Klementinos Delonie- 
nes, ir josios sesute Rože likos 
apdegintos kada brūžinėjo za- 

i nuo kuriu užsidegė juju 
szlebukes. Julije mirtinai ser
ga.

? i apdegi
I paikas

ave.

siutas 
buvo.

ugnagosiai pri-

— Szv. Jono pokylius atsi
buvo pasekmingai, sveteliu bu- 

szimet daugiau ne kaip pra- 
metuosia.

v o
ejtuosia meluosią. Vakariene 
buvo skani isz kurios visi sve
telei gerai pasinaudojo. Sve
teliu buvo isz visur. Balius pa

upio penkta valandasi baigė 
rvh‘.tne.

arba 6 pakelei už $3.30.
35© arba 6 pakelei už $1.75.
želiu 80c arba 6 pakelei ui $1.40.
Knyga “Daktarai Namuos©” $1.00.
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo
po 50c. Elementorius valkams po 25c. j ji apžiurėjo namie.

I’(» 23 dienai

Jonas Korsziekas likos 
sužeistas Park Place kasyklo- 
sia kada taiso sziuta. Daktaras

Gyvenimas Szventnju $C.5O. 
Altorius Jdaldu Knygele, 
•magus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabo |1.60. Celu- 
loJdo abdarals |1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65e. Ccluloido $1.50, j bus geri. 
Minkaztu abdaru >1.25. Laiazkams
P©p|eros 30 gatunku. tuzinas už C5c. 

M. J. ŽUKAITI3.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Mlnksztu abdaru >1.25.

motu

(lodlauskas,— Antanas 
gyvenantis ant East New York
ulyczios, likos apmarintas per 
blak demp Suffolko kasyklo- 
sin, bet 
keliu miliutu sunkaus

— Vincas Dapkunas, 54 
metu, senas jaunikis, gyvenan
tis pas Valnkoni ant 417 E. 
Centre nlyezios, likos surastas 
upelukijc Kehlev Run arti

likos adga i vintas po 
darbo.

Dapkumis,

Aukso 
senovės

I JONAS M. OISARIKAS \ 
.Urs lasaraaee A rest

AjMrasdžIs (Inszurlala) Namas,_____A_ _____ _ J
Taveras, Naminiu* Rakandus,A BUO UfDlSS.

Oerteislose Kompasu***
Bm W. HahoBoy At*» Mahaaey City

i

ISZ LIETOTISZKU PADBKAVOHSB HUO

KAIMELIU.
MUSU SKAITYTOJU.

Tvirčiausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

» ( 
rinus menesio, 
czi-i automobilinei

Kas lyg tam laikui 
natures nauju laisnu, Ims tuo 
a n-szi a vol as.

I

Febrna- 
visi pernyksz- 

laisnai ne

Pottsvilles sodo iszome 
ženylni laisnus sekanezios pore 
les: Motiejus Pasavage isz Mu
ir su Anna Turėk isz Sunbury; 
Kazimieras Koska su Agnės 
Figial isz Shonadorio; Antanas 
Fauonriakakis isz Wilmington 
su Ona Sholakaviski Miners- 

Vladas Radikiavicz ir
Krnpacabaggo

vi lie;
Morta Krupacabagge isz Ma- 
ryd; W. Walakevage su Morta 
Korkosky isz Tamakves; Juo- 

i zas Kordich su Mare Gnstova- 
voski isz Minersville. — Nogla 
žino ar tosios poreles graikisz- 
kixs, rumuniszkos ar liotuvisz- 
kos.Edu po priežiūra Valstijos, teip kad 

pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
pala ik imu i. Siuncziu pinigus in visas 
djUls- svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pįyiai. Raszykite apie kainas o gau- 1 mo upelukio ir kitus pilgerini-

! mus. Ant utejnancziii rinkimu

Priimu pinigus saugiam 1

I

Miesto konsulmonai ant 
savo posėdžio nutarė užtraukt, 
paskola ant 225 
doleriu ant pataisimo ulieziu, 
pastaiimo ugnannmio uždengi-

tukstanczius

uit© teisinga atsakinia. Adresavokito: j 
V. LAPINSKAS 

601 W. Mahanoy Ave. 
Mahanoy City, Pa.

gyventojai halsuos ar užtvirtyt

1 
I

f

►

paskola ar atmest.

