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Isz Amerikos
Kruvinas susirėmimas terp 
žmonių ir Kluksu. — 16 su- r 

žeisti, 3 užmuszti.
Johhstown, Pa. — Tris kar

tus Kluksai stengėsi sudegint 
kryžių miestelije Lilly, 20 my
liu nuo czionais, o norints du 
kart jiems nepasiseko bet tre- 
cziu kartu padare tai su pralief 
jimu kraujo. Kada Klukšni va
žiavo in Johnstowna, mynę 
žmonių pasitiko juos su vande
nin© paipa kokia naudoja ug
nagesiai, pradedami juos lais
tyt vandeniu. Klanistai palei
do szuvius, sužeisdami 16 žmo
nių o tris užmusze. Kada trū
kis pribuvo in Johnstowna, pa
licije aresztavojo 
ežius ir surinko 
kiti ginklu.
Groborius apsivedė su nebasz- 

ninko moteria ant kapiniu.
Glendale, Calif. — Charles 

Gulick, graborius, palaidojus 
Adoma Eader, pasinaudoda
mas isz progos, buk ant kapi
niu radosi kunigas, pati velio
nio ir^gana liūdintoji!, geisda
mas suramyt naszlele, pasznab- 
ždejo jiai ka tokio in ausele, to
ji palingavo su galvele ant 
ženklo sutikimo, graborius pa- 
prasze kunigo idant juos su- 
risztu mazgu moterystes ant 
ko tasai sutiko ir szliubas tuo- 
jaus atsibuvo ant kapiniu po 
užkasimui nebasznikb. — Zi- 
nc^na, kadj.^bęyjufi.nuo senei 
susip&žinojo" su Eader’iene da 
nuo jaunu dienu.
Kūdikis užgimė automobiliuje.

Lancaster, Pa. — Kada Ro
bertas Antes veže automobiliu- 
je savo paezia in ligonbute 
idant pagimdyti kūdiki, auto
mobilius staigai sustojo, nes ta 
diena prisnigo gana daug ir 
negalėjo isz vietos pasijudyt 
Antes nusidavė jeszkoti pa< 
graibos idant automobiliu isz-; 
trauktu isz sniego, jojo motore 
pagimdė kūdiki automobili u je.^
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ins Klukšni stengėsi sudegint

žiavo iii

• 23 klonio- 
karuka viso-
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Iszeme grūda Žirnio isz mo- 
teres smegenų.

Los Angeles, Calif. — Nepa- 
s ežiomis die

nomis turėjo Mrs. Laura Ėls- 
ton isz San Fernando isz ku- 

pasekmingai iszliko ir 
pradeda pasveikt. Motore per 
keliolika metu skundėsi ant 

skausmo galvoje, 
ant galo daktarai peržiurėjo 
josios galva su pagialba eksrei 
spinduliu, persitikrindami, buk 
moteres smegenysia kas tokia 
randasi. Laike operacijos dak
tarai nemažai nusistebėjo su
rasdami smegenysia grūda žir
nio. Kokiu budu žirnis gavosi 
in moteres smegenis to dakta
rai negali iszriszti.

Vela kvailys pirko maszina 
dirbimui pinigu.

Wilmington, .Del. — Teodo
ras Damiecki kuris laiko saki
na norėdamas pralobti greitu 
budu pirko nuo Jono Zakars- 
kio inaszina dirbimui pinigu 
už 1500 doleriu o kad maszina 
tik iszspaude viena bumaszka 
liepe Zakarski arcsztavoti už 
apgavysta. Zakarski atejas pas 
Damiecki, sako buk pažysta jo
jo tėvus tėvynėje, pernakvojo 
ir likos 
tautietis.
Damieckiui maszina kuri'spau- 
dže dolerines bumaszkas. Go
dus žmogelis isztrauke isz ban
ko pusantro tukstanezio dole
riu už kuriuos pirko stebuklin
ga maszina, bet greitai supra
to savo kvailybių, apsako pali
cije i kas atsitiko ir apgaviko 
suome.
Munszaine uimusze du o vie

nas iszejo isz proto.
Ashley, Pa. —- Trucinanti 

munszaine užmusze du*žmonis 
o treczes staigai neteko proto 
ir turėjo būti uždarytas paik- 
8zu .prieglaudoje.

Mirusioje yra Adomas Szu- 
szta,-67 metu, kuri surado ne
gyva kozoje ir Franas Alkov
ski kuri rado negyva lovoje.

25 metu

prasta operaci jo

rios

smarkaus

priimtas kaipo geras 
Ant rytojaus parode

Moterą likos nuneszta «pas ar-l 
tyma kaimypa kur aplaike pri 
gulįnezia priežiūra.

I

SuV. Valstijų turtas yra 320

T® r’

bilijonu doleriu.
Washington, D. C. — Suvie-c 

nytiiju Valstijų tauta yra tniM
f

tingiause ant viso svieto, nes 
turi tnrto verties 320,803,862,•, 

Todėl ant kožnos
► -----

Juipl czia rūpintis, jeigu kož-

550*. doleriu.
galvos 'pripuola po 2,918.

Al

nas- turi tiek pinigu. Tik ar- 
sziausia kdd tuos pinigus turi 
po savo globa Dėdė Satnas, isz
kuriu tiktai Vnldiszki grafte-
rei pasinaudoja.
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Vaitai nužudė jauna mergina.
Chicopee, Mass. — Palicije 

su pagialba keturiu valcziu 
jeszko* lavono paskandyto 
Connecticut upeje 14 metu Zo
fijos / Kūpėk,

A-r

H*

f i jos , Kūpėk, kuria nužudė 
Stasys-Žalwerski 17 metu se
numo. Jaunas žadintojas prisi
pažino buk jaja nužudė nes 
jam nenorėjo pasiduot. Paleido 
jn jaja du szuvius isz revolve
rio. >

Tai ten prohibicijos agente.
'' I

Cleveland, Ohio. — Franas 
Dolinėkis, 70 metu,* atejas isz 
darbo, pradėjo prausta ceberi- 
jė. Laike tojo darbo, atėjo pro- 
hibicijoa agento in stub’a, pri-
verte Erana ant apsiredymo ir 
liepe janį ejti su jąja prigial-
bet jiai ęlMryti krata jeszkoti
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uždrausto yaisio. Pot kratai 
. j «5U- 
doleriu
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« * F i"* f iir visos brangenybes dingo no 
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. Mikolas Alizunas, 
įsz.Plymoutho, staigai papaiko 
nuo gerymo munszaines, turė
jo būti nuvežtas in Retreat 
prieglauda del paikszu.
• Szuszta jau nuo keliu dienu 
turėjo gerus laikus gerdamas 
munszaine už ka buvo uždary
tas in koza. Apie treczia valan
da naktije, vienas isz palicijan- 
tu inejas in jojo kambarėli už
tiko ji galinti imgyva.

Alkovski turėjo pas 
ąvocziu kuriuos vieszino mun
szaine lyg ketvirtai valandai 
isz ryto. Szeimyna ji užtiko ne
gyvu lovoje. Kiti sveczei nesir
go ir nieko blogo jiems .neatsi
tiko. s . /

* • .(■

Didžiauses namas ant svieto 
parduotas.

New York. — Didžiauses 
namas ant svieto Woolworth 
Building likos * parduotas už 
vienuolika milijonu doleriu del 
Wooloo Realty Co. Po mirczei 
Woolwortho, likusi gimine ne
norėjo turėti ant rankos t a ji 
narna ir pardavė.
Paniekino jaja vokiszkai likos 
nubaustas amorikoniszkai.

Sunbury, Pa. Reinhart 
Štrome, 68 motu, pcrlavoja su 
petneszoms ir czeyeryku sznli- 
releis. Ana diena atėjo prie du 
riu Ilenriotos Mikalok, mels
damas idant nuo jojo ka toki 
pirktu, o kad motore nenprojo

Alkovski turėjo save

nieko pirkt, nuobrodis pradėjo 
jaja keikt vokiezkai ir visaip
iszvadinet. Motero suprato vo- 
kiflzkn ikfdba. nmraloio nu-kiszka ’kalba, negalėjo nu 
kenst tokio paniekinojimo, ap

«.* * ' 4 a <* u * a * i

skundą mi ir sudže ' • <1 • z*

Dievas paliepė jiai nužudyti 
seseria.

Chambersburg, Pa,. — 
kvėpta Dievo paliepimu 
biota Necomber, 
szove ant smert 
czia seseria
kuri sirgo penkis motus, o se
suo jaja pri žiuri nėjo. Aha die
na Elzbieta aplaike inkvepima 
nuo Dievo idant palengvintu 
sesutei kentėjimus per nusto
vima jos, ka ir padare. Motore 
skaitydavo kas diena biblije ir 
kaip rodos susimaiszo jiai pro
tas.
Steitinei aresztavojo 3875 pro

hibicijos prasižengėlius.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos steitinc palicije praej- 
ta meta aresztavojo 3875 prohi
bicijos prasižengėlius isz kuriu 
1731 likos nubaustais. Auto
mobilistu kurie peržengė tie
sas aresztavojo 12,230 už gem- 
blerista 1177, nepadoru pasiel
gimą 1386, už musztynes 237, 
už nemielaszirdinga pasielgimą 
su gyvuleis 386, žudinstas 46, 
padegimu 38 ir 1.1.
Norėjo būti palicijantu bet pa

gal tiesa yra mergina.
New York. — Kada Harry 

Armstrong norėjo gauti dinsta 
palicijanto, pasirodo, buk jisai 
yra mergina pagal tiesas ir 
dinsto neaplaike pakol nepri- 
statys 
nusidavė in miesto rotuže 
Southampton, L. I. o kada pa
reikalavo savo gimimo metri
ka, rasztininkas jam staezei 
apreiszke buk jisai užraszytas 
knygosia kaipo Emnui Arm
strong ir ant to užbaigtas kriu
kis. Dabar vyrukas turės pra- 
szyti valdžios idant ji permai
nytu nuo merginos ant vyro.

Mirė isz gailesezio kad ji 
’ apgavo.

Montgomery, Ala. — Horace 
I). Williams, 66 metu, mire li- 
gonbutejo nuo karsztligcs isz 
priežasties netekimo 2000 do
leriu verties žemeziugu ku
riuos jam pavogta. Palicije su
ėmė du nužiūrėtus vagius, bet 
Williamsas juju negalėjo pa- 
žyt. Senukas teip tuom persi
ėmė, jog pavojingai apsirgo 
isz tojo rupesezio ir mire in dvi 
dienas po vagystei. s

Insziurina moterėlės po tam 
jeis marina munszaine.

Chicago. — Palicije areszta
vojo Harry Lawrence ant už- 
metinejimo Ancles Dyke, buk 
jisai apdraudinejo (insziurino) 
keliolika moterių ant savo 
naudos, 
munszaine idant greieziau mir
tų ir jam gautųsi pinigai. Mo-

. ....

Turbut szita szeimyna myli 
kartuves. ‘

Cedar Rapids, Iowa.
tingas farmers WeslOy Ulch 
28 metu, pasikorė ant pašto 
gos savo namo. Yra tai treczoi 
.sanąris tosios szoimynos, kuri< 
užbaigė gyveninius 
korimą. **
brolis Filipas, pasikorė tvarb

J

- Tur T1

4

skundą, seni ir sudže ji nubau^ 
do amorikoniszkai 30 doleriu 
ir kasztus teismo. a <

> . į • fl
ir kasztus teisino.

per paši
Du molai adgal joje

o 15 motu adgal po tą paczitI

past ogia pasikorė jojo lovai 
Jurgis. Kožnaitio alsi tikina 
.priežastis pasikorimo buVo ne 
boras tolimesnio gyvenimo,
Iszqme isz j oi o pilvo tris s va 

rus geležies.
Chicago. —• Daktarai .iszeme 

tris svarus geležies isz vidų

Jurgis.

tris svarus- geležies 
iiu Williamo Bartoll, 24 metu 
ir kaip rodos‘tasai žmogus pa? 
veiks po teip sunkei operaci
V ~.mu kaipo

j,

jai. Bartell rodosi ant. perstoti 
žniogiszkas striu 

nuriję k ar
I » 

kuris viskąsis,”
’ / 5 ’,r . •

tik papuola ih ranka. Isz joj( 
vidriu iszimta 126 vinys, 2i 
kabutes del popioros, 24 dixies 
niu vinys, 
bonku, daug visokiu 
lin ir 12 variniu centu. '

4 bleszinaitcs nuo 
szriube

Vaikas paszove motinos prie 
laidini kuris rengėsi sulaidini kuris rengėsi 

jaja ižbegti.
Chicago. — Noredilmas 

bėgli iszbogima
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Karunavota karaliene.
Miss Estera Halton isz Fort 

Worth, Texas, likos karunavo- 
■ a laiko parodos 

patogiauso
Southwest.
TO

Chicago kai- 
mergina isz

metrikus.
in miesto

Armstrong

rasztininkas jam staezei

girdydavo po tam

tere Dyke pripažino, buk Law
rence apdraudė gyvasto josios 
sesers o jojo,paczia ant tuks- 
tanezio doleriu, 
nuo to apsirgo, jo
dienas mirė. Ta pati padare su 
kitoms moterimis kurios szia- 
dien serga pavojingai ligonbu- 
tesia.

po tam teip 
in kėlės<r o

, Pasiskyrė kad ji tankei su
plakdavo.

