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GIRTYBE PADIDĖJO 
Del prohibicijos 

NELABAS GARNYS ni- - -----~
ATNESZE DAUGIAU NE 

KAIP MELDE, KAD NET 
TĖVAS APALPO.

GIRTAVIMAS YPACZ PA
PLITO TARP JAUNUOLIU 

NEMEOTIU BERNUKU 
IR MLXCGAIOZIU.

>

Tris kartusGillett, Wis. —
garnys atlankė pastogių Earl’u nizacija.
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norėjo Sunaikint ste
buklinga STOVYLA

Broli už
Iszgialbejima jo

Gyvasties

TAVO VAIKO
FIZISZKAS ISZ- 

AUKLEJIMAS
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j ima s, kuris pagerina m u šku
liu iszsivystijima ir pagerina 
nervus.
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New York. — Dvieju metu 
Patrikas McDinald, ana diena
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SZV. 'P. MARIJOS
GUADALUPE. .New York as.

Moderation League, 
, kurios tikslas

— Vadinama 
orgn- 

vra 
. ’ sni 

vo metiniame praneszime pa
skelbia skaitmenis.
policijos departamento rekor
dais, kurie parodo, kad nuo in- 
vedimo 1920 metais prohibiei- 
jos, girtybe Jungtinėse Valsty
bėse žymiai padidėjo.

Remianties praneszimais isz 
602 vietų, skaieziu aresztu už 
girtybe 1926 metais buvo 136 
nuosz. didesniu, nekad 1920 im
tais, tai yra pirmais prohibici
jos invedimo metais. Penktais 
prohibicijos metais, tai yra 
1924, paminėtose 602 vietose už 
girtybe buvo aresztuotn 650,- 
960 asmenų;

4 I 11

Scxston ir visados palikdavo skleisti žmonėse blaivumą 
dovaneliu pavidale mažos duk
reles. Tėvas, turtingas gyven
tojas, mylėjo labai dukreles, 
bet kaneez spyrėsi turėti sūne
li. Kada vela tikėjosi atlanky- 
mo garnio, tėvas karsztai mel
dėsi in koki ten patronu nuo 
tokiu dalyku, idant palieptu at- 
ncszti garniui sūneli.

Ant galo garnys 
pas Sexstonus. Atėjo daktaras 
in pagalba ir po kokiam tai lai
kui pranesze tėvui, kuris su ne
kantrumu lauke kitam kamba
ryje, kad susilaukė ant galo 
Kimu. Nudžiugęs tėvas padeka- 
vojo daktarui, jausdamas, kad 
jojo maldos likos iszklausytos. 687,812, o 1926 motais jau 711,- 
l*o keliu miliutu inbega vela 
dak taras szaukdamas:

” Scxstonas vos nesu- 
klupo bet nuduodamas užga- 
na<linima, pasisveikino su dak- jaunu bernuku ir mergaieziu. 
tani dekavodamas ir už antra 
naslednrka.

Bet |K> keliu minui u volą in- 
bega daktarus su naujiena: 
“Susilaukei treczia sūneli.” 
Kada tai teras iszgirdo, kad 
pasiljky tey^i trynuku, nelai-

pakliuvo

4 4 Vela

paremtus

1926 metais —

Minelis.

889 asmens.
Praneszinias, be to, nurodo, 

kad girtavimas ypacz 
plisti tarp nemeeziu,

emos
— tarp

Valanda i isz 
po

Szi nitas 
komi —u

Apie szi m t as

< 4 Spirit of 
vien-

minga s filctai plumb! ant grin
dų ir apalpo...

Matyt, už daug karsztai mel
dėsi in ta ji patroną ar patrun
ka, kuri taip gausiai ji a|>do- 
> anojo...

NEVISADOS UŽSIMOKA 
BŪTI TEISINGU.