.. ■H ill, «>■« "•»- -......-•

LMuviiikM Graborlo

K. RĖKLAITIS
LalAeja Namirellaa pagal

Bavjawrta mada ir mokslą.
Tad Mfolbiaiaka motorą.

Pdalaamoa prakM

lit Weet Bpnee BUmC 
■AHAJfBT CITY, PA.

Bell T«le>kmum Ne. 14>

Da k ta ra s Juozas J. Austrą 
‘ . LIETUVIS.

BovurIb daktaras knrlumeneje.
Gydo visokias ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
13 UI J popiet 4 iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

’ GRABOR1US MAHANOY CITY.

Mergaite, kuri likos sti
ba lojo 

jpraejta Soreila
i rast a Staniklioprie

ir nugabenta 
in Aslilando ligonbntia, pradė
jo truputi atsipeikėt ir atsimyt 

•kas ji per viena ir isz kur. Mer- 
Igina pasakė daktarui 
■hold, buk josio,-
i Helena Lnkaszevicziute

Robin- 
pravarde yra 

(1 m- 
jkas), 17 metu, radosi ant bur-
plo pas Ona Andrinlionienia 
'Frackville, kuri pribuvo 

mergina
in li- 

goiibutia atlankyt mergina ir 
pažino kad tai josios dingusia 
burdingioris. Norints mergaite 

;da jauna, bet 
'sportini gyvenimą.
terszta balandėli*.

perleido gana 
Buvo su

pra leisdavo 
•daugiause savo laika naktimis 

Vaja nakti kada li
piau t o, isz va- 
vainikais isz

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo | 
automobilius del laidotuvių, kriksz- j 
tifiiu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
5^0 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

1 CHAS. Š. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public.

i

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stribas, mes galime jumis tame reikale 
pbtamauti. Randavojame namus, 
koiektavojaine randas. Parūpiname 
visokius insorincus ir teip toliaus.

, Kampas Catawissa ir Market St.
I

i Mahanoy City, Pa.

Karalius C. Želonis
Iriveda elektrikinus drntus ir žiburus 
in namus. Teipgi atlieka visokius 
elektrikinus, darbus pagal naujausia 
bbda 4r gvarantina savo darba. 
Pataiso visokius elektrikinus daigtus 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
ffkszcžerlus ir t.t. Norinti pirkti 
kokia elektriklnu daigtu ar prietaisu 

, asz galiu

su v v ra i s. 7’ 
« » r

kos surasta ant 
jžiavo su dviems 
j Frackvilles, kurie po tam Uo
liena iszmete isz automobiliaus 
iir nuo to laiko nudavinejo kad 
• nieko neatsimena, 
tas susimaisze. Palicije

| tavos tuosius sportelius.
Szeszi menesiai adgal Hele

na pribuvo isz New Yorko in 
Frackville sakydama, jog yra 
sierata,. bet isztikruju turi to
nais broli. Po tam pribuvo in 
Mahanoju kur 
ėmimą salime 
ant 438 E. Mahanov ave. 
dvieju dienu dingo ir vela at- 
piszkejo
Frackville, per kėlės dienas 
szelo kiek inmane, pakol ja ja 
neiszveže tiejei sportai ir kaip 
“meszla” 
biliaus ant plento kur jaja su
rado baloje. O kur tokia suras

nes jai pro- 
aresz-

aplaikc užsi-
Antano Žuko 

Po

pas Andrulione in 
per

iszmete isz autoino-

ir t.t.

t4i kreipkitės. pas mane,
jumfo suezedinti pinigo.