Janesville, Wis.
Grimm ana doimi porskyro- 
Wiljiama Humphrey 69 metu, 
nuo savo pacziules Karolinos, 
30 metu moterėles, kuri turėjo 
bjauru papratima ji tankei su
plakti, o ypatingai kaip užpyk 
davo, tai daužydavo seno vyro 
galva in siena ir spardydavo. 
Paėziulo mylėjo tankei iszvaži 
net su jaunesneis vyrais po vi 
sas pakampes. Porele apsivedė

Juk senis galėjo

Sudže

1921 mete. —•-< 
jauna’ motoro su

Wt

ISZ VISU SZAL1U

PT# nvvriii v n k rrR« <
F. W. BOCEKOWHKl, Kitlot 35 METAS

Kinis zk i banditai užklupo 
ant misijos.

Shanghai, Kinai. — Banda 
kiniszku. banditu užkhfpo ant 
krikszczioniszkos misijos mies- 

Luehofu, provincijoi 
Auehvei, ir sumusze balsei per- 
detini. Banditai pasienio su sa
vim keliolika studentu tiksle 
aphiikymo už juos iszpirkiimi.

Bolszevikai suszaudineja 
bedarbius.

mioK-

R
Studentai užklupo ant žydu; 

daug sužeido.
Bucharestas, Rumanija. — 

Czia, Runjanijos sostinėj,, pra
ėjiu szesztadieni i n vyko dide
les rijiŲszcs ir žydu pogromai.^ 
Galvose siautė nacionalistu 
st udon t u

i
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Krasnoufskam 
da rbinin-

Už daug jaja mylėjo, persis
kyrė su juom.

New York. — Jonas MacCul- 
an, 61 metu senumo, norint s 
ra kureziu ir tik mato su vie

ta akia, bet da yra karsztu vy- 
uku, pagal pripažinimą jojo

Lizzes, kuri turi 57
netus. Sudže jiai pripažino 25 

ant. t?.*.., iJ

>acziules

23 motu

uz 
savo motino?

su burdingioriu, Juozukas No 
wichi, 16 metu, likos uždaryta? 
kalėjimo už perszovima Kon 
stajito Kaczmarko,
kuris randasi ligonbuti su pa 
vojingu žaidUliu szone. Kale 
jime taipgi randasi ir motina 
kuri sudeda visa kalto szau 
.lymo ant savo vyro kuri? 
novos prikalbino vaiku ant nu 
szovimo’burdingieriaus už ka 
jam tėvas prižadėjo duoti 200 
doleriu.

Simus ajszkino palicijai buk 
nuo senei ūžtom i no, ka ip jojo 
motina susineszinejo su bur- 
dingiorium ir susitarė iszbogti 
ant fanuos, 
iszbogti, nutarė 
idingieriu. 
po tam tėvai persiskyrė; tęva 
pasienio su savim Juozu o mo
tina jaunesni vaiku Vaitiekų.

visa
savo

o. idant motinai 
porszaut bur

in kėlės sanvaites
iŠ

R Žmonys žudosi neturėdami 
darbo. Baisi padėtis.

Lavzronce, Mass. — Kelia tas 
•menesiu nedarbo Lawrence’o 
audeklinėse taip suvargino vie 
tos darbininkus, kad tėvai no- 
.galedami savo szoimynu iszlai- 
kyti, pradeda jau žudytis. Po
ra sava i ežiu atgal vienas be
darbis pasikorė. Dabar vėl nc- 
toji Lamrence’o vaikai užtiko 
girioje pasikorusį žmogų. Vė
liaus pasirodė, kad jis irgi be
darbis; iszbuvos 8 menesius be 
darbo ir vįsk?i pravalgęs, varg 
szas pasidaro sau gala.

Padėtis-yra tokia, rusti, kad 
miesto taryba nutarė asignuo
ti $120,000 ir samdyti bedar
bius gatves taisyti 
uždarbio.

juom negyvens kaip su jaunu, 
vyru. . .vytu.

.<mP ' J .i

kad (lovute

Kovo 9 d.
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Sudege lietuve moteris.
Philadelphia, 

czionai sudege lietuve moteris 
Lovanorija Szvagždiene.
Szvagždiono nieko daugiau ne 
žinojo, kaip tik 
melstis ir namie munszaiuo da
ryti, todėl beveik visados bū
davo užsigobus. Szita baisi ne
laime atsitiko taip: moteris, 
norėdama greiCziau inkurti po 
ežiu, sumaiio užpilti kerpsino; 
bet kadangi buvo užsigerus tai 
vietoj kerosino užpylė gesoli-

bažnyczioj

moteris

v

no ir isz to ilžsiclege visas na- -• t T / . * • 4mas. Kada pribuvo ugnagesiai 
tai narna uŽįfbsiną^bet motori 
atrado jau iki sniert 'sudegu
sia. K.

tai narna užgęsuuMbet motori
» * at i '

sau va i tos laąt 
perskyrimui pbre-

*!•" -4 * * |J- ji •' | j 

uzmetmejo 
avo karsztam vyrui, buk jaja 
ei p bucziuodavo, jog negalėjo 
itgauti savo kvapo ir teip my- 
ejo jog net apalpdavo jojo gle- 
)ijo. Nežinojo ar jisai isz szir- 
lies jaja teip mylėjo ar sten- 

užsmaugt. Senukai 
uri suaugusius vaikus ir anū

kėlius.

lolerius 
na i st o, po 
08.

MacCullan’iene

rosi5 jaja

siautė 
sukurstytos gaujos 

žmonių, medžiojaneziu ir pilę- 
kianeziu žydus, taip kad riati- 
szems numalszinti teko szankti 
kariuomene.

Szesztadienio popiety Eko- 
niminiame Institute stambiau
sias Rumunijoj 
Aristidas Blank laike kalba 
apie finansine kraszto padėti. 
Staiga insiveržo vidun didelis 
būrys studentu ir eme Blanku 
lazdomis ir kumszcziomis 
pliekti, grūmodami ir rėkdami:

Londonan Titilesco 
Blanku iszgelbcti ir 

insodinus par-

bankininkas

ir

-1
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Jokaterinburg. — Rosijoi 
prasidėjo naujės baisybes, bot 
tuom kartu prioszais paežius 
darbininkus, 
suszaudo asztuonis
kus už tai, kad pasispyrė prio
szais valdže. 
suszaudo 
už ta pati, 
su bodarbeis 
darbininkus po visa Uralu. Pa-! 
dėjimas yra labai pavojingas.

Iszgama duktė nužudė sena 
tęva.

Per kaimu Ko
py t u, gmino Radzikovo, myne 
žmoni ir vijoki. , paskui/25 mot u 
senumo Frnno Pilinska kuri 
buvo visiVRiiknivinta nuo ap- 
daužvmo inirszusios mvnios ir 
butu merging užmusze jeigu 
palicije josios ne butu iszgial- 
bejus ir uždarius kalėjimo. In- 
siutus myne szauke: “Užmuszt 
jaja b© jokios mięlaszirdystes, 
teip kaip jiji užmusze savo se
na tėvai ”

Ant palicijos viskas iszsi- 
ajszkino už ka teip su jaja my
ne pasielgė. Fra no sugry žo na
mo pusiaiinakt nuo gužynių už 
ka ąplgike nuo tėvo iyzbarima. 
Mergina inpuolo in pasiutimu, 
pagriebė revolveri szaudama 
in tęva keturis kartus, o kada 
tasai sugriuvo ant grindų su
spardė ji nemiolaszirdingai.

Kada isz ryto kaimynai dq- 
žinojo kas atsitiko, teip inirszo 

jog ant vietos

Nižniesaldyske 
szo sz i s d a r bi n i n k u s 

Tok is pasielgimas 
sujudino kitus

Va rszaya.

siutus myne szauke:

Permaino sena žmogų ant jau
no. Isz senos bobos padaro 

višztelia.
New York, — D r. Oscar Levin 
iszrado, kaip su pagelba X- 
spinduliu sena žmogų padaryt 
jauna, — kad jis atrodytu jau
nas. Eksperimentai buvo daro
mi Beth Israel ligoninėj ir li
gonines chirurgai užtikrina, 
kad, pavyzdžiui, keturiu-pen- 
kiu kryželiu moteriszke galin
ti but taip “pafiksinta, 
ji atrodytu kaip 
teeu.”

Chirurgai btegi inspeja bar
benus ir beauty pal’loru artis- senei,

su

kad'
“sweet six-

! 3

tus, kad jie nebandytu taikyti 
X-spinduliu proceso ęąvo kos- 
tumeriams, nes tai labai pavo
jinga operacija, kuria tik pa
tyrė chirurgai gali atlikti, no- 
sudeginldami operuojamojo as
mens arba nei įd iegdami jam 
vėžio ligos.

Tuo metodu 
leidžiama X-spinduliai karta 
savaitėje per kokias asztuo- 
iiias ar dvylika savaieziu. Di
džiausio atsargumo reikia ap
saugoti paciento galvos plau
kai, ausys, akys ir antakiai, 
kurie padengiama szvino laksz 

— sto
ne tik 

nudegina ir paszalina visokias 
odos ligas, bot taip sustiprina 
veido nervus ir kraujo cirku
liavimą, kad padaro visiszka 
voidį atmaina. Rukszles isz- 
nyksta, visas veidas iszsilygi- 
na seni odos audiniai pasikci- 
czia naujais —- ir žmogus atro
dąs visai kaip jaunas.

‘ < M j *
i V erto, ./visu vU‘merik?OhlsZ-

3 pacieto veidan

akys ir

tais, o kaklas ir krutino 
xu gurnu, X-spinduliai

i

•it

Valio, Henry Ford’as! 
siuntiniui 
pavyko 
automobiliun 
vožti namo.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Saint Clair, Pa. — Pas mus 
atsilanko garsus misijonicris, 
kuris skelbė Dievo žodi lietu- 
viszkojo bažnycziojc. Visu szir 
dis nudžiugo jojo pamokini
mais. Kalbėjo ir apie tuosius 
“apszvicstus tamsybia” kurio 
szalinasi nuo bažnyczios kaip 
velnci nuo szvontyto vandens, ’ 
lieįVe geroms' gaspadinolcms

kins spprjeliufc;- Taigi ueloirte">-
praszalyt nuo bu rd o viSus‘to- 

apturėjo Dvaso Šzvenfa it su
gryžo prie bažnyczids nes su-
prato savo klaida, bot kiti vis 
klaidžioje tamsybėje. — Klau
sytojas.
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anl merginos, 
norėjo jaja užakmenavot.
Nužudė serganezia paezia ant 

jos praszymo.
Paryžius. — In aptieka ant 

Damremout 'inbego kokis tai 
žmogus melsda-

jau žino, ka

■Ik

1 
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sukruvintas
mas pagialbos. Aptiekoris su
kruvintam žmoguje pažino 
Henrikį Males. Kada aptieko
ris apriszo žaidulius ir sulaikė 
krauja, sužeistasis meldo idant
su juom nusiduotu in jojo gy
venimą. Ant lovos gulėjo pati 
Maleso be gyvasties. “Asz jaja 
nužudžiau, melde manes nuo

, idant jiai padaryta u 
mirti ir turėjau iszpildyt josios 
maldavima.”

Atėjo palicije kuri 
vojo Malos; Ant pa lie i jos vyras 
prisipažino ka padare ir apsa
ko visa atsitikima. Sako jisai 
buk keli metai kaip jojo pati 
sirgo ant nervu, nuolatos mel
do vyro idant jaja nužudytu, 
nes negali ilginus kentėti. Pri- 
gi ai bojo jiai suraszyti testa
mentą ir tūla diena sųgryžias

Baltimore, Md. — Czia mo
terys, kuriu dora nusmuko nuo 
koto, atsidarinėja “smukles.’’ 
Szinkuoja netik sznapsa, bet ir. 
savo kuna... Tokias nei blaivy
bes agentai neima, nes toki mo 
torele — smuklininke aki tik 
mirkt, o agentas 
tas, reiszkia.