Harrisburg, Pa. — .James P. 
McCann, pripažysta kad tei- 
singy.sta yra geriausiu dalyku, 
bet nevisado.s rttnesza žmogui 
procentą ir atlyginimą. Ana 
diena eidamas ulyczia, pamate 
kaip viena moterėlė pamėtė sa- 

nuisznelę su pinigais. Pra
dėjo bėgt paskui ja ja. užmok
damas ant karuko paskui jaja 
ir inteike masznele, kurioje ra- 
ilosi tūkstantis doleriu ir svar
bios popieros.
(’a n n “denk you, 
gelis isz karuko ir nuvažiavo in 
teui isz kur atvažiavo. Kelione 
jam kasztavo 32 centai, o kada 
lipo isz karuko, iszsi.suko sau 
koja ir dabar gulėdama.** ligon- 
buteje, žmogelis mausto ar už
simokėjo jam teisi ūgy st a ir tas 
visas ergelis.

pri pažysta

v o

Pasakius Me- 
1 ♦ iszIi po žmo-

KŪDIKIS SVERENTIS TIK 
VIENA ŠVARA.

New York. — Mažiauses kū
dikis kokis kada užgimė czio- 
nais, svėre tiktai viena švara— 
yra tai mergaite. Kūdikis turi 
tiktai tVyleka coliu ilgio, kuri 
pagimdo Mrs . Celina Taub. 
Nuo gimimo kūdikis dabar 
svėrė asztuones uueijes dau
giau.

BANDITAI APVOGĖ TRUKI 
ANT $100,000 VERTES

> SfllLKU.
Philadelphia. —

trūkis, kuris, apleido Jersey 
City su daugybe szi 1 ko, likos

Readingo

sulaikytas per penkiolika ban
ditu arti Lofighurne ir api
plėštas ant šimto tukstan
eziu doleriu. Banditai buvo pa
sislepia vagonuose. Badai keli 
banditai likos sužeisti laike 
szaiwlymo. Vėliaus surasta isz- 
meritas šilkas prie geležinke
lio, matyt kandijai neturėjo 
laiko pasiimti brangu tavora.

DAUGIAU MOKES 
PASZIALPOS UŽ MIRTI 

IR SUŽEIDIMĄ.
Harrisburg, Pa. — Compen

sation Insziiirenc del darbinin
ku Pennsylvunijoj bus padi
dintos mrt *25 procentą daugiau 
ne 'kaip mokėdavo lyg sziolei. 
Nauja mokestis invyks nuo 1- 
mos Ja n na r v 1928 mete. Kita
dos kompenseiszion mokėdavo 
ant sanvaites 12 o dabar 15 do
leriu, už visiszka sužeidimą ar
ba mirti ii no 5,000 lyg 6,500 do
leriu. Kitados reikėjo laukti 
dcszirnts dienu pakol aplaiky- 
davo paszialpa, o dabar ‘tiktai 
septynes dienas. Ant palaido
jimo mokės dabar 150 doleriu 
o ’kitados mokėdavo tiktai 
szimta. Likusieji broliai ir se
sers po velioniui negaus dau
giau kaip gaudavo.

Los Angeles, Calif. —

GAVO $125,000 UŽ 
UŽMUSZTA SZUNI.

Tur
tingas farmeris Fred Cyriacks
isz North Hollywood nuszove 
isz piktumo labai mokyta szu- 
ni “Peter the Great 
šze visokes roles krutaniuose 
paveiksluose. Szuo prigulėjo 
prie Edwardo Fausto, kuris 
apskundė Cyriacks ant 13«) 
ti)Jcstancziu doleriu už užmu- 
Sžima szunio. Sudas pripažino 
užmokėti už szuni ka Cyriacks 
turės iszpildyti.

ŽYDU POGROMAI 
LIETUVOJ?

Chicagos Žydu laikrasztis 
“Forverts” vakar indejo gau
ta isz Berlino Žydu Telegrafo 
Agentūros praheszima, buk Na 
hieve (!f 
vardas!), netoli nuo Kauno, 
per isztisa savaite siautė po
gromai priesz Žydus. Pogro
muose dalyvavę karininkai ir 
kareiviai. '

Žydu Telegrafo Agentūra 
pastebi betgi, kad tu pogrome 
smulkmenų Berline dar esą ne
gauta, o antra vertus, ir pati 
žinia dar nesanti patvirtinta. 
VELA KRAUJAS LIEJASI 

KRUVINAM HERRINE.
Herrin, HI. — Vela kilo kova 

czionais tarp policijos ir Ku 
Klux Klanu, kurioje likos mir
tinai paszautas palicijos vir- 
szininkas Stamm ir palicijau
tas McCormick in kuriuos szo- 
ve nežinomi žmones isz beg^n- 

» • a • •

For vert s 11

1> kuris lo-

Negirdėtas vietos

Pogro-

l

ežio automobiliaus.