'• 605 *W. Spruce Street. 
Mahanov Oitv. Pa.

mirsztant. Žinoma kur patvo
ryje. Liūdna kad musu pato
gios lietuviszkos mergaites, 
kuriu turimo gana daug ir Ma- 
hanojui ojna po velniu nete- 
m indą mos ant atejties ir senat
vės. Daug tame yra kaltos mo
tinos.

SKAITYKITE SAULE

upelukijc Kehley Run 
Bridge nlyezios Panedelio ry
ta, per vaczmona. Ant kaktos 
turėjo žaiduli. Nedėlios vakara 
Vincas iszejo palydėt broli na
mo. Po trumpam laikui sijgry- 
žo bet vela iszejo ir nuo to lai
ko jau daugiau nesugryžo na
mo. Manoma jog pabludo ej- 
nant namo inpuldamas in upe- 
luka. Velionis buvo gerai žino
mas czionais, paliko brolius 
Szima czionais ir Petra gyve
nanti Fra k v ii le.

— Panedelije likos suriszti 
mazgu moterystes lietuviszko- 
je bažnyczioje Izabele Ruth su 
Vincu Schaaf — nežino ar ga
lima juos prilygint prie lietu
viu nes isz pravardžių negali
ma dasiprast.

— - Suimtoje likos 
mazgu moterystes lietuviszko- 
je bažnyczioje 
Virbickiute su p.
nevieziu. Pamerge buvo p. He
lena Želinskiute su p. Vincu 
Zigmantu isz Lost Creek.

— In laika devynių mene
siu Navicku szeimyna, 413 W. 
Washington Ave. turėjo daug 
nelaimes. Praejta 
nesi, sunns 
puldamas elevatoriaus 
Valentino maiszkiniu 
vėjo. Keturi menesiai adgal tė
vas mirė. Motina Navickienės 
mirė praėjusia Ncdelia. Velio
ne t u re jo apie 50 metu sirgda
ma szirdies liga, 4 « I • • 4 S

suriszti

Helenapana
Jonu Czes-

M o ja u.s me- 
likos nžinuHztas, 

szaftc 
dirbtu-

ma szirdies liga, pergyveno 
Szcnadorije apie 30 metu. Pa
liko du sunns Vinca ir .lomi, 

(lukterės 
Magdalena.

PRANESZIMAS.
Panedelije 28 Sausio 1924, bus 
paskutine diena del užmokėji
mą raudos už vandeni, nes po 
tam bus uždėta bausme ant 5to 
procento.
neužmoketos raudos bus suko- 
lektavotos pagal tiesu ir rogu- 
laciju. lt

Mahanov Citv Waler Co.
v

tris
Vincu ir .lomi

Ona irMare,

Po tai dienai visos

ANT PARDAVIMO
Namai po 1313 E. Pine st., 

ir 1312 E. Market st., pa.rsiduos 
nebrangiai. Galima pirkti kvo- 
teri loto arba puse. Atsiszau- 
kit ant adreso.

P. M arui kas
1313 E. Pine st., 
Mahanay City, Pa.(t.8)

PARSIDUODA NAMAS.

Naujas namas su visais nau- 
jauseis intaisymais, ant ezver- 
ticfi loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tnojaus insikraus- 
tvti.

B. Damico 
30 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

’ PARSIDUODA GERAS 
NAMAS.

Geras namas ant puses loto 
po No. 529 W. Spruce St. Vis
kas geriausiame padėjimo. Ge
ras stogas ir dreinai. Isz kito 
galo loto prie W. South St., ga
lima kita narna pastatyti. Ar
ti Lietuviszkos bažnyczios. Na
mas ka tik isz naujo iszpopie- 
ruotas ir apkvarbuotas. Elek
trikas investa pagal naujau
sia mada. Parsiduoda tik už 
tai kad locnininkas pirko di
desni narna ir jam szitąs namas 
jau nereikalingas. Todėl jeigu 
kas nori pirkti gera narna del 
gyvenimo tegul tuęjaus krei
piasi ant adreso.