Tokiu gi vyrai kenezia tik
ras kanezias. Isz darbo parojęs 
žmogus vakaro randa grindžia 
szalta, visos kerezios brogo pri 
drabstytos. Dvokia. Vakariene 
netik nevirta, bet nei isz krau
tuves noparneszta. 
pats, jeigu moka 
mint sau vakariene, o pati 
smuklėje viską “szinkuoja.” 
Origos jos tęsiasi iki vėlybos 
nakties. Tikras pragaras. To
kiai paežiai x’yras juk galėtu 
kaili iszvanot, bet žino, kad to
kia nesuvaldoma ir teisme ras 
virszu ir vvras bus kaltas. —V

Žmogijs
— turi ga- 

va karione, 
“szinkuoja.
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areszta-
ATSAKYMAI

valdže

motore tuo mirė. Negaleda- 
matyti ka -padare, pats

namon, rado savo paezia blo- 
gesniam padėjimo. Ant galo 
ant josios užsispyrimo paėmė 
revolveri, paleido szuvi in gal-

mas
sau paleido szuvi, bet nepatai
ko kaip roike, tiktai susižeidė. 
Per dvidoszimts asztuonos va
landas gulėjo ant paezios la
vono kraujuosią, o kada atsi
peikėjo nubėgo in aptieka jesz- 
koti pagialbos. Palicije po 
slieot#ai ir liūdintoju pripaži-

niibmėls^ąV^ idant jaja niižu 
dytiu, p;

os k

peikejo nubėgo in aptieka jesz- 
koti pagialbos.

ku publicžnu mokslalniu yra Sybos kuri huvože in ligdiibuti
2,409,719,120 doleriu
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A. D. Grand Rapids, Mich.

— Jeigu kunigėlis nepasielgi- • 
neja kaip reiko tai ant to yra • 
rodą. Ka žmonims kitur apejna 
ka jisai daro. Laikrasztis ‘San 
lo’ no yra dvašiszka
kad su tok oi s dalikais užsiymi- 
netu, ant to yra biskupas. Ta- 
mistos danesimas nuėjo in gur
bą. Gana daug kartu apie tai 
praminem skaitytojams, jog 
tokiu parapiniu ergeliu netal-
pysirn. Patis parapijonai pri
valo juos apmalszyt,

Mrs. O. S. Springvalloy, III. 
— Prisiunskie tamista knygas 
o bus apdarytos in skūra.

* Amerika yra 628 visokiu 
kolegijų ir universitetu.

\Kas metas per amėriko-#

nima buk motore ir kitu žmo- niszkus pacztus perojua 11,- 
niu^melaJaW idant jaja nužū 
dytu,’puioido Malos ant- liuo

■

•nOAi ‘ Chicagos
M\u.
Wna-

ant iszgydymp.
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mai yra apskaityti jog turi į J B B A «verto 1,176,>570,644 doleriu. 1 .jikiiiffl
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KAS GIRDĖT

ant

Gavenine Sereda ar Petny- 
czia. Vakaras. Žmonis apleidi- 
neja bažnyczes, kuriosia atsi- 
buvinejo pakutos pamaldos.

Sunkus yra gyvenimas pa
prasto amerikoniszko darbi
ninko. Dirba prakaito
szmotelio duonos del saves ir 
szeimyneles, visokį kasdieninei 
ergelėi ji slogina, visokes be
das pergyvena, bet laike Ga
vėnios turi sau atsiinyt, jog kas 
tokis už ji daugiau kentė, dau
giau pergyveno nesmagumu ir 
daugiau nu kentėjo.

Ejna tasai vargszas darbi
ninkas ar darbininke in bnžny- 
czia ir tonais prisižiurineja sta
cijoms kanezios Vieszpaties, 
klaupė ir meldžesi, o lankei isz 
susigraudinimo nukrinta jam 
aszaros isz akiu, tikėdamas jog 
Iszganytojas žiūrėdamas isz 
tuju paveikslu pasiims ant sa
ves juju rupesezius kentėjimus 
ir palengvins jiems juju var
gus.
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kftipa didžiause savo skarba
A. *.H A. * .

kaipo didžiauso savo skarba, 
taja ranka prie kurios biivo 
akyva istorija. Faraonas (oio- 

■ soris). kuris da vioszpatavo 
ipriosz Tutankhamena, turėjo 
septynos dukteros isz kuriu 

I viena šukele pnsikolima prio- 
sžais savo tęva ir likos užmusz
ta laiko inuszio. Už tai nukirto 
jai tiesia ranka idant nerastu 
atsilsiu prie szono mumijos. 
Sarkofogas (grabas) tosios ku- 
ningaikszeziutos randasi vie
nam isz kapu karalių pakalnė
je (kur visi Egipto valdytojai 
laidojusi arba kaip mos vadi
nam kupinos) o ranka niekados 
nepasilikdavo ant vietos kaip 
prakeikimas garsino. Per laika 
trisdoszimts amžių ranka nuo
latos rasdavo naujus loeninin- 
kns, asz pats su ranka niekados 
neporsiskirdnvau ir kur tik va-

Isz Lietuvos.
---------------- ---------------------------~ . 

" ■----------------- L r ' ■ ■■■■ J '

Majoro Laurinaicrib paczlulc 
apvogė ministerija užrube- 

žiniu veikalu. 
■'' * ■ * • ■

Kaunas. — (Spocialiszkas
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KA “BOOTLEGERIS 
PARDUODA.

MIi iltį1'
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Prohibicijos valdininkai lai
ko dvylikos menesiu priosz pe
reita Liepos menasi, per insi- 
veržinius, 
500 invairios

f
A.

i'i lift'i***X.,« . r
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(į/- 
fe i'

mWgavo skaieziuje 80,- 
degtines kuria 

bootlcgeriai siūlo gerinncziai 
publikai. Szita degtines buvo 
analižuota Vidaus Reikalu Biu 
ro chemiku
atrast a, kad dovy n ias-doszi mts 
nuoszimcziu tos degtines buvo 
nuodinga. Szie nuodai buvo 
formoje primarszytu incdegu,

I f
?’W
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IIVSaulei.”) — Kai; 
cclarijoi užriibozinio ministe-l 
rio volą kilo didele vagystu ant 
gana žonklyMs sumos. Vagyji- 
ta papildo prttik majoro Įjotu 
viszkos knriiimehes Lnnrimii 
ežio. Norinis prokuratoris nž 
vado prieszais’ joja; teismą, i)ol 
moterėle vaikszcziojo sau liuo Į 
sn ir tolinus 
gyvenimą.

Yra tai f reezes pariaszus at 
sltikimas isz ojles lietuvisžko ’ 
jo ministerijoi užrubožiniu vei 
kalu. Pirmutine apgavyste bu 

papildyta per užrubežin' 
ministori Puricka; praejta me
ta dingo isz tosios ministorijo? 
4000 doleriu. Paskutine vagys- 
ta isznesza ant keliolikos tuk- 
staneziu doleriu, 
prisiunsti per privatiszka ypa
ta isz Rosijos in Lietuva. Lau
rinaitiene tuos pinigus gavo in 
savo rankas ir praleido.

dancszimas

veda sportiszkr
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kurios visai atmaino originalo į
gėrimo iszvaizda.

Tas parodo, kad tik vienas 
isz szimto tegali 
gera gorima. Ir szia iszvada 
remia, dar daugiau priparodan 
ežiu faktu.
faktas kad 1913 metais Ameri
kos žmones iszgerdavo 140 mi
lijonu galonu alkoholiniu geri-

gauti tikrai
«l
1

M
'C

11.

Naujas ministeris flotqs.Pavyzdžiui, yra
Curtis D. Wilbur, augsz- 

cziauses s.udže Kalifornijos Su- 
preine Court,

mu. Badarbiniu laiku dirbi- tas per prezidentą kaipo mi- 
nisteris amerikoniszkos flotos.

žinojau paimdavau jąja drau
ge su savim.

Mote 1920 kada atlankiau sa- 
turta Irlandijoi, 

užteminau, kad ranka, kuri bu
vo kieta kaip akmuo ir pajuo- 
dus, persimaino. Rodantis 
pirsztas buvo iszkoitas in vir
ažu. Paspaudžiau pirszta že
myn kuris nulinko. Ant ryto
jaus buvau labai nusistebėjas, 
užteminau, buk skūra rankos 
buvo minkszta o isz nukirstu 
gyslų tekojo kraujas. Atejnanti 
meta, ranka vela sudžiūvo ir in 
koki laika Velft pradėjo sukru- 
vinet. Manydamas, jog sorgu 
ant ‘matymo netikėtu daigtu/ 
užprasziau pas save pažysta
ma advokatu, inžinierių ir dak
taru, idant patys regėtu toji 
nepaprasta regėjimą ir užtvir
tintu tai ant raszto kad mano 
apmalszytu, jog tas isztikruju 
dedasi.

Rudenije 1922 mete aplei
dom Irlandijo isz priežasties 
nuolatiniu tonais nesupratimu. 
Iszsiuntem visus savo daigtus 
in Anglijo, o patys ketinome 
iszvažiuot ant rytojaus. Užti
kome, kad mumijos ranka vėla 
buvo kruvina, todėl negalėjo
me jaja su savim vežtis. Kada 
tarnai nuėjo gult, nutarėm su-

vo žomiszka

vo

likos pa ženki in -

laiko sliect- mas tokiu gorimu yra užgintas 
Jungtinėse Valstybėse. Ir taip 
pat yra kriminalu juos invežti. 
Bet, paklausite,
slapta, in vežimą ? Argi neužtek
tinai degtines i n vežama isz už- 

Žinoma, dalis inve
žama. Bet svetimos valstiybes 
turi užraszus

kurio likosPapiksino ’ ’ kaip isztraukt 
arielka isz magazinu.

William Orr, sekretoris Na- 
jorkinio gubernatoriaus, rinko 
pinigus nuo butlegeriu o advo
katus prohibicijos Daiighcrty, 
“papiksino” pavelinimus isz- 
gavimo arielkos isz valdžios 
magazinu. Dabar abudu randa
si bedoje.

persimaino. iždave buk

Sunkus žmogaus gyvenimas 
ant szios aszaru pakalnes ir 
vargo, sunkiau už paezia įnir
ti. Bet kas tam kaltas?

Laiko, kada mes keneziame, 
rugojame ir verkiamo, su vii- 

rodos butumem tvirti, jog isz 
tenais atejs pagialba, kuri 
nuims atnesz palengvinimą.

Tankei- ir didžiausi netikė
ki negali atsispirt tai pagun
dai, idant laiko prispaudimo 
nepamislintu apie visuogalin- 
giause gamta, kuri valdo visa 
musu svietą — Augszcziausia 
Sutvertojo!

Žmonis tikinti, kurie turi sa
vo gyvenime užtektinai visokio 
vargo, trauke in bažnyczes lai
ke Gavėnios, idant save dau
giau maryt, idant tenais mal- 
szei palengvyt sau, kovoti su 
prispauda szirdies 
spaudže ir neduoda ramybes.

Tas atsinaujina diena po die
nai, sanvaito po sanvaitei, me-

• . nesis po menesiui ir melas po 
metui. Žmonis kenezia, meldže- 
si ir metavoja.

Nekuriems tas nubodo, ncku- 
rie nemato tame jokio ženklini
mo, — o kiti — kuriu randasi 
daugybe — kaip senoviszkai 
pildo tuos paežius paproezius 
— gal daugiau del akies, kaip 
isz tikros szirdies tikejimisz- 

' kos jauslos. Tuju paskutiniu 
sziadien randasi mažai.

Bet prie ko ir kur ejname? 
. Sztai po prievarta motinos 

ir tėvo, dukrele ar sūnelis, — 
tai yra, jeigu da tėvai turi 
sziek tiek intekmes ant savo 
vaiku — ejna in bažnyczia. Se
ni ejna isz szirdingos tikeji- 

; miszkos jauslos; jauni del to, 
kad jiems tėvai liepe, po prie
varta.