Mexico City, Mex. — Charles 
Lindbergh (Lindy) atlėkė in 
czionais Seredoje po piet 2:30 

išžiok damas 
Wash i n <> t ono Utarninke
piet, padarydamas 2,000 myliu 
in laika 27 valandas.

tukstaneziu AI c k s i - 
nuo prezidento lyg 

pi’ascziansio Indi jono, lauke
atszvilpiant musu Uiidy isz 
debesiu, o kada jisai pasirodo 
ir nutūpė ant žemes su savo 
oriniu paukszcziu 
St. Louis”, Meksikonai
balsiai suriko Viva Lindy! pa
siimdami ji ant pecziu ir nu- 
nesze iii prezidento pa'lociu kur 
ji pavieszino ir surėdė ant al
si Įsi o.

Lindy yra pirmutinis lekio- 
tojas kuris atbuvo tokia kelio
ne isz Suv. Valstijų arba kito 
kokio sklypo. Visas'Meksikas 
priėmė szirdingai jauna Lindy 
kuri vieszins per deszimts die
nu visokiais'budais, po tam jai
gu prezidentas Coolidge jam 
pavėlins, tai nulėks in Ku'ba.

Žodžiu, Lindy padare tai, ko 
kiti lekiotojai negalėjo pada
ryti, taip kaip padare nulėk
damas in Francije. Meksike

Meksiko'City. —_ Laike ap- 
vaikszcziojimo atpusko ste
buklingo stovylo Szv. Paneles 
Guadalupo, kas tokis užsikei- 
sejo iszneszti dinamitu stovyla 
su pagolba žvakes, kurioje tal
pinos! bomba.
tukstaneziu žmonių buvo susi- 
rinkia laja diena atiduot garbe 
Szv. Panelei, kuri badai buvo 
pasirodžiusi toje vietoje ketu
ri szimtai motu atgal.

Per visa diena žmonys V 
baž'iivezia su

Tarp žmonių, kokis

kaipo Olympic

ėjo 
uždegtomsper 

žvakėms. Tarp žmonių, kokis 
tai nepažystamas žmogus pri
siartino prie kito paduodamas 
jam didele žvake praszydamas 
idant eitu prie altoriaus ir už
degtu žvake ant garbes Szv. 
Paneles. Žmogus priėmė žvake, 
o kad jam nudavė labai sunki, 
nunoszc ant policijos, kur pasi
rodo kad tai dinamitine.bomba 
apvilkta vaszku.

Jaigu butu žvake uždegta, 
butu kilus baisi oksplozije 
baisioms pasekmėms.

kinuose Prasidėjo

SI f

NAUJA REVOLIUCIJE;
Ii" II * I

Shanghai, Kinai.
nistai šukele nauja revoliucija 
paimdami miestą Kantonu. 
Tame laike mieste nesirado 
vaisko, todėl 20,000 Komunistu 
užklupo staigai ant miesto, nu- 

inklavo policija, nukirto vi
ii’ telefonus ir 

npiplesze visus kromus ir ma
gazinus.

Badai nauja sukilimą suor- 
SPELLING” KONTESTA. ganizavo Rusai, pakurstindami 

Kiniszkus Komunistus ant su
kilimo prieszais tebyria 

Amerikoniszki
stengėsi priplaukti prie miesto 
tiksle iszgelbejimo tenais Ame- 
rikoniszkn padonu.

sžiadien apie nieką daugiau 
nekalba kaip tik apie Lindy. 
Visi kromai uždaryti, valdžios 
admini.straciije sustojo ir 
valdiszki biurai uždaryti 
ulyczias girdeli Viva Lindy! o 
mes taip-gi su Meksikonais 
džiaugėmės kad Lindy nulėko 
pasekmingai in Meksika, tar
dami: Lai gyvuoja Lindy!

-KANJONAS PAIMTAS
Komv-

auksini ziegoreli 
metu broliui 

AVillardui už iszgialbejima jam 
gyvasties, isztraukdamas ji isz 
ežero kada skendo. Ziegorely- 
je randasi paraszyta: “ 
Vi Ila rd o, 
Patriko.”