A; Dziaidoszas
žino vir ir-i—/4 4? \ c^i

vėlinu del Redaktoriaus 
sveikatos ir laimes, o del “Sau
les” kad be paliovos szviestu 
del Lietuviu aut viso svieto. Su 
pagarba.
No. 692 Ona A. Hookstown, Pa.

dies ŽINUTES IBZ DARBO ' 
DEPARTAMENTO.

Siunezin jufn szird ingus lin- 
kejimuf) ant pradėto meto. Ma
tydama, jog aplaiketeMount Carmel, Pa.

su miesto butu daug /uhhv/hu ■ .. < •.. . . , i l * i i- i mus nuo savo skaitvtoju, nega-
tiAiAi If <1 fi’nlATiv rirvirvl/ ♦inlje » • T 41

•r r ‘ • v*
ka paraszyt, tai bijosi užnistyt 
jojo ‘ ‘

- Isz mp 
žinueziu 

nes tiejei, ka galo$tfcziok tiek

inajosto^J knnikeli.

t I>raojta. sanvaitia nelaba 
mirtis iszplesze tėvams ponst- 
vai Juozo G. Bėgiams juju my- 
lema dnkrolia Katro, 19 metu 
amžiaus, kuri mirė nuo užde
gimo plaiicziu, tai yra 12 die
na. Sausio. Buvo tai doraus ir 
linksmo budo panele, kuria vi
si mylėjo su katrais turėjo pa
žinti. Velione likos palaidota 
su bažnytinėms
diena. Paliko dideliam nuliit- 
dimla tęva Juozą, du brolius 
Juozą ir Joną ir seseria Emili- 
je. Lai silsysi amžinam atsilsi 
nuskyląs žiedelis kuri
tokaim nuliūdimi a visa szoi- 
mynn.

apejgoms 16

vėlini-

liu ir i didesnes szirdingai

nuo 1919 meto, per

Siuncziu jums 
aeziu,už kalendorių, kuris yra 
teip puikus,- jog nogaloma ne
apsakyti. Nors asz pats nemo
ku skaityti, bet mano mylema

Anglija: “Darbininku Kom
pensacijos Aktas” Sausio 1 d. 
1924 m. naujas kompensacijos 
aktas kuris buvo Parliamento 
priimtas Lapkriczio men. 1923 

ir kuris palengvina )yg

Saules”, yra pigiau-

pacziiile. įkaito puikei, todėl 
kaip tik pareinu nuo darbo, tai 
pirmus mano klausymas yra:

“Saule
szi t as k n v-

m., ir kuris palengvina Jį'lf ( 
sziol veikianti instatyma prn^-

■ ' X |' 

d. 1923

paliko .

— Praejta sanvaitia mirė 
czionais Antanas Olszevskis 
kuria buvo dydoliu garbinto
ju n^unszaines.

— Musu klebonas 
pasielgineja

labai 
su 

parnpijonais kalėdodamas, ne
palikdamas velykines korteles 
tiems para pi jonams kurie no-

szinrkszczei

isz prisiunsti 
padekavones už kitus, tiktai 
kad pasiliksi! dėkinga ant visa
dos ir per visa savo amžių pasi
liksiu jusu skaitytoja. Skaitau 
“Saule“
tuos penkis metus turėjau lai
me iszmokti kaip gyventi ant 
svieto o tai vis isz pamokini
mo isz “ 
siu aikraszcziu bet naudos ga
lonui aplaikyti ant tnkstaneziu 
doleriu kas jaja skaito. Kada 
aplaikiau pirma numari, tai 
niekad neužrnirszau tojo straip
snelio kurio žodžei permaino, 
visa, mano gyvenimą, o tai bu
vo szitokie: “nepirkinek to ko 
nogaloma, goriau apsiejk bejo
jo, goriau nusipirk nameli, o 
turėsi spakaina gyvenimą, tau
pyk centus jeigu negali taupyt 
doleriu. Jeigu turi kiszoniuje 
kvoteri, miegok rainei.” Perrainei.
visa nakti t iejei žodžei man bu
vo ant mislios. Tcip,pradžo ma
no gyvenimo prasideda nuo fu 
ju žoĮdžin. Butu dydole klaida 
isz mano d/ilies, jeigu gireziail
si už daug. Teipgi apsivedžiau 
1918 mete, turėjome daug erge
lio isz pradžios kaip ir visi jau- 