O gal tokiems vaikams at- 
■ nesztu didesne nauda, jeigu 

lankytųsi in vakarines mokyk
las ne kaip lankytis ant staci
jų ir Graudu Verksmu, bet jie- 
je to nesupranta arba ne nori 

,. suprasti.
Ir kokia isz to pasekme ?
Senesnieji po užbaigtu pa

kuliniu pamaldų, atejna namo 
labai nusiminia ir nuliudia, 
del pralinksminimo gailingos 

“kirmelia” 
darbo arba liaus Tuto, keli jeszkotojai

ežia pakeliame akis in dangų

ir keliu 15 tukatanezei 
ypatų o 1,700,000 sužoido. Pui
kus skaitlis!

ežiu

Pragojo,

kuri ji

Tula kompanije
Czekijoi, ana diena atidarė fa
briką kuriame pradėjo dirbti 
netikra mesa i 
ežiu ir kruopu 
tauku. To j i moša 
tikros mėsos, yra goresne ir pi
gesne. Pragos kariszkas minis- 
teris kaipo dideli bankai labai 
tuom užsiinteresavojo, indeda- 
mi daug pinigo in taja nauja 
pramone dirbimo netikros mė
sos kuria 
soun.”

Taja mesa greitai sutrovina 
žmogus, o ypatingai tiejei, ku
rie kenezia ant nesutrovejimo. 
— Da jos neragavome.

isz avižų, kvie- 
i su dadejimu 

turi smoka

užvardino < i rna-

Kaip duodasi suprast isz da- 
neszimu tuju, ka sugryžo isz 
Lietuvos tai tonais tikra velne- 
va, kad žmonis teip rugoje. 
Ana diena vėla aplaikeme gro- 
mata nuo musu skaitytojaus 
kuris nesenti sugryžo isz Lie
tuvos ir mums raszo:

“Dabar praneszu tamistoms 
kad asz atvažiavau adgal isz 
Lietuvos in Amerika. Lai Lie
tuva gyvuoju ant amžių, bet 
jos valdyba lai velnei paima, o 
ir tuos ka žmonis prikalbinėja 
in tenais važiuoti. Siuskit man 
laikraszti vela.”

Argi ne puikus pagyrimas 
lie t u viszkos valdžios, jeigu sa
vo tevyneje žmonis negali isz- 
laikyt atvažiavę pasisvecziuot. 
Kaipgi amerikietis gali važiuo
ti in Lietuva jeigu jam nulupa 
kaili tuojaus po atvažiavimui 
ir varžo visokois budais. — Sė
dėkit ant vietos,
amerikoniszkas pyragas gar
dus.

jeigu jums
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Nužudė penkes ypatas isz ker- 
szto. — viena buvo neszcze.
Narviliszkes, Aszmenos aps. 

— Czia gyveno Krupavicziu 
szeimyna, kuri gana ilgai by- 
lojosi del žemes, bet galu gale 
laimėjo. Prieszingoji puse no
rėdama atkerszyti ta ju laimė
jimu nesenai atvažiavo in Kru 
paviezius sveoziuosna. Gerokai 
nugirdė svecziai szeimyninkus 
visi sugulė miego. Bet vaiszin- 
gieji svecziai parengė jiems 
jau amžina poilsi.
penki gyvi ypatas ir szoszta 
turėjos už savaites gimti kūdi
kis.

szunybes.
Al. Jennings, kitados buvias 

banditas ir apipleszytojas pa- 
sažioriniu trukiu, 
vos Washingtonc prieszais vi
sokius graft orius,
Jakis Hamon 1620 mete prezi
dentas Hardingas bus iszrink- 
tas ant prezidento ir joi tas 
jam kasztavo milijoną doleriu 
isz kuriu Pennsylvanijos sena
torius Penrose aplaike czvorti 
milijoną doleriu 
ba.

už savo dar-

Kad

Nužu’dvta

“Kokani klausytojai! 
nepakutavosite, viskas bus za- 
nic. Sakramentai zanic, loska 
Poną Boga zanic, apieka Mari
jos — zanic. SzVencziausi Pa
nele apickavojasi tik savo mie- 
lasnikais ir žekeliais, o kitais, 
bron Bože — 
praszyti

o kaip apie

rub ožiu ?

Mergincs ir moteres paleistu- 
vauje. — Vienos vyras 

Ameriko.
Vaikszteniai, Rudziszkiu va. 

— Musu sodžiaus mergaites ir 
viena gyva na szle inotorele (jos 

degint nelaiminga relikvija ir vyras Amerika) perdaug susi
dėjo su esaneziais sodžiuje pa
sienio sargybos polioiininkais. 
Dažnai valkiojasi naktimis vie 
nos be kieno nors priežiūros 
tik sn kariszkiais. Taip Vasa
rio 17 d.,

o patys

atsikratyt nuo jos ant visados.
Indejau saugui ranka ant di

deles ngnes, mano pati tuom 
laik skaitė cgiptiszkas maldas 
už numirusius, 
szem isz seno 
perdėjo del mus mokytas egip
tologas, tame atsitiko kas to
kis nepaprasto. Stiklines du
rys staiga i suteszkejo ant
szmoteliu, o kad tai buvo sto
ros durys ir užrakytos, manom, 
kad airiszinei revoliucijonis- 
tai jaises iszdauže. Po valandė
lei patis durys iszleke isz sie
nų rodos per kokia eksplozije. 
Durysia stovėjo patogi egipci- 
jonka. Prisiartino prie ugnies. 
Atsiklaupė prie ugnies, indojo 
viena ranka in liepsna, po tam 
abi rankas iszkele in virszu ro
dos iszkeldama koki kielika. 
Po tam dvase kuningaikszcziu- 
tes dingo kaip miglos, tiktai 
akys žibėjo kaip deimantai ku
rias turėjo insmeigtas in mus.”

kuria perra- 
papiruso, kuria

suteszkejo

TEMYKITE LIETUVIAI.

neceel Reikia 
tos patronkos, tos 

dangaus brornos, ne roza, ne du 
rozu, bet povszednai. Kadaka- 
Iviok praszysitc, ji netik nesi- 
gniovos, alo bus 
telniems szczvra *
Kaskalviek prasze tos aninoli- 
nos, nigdos 
sze. Delio uvožokit

kieki degtines 
iszvežama isz tu szaliu, ir yra 
Komercijos Departamento da- 
rodyta, jeigu visa degtine kiek 
buvo iszvežta isz Anglijos in 
Kanada ir Vakaru Indijas bu
tu buvus slaptai in Jungtines 
Valstybes invožta, tai tik butu 
buvę vienas ir ketvirta dalis 
nuoszimcziu to viso kiek Ame
rikonai 
tais.

Degtine daroma užrubežy ir 
dedama pardavimui origina
liame stovy szioj szaly jau ne
siranda. Vyrai ir moteris, ku
rio dar prisilaiko prie gorimo 
degtines nuteisėtai gautos tu
rėtu žinoti, kad jie geria nami
ne “munszain” neszvariai da-

ar-

sunaudojo 1913 me-

mums smer- 
apie kunka.

napražnai nepra
mano žo

džius, kad neužsitraukti dide
les praklenstvos!” 
Apsižioplinimas padare daug 

bledes. K
Oze k i sz k o. Kibi v os 

Czekiszkes vai.

57 DEY ST.

te“ KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO. 

NEW YORK.

munszain
ryta turinezia daug nuodu, 

alkoholi, isz kurio
atimti

ha prasta 
kriminalistai magina 
nuodus.

Prastas alkoholis

į

Mazgok” 
Nebraižyk { 
Savo Dantų

duszeles, užlieja 
spiritu naminio 
munszaine, — jaunieje susitin
ka su savo draugėms, ejna su 
joms ant szokiu arba paveiks
lu idant praszalint nuo saves 
rupesezius pagal juju būda.

Kas seka paskui tuos atsiti
kimus, tasai žino, jog tai teisy
be isz gyvenimo žmonių. Del 
tokiu žmonių gaveninios Sero- 
dos ir Petnyczios, yra dienos 
metavones, darbo, pakutos ir 
maldos, — bet ir dienomis už
liejimo savo.smegenų munszai- 
no ir noapsvarstymo tosios die
nos pridorenezei kaip tikėji
mas mokina.

Nuo kada likos atidarytas 
grabas egipcijoniszko kara- 

ar- 
ba arkiologai mirė, kaip egip- 
cijonai sako
juju dievaieziu

prakeikimus

arba gy-
Asz

Kas puse valandos praejta 
meta viena ypata buvo užmusz- 
ta ant ulycziu Suv. Valstijų, o 
kas minuta trys ypatos buvo 
sužeistos. In laika dvilekos me
nesiu likos užmuszta ant uly»

H ■ *
hat -

nuo prakeikimo 
už nedavimą 

pasilsio numirėliams. O kad 
anglikai yra dideleis lengvati- 
keis, tūlas grofas Ludvikas 
Hammon Londone aprasze apie 
egipcijoniszkus
vionas isz ju yra labai akyvas. 
Grofas Hammon, garsus kelei
vis, kuris kelis kartus apvažia
vo visa svietą, apsakinėja se- 
kaneziai kas kiszasi prakeiki
mu senoviszku egipcijonu:

“Nuo 1922 turėjau ranka 
mumijos, kuri turėjo apie 3000 
motu senumo, aplaikiau jaja 
kokia 34 metus nuo tūlo egipci- 
jono už iszgydyma jojo isz sun
kios ligos. Egipcijonas paėjo 
isz senoviszkos ir ženklyvos 
szeimynos, ranka dovanojo 
man ant ? ženklo dekingystes 

i

Meili parapijonai 
vontojai szitu parapijų, 
dabar ošiu atkeliavias isz lie
tuves ir turiu lietuves viso
kiu paveiksiu, malevotu ir teip 
visokiu didumo kaip kas norė
tu, su romais ar be romu, 
meldžiu man paraszyti kokio 
didumo norite ir Už kokia pre
ke o asz jumis prisusiu labai 
greit. Visados tui'esito giara 
atminti savo gymtines szalies 
bažnycziu ar miestu, 
sekanezius miestus:
Seinų, Smalenu, Punsko, Bud- 
voiezio, Rudaminos, Lazdijų; 
Veisėju, Leipalingio, Szventa- 
žerio, Smino, Krosnos, Szesz- 
toku, Kalvarijos, Gradžišžkiu, 
Bartninkų, Alksinos, Mariam- 
polos, Vilkaviszkio, Virbalio 
Naumioczio, ir kauno visokiu 
daliu ir t. t. Kreipkitės ypa-' 
tiszkai ar laiszku ant adreso:

Geo. Nevulis
270 Ferry St 

---- Newark, N. J,

sekmadieni, buvo 
rengiama vakarnszkos (gužy
ne). Nesant musu sodžiuje mu
zikantu nuvažiavo kviesti isz 
Klopocziu sodžiaus, bet ju ne
radę namie ilgai lauko kol su- 
gryžo. Vakszteniu mergaites 
su policininkais nekantrauda- 
mos iszejo pasitikti grižtan- 
cziu su' muzikantais, bot tie 
gTyžo tik po pusiaunaktu ir 
musu mergaites valkiojosi su 
policininkais po laukus ir misz 
kus kiaura nakti. Sarmata mu
su tikrosioms lietuvaitėms 
taip niekinti savo vardu, tersz- 
ti nitu vainikėli. Sarmata ir ju 
levams, kad taip leidžia lais
vai joms valkiotis ir trintis. 
Ar negana, kad mes esamo 
svetimųjų slegiami, ar dar rei
kia ir patiems balon listi ir 
lietuvio vardu terszti? Ne. To 
no privulo, brungros Vakszte
niu mergaites būti, mes turi
me visi isz vien savo garbes 
žiūrėti ir del .geroves kovoti.

tikrosioms

Pataszines

Turiu 
Suvalkų

(t.30) Į '
•J

Pesztyne terp kareiviu ir žmo
nių; vienas užmusztas.