Ketai giędct, kad brolis bro
li npdoVanotu už iszgialbejima 
gy valties.

padovanojo 
savo- dcszirnts

paraszyta:

visi
o po

miestą

<r
o
sus telegrafus

LIETUVAITE LAIMĖJO 4 <

kon-
džia.

val
iai vai

12

Jl
175

ji dabarJ 

valstijos konteste 
per

Laimėjusia

Pana, III. — Christian kaun- 
tos laikytame “Spelling” 
teste, pirma prizą laimėjo Lie
tuvaite Fredericką Port, 
metu amžiaus mergaite, 'laip 
kauti mokvkla Kincaide. 
be klaidos “suspelino”
Anglu kalbos žodžius. Laimė
jus kauntes konteste 
dalyvaus 
kurs invyks Springfieldc 
Kalėdų szventes.
ežia kontesta gaus prizą pini
gais ir aukso medali.
Gwondolin Pedrucci, 12 metu 

amžiaus Itale,' tos pat moky
klos mokine, laimėjo antra pri
zą, “suspelinus” be klaidos 
174 žodžius.
DAUG ŽMONIŲ-BE DARBO.

Washington, D; C. — Po vi1- 
sas Suv. Valstijos platinasi be
darbe, kuri yra blogesne ne 
kaip 1920 mote buvo. Darbai 
visur sumažėjo, o kaip kur vi
sai sustojo. Paežiam (,’hieagos 
mieste randasi be darbo apie 
14^000, Pliilmlėlphijoįi 20,000, 
New Yorke 22,000 ir taip to
liau.

ųuspelinus ! f

NENORI BŪTI LENKAIS.

In Naujamiesczio valscziaus 
valdyba Panevėžio apskrityje 
sziomis dienomis keletas pilie- 
cziu padavė pareiszkimus, pri
dedami prie ju savo vidaus pa
sus, kad juose butu isztaisyta 
tautybe isz Lenku in Lietuvius. 
Pareiszkejai savo praszyma 
motyvuoja tuo, kad jie yra su
pykę ant Lenku del biauriai ne 
toisirtgu Lietuviu persekioji
mu Vilniuje ir del to daugiau 
nenori vadintis Lenkais. » r • . •< *

KAIZERIS PASTATYS 
SAVO TEATRA.

Doorn, Ilolandije
šiam Vokiszkam Kaizeriui, ku
ris neteko sosto laike karos ir 
likos iszvarytas in nelaisve, la
bai yra nobodu.. Todėl sumanė 
pastatyti sau teatru kuriame 
rodytu visokius perstatymus 
Vokiszkojo kalboje.
bus tiktai del naudos jo szei- 
mynos ir p lieteliu.

LENKAI LAUKE ATIDARY
MO LIETUVISZKO 

RUBEŽIAUS.
» 1

Po visa Lenki- 
užganadinimas 

priežasties užbaigimo ka-

— Buvu-

Teatras

Varszava. — 
ja yra didelis 
isz 
riszko stovio tarp tuju dvieju 
sklypu. Visi lauke su nekantru
mu atidarvmo Lietuvos rūbe- 
žiaus ir pradėjimo ėjimo gele
žinkeliu, telegrafu ir telefonu 
kaipo ir pramonystes tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, kurie buvo 
sustoja nuo paėmimo Vilniaus. 
Po atidarymui rubežiaus, vis
kas ketina būti vela sutikime 
ir tarp tuju sklypu vela užžy- 
des broliszkas sutikimas.

Geneva. — Lenkijos diktato
rius inarszalas Pilsudskis Sek
madieni iszvyko iii Vamaya. 
Lenkijos užsieniu reikalu mi- V . i ' J1 _ _ ’’k 1 X
nisteris Zaleski paskelbė, kad

f ' J 1

Lenkijos sh Lietuva formalus
- _ A — . -I

taikos derybos invyksianezios
.. |Sausio monesį Rygoje.

Del 
mano narsu no, nuo

protestą

GERAI KAD VISUR INVES- 
TU TOKIAS BAUSMES.
Kairas, Egiptas. — Visi laik- 

raszcziai ir tukstaneziai mote
rių pakele smarku
prieszais naujas tiesas kas ki- 
szasi svetim-moteriavimo. Jai
gu tosios tiesos pereis per par
lamenta ir bus užtvirtintos, tai 
kožnas vyras, tėvas, brolis, su
ims ar giminaitis turi tiesa 
ližmuszti ant vietos moteriszke 
kuria sugautu gulinezia su sve
timu vyru. Taipgi be jokios 
bausmes gali užmuszti ir josios 
prielaidini.

pamatus. I^isekmingas 
yra tas, kur visi nariai

ir ar tave, mažu

Paskutines Žinutes.
II Mexico City. — Valdžios 

vaiskas turėjo susirėmimą su 
pasikeleliais Jalisco, užmusz- 
dami 164 pasikelelius ir koma 
t iek sužeista.