brangusiszmokcjo 100 doleriu ant mo- navedžiai, brangus maistas, 
auksztos raudos ir t.t. Sutaupi- 
nia keliolika doleriu ir turėda
mi isz “Saules” gera pamoki
nimą, pirkom medini narna ant 
dvieju szeimynu už 1800 dole
riu, nors mažai 
bet su Dievo pagini ha iszmoke- 
jom. Meto 1922 pardavėm su 
geru pelnu ir po trijų menesiu 
laiko pasta tom naujus už 

vigadom.
Taigi mielas redaktoriaus tik 
jums priguli dėka už musu lai
mia ir gera rodą kuria iszskai- 
tem “Saulėje”, 
raszto iszreikszti ka jauėziu ir 
nerandu žodžiu ant padokavo- 
nos, be “Saules” jaustansi 

gyven imas 
butu be jokio tykslo. 
jum daug laimes ir ilgio am
žiaus del redaktoriaus 
les” ir kad Dievas 
jus per ilgus metus del naudos 
lietuvystes. Su pagarba 
No. 7707 L. M. — Colubus, O.

kyklos, o kito žmogelio nepri
ėmė in krikszta kudvkio. Ta
da nunesze kūmai pas ajrisziu 
kunigą kuris tokiu 
mu musu klolxmo labai
tebėjo. Isz ta teipgi ir dauge
lis parapijonii pasipiktino.

— Atsovai in anglekasiu 
in Tndijanapoliu, Ind.

pasielgi- 
nusis-

sejmo 
iszvažiavo Nedėliojo keliolika 
delegatu terp kuriu 
musu tautietis

radosi ir 
p, Stanislovas 

Petruszkeviczius. — Roy.

Saules

inmoke joine

pastatėm 
’ 8000 dol. su visom

Waterbury, Conn. Suha-
toje mieste Newark, Baltrusz- 
kiene aresztavo savo vyra Ed- 
warda, kuris laiko truku bizni 
po No, 298 Lafayette St., Ne- 
warke. Jis mat 1919 metais 

as pa begos n uoyjos isz Wat-esi
erburio, palikdama^'jai tik $5.

Tamaqua, Pat. Ugnis kilo 
namo po 612 East BtThuI uly- 
ezios ir padare hledos arti ant 
10 t ukstaneziu doleriu.

— Terp Onos Manikalienos 
ir Emos Lewisienes ant Dupz 
Hill kilo barnis na ir Ona norė
jo suszaudyt visus gyventojus 
ant kalnelio. . Ema teip persi
gando, jog liepė
Ona, bet ne teip .lengva buvo 
jaja suymti. Pakol palicijantai

arosztavoti

be “Saules 
kaip naszlaite ir

ar gavai duszink 
Prisipnskite man 
gas — 
No. 16631 A. S.

? ?

Pittston, Pa.

Aeziu szirdingai už siuntimą 
“ Saidom M 
poru u merą ta

ir dabar prisimiežiu

ganadyta isz
talpinu puikes istorijos, pamo
kinimus ir 
nūs.
No. 14621 Mrs. J. K.

Liūdim, N. J

esmių labai uŽ- 
” Saules 5 t knri

kitokius st raips-

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus ka} n n Utarnlnka
30 E. Centro St. nnt nuiro Horo.

Ofiso valandos: 0 ryto-Iki V vakaro.
BOBA SUETIK1A DYKAI.