Mariampole. — 
kaimo, Veiveriu vals. Vasario
20 d. pas ūkininką B. Kruszins 
ka (buvo vestuves) užėjo 5 
uXn dalies kareiviai. Svecziu 
tarpe buvo ir trys broliai Aku- 
tavaieziai — szauliai. Sve- 
cziams inkauszus tarpo Aku- 
tavieziu ir kareiviu kilo posz- 
tynos. Posztyniu vaisiai labai 
apverktini. Vienas kareivis 
užmusztas, vionas sunkiai su
žeistas ir vienas szaulys — A- 
kutaviezius sunkiai sužeistas. ’ t ' ■ j , w -i
Kaip lietuviszki kunigai kalba 

pamokslus.
Kaunas. — laotuva labai go 

tai apsivalo savo kalba ir ku
nigai pamokslas xdabar sako 
labai pavyzdingai liohiviszkaj
paveizdan; ‘
i ■' 'k

I ‘

dvare, 
atsitiko gais

ras. Sudegu tvartas su 16 ra- 
lisras prasidėjo 5 v. 

ryto isz vidaus. Nors duris ir 
pasiseko atidaryt, bet nei vie- 

yvulys negalėjo iszbegt, 
nes visi buvo pririszti. Uždegu 
kerdžius besiszordamas. lodo
mus to kerdžiaus 
mas: Jis numėtė deganti deg
tuką ant meszlu, mate kaip už
sidegu pluosztas sziaudu; bet 
noatkreipc in tai domes, ma
nydamas, kad moszlai nedegs. 
Paskiau, kuomet užsidegė jau

guoeziu. (J1n

ir bledin- 
triausias už visus kitus uždrau 

Yra originaliai 
iszUirbvs- 
gryno al-

n as O" 
bi

p ris i pažini -

noatkreipc in tai domes

yirszuje sudėti sziaudai, tai jis 
greitai spruko lauk isz tvarto, 
atbėgo in troba ir atsigulė lyg 
nieko nežinąs. Gaisras nuosto
liu padare apie 25,000 litu.

Lenkai ir Lietuvei iszvaro lau
kan vienus kitus. ■X

Kaunas. —- Ant lenkiszko- 
liotuviszko rubežiaus kas die
na kilo nesupratimai. Lenkai 
varo laukan Lietuvius o Lietu
vei norėdami už tai atsimoket 
varo Lenkus isz Lietuvos. Isz 
tos priežasties tanke! ant ru
bežiaus atsibuna nesupratimai 
ir kruvini ęusirėmimai terp 
tuju dvieju tautu ir kaip rodos 
isz to gali kilti didesnis pavo
jus.

DA TURIME SZIMTUS PUI
KIU KALENDORIŲ.<

Da turime kelis szimtus Slo
nimu kalendorių (keturi kalen- 
dorei ejna in seta) ant szio‘ 
moto, kuriuos parduosime po 
viena doleri už setą. Yra tai 
labai puikus kalendoriai kurie 
privalo rastis kožnam katali- 
kiszkam namo. Katrie vėlintu 
turėti tuos puikius kalendorius 
arba kam kitam nuSiunsti do
vaneliu, tegul įprisiuneze dole
ri, o mos tuojaus iszsiunsime 
atyt paduoto adreso.

W. D. Boozkowski Co
■j- r1;

V

stus gėrimus, 
darytas vartojimui 
toje, pridedant prie 
koholio tokius nuodus kaip me 
dini alkoholi,

■ Reikia atminti, kad tai negali
mas daiktas tuos 
siszkai atimti. Net kartais tik
tai su chemiszku analizavimu 
tam tikroje laboratorijoj tega
lima sužinoti tokiu 
vinia. Degtine kuria 
goriai” 
yra tai nuodingai distiliuota, 
paskui vandeniu sumaiszyta, 
nuspalvuota ir paskaninta taip 
kad labai panaszi in tikra deg
tine. Pasekmes tokios degtines 
yra labai pavojingos, jeigu ne 
staigi mirti tai priveda prie 
apakimo, inkštu ligos ir pūsles 
uždegimo.

Pavojai nuo “ namines” nė
ra mažesni. Priesz prohibicija, 
tokia degtine jei buvo daroma 
buvo saugiai daroma ir szvari 
taip kad galėjo kompcticija 

tiniu laiku taip nėra, 
szaine” 
cijos su gerąją. Ja dabar daro 
greitai kad tuojau^ galėtu par
duoti. Prohibicijos agentai daž 
niausiai randa žmones ja ver
dant neszvariuQse, dvokian- 
czihoso induose. Tokiose aplin
kybėse, degtine intraukiu dau
gybe visokiu nuodu, kurie pe
reina in žmogaus kuna. Gale, 
norėdamas kad degtine grei- 

rugtu. inoderniszkas 
niMAKioH / i*i/I r)

dalis kurio 
apsilieka gerianezio viduriuo
se. — F.L.I:S.

Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas gali 
parodyt greitas pase
kmes — bČt visgi jis 
gali ir sužeist dantų 
paliva.

r * ■ f * l i 11
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benzol i ir eteri.

nuodus vi-

nuodu bu- 
‘ ‘ bootle- 

parduoda Amerikoje 
distiliuota

Jeigu nubrozdysi sa
vo oda, Gamta gali ja 
atauginti. Betgi net 
G a mta neataugina 
dantų paliyos syki ji 
buna nunesziota sti
priu, žvyruotu dantų 
valytojų.

Saugiausias ir geriau 
sias būdas užlaiky
mui dantų szvariais 
ir gražiais yra var- 
tuojan Colgates Rib
bon Dental Cream re- 
gulamei. Daktarai ir 
Dentistai visur re
komenduoja Colgates

u- namines Sveiki Dantis
Gera Sveikata.

l»

!į

vesti su legale degtine. Dabar- 
‘ ‘ Mun» 

negali turėti kompeti-

cziau :
‘ ‘ munszaineris ■ 
asztriojo szarrilo,

dar prideda

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Kaudavo jame namus,
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SZVENCZ1AUS1OSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Pi eko su prisiuntimu tiktai 25c.

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

Skaitykite “Saule”

PUIK! MALDA-KNYGELE 
"AN1OLA3 SARGAS”
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Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksatais 
skurinais apdarais, auksuoti krautai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.80. 

W. D. BOCZKAUSKA8-CQ.
MAHANOY CITY, PA.uI

Randavo]ame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus 'ir teip tolinus.

Kampas Catawissa Ir Market St. 
; 1 r * a _ _ WAmujl ?
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> • Elgeta F
Parasze Gny do Maupassant.
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Jisai buvo pažinojęs geres
nes dienas, nežiūrint in jo be
du bedas ir in jo silpnumą.

Tiktai ka jisai buvo pabai
gęs penkiolika motu amžiaus, 
kaip jam abidvi blauzdi

jokios
Isz miegodavo kur

M

Kiup jum amuvi Diauzcu su- 
truszkino vežimas ant vieszke- 
lio isz Yarvilios. Nuo to laiko 
jisai elgetavo, vilkdamasi pa
keliais, per kaimu kiemus, pa- 
sisvores ant savo kujoku (kra
kiu), kurie jo peczius iszkole 
sulyg pat a u su, taip jog gal
va iszsižiurejo kadaruojanti 
tarp dvieju kalnu.

daržines ar in 
su patemyti-

4

*

iszsižiurejo kadaruojanti

Rastas kaipo kūdikis grio
vyje (grabele.) per kuninga isz 
Les Billetes, Visu Szventu die
nos vakare, ir pakrikszfytas 
isz tos priežasties Nikalojuini 
Touissaint (Visszvencziu), 
sai buvo auginamas isz žmonių 
mylestybos, ir neingyjo jokio 
apązvietimo. Po to, kaip kaimo 
duonkepys buvo davės jam ke
letą stiklu degtines iszgerti pa- 
sižeisdino kojas. Ir nuo to sy
kio, apjuokiamas

ji“

kio, apjuokiamas visu paszle- 
mekas, jis nieko daugiaus ne
žinojo, kaip tiktai atkiszta lai
kyti ranka ir koja.

Pirmiaus baronene D’Avary 
pavelydavo jam miegoti tam 
tikroje stogyneleje, pilnoje 
sziaudu, szale visztinyczios u- 
kio, ka buvo paszalyje palo- 
ciaus; ir blogose dienose jisai 
tikrai žinojo atrasis kąsni duo
nos ir stiklą uobnlines giros 
pas ja vireneje (kukneje). Tan

susikivirezyjes
Irtai jis turėjo szi tai savo 
kraujuose, lyg kad jis butu 
buvęs paveldės szita baime ir 
ta klasta nuo savo tėvu, kuriu 
jis niekados nepažinojo.

Jisai uotu ros vietos dol pri
glaudus, jokios savo pastoges, 

priedangos, jokio už
dangalo.
pakliūk vasaros meto, o žiema 
jis lyzdavo po 
kūtes (tvartus)
nu vikrumu. Jisai visados isz-
sivogdavo anksti ryta, pirm 
ne kaxl jis taptų užtomytas. Ji
sai Žinojo visas skyles, per ku
rias buvo galima ineiti in tro
besį. Ir kada-gi vartone kūjo 
ku jo rankoms inteiko1 nepap
rasta stipruma, kartais jis už
lipdavo vienu pajiogumu save 
cziurniu aut szieno uampusiu. 
kur jis pasilikdavo per ketu
rias ar penkias dienas nopasi 
krutinės, jeigu tiktai sukdama 
si aplinkui jisai buvo ingyje.4 
gana maisto 
laikymo.

Tarpo žmonių būdamas, ji
sai gyvenę kaip gyvuliai gi
rose, nepažinodamas nei vieiu 
nemylėdamas mekeno, sužadin 
dainas tiktai tarp kiemioni! 
indifforentiszka panieka, 
atkaklu neprietelingumą, 
pramydžiodavo jiji “ 
nesza jis isz tiesu svyravo tary 
savo dvieju mediniu ramczii 
kaip varpas taip savo paramų.

Ter dvi dieni jis nebuvb vai 
ges nieko.

del gyvybes pa-

n 
Ji( 

Vainių ’

kiai-gi jisai pagaudavo ir kele
tą skatiku, kuriuos senoji po
nia numezdavo jam žemyn nuo 

isz savo 
Dabar ji buvo nu-

trepu ar per Įauga 
grinezios. 
mirusi.

Kaimuose jam beveik nieks 
nieko neduodavo: mat pažino
jo ji per gerai; per ta ketvertą 
deszimcziu metu jiems nubodo 
matant, kąip jis valkiojo savo 
draiskaluoia ir sudarkyta ku
na nuo grinteles prie grinteles 

..ant dvejato mediniu sąnariu.
Vionok-gi jis nenorėjo niekur 
kitur eiti, kada-gi jis nežinojo 
nieko daugiaus ant žemes kaip 
tik szitaji szalies kampa, tas 
tris ar keturias trobelpalaikes. 
kurios jisai sziaip-taip szelpc 
savo bedinga gyvenimą. Jisai 
pasidėjo rubežiu del savo el
getavimo, ir jam niekados ne
būtu parojo ant mislies per
žengti rybas, kurias jis nebuvo 
papratęs pervaiksztineti.

Jisai nežinojo, ar svietas 
tęsęsi labai daug toliaus ana
pus medžiu, kurie visuomet 
apru bežinodavo
Jisai niekados nepasi Klause 
savos apie tai. Ir kad kiemio- 
nys, kuriems nubodo buvo vis 
ir vis sutinkant ji savo palan
koje ar pagrioveje, suszukda
vo ant jo. Kodėl tu neeini in 
kitus kaimus ažuot ka tu vien- 
val czion aplinkui beraiszczio- 
ji? Jisai nieko neatsakydavo, 
ir szalin pasitraukdavo pagau
tas neaiszkios baimes del viso, 

♦ ko jisai nežinojo, baimes įed- 
no varguolio, kuris sumiszes 
baidosi iukstanezio dalyku 
nepažistamu yeidu, užpuolimu, 

pažvelgimu

jo matymu, 
nepasi klausė

.r,
baidosi tukstanezio .dalyku

- ''^1 ' „ Ik o \ u . " ... m

neiszsitikiucziu pažvelgimu 
žmonių, kurie jo nepažinojo, ir 
žandaru, kurie keturiese po 
du eileje vaikszcziojo pakeliais 
taip kad jisai, bloga prijausda 
mas, pasineria tankumynuose 
ar už kruvu sumestu akmeniu. 
Kad jis pamatydavo uniforma
isz tolo, blizganezias saulėje

A * H ii imI ' | ii^. •.

jis urnai pastodavo stebuklin
gai kratus, kratus lyg kokia
baidykle, kuri bando atrasti 
kokia pasloptyne. Jis kudulkt! 
nusirisdavo nuo savo kujoku 
szlamszt! puldavo jisai lyg 
koks szkarmalas, susivynioda
vo in kamuolį ir pasidaryda
vo su visu mažas, nematomas,vo su visu mažas, nematomas, 
prigludęs prie žemes kaip ki- 
szkis (zuikys) susirietęs, kuo
met jo radi szkudurai nedaug 
ka skyrėsi nuo aplinkines že
mes.

Vienok jis diękados nebuvo

*
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KODĖL RIEIKIA VANDENI
GERT, rf -nrr n:r/"i

I

Galvos skaudėjimas ir skil
vio nemalimas paprastai yra 
iisZ priežasties mažai vandens 
garimo, ir szeszi stiklai ant die 
nos y^a mažiausiai reikalauja
ma kad sveikata palaikius.