II Belgradas, v 
Zmonvs labai misi
kios eksplozijos kokia kilo prie " 1 1 H _

-I
I

I

I

Kadangi kiekviena 
grupe m u škuliu turi grupe ner
vu kuri miskuįius kontroliuoja • 
negali but muskuliu iszsivysti- „ 
jimo 'be panaszaus nervu iszsi- 
vystijimo. Civilizacija daug 
reikalauja nuo musu nervu — 
todėl būtinai reikalinga juos 
iszvvstvti kudikvstoi. Munku- • • •
liu miklinimas priduoda orga- 
niszka drūtuma, pagerina kvė
pavimu ir oirkulacija.

Treczia, fiziszkas iszaukleji- 
mas lieezia socialiszka ir mo- 
raliszka vaiko iszsivystijima. 
Vaiku pasiQovinimo vietos ne
pažysta rases, kliasos ar socia- 
lizko skirtumo. Geriausias vv- 
ras beveik visuomet iszrinktas. 
Vaikai pripranta pripažyti ki
tu teises. Kur kitur, jeigu ne 
ant pasibovinimo lauko, vai
kas iszmoksta gerus sport 'min
ki sies 
burvs
i szv; r n dirba.

Fiziszkas iszauklejimas lie- 
czia vaiko sveikata. Bando 
kreipti atyda in sveikatos pri- 

todel sveikatos 
mokslas yra svarbiausias fi- 
ziszko iszauklejimo tikslas.

Fiziszkas iszauklejimas yra 
ta iszauklejimo dalis kuri pri
žiūri vaiku aiigimji ir iszsivys
tijima. Bando pagerinti svei
kata ir tas socialiszkas ir ino- 
raliszkas ypatybes kurios pa
daro gerus pilieczius.

Uiv.ajrios 
svarbiai susi rūpino 
i sza u k Įėjimu.

Ar mes mažiau darvsime.* 
Nuo kiekvieno tas priguli. Pra- 
szome pamastyti apie sekan- 
czius klausymus:

Ar sziadienos vaikas ir mer- 
aite geros sveikatos paveiks

las ?
Ar jie jeszko pasilinksmini

mo ?
Ar jie aprūpinti su tinka

mais užsiėmimais per liuesas 
valandas f

Ar mes stengiame pristatyti 
tinkamas progas pagerinti ju 
gyvenimą!

Valstiju Apszvietimo 
Biuras maloniai teiks informa
cijas apie programas ir proble
mos fiziszko iszauklejimo ir 
mokyklos hygienos. —F.L.I.S.

pratimus, ir 
vra

Enuropos szalys 
fiziszku

<r rv

i

‘i

•i

Jill

a

y

Koks tai vra fiziszko iszauk
lejimo programas kuri dauge
lis musu valstijų priėmė.’ Ar 
■tai yra koks naujas iszmislas 
kuris privers užmokėjimą dau
ginus taksu? Ne! Fiziszkas isz
auklejimas pergyveno amžius. 
Net senesnis už spauda.

Senoviszki (iraikai padalino 
mokslą iii dvi dalis — muzika 
ir gimnastika. Kiekvienas vai
kas iszaukletas gimnazijoj. 
Graikijos literatūros didvyriai • * 
buvo tie, kurie alyvų vainiku 
apdovanoti
žaismes kokio atsitikimo lai
mėtojai. Žaismes net pažymėjo 
laika, kas keturi metai buvo 
vadinti Olympiad.

Fiziszkas iszauklejimas yra 
generally mokslo svarbiausia 
dalis. Visas vaikas eina iii mo
kykla — kūnas, duszia ir pro
tas. Praeityje mes žymiai ap
leidome pirmus du ir bandėme 
iszvystyti protą, Visai ncinis- 
lydami apie kuna.