DAKTARAS HODGENS
PhlladeHphls Specialistas 

Cžslsenolusla Ir Chronlsikt Ligi
Eikit* ten kur esate tikri kad gan 

alte tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
llszka gydimą, per daktare kuri* tun 
daug melu pasekmingo praktikavimo 
Gydime ka aplaikote nuo mane* yra 
gvarantuota*.

negaliu ant

Linkiu

” Šau
lį žiu ik v t u

J alfu Mato •lipni, nervlazkl ar U 
guotl, nedarykite too klaidos ka kiti 
Ma padare, atejklte paa mane ir paa 
lap tingai pasikalbėsime. Laukti yra

Skaitau “Saule” jau 15 me
tu ir nepnliausu kol gyva bu
siu, ba tai visa mano linksmy
bių sziam gyvenime. Jau 7 me-

Saule

insodino Ona in automobiiu ir Hiylema sunu.
nuveže in miestą, tai mažai tu
rėjo ant saves drapanų, o vie
nam isz palicijantn baisei su
pjaustė ranka su mėsiniu pei
liu su kuriuom gynėsi.

North Jay, Maine. — Musu 
miestelis nedidelis, bet links- 

jame gyventi. Oras lyg 
sziolei puikus, bet priesz Kalė
das jioturejomė visai sniego. 
Darbai ejna gana gerai, o pa
prastas darbininkas
ant dienos po penkis dolerius 
ant 8 valandų. Mekanikai gau
na po doleri aižjValanda darbo.

ma

uždirba

REIKALINGAS

Darbininkas ant fanuos, ge
ras burdas, deszimts adynu ant 
dienos dirbti ant lauko, 
dėt darba pirma ’diena 
cziaus ar pirmiau. Pirmoj gro- 
matoj raszyk ar esi (Urbos ant 
fanuos ar ne,, ir kiek norėsi 
mokesties anf moto. Jei^ii abe-

Pra-
Mor-

iv kiek norėsi

joji ar nenori dirbti ant far- 
mos tai visai neatsiszauk. An
tras žmogus reikalingas, gal 
Imt senyvas, paszert gyvulius 
ir pataisyt kas roike apie tro-

roikaiingas, gal
»’•«<. »’ ' '1' ■ '' — .

bąs, karvių nereikės melžti no- 
a a • • * t ' •vienam, pirmoj ^gromatoj ra-

szykie kiek norosį mokesties 
ant meto. . > • f' ' ‘

And. Abrac^inskas
R. D. No. 2 Catawissa, Pa.

(t.10

2

SLftifvLiio ^fiaula”

tai kaip esmių naszle, ir netu
riu nieką idant 
mano gyvenimo.
adgal kaip palaidojau

Trūksta mano 
szirdis isz gailesezio, o tik ma
ne ramina “Saule” kada atej- 
na po mano pastogia. — Szir
dingai aeziu už prisuntima teip 
puikaus Kalendoriaus.
No 7658 Mrs. A. B. Pttsfon, Pa.

uždirbtu ant 
Szeszi metai 

mano

Saule

Prisiunoziu pernumorata už 
“Saule” be kurios nogaleezia 
gyventi, priymkite mauo szir- 
dinga aeziu už teip puiku ka
lendori, kad jus Dievas užlaiky 
tu nors szimta metu ant szio 
svieto už teip puiku sure'dima 
laikraszczio ir kalendoraus. 
No. 7222. L4 T. —

( South Bend, Ind.

Saule

Szirdingai aeziu lamintoms 
už teip puiku kalendori kuri 
man atsiuntėt. Isz tikros szir-

pavojinga.
Viduriu netvarko*, aptraukta* II* 

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

Odos Ilges, Iszberlmal. papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargę ii 
silpni f . Ar stoka* jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jalgu teip Ui matykite ma 
ne.