“Gerk szeszis stiklus van
dens kasdien”, yra patariama.

paliepimas. ” 
sveikam žmo-

ll’\
tt 1

'Mrs. O. Ml Stearns isz South Koyalston, Vt., apgarsino, 
buk ji geidže parduot savo ku na po smert idant už 
tus pinigus galėtu josios vyras turėtu pastogių ir gera pržiu- 
ra nes yra paliogias žmogelis i r negali dirbti,
josios dukrele aplaikytu tinkama mokslą. Motore roikalaujo 
už savo kuna 1000 doleriu. — Ar daug moterių 
kautu del savo vyro?

* I I ■ »l I ■■■■■ y . ......... ................... ....

Ižius, siūbuodamas per žeme, 
minkszta quo lietaus, taip silp 
uis, j‘og vos-ne-tvos galėjo pa
kelti savo lazdas. Visur kur ji 
luvyjo. szalin. Tai buvo viena 
sz anų szaltu, liūdnu dienu, 
kur szirdys nėra atviros, kur 
Ivase užpyksta, kur duszia 
/ra rustg, kur ranka neatsida- 
•o ant pagelbėjimo ar davimo.

jog vos-ne^vos galėjo pa-

aplaiky-

taipgi idant

f oi p pašiau-

tys nuėjo pdszaukti žandarus.
“ Varpas*’, 

Indės kraujais, 
iszalkiu, 
žemes. Atėjo

pusgyvis, pap- 
ir draskomas 

pasiliko begalis ant 
vakaras, polam 

naktis, potam auszra.
visa laika jis 
nieko.

Aplink pietus žandarai atsi
rado ir atidaro duris su dide-

Per ta 
nebuvo valgęs

j“Tai gydytojo 
Ne ligoniui, bot 
gui.

Szis patarimas yra tiek pap
rastas ir pigus kad dauguma 
jo neinverti na.
yra sveiki ir nori tokiais likti 
užtektinai 
yra neatbūtinai

Užtektinai

Tiems, kurie

vandens kasdien 
reikalinga.

° Užtektinai” yra apie szeszi 
stiklai. Ir kodėl, paklausi, roi- 

daug vandens kas-

1
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Chicago bfivo ciėiliku vest u-

PAJE SZK 0J1MAI,. (tf
Pajeszkau savo draugą Ja- 

romina Kenesky paeina isz 
Kauno Red., Baseinu* Apskr., 

Ludevienu
Miestelio. Girdėjau kad buvo 
New York, dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu 
kas žino apie ji 
neszt ant adreso.

Joseph Yuskevich 
1100 E. Pine St 
Mali a noy City, Pa.

Szidlavos Para.,

reikalą, jeigu 
meldžiu pra-
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kia tiek, 
rlien ?

Yra daug 
miausiai vanduo sumiiiksztina 
maista kuri valgome^ padary
damas ji lengviau suvirinamu 
ir sugeriamu. Jis taip susimai- 
szo su virinamais skystimais, 
kad jie pasiekia mažiausais 
maisto daleles. Jis susimaiszo 
su kraujam ir palaiko pieveles 
drėgnomis. Pagelbsti reguliuo
ti kunosziluma iszskirstyda- 
mas ja po invairias kūno dalis 
ir nereikalaujama sziluma pra 
kaitų iszvaro. Galo, svarbiau
sias jis tuomi, kad daug prisi
deda prie iszvarymo lauk 
reikalingu maisto daliu.

Maistas, kuris esti kūne vi
rinamas kad palaikius ji szil- 
tu ir pridavus jam tvirtybes 
dirbti ir judėti, gamina iszma- 
tas, taip-pat kaip anglis pele
nus. Taip-gi yra nuolatinis ce- 
leliu nusidėvėjimas. Szi nujde- 
veta pereina in krauja, kuris 
ja perduoda skarai, plaucziam 
instams ir žarnoms, ir tie turi 

Gorimas daug

priežaseziu. Vir

no-

Jie daugiaus jau 
nieko nei nebodavę. Jie taros 
pagalinus atsikratysi nuo jo 
Kiemioniu moters, ant save 
priedurinio tiltelio stovedamoi 
suszukdavo isz tolo, kad pa 
matydavo ji ateinant.

“Ar tu eisi szalin sau, tr 
paszlomeke! Asz tau daviar 
szmota duonos tiktai tris die 
nos atgalios!”

Ir jis sukosi szalin ant save 
rameziu, ir nukadaravo pas k: 
ta narna, kur ii priėmė lyginai 
tokiu paežiu buclu.

Einant jam nuo vienu duriu 
prie kitu, moters bunojo:

“Viskas labai gerai, bet met 
negalime maitinti ta tinginu 
maisza per isztisa mota.”

Ir tai kožna diena tinginys 
reikalavo pavalgyti.

Jis apsuko aplinkui Suin' 
Hilaire, Yąrville, ir Los Billet 
tęs negaudamas
nei senos duonos rieke. Jo pas
kutine viltis rymojo ant Tour 
nelies; 
mylės vieszkeliu, 
save per daug 
galėtu vilktiesi toliaus, su pil
vu taip pat 
kiszene.

Nežiūrint in tai 
do eiti Ji;

Tai buvo Gruodžio menesy
je. Szaltas vejas pute per lau
kus ir szvilpe per nuogas sza- 
kas. Ir debesiai slankiojo sker 
sai žemo ir niaukia .padange, 
skubindamiesi nežino kpr link. 
Kolekiij ėjo palengva, kelda- 

savo isz vietos 
vienas po kitam su skaudžia 

pasiramstydamas 
ant vienos pasilikusios susuk-

• . ...a—.,—.......... ......

Pajeszkau savo
Prana Zakaruvieziu, paeina isz 
Suvalkų Red., Bakszu Kaimo; 
apie 19 metu kaip Amerike. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

Ant. Varanauskas
1038 Walker St.

pusbrolio
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ves, 
Kur buvo nemažai linksmybes,

Po vinezevonei kelos poreles 
susitarė,

Ir džiaugsimi sau pasidaro.
Nusisamdo bambiliu, 

Žinoto vežimu be arkliu, 
Mergicos noses savo su stik

lais apginklavo, 
Gražus ant guogiu snszukavo.

Ir teip in Gere nuvažiavo, 
Kur užtruko pora valandų. 
Gryžtant pasjemo gerymu.
Munszaines alaus ir vynu. 

Szoferis tankei turėjo sustot, 
Per ka turėję ir rugot.

Mat ponelęi gerymo turėjo, 
Tai pavilgyti gerkles norėjo,

O kas dėjosi važiuojent už
tylėsiu, 

Dabar apie viską nesakysiu. 
Tai trys tropunkai atsitiko,

Su vyrais kaip dedama, 
Bet su mergicoms tai jau gana, 
Tos jau negalėjo dalaikytį 

Ne kaip ejt ant reikalo pra- 
szyti----- -

Tai trys tropnukai atsitiko, 
Jog priliejo ir - - - -

O ka nebages turėjo daryti, 
Jeigu negalėję susilaikyti?

(t.30) Jackson, Mich.

Pajoszkau 
Juozo fa Noreika

pu sbroli o

44
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savo
ir pussesere 

Kazimiera Noreikaite, paeina 
isz Telszin Apskr., isz pat La
kos miestelio, 
metu kaip
atsiszaukt ant adreso.

A n t. Dona se viezius
1310 Quarry Ave., 

Grand Rapids, Mich.

daugiau kaip 30 
matėmės. Praszau
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

! "ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tio laivai yra nauji Ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juro 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visama. Garas 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szet- 
rninios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, 7
arba pas vietinius agentus.

-           _ - , -n- A^W iiridT-“—

Kad jis pabaigė kelione ap- Ii u atsargumu, lūkėdami prie- 
r ’ • ‘ ................... ’ 4 - • •
anojo, jis,nuėjo ir parpuolė in ' quet iszrado, kad jis lapes už
kampu sausos (grabes szale kio ’ 
mo uktverio Chiquet’o. Jis nu 
kabino savo žemyn, kaip žmo
nes sakydavo, iszaiszkindami 
būda kaip jis nusileisdavo nuo 
mvo augsztu kujoku, leisda
mas tiems iszslysti isz po pa
žastes. Ir jis pasiliko per ilga 
laika nepakrutejes, kankina
mas iszalkiu, alo per daug su- 
gyvulojęs, idant isz tiesu per
matyti gilybes savo noiszmie- 
ruojamo bedingumo.

Jis lauke, pats nežinodamas 
ko, su anuo draikiu jausmu lū
kuriavimo, koks lik'kuomet 
mūšyje trivoja. Jis lauke kam- 
oe ano kiemo, po szaltu kaip 
’odas veju, stebuklingosios pa
globos, kurios mes visada vi
liamasi nuo dangaus ar nuo 
žmonių, nei nesiklausdami sa
vos kaip ir dolko, ai' per ka ji 
oareis. Būrys juodu visztu pra 
?jo pro szali, jioszkanoziu nud- 
tnasties žemoje, tojo penėtojo
je visu. Kožna syki, vienu kir- 

nualsintu, kad Į Jziu snapo, jos pagauna grūda 
ar nematoma vabalėli, po tam 
toliaus. traukia palengva ir 
vien vai jioszkodamos žyros. .

“Varpas” žiurėjo in jas ne- 
mislydamas nieko visi szkai; po 
tam, gangreit jo skilvyje o ne 
smegenyse, insigavo jame 
jausmas veiklaus negu nuomo
ne, kad vienas isz szitu tvari- 
neliu, iszkeptas ant ugnies ne
gyvu medžiu butu geras dėl. 
suvalgymo.

Nuotartis, 
apsivogti, jam neatėjo .in gal
va. Jis paemo akmeni, kuri ga 
lojo pasiekti su ranka, ir bū
damas lavus, jis mote taji ir 
gražiai užmusze visztaite, kuri 
aveziaus jo lesinėjo. Tvarine- 
lis parpuolę ant szono,' plasno
damas sparnais, Kitos visztos darėsi, nei kas dar galėtu atsi- 
nuspurdejo - szalin, pasinuns- i

’ink, visus namus, kuriuos jis! szgynybes, nesą uktveris Chi- 
quet iszrado, kad jis tapes už
pultas per ubaga, ir kad jis tik 
tai apgynė save su didžiausiu 
vargu.

Kaprolas suszuko: 
“Eiksz, keikiesi!
Bet “Varpas” 

slengo pasijudinti; jis berods 
negino užsisverti ant savo laz
dų,
Anie tarėsi, kad jis tiktai nu
duoda, įad tai klasta, ar bjau
rus rambumas 
ir du ginkluotu

> >

jau nebcin-

tacziaus jam nepasiseko.

prasikaltėlio, 
vyru, pagrie

busiu ji žiauriai, paroglino ji 
per prievarta ant jo kujoku.

Paėmusi ji buvo nuoganda,

nei skatike

alo reikia jam eiti dvi 
o jie jauti

tuszcziu kaip jo

mas įujokus

pastanga,

jis pašilei-

insigavo

jog jis rengiasi

tos kojos, kurios iszkreipta le
tena buvo aprutuliuota su <vys- 
tykliniu skaruliu.

Valanda,-nuo valančios jis se 
dosi ant kraszto griovio ii' il-

. r. jis se

sejosi keletą rainuti). Iszalkis
sužadino sumaigyta, ir sunku 
rūpesti jojo duszioje. Jis turė
jo tiktai viena misli: ‘valgyti’ 
bet kaip, jis nežinojo.

Per tris adynas jis ruoszniai
ėjo tuomi ilgu keliu; po tam, 
kad jis pamate medžius kaimo
jis paskubino savo žingsnius.

Pirmas kiemionis, kuri jis

jos nusikatyti. r 
vandens pagelbsti tiems orga
nams veikti, ir neleidžia siste
mai nuodu prisirinkti.

Reikia atminti, kad kiekvie
na pievele ir kiekvienas orga
nas, net dantys, turi vandens. 
Fa tinai, 
dvieju-troezdaliu

kūnas susidcdaJsz.
vandens, ir

toji nuoganda, ka turi žvorie- «*» P»>I><>>’ci.ia reikia palaiky-
medėjo, ti.

dvieju ir
Kasdiena kūnas netenka 

puses kvortų van-na nuo inedejo, ka pole turi 
akyvaizdoje kates. Per virsz- 
žmogiszka pasistepgima jisai 
sziaip-taip

“Eik”
ėjo. Visi žmones anęs ukes su
sibėgo buvo pamatyti ji nuve
dant. Moters grėsė savo kums 
ežiomis; vyriszkiejio tycziojo- 
si ir szaipesi isz jo: jis buvo 
pagautas galiausiai! geras nu
sikratymas. X

Jis goglino tarp savo dvieju Toki.c žmones yra prato mažai

. dens ir tas turi būti dapildo- 
užsilaiko s t a c z i a s.

tarė kapralas. Jisai
ma, 
mai savo darba dirbtu.

jei. norima kad jis tinka- 
Dalis 

yra maisto dapildoma, ir ne- 
dateklui reikia dapildyti 
deniu, kuris bus, 
stiklai.