Kaip su tavo ir mano vai
kais? Ar gali ji arba ja sulai
kyti namie ant dvieju valandų, 
ir ar jie per tas dvi valandas 
ramiai užsilaikys? Ar norėtu
me pabandyti.’ Nemanau! Tai 
ir ka galime sakyti apie mo
kyklos gvveniipa? Mokytoja 
turi kiikyti Onute ir Jonuką 
prie darbo ant dvieju ir kar
tais trijų valandų. Žinome, kad 
svarbu vaikui žinoti kaip ra- 
szyti ii* skaityti. Ir gerai žino
me kaip lengvai sziu dienu vai
kas ir mergaite užmirszta savo 
lekcijas. Bet kodėl prie raszy- 
mo ir skaitymo negalėtume 
priskaityti treczia, tai butu pa
silinksminimu ?

Ar tu buvai vienas isz tu ne
laimingu, kurie niekad:! netu
rėjo proga pažinti “sena plau
kymo vieta,”
'būdamas, tavo draugai nepra- 

Plaukymas yra 
puikus miklinimas, bet kiek isz 
musu vaiku ir mergaieziu turi 
proga iszsimokyti plaukti?

Fiziszkas iszauklejimas yra 
nieks kitas kaip tik plianas ap
rūpinti sveika besiiniklinima 
visiems. Yra naturaliszkas da
lykas vaikui pasibovinti, bet 
vaiku pasibovinimais reikalau
ja augusio vadovyste. Musu 
dabartiniu kolegijų atletai yra 
puikus pavyzdžiai reikalingu
mo sveikutis besimiklinimo. 
Mes manėme, jog musu Ameri
kos vaikai atletiszki, bet kole
gijų ir augsztesniu mokyklų 
sportai tapo taip specializuoti, 
jog kuomet pasirodo tik sauje
le dalyvautojo, matyt tuksUm*’ 
ežiai žiūrėtojų. Automobiliai, 
krutumieji paveikslai, szokiu 
vietos, v.isi yra prieszai mttsu 
vaiku ir-,mergaicziu sveikatos. 
Jeigu vaikas pripratęs važiuo
ti in jnokykla in automobiliu, 
nepaisant ar brangios ar vidu- 
tiuiszkos kainos, antra syki 
pamanstyk ir sustabdyk ta pri
prasi mn. (

Fiziszkas iszauklejimas pir> 
miausia bando aprūpinti pa
matinius muskuliams veiklu
mus. Vaikai reikalauja žaismes 

— Valdžia lkurios sujudins muskulius, 
kaip tai, bėgimas, szokimas, 
metimas, ir laipiojimas daro. 
Mokytojos gerai apsipažine su 
ka invairiu metu vaikai reika
lauja. Mažiuosius mokina kaip

Serbija. —. 
gando smar-

Plaszkavica kalno netoli kaimo 
Filiczani po visa aplinkiniu 
Koczanos. Buvo tai atsigaivi
nimas seno Ulonia vulkano.

11 Nanticoke, Pa. — Kar- 
szapis pile Bliss kasyklų, pri- 
gulinczios prie Alden Coal Co., 
sudego lyg pamatu. Ugnis bro
kerio nedalypstejo.

1[ Shanghai, Kinai. — Naei- 
jonalistu KinisZka valdyba 
peria uže 
rvszius su Soviatine Rosi jo.

’ 1[ New York. — Girdot kad 
garsus, pianistas Jonas Pade
rewskis atvažiuos in Amerika 
po Nauju Motu. Pirma koncer
tą laikis Milwaukee, Wis.

H ' Mexico City.
suszaudo 25 pasikeleliu genero-

Filiczani po
*

KinisZka 
visus d i ploma’t iszkus

lūs, 4 pulkininkus, 8 leitenan
tus, ir daugeli mažesniu oficie- 
riu, kaipo ir szi nitus pasikele-
liu tarp kuriu buvo asztuoni 
kunigai.

U Scranton, Pa..:—Isz prie
žasties stokos karu 22,000 an- 
glokasiu isz visu Hudson Coul 

. i ■ .Co. sustojo dirbti*

vardžiavo!

sveik aus

szokimas

PASKUTINES ŽINUTES

11 Hennessey, Okla. — Fili
pas Millis sukapojo ant smert 
savo paežiu ir penkis mažus 
vaikus, po tam pats pasikorė. 
Rūpestis apie Kalėdas ir što
kas pinigu, buvo priežastis 
dinstos.

zu-

11 Pittsburgh, Pa. — l’gnis 
sunaikino Grant Street publi- 
kinia mokslainia, padarydama 
bledes ant $35,000. Penki ug
niagesiai likos sužeisti.