Rumatlsiuas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

▲r Mate nervuoti Ir trote nuodeju, 
•lipni įr nuvargę, pailsę isz ryto, b< 
ambicijos, bb gyvumo, trotlnat ant vo
ros, silpnos atminties, sarmatlyyi, 
greitai pailstai, pikti, Iszbllxzkusls h 
Iszberimal ant veido, pailsės, nuvar 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose/ skausmas gerklejs, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma 
dusuli, užima* galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclales Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite reda dykai. Po tam 
Iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtint! ir rekomendavoti per 
garsingiausių* Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buns 
kožna Sercda Ir jo ofisas tonais yra po 

Ofisos valandos
nuo 9 ryte iki 8 vakare.

dėjo veikti. ■
Bedarbis. Gruodžio 3 

m., užregistruotu bedarbiu bu
vo arti 1,194,700, tai yra suma
žėjimas nuo savaites priesz tos 
dienos. Beveik jokios permai
nos nebuvo per ta savaite dar
bininku skaitlyje, kurie tik da
linai dirba ir kurie gauna atly- 
griima už nedirbanti laika.

Vokietija. Rhuro Kasyklų 
Sutartis. Paskubinti 
ma ekonominiu sąlygų, kasyk- . 
Iu savininku sąjungą ir anglia
kasiu unijos padare sutarti kh- 
ri reikalauja kad kasyklų savi
ninkai patobulina kasyklų ma- 
szinerija ir technikos budus, ir 
darbininkai dirbs viena valan
da dangau kasdien su padidin
tu atlyginimu už virsz laikini 
(kirba. Vėliau bus svarstoma 
darbininku algas.

Bedarbis Breslavoj. Pradžio
je praeito menesio skaitlius 
žmonių jieszkant darbo Bres- 
la vos apskrityje padidėjo vie
nos savaitesbegije nuo 87,000 
iki 97,000. 
buvo 7’ 
ginu negu buvo praneszta tris 
savaites priesz to.

Bedarbis Saksonijoj. Prane- 
szimai sz 70 (isz viso m 103) 
vieszu darbo pajeszkojimo biu
ru parodo, kad 1923 metais 
Lapkriczio 
žmonių buvo 
500,000 dirbo bet ne kasdien. 
Tuo paežiu laiku 1922 
85 biurai pranesze, kad bedar
biu buvo tiktai 26,853.

Portugalija. Jūreiviu Strei
kas. Nesutikimas ir giueziai do 
lei darbo sąlygų ir valandų bu
vo priežastis streiko tarp ju
re viu ir peczkuriu, ir streikas 
sulaiko visus Portugalijos lai
vus.

Szvedija. Bedarbis, 
biu 
skaitlius bedarbiu nuolatos ei
na žemyn Szvedijoj. 1923 me
tais visas skaitlius sumažėjo, 
nuo 5,900 iki 11,000 asmenų.

*• f

sugryži-

Skaitlius bedarbiu 
3,000, arba 10,000 ’dau-

15 d. arti 250,000 
bedarbe, ir arti

metais,

Bodar-
komisija pranesza, jog

PIGUS NAMAI
MINERSVILLE, PA.

6 namai su 6 ruimais po $1,506. 
2 namai su 6 ruimais po $1,600. 
1 namas su 7 ruimais po $2,600. 
Visi geram padėjimo. Turi but 
tnojaus parduoti, 
ant adreso.

(H. (’lappier 
t’zevervku Sztoras 

Minersville, Pa.

Kreipkitės
(f.5

No. 44 BROAD ST.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
U

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.
-------$- ,

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

dčtu taupyki pinigus ir turėti banka va knygute szitam
Merchants Banking Trust Co. Banko.

Szita Banka prigolbsti savo depozitoriams 
locnus namus. 4

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko dėpozitorjus.

pirkti savo

Pigiau negu fabrikos preke 6 puikus 
daiktai preko dar tiktai $5.o5 yra tat 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti neniažiaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikro4?li, 
nikolio akmenuoti vidurei, puikuš ilsz- 
margintl nikolio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balbe.rio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir gražoi padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 gori goložeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gells gold-fllled su kompasu ir labai 
gera satety.bijlva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks, l^ai- 
krodolis pats beveik tiek vertas kiek 
mos norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiimkite 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
ta vora iu jusu namus. Adresavokite:

PT?AOTIOAr. <3AT.l7*a n/MtruAKTv
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