Nors taip paprasta ir reika
linga gerti vandeni, vienok yra 
daug kurie užtektinai negeria.

van- 
apic szeszi

k

,lt

!

NewTert.

■Ag

■

. ■ *1■
I

sargu. Jis rado gana 
abejonėje, kad vilktiesi tolinus 
iki vakarui. Su juomi pasielgė 

, nors jis pats 
kas darėsi su 
pergąsdintas,

pajiegu

kaip su gyvuliu 
nei nebežinojo, 
juomi, per daug 
kad susiprastu.

Žmones, kuriuos jio pasitiko 
in ji, einant

ir kiomionvs mar-
apsistoje žiurėjo
pro szali 
me jo:

. 4 4 Tai yra kas-žin koks grob- 
szas!’ ’

Jio atkako, iszvakarose, in 
pavietmiesti. Jis niekados ne
buvo.‘atėjės taip toli kaip da
bar. Jis net nenusimano, kas

tikti. Visi tiė* nuogandas ir ne
įtikėti dalykai, tie pavidalaitylamas* an t savo kujoku dar

syki, svyrino paimti grobi taip, nežinomu žmonių, ir tie sveti- 
pat kratus, kaip kad svisztos.

JTik-ka jis prisiartino prie C___L-,____ _1

mažo juodojo lavonėlio, ap- neturėjo, ka sakyti
^Tik- ka jis pyisiartbio prjo

sžlakstyto kraujais aplink gal
vą, jis gavo baisu smūgi in pu- i

gara, taip kad iszpuole jam isz
ranku lazdos ir jis,pats kulvir

pasitiko, ir nuo kurio jie pa- te nuriedėjo in prieszaki pcr
»

Tai-gi tu |r -vėl ežia, tu se-
prasze almužnos, atsake jam:

*1 Tai-gi tu |r vėl ežia, tu se
nas valkijozę! .Ar mes nuo ta
vęs niekados nenusikratysi- 
me!

„ Ii ’■ j,’;,,, f .į, JI * ,

Ir uVarpas” nulingavp to
linus. Nuo vienu duriu prie ki
tu ji priėmė sziurkszcziai, at
leido ji nieko jam heduoidapii. 
Jis ėjo tolinus, nežiūrint in tai 
vis, kantraaĮ ,ir atkaklus. Jis

deszimti žingsniu. Ir uktveris 
, užpuolęsChiquet, indukime,

nenusikratysi-
»■ A.'l IdllL -■

tu ji priėmė sziurkszcziai. at-

negavo nei vįono skatiko., 
gotam.jis aplanko vienae-

.ant szaldro, sukule ji kiek tin-
karnas, smogdamas kuinscziu jfr V t V • 1 V 1 •
koliokos,,lyg koks pasiutėlis,

mi namai, pakirto jo dvase.
Jis neisztare nei žodžio, nei 

, i. nesą jis 
jau ir suprasti nieko nebesu
prato. Be to viso, kada-gi jis 
per tiek metu nebuvo szneke- 

, jis beveik 
prastojęs buvo apvertimo savp 

ir jo miriys buvo 
taip-gi per daug palaikytos, 
kad jis butu galėjos jas šutai-

josi su niekuomi

liežuvio;

ir keliu vięa kuna neapginamo

ar lyg kiemionis ąpvogtas.
Uktvorio bernai isz eiles^su-r 

bego ir draugo su savo samdy
toju užpuolė muszti ubagu. Po
tam, kada jie pailso, jie pakele
■ * » „f ‘ I M ' * * * » j

ji irmunoB^o szalin, ir uždaro ji* •

in medini trobesį kuomet pa-
■ I.

«*«' ./ fv
/

U, /

kinti in kalba.
Uždare ji miestelio kalėji

mam Žandarai nepamislyjo 
apie tai, kad jam reiketu peno, 
ir jio paliko ji iki rytojaus-die- 
nai. -

Bet kad atėjo pažiūrėti jo,

Žandarai nepamislyjo
,1

gerti, ir nors jio kenezia gal
vos skaudėjimus ir skilvio ne- 
malimus jio nemano, kad sto
ka vandens yra visa priežas
tis.

Taipgi, jei nesi prates gerti 
vandens kas- 

taip daryti tno-

• • •
Plymonto nekurios mergynos, 
Tai jau tikros amerikonkos,
Kaip ejna strytu, pabaltina

tcrla,
Ir da to negana,
Užsitaiso kuodus,

Kaip kokius kalpokus.
Ant kampu sustoja,

Ant žalablekiu moja,
Paskui in pakampes trauko,

O kaip lietuvi pamato, susi
raukė.

Bet lietuviszki vaikynai to 
nepaiso,

Tankei joms szposelius už
taiso,

Daug juoku turi isz tokios, 
Naktines valkatos;

Ant apsivedimo tokios no 
yms,

Isz kur kitur sau mergina 
apsirinks.

U«twv1>ikM Or*bOTt«B

K. RĖKLAITIS
LaJ4o!« NvarirellM >m»1 

bmJmuiI* bmUUi ir Moks!*. 
Tiri cagvlbtalake Molar*.

PrltlaaniM prekM, 
ill WMt’&pnM Mto'l 

MAMAKOT CITT. PA.
B«U T«l»>bNUui Ne. 142
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J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
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ir

szeszis stiklus 
dion, pradek 
jaus. Gerk viena ar du stiklus 
iszryto priesz valgant, patarti
na szilta. Tas prirengs skilvi 
prie darbo. Kitus keturis gerk 
dienos bėgyje. Jie prigelbes ne 
tik skilvi ir žapias iszplauti, 
bet akstins kepenis, inkstus ir 
skūra prie sveiko veikimo.

Karlais esti pakeltas klausy
mas ar patartina gerti vande- 

Nieko nesakoma
priesz toki paproti, jei nėra 
valgio burnoj geriant; kitaip 
yra palinkimas nuplauti valgi 
su vandeniu taip kad jis nėra

anksti rytmetyje, tai rado ji’ 
numirusi ant žemes. Kaip tai* 
netikėtai! K i

i
Z

■

/Vi1/
ii ' '■

ĮFr. 1’

ni valgant.

užtektinai sukramtomaš.
In vandens 

žiūrėti kaip in geros sveikatos 
paproti — 
ti kasdien iszgerti po szoszis 
stiklus.

Kad būti tikru, reikia juos 
suskaityti., —F.L.I.S.

gorima reikia

J

U

ir reikia pasisteng-

J L

MICHAEL V. WOLFE

I

In Bajono nukeliavau, 
Ulyczo nuliudus ėjau, 

Na ir szirdeles ragana pa- 
maeziau, 

Iszejus isz stubos stojo, 
• ant ejnancziu ulycze žiurėjo.

Buvo maklakota 
Kudlota, 

Kaip velnes juoda, 
Nusigandau ir gana.

Sztai keli vyrai užėjo, 
ta ragana/in juos prakalbėjo 
Szetyte sakaleloi ip vydu, 

pasikalbėsimo, 
Stikleli munszaines užsiger- 

sime.
Vyrai matomai net sudrebo- 

bojo, 
Su tokia smirdelia užsidėt 

nenorėjo.
Juk jeigu boba nevala, 

Tai žmogų sžlykšztumas imti. 
Kad kas ant josios susimylėtu, 

Tankes szukas priteiktu, 
Tai nors iszsiszukiuotu, 

Gaivalus isz galvos iszvai- 
kytu.

Visi ja ja ant juoko laiko,

Ii

0
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KAZUNO
GUMBO-KUKA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksuko.
Taipgi importuojame isz- 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.
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Valgiu Gaminimas
S>«-- IR--

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre-
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Žodžiu kalboje netaiko, 
Ba koks poiis 
Toks jo kroms.
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Bsvusto daktaras kariomeneja. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.

210 N* Main St Shenandoah
I

t

ke tiktai . .
W. D. BOCZKOWSKLCO. 

MAHANOY CITY. PA.

ANT GAVĖNIOS.
Kožnam yra reikalinga 

“Graudus Verksmai” ir “Sta
cijos” ant Gavėnios. Knygutes 
kasztuoje po 10 centu kožna. 
Prisiuutimo kasztus mes už 
mokam. v v -

W. D. Boczkauskas, Co.

■ . $1.50

^VILKAITIS)įj i ___ ___ __’ IF
336 E. Arlington St.

i

TAMAQUA, PA.
..............

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ĖSMlU

INSURANCE AGENTU,
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ŽINIOS VIETINES.

— Apie tris tukstanezoi 
dailydžiu (karpenderin) aplai- 
ke pakėlimu mokoseziu nuo 
90c. ant dolerio už valanda. 
Muloriai gavo $1.25 už valan
da, o pleisterei no nori priimti 
$11 ant dienos spirdamiesi po 
$12. Pleisterei gaudavo $10 ant 
dienos praejta meta.

— Readingo kasyklos per
maino sekanezius fajerbosus: 
Mikola Evers in North Mine, 
Patrikas Igo in Tunnel Ridge.

— Graborius Traskauckas 
pirko nauja automobilini kara- 
vona ko\io da szioj aplinkinė
je nesiranda.

kokio da szioj aplinkine-

— Trijų motu Berta Nibot- 
ski, likos skaudžei apszutinta 
per apvertima puoduko karsz- 
tos kavos.

vakare

pakirtot Nelaba mirtis 
jauna gyvaste Franciszkos, 
mylema pati Frano Kiniaucko, 
537 W. Staple ubezios praejta 
Pctnyczia. Kūnas likos paszar- 
votas pas tėvus veliones Les- 
kins (Laskey) ant W. Spruce 
uli. Velione sirgo apie tris me
tus, buvo kebosia ligonbutesia 
bet sveikatos neatgavo, pelikes 
sanv&ites iszgulejo lovoje

gyvaste

$ tu-
rojo vos 24 metus amžiaus. Pa-
liko didžiausem nubudime 
ra, sunns L_____________

V V

— Verbų Nedėliojo, Balan
džio 13 d. §zv. Juozapo para. 
Saloje, 3 vai. po pietų ir 8 vai.

bus parodyta kinta
muose paveiksluose (moving
pictures) labai graži drama 
“Kunigas pasmerktas mirtin.” 
Szitas veikalas perstato tikra 
atsitikima, kuris invyko Fran
ci jojo, kada vienas kunigas bu
vo neteisingai kaltinamas 
žmogžudystėje ir pagalinus nu
teistas mirtin. Jei kunigas bu
tu iszdaves žmogžudžio iszpa- 
žinti, tuomet jis nebūtu buvęs 
nuteistas mirtin. 
pildydamas savo 
velijo mirti elektrikos kėdėje 

Į negu iszduoti
ipti. Matant szi veikalą

neteisingai

A SAULIS

I sb 
i

Bet kunigas 
priedermes

>
iszpažintics pa-

, no-
:y- :1 Leonarda ir Alberta, vienam aszaros per veidus rie- 

tovus, brolius Joną ir Antana, da. Tad ateikite visi ir pamaty-

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju.

9
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CUNARD

ir skai-
atoina, tai

Imhmbi

APSAUGA PRIESZAIS NEVIDONO EROPLANUS. Iszbandimas naujo balono 
kuri padirbo Suv. Valst. Laiko 
kares tuosius balonus iszsiups- 
ta in padanges apie 1500 pėdu, 
prie kuriu randasi plonas dra
ins, o kada prie jojo atlėktu ne
vidono areoplanas, balonas 
eksplodavotu draugo su areo- 
planu. Balonas butu pripildy
tas sprogstaneziu materijolu.
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AR /MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Liotavčo kvotn Jau yra pasibaigtu* 
bot dabar laikas priflirengt prie 
naujos kvotos kuri prnsidOs i d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kauno 
pagelbsti iszgnut pasportus, vizas 
ir prirengia Juos tuoj aus in ko- 
liono, NCra reikalodauktio tiems 
kurio turi Cunard tikiotus. Musu 
laivai iszplaukia Isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikiotai yra gori 
dol koliavlo ant lalwu Aquitnnia, 
Bortrngaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Dol Informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arbui prie musu ofiso.