I I
4-

KASĖ ŽMOGŲ ISZ KAPU.

Joneliszkiai, Panemunėlio vi. 
(“V’-bes” kor.) — Lapkriczio 

senelis 
žmones 

sė
sli

1 diena urnai pasimirė 
K1 cm k a, I >a 1 a i d o j u s, 
pradėjo sznibždeti, buk ta 
neli nuiniodinusi jo marti, 
kuria nesutikime gyveno. La
vonas likos iszkastas ir apžiū
rėtas gydytojo, bet nebuvo ras
ta smurto pėdsaku. Skundėjai 
nesiliauna; szirdi ir plauezius 
iszvežc in Kauna pas didesnius 
gydytojus. Greicziaus visa kal
te bu tame, kad namiszkiai se
neli greit palaidojo, ir nekele 
ilgu triukszmingu szermenu, 
dėlto davatkos negavo progos 

t su sirupu.

bėgti pamažai, dainuoti, szok-
ti, ir t.t. Bet jau senesni vaikai
reikalauja drutesnio pasibovi-
nimo. ____ _________

Antru, tas fiziszkas isząuklę-lprigurkti pyrau

i
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Kas Girdėt
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Ana diena tarp advokato Ru
bino ir rabino Wise isz New 
Yorke atsibuvo nepaprasti dis
putai Audytoi iuine, kuriems 
prisiklausinejo keli tukstan- 
rzini Žydu. Advokatas Rubin 
sukovojo ir iszjuoke Žydu kru
tėjimą idant Žydai keliautu in 
Palestina ant apsigyvenimo. 
Rabinas gynė savo tikėjimą ir 
už.inanvma o advokatas Rubin• L_,. 
iszvadino visus 
mainiais,

Žvduc void-
V

kurie prikalbinėjo 
savo tautieezius ant apsigyve
nimo Palestinoje, o patys gy- 

Amerike. (Ba ir ko va
žiuoti in Palepina kad ten ne
galima daryti gUzofto su 
jais.—R.)

Robin pavadino Palestina 
pustyne, o mares Galilėjos ma
žu ežeru. Rubinas kalbėjo: 
“Maižieszius labai nuvargo, 
vesdamas Žydus per 40 motu. 
Tik viena karta dirstelėjo nuo 
kalno ant Palestinos ir taip už- 
sisarmatino jaja, kad kur ten 
dingo ir lyg sziam laikui da jo
jo nesurado. — Rubinas turėjo 
teisvbe.

vena

ežeru.
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Suvienytose Valstijose szia
dien randasi aukso vertes ant 
4,582,000,000 doleriu. Pasidau
ginimas aukso Amerike greitai 
kilo, nes 1914 mete Amerikos 

A turėjo tiktai 1,813,000,000 do
leriu vertes aukso. Žilumai sa
ko, buk Amerike randasi 45 
procentas viso aukso kokis 
randasi ant svieto. Szimet isz- 
vežta isz Amerikd 51 milijonai 
doleriu aukse. Isz tosios sumos 
Lenkije gavo 15 milijonu, Bra
zi lijo 36 milijonus o 
kiti sklypai.

likusius

Po didesnius miestus Ameri
ke trankėsi kokis tai apgavi
kas, kuris žmonienis pardavi
nėjo szinotelius audeklo, saky
damas kad tai isz i 

Spirit of Saint Louis 
in a re s

eroplano 
su ku- 
Lind- 

Dang žmonių pirki
nėjo szinotelius mokėdami nuo 
dolerio lyg penkių. Ant galo in- 
simaisze in tai palicije, kuri 
aresztavojo apgaviku, kuris 
prisipažino, buk tiek tojo au
deklo pardavė kad galima bu
tu apdengti penkesdeszimts to
kiu eroplanu.