CUNARD LIKE. 
25 Broadnuy*

Now Yort

........... - ■ ---------------
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.priimkite nuo manos szir- 
dinga padėkavono už jusu pui- 
kiause kalondori kuri širdin
gai priėmė visa musu szeimy
na, a ypatingai asz. Yra. tai pui 
klausos ir geriauses kalendoris 
musu stuboje ir butumem labai 
nubudia be laikrąszczio “Sau
les” kuria myli ir skaito o ir 
mano vaikai supranta 
to. Kada “Saule”
ta diena teip nudžiugam, jog 
pamotu visa darba ir skaitau. 
Prisiuncziu jums prenumerata 
ant viso meto. Dovanokit jog 
szita gromata raszyta anglisz- 
kai, nes raszi ji mano dukrele 
Ida, nes no buvo kam parąszyt 
lietuviszkai, su pagarba. 
No. 16766. — Mrs. F. C.,

AVcstfield, Mass.
Acziu szirdingas už prisiun- 

tima penkes knygas kurias 
aplaikiau, yra tai naudingiau
sios knygos kokias kada esmių 
skaitos ir vėlinu idiint visi Lie
tuvei parsitrauktu teip nau
dingos knygos, nes norą josią 
nieko pricfezais tikėjimą. 
Esmių daug skaitos knygų, bet 

nesuradau kaip isz 
o jusu laik- 

nepliauszko prioszais 
kaip tai

•?v .■<
r l\

ui

11 -- k m i

Iiw i.. > •

xfd

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.
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W. TRASKAUSKAS 

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunun numirusiu. Pnsamd< 
automobilius del laidotuvių, krikti? 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t 
520 W. Centre St. Mabanoy City Pa
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Mergaite 12 menesiu turi visus

kito.
jos naudai. 
|kams 15c. 1

Zofiie ir Izabele, v 
e- 

se-
sekre- kinami.

dvi seseres
Prigulėjo prie Szv. Magdal 
nofi moterių 
piaus buvo

draugystes, 
draugystes 

toyka. Laidotuves atsibuvo szi 
ryta su 
dome ant nauju kapiniu.

Pelnas skiriamas parapi- 
Inžanga 35c. Vai- 

Pavcikslai bus aisz- 
(t.30

bažnytinėms primai-
I 

• 1 * atsiszauk
Frackville likos nupirk- hanoy a

—* Persiduos pigei parlor 
|setas isz penkių daliu pigei kas 

:s po No. 313 W. Ma- 
ave. t.f.

pricAzais

ta C8 margai žemes kuria kii 
c ku

lt si deda isz
Š. A. Ramonato, advokato 
Bnrkc, Dr. Donahue ir kitu pi- 
niguoeziu kurio mano ant to 
gerai uždirbt.

ant lotu. Nauja kompanij 
ri pirko t a ja žeme s

A. Ramonato,

mano

s
PARSIDUODA KARMA

pat Scott-Gera farmn prie 
villes miesto. Parduosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti meldžiu 
atsiszaukti ant. adreso.

P. O. Box 14
Scottville, Mieli.

o

t Nusistebėjo ir nulindo 
visas miestas greita ir staiga 

gerai žinomo musu 
Bud re v i-

mirezia 
sztominko Antano 
cziaus kuris 
tus amžiaus.

S

Vėlinu 
vėlybos senat

ve i ka tos, su pa
»• £■IRI
■Iii
EI/

jM

S#*1dantis.
Dvyleko menesiu dukrele M. 

Marshall isz 
visus dantis. Kūdikis niekados] 

kai]) ta i j 
svoi- į

bu pamokinimu Baltimores turi j

iAnt. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA3

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau 
jausią mada, Pigi preke. Teipg 
pristato automobilius visokiom' 
reikalams. <i
Parduodu visokius paminklus, dldo 

liūs ir mažius už pigiausia preke, to 
del jeigu pirkaite POMNINKA ta' 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju 
mis pigiau gorinus parduoti negu kiti 
333-33S W. Centre St., Mahanoy Citj

automobiliui
*t -į'

(A.18)

PARSIDUODA FARMA G8 
AKERIU IR DVI MA

ŽESNES.
vos turėjo 49 mo

va k a ra
<U radosi groscrsztorije, bet PhUadėiphijoš^

Subatos

valandaapie dvilekta 
mirtinai apsirgo, szeimyna su-

staigai
I

geresniu 
justi spaustuves, 
raszt ifi 
tikėjimą ir bažnycze
kiti turi papratima daryti jog 
net sarmata klausyti, 
jums sulaukti 
ves ir geros 
garbę.
No. 13620. — Mrs. E. Jeva A., 

Torrington, Conn.
ATSIUSK TIK $1.60

O gauni Bftllklo ir apyniu dol 15 go r 
czlu naminiu alaus
taip padaryti Ir priuluntlma apmoka 
mo. 
arba C pakolei už $3.30 
35c arba 6 pakelei už |1.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40 
Knypa “Daktaras Namuose” $1.00 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 

vidurio ]JH> 60c. Elementorius valkams po 25c 
Arti stoties

gntve-karis ir steito kolos, mo
kykla prie. namu. Miszkas yra,

Goriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszka) 

Truk-n r i U.

“Daktaras Namuose“

Tik 25 mylės nuo
1

i Auktio 
ecnovet

Logo, kuri paszauke daktaru K; npeHs tcka Į)r
valanda

aplai- 
apeigas.

Velionis sirgo nuo kokio tai
pats kentėjo savije 

mĮi -
n ° vininka.

ir kunigą ir treczia 
Antanas jau buvo lavonu 
Rydamas’ bažnytines

nuo
laiko bet
nesmagumus 
nehoredamas
szeimvnelia. Palike* » ♦

nesirgo aut dantuku 
daugelis vaiku serga. Yra 
ka ir auga peikei.

IR

generolas Obregon, likos ana diena
apdovanotas orderiu ••Saules 
jima apmals 
Mara
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klypa Peru už prigialbe- 
Szah‘ jo sėdi Leonicio 

t eris d ei M eksikos.
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Kaip- sziadien iszrodo .svar-

Z
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R 3

I
biauso ulycze Tokio po dre- 

bejimui žemes.>1

iii
TfcffURF

į TSDĮF ’ -

HTi,.

lyvenlmns Szventtiju $6.50 
storius Maldų Knygele, 
iniagun clrukiiH, prasto abdaro po 75c 
Mlnksztu abparu sn kabe $1.60. ColU 
įnirto abdarals $1.50. Vainikėlis mažu 
ko prasto abdaru 05c. Celuloldo >1.50 
Mluksztu abdaru |1.26.
poploros 30 gatuDku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITI8.
461 Budfton Av« Rochenter. N Y
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namus. Lau- 
Bm 

ir szaltas 
Pi-

o
kai aptverti ir ganyklos.
(linkai geri, sziltas 
vanduo, elektriko szviesa.

,u |gci su gyvulois ir ukes inran-
Del platesniu žinių arba 

infonnacijos kreipkitės pas sa- 
______  (t.30

*^^5

BWHT*“ "3"1

I

lyg paskuti ui a 
a'

dideliam I 
nuliudimia paezia Katro, sunus 

, Vinca ir 
laukelius

surupyt

| keis 
I 
I

Laiszkamr

Aptaua, Juozą, Joną 
dukteria Ona, tris, 
seseria, Marga rietą 
draviezienia isz 
du pusbrolius Vinca ir Antanu 
Budreviczius isz Baltimoros, 
dvi seseris ir broli Lietuvoje.!

Alcksau- 
Hilso peczes

Baltimore 
ir broli Lietuvoj 

A. a. Antanas paėjo isz Kros
nos parapijos, S 
Krosnos pa v., Peliszkiu Kaimo 
pribuvo in Angliję 
17 metu’ isz kur pribuvo iii 
Ajnerika 32 metai 
sOrsztori laike per 20 metu ant 
W. Pino uiiezios.
29 metus, gyveno sutikime su Į

K. I)

I

t
I

J. S. Melley 
Collegeville, Pa.

ANT PARDAVIMO.
U). 1

Szesziu ruimu 
artigrižkeiiu

namas prie 
Brandonville,

[ Pa. Geras tvartas 28 per 38 
j pėdas. Geras vanduo.

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

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

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

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygtįe szitam u r 1 J 1 • rti 4 v, V * ,A . ■

^3
<5 
hr

10
>

60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 

Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso. 

Rynykowicz 
Advokatą, 

Shenandoah, Pa.

'alku guber., dirbtos žemes.
f

turėdamas

adgal, gro- (t. f.)

Buvo vedos

malszaus budovisais ir buvo
žmogus mylėtas per vi 
ji pažinojo. Prigulėjo prie Ge

I
us kurie

dijnino kliubo, Katalikiszko | 
Susivienijimo ir bnv 
rapi jonu liet n v i sz kos 
jos. Priežastis mirties 
szirdies- liga. Laido!uvė 

su bažnvti-
Si

o geru pn- 
pa ra pi- 

buvo 
at si

bus SeredoR rvta 
noms apeigoms ant 
viszku kapiniu. Nubudus 
royna užpraszo 
imi, prieteliu ir gimines atsi
lankyti ant laidotuvių. — I.ai 
silsisi musu kaimynas amži
nam atsilsi po teip trumpam 
pergyvenimui ant szios aszaru 
pakalnes ir žemiszko vargo.

I
I 
I

mu Lietu-;

visu pažysta-
;zei-1

Merchants Banking Trust Co. Banke'. * .3
Szita Banka prigolbsti savo depozitoriams pirkti «avo 

locnufl namus. X 11
Szita Banka prigelsbti jumis Buczcdinti pinigus.
Nori kad jus būtumėt to Banko depozitoriue.

k'1 
r

f
2x

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridodain 
prio jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banku 
nepaisant ur mažas ar didelis.

IL BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlco-Prez.
Jos. E. FERGUSON, KaHieriuB.

For State Senator

R. D. HEATON
i % *

-Padekite kryželi szale jo vardo ir
t4r~TT~i ~Tn^~a.r'iwir —:—•- ■ •• ... 2 ■ *■ -

. • iszrinkite gera žmogų.
it

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
150 Paveikslu.4704 Dideliu Puslapiu.

Dručkiai Puikiai Apdary ta Audekliniais Iszpiargintais Vyrszai? 
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
2
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Tūkstantis Nakta
irViena

Jfa

4
.S JirJ

13'
□ o
OjJ

mano 
Noktu • ir Viena”

'Tūkstantis

Gerbomasls Tatnlatal:—
Sulaukiau nuo jusu slunczianwx 

vardu knyga 
už kuria tariu

ezirdinga acziu ir labui džiaugiuosi 
kud tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra Žingeldu skaityti visokia? 

' istorijas, jas skaitydamas nei nopa- 
Hijuntl kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų .ir, Viena” nos Jo 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti Ir visokį ruposczlal noro 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921h).
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

' ’ • * * "I
R V n h ' T" ’’ »

pamirszti ir visokį ruposczlal nors

I «

4

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgr KįĮįm?

M "*«

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimU tiktai $2*50.
W. D. BOOZKAUSKAS. CO. MAHANOY CITY, PA.

| . j < I- . I U .. I .. ' ’ ■ ■ "

r; ja* nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
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Halo” Merginos Atliko Pekszczlos Ilga Kelione.
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Szitos dvi merginos Dorisa Nannette ir Ona Bradley isz 
New Yorko, operatorkos prie telefono, ka tik užbaigė ilga ke
lione sWfsaLBifvzVal^fiJu'L-’isij' New Yorko in Kaliforhih. 
Kada neteko pinigu tai dirbo prie telefonu ir tai konia visuo- 
sia didžiausiuosia miestuusia, Kelione atbuvo pekszczios,

lioheJ škėfsai Su v.: Valstijų —'isz

Sztai Main ulycze mieste To- 
I kio, Japonijoi, kuri likos ats- 
I tat} ta po paskutiniam drebė
jimui žemes Septemberio me- 
nesije. Visas medis likos, atga- 

ant. atsta-bentas isz Amcriko 
tvino namu.
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Iszdave butlegeriu darbelius.
Buvusi pati Jessie James, ku

ri iszdave visokius darbelius 
butlegeriu Daugherty ir kitus. 
Jiji buvo svarbiauso Budinto
ja peš buvo sekretorka tuju 
“dideliu poneliu” kurie priga
vo valdžia ant milijonu doleriu.
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