Nėr ko stebėtis isz Ameriko
nu, nes buna tankiai apgauti 
ir isz to nieko sau nedaro. Keli 
metai adgal po Lietuviszkas 
apygardas važinėdavo tūla 
Lietuviszka motere kuri par
davinėjo szinotelius velione 
Szv. P. Marijos po viena dole
ri, sakydama, buk kas metas 
važiuoja in Ryma ir lenais, nuo 
stebuklingo stovylo zokonin- 
kai nukirpdavo szmoteli velio
ne, kuris tuojans ataugo ir ne 
buvo ne ženklelio, kad velienas 
buvo nukirptas. Moterėlė už
dirbo daug doleruku nuo kvai
liukiu kurios in tai intikejo.

Reike primint, kad prie to
kio stebuklingo velione ne bū
na prileisti ne zokoninkai ne 
kiti virszininkai, nes velienas 
randasi po stikhi ir užpeezety- 
tas >u popiežiaus peczetini.

i t

riuom perioke 
bergh ’as.

I’l ieteliai žmogų apleis, pati 
nuo jojo pabėgs o vaikai ji už- 
inirsz ateitoje, bet sena knyga 
kuria turi, visados bus tavo 
}>ri(‘leliuni ir suraminiinu tavo 
nuliudimuo.se. Ttaiel jaigu tu
ri sena knyga namie ir jaja pa- 
vuodoji, tai nors tuoin parodyk. 
.Javo paguodone kini jaja turi 
duoti apdaryt. Prisiunxk in re
dakcija, o knyga bus apdaryta 
puikiai ir drueziai, pagal nau-

jausiu būda isz ko pats busi už- 
ganadintaį

Praeita mota 20 milijonu 
svecziu pribuvo aut azio svieto 
ai'ba apie 60 tukytaneziu per 
diena, o 2,500 kožna valanda. 
Profesorius E. M. East isz Har
vard universiteto apskaito buk 
szi musu žeme gali iszmailyti 
tiktai penkis bilijonus žmonių. 
In laika szimto metu gyvento
ju pasidaugino nuo 900 milijo
nu ant 1,800 milijonu, arba bi
lijonas, asztuoni szimtai įhili- 
jonu o in szimta metu nuo .szia
dien gyvemloju ant szio svieto 
bus penki bilijonai —visus vei
kos iszmaityt ir aprengi. Ant. 
iszmaitinimo tebyriu gyvento
ju reike puse iszdirbamos že
mes ant svieto. Kas tada bus 
už szimto metu? Gal baisios 
kares su trucinaiicziais guzais 
iszžmlins žmonis, jaigu ju už 
daug prisiveis. —■    •«•»«« »«' —

Visi džiaugėsi 
kalendoriaus,
savo karsztas padekavones už 
ji, negalėdami atsigėrėti pui
kiais skaitymais. Todėl pata- 

knrie da neatsi- 
prenumerata idant 

novelini u su siuntimu, nes ap- 
laikome kas diena daugeli nau
ju skaitytoju kuriems siupeze- 
mo kalendorius, 
pasivėlins, tai kalendorių ne
užteksime del visu. Paskubin
kite, nes paskui graudinsites.

- ■- -- . - - ■ ------

SUVĖLINTA 
GAILESTIS 

t t

Keliu vedaneziu nuo Rade- 
ezyno (rauke pulkai jiabažnu

isz puikaus 
kožnas siunezia

rem visiems, 
lygino su

'r

o jaigu seni 
kalendorių

MAŽI TRUPINĖLIAI
TEISYBES

Mylinti porele sėdėjo parie
ta n- 

Ar laikvsi
ri laikydami viens kito 
kas. Ji kalba in ji: 
mano rankas ir po apsipaezia- 
vimu?’’ Ant ko jisai atsako: 
“O mieliause! taip laikysiu 
idant man nepyszkytum per 
žandus.”

4 i

* *

Ne tas, ka moka 
szokti, padaro gera 
motere. Sonoviszkuosia lai kilo
sią geriausia pati nemokėjo 
szokti. 

• • •
Karta gyveno vedusi

*

geriausia
v v ra ar

b

porn, 
norints jau buvo vedia trisde- 
szimts metu o bet viens in ki
ta nepraklbejo ne žodelio. — 
Abudu buvo 'k u rėžiai ir neby
liai.

bot

• • •

Meile reikalauja pasiaukavi- 
mo. Bet arsziausia, jaigu du in- 
simyli, tai viens nuo kito reika
lauja pasiaukavima.

Moters meilingos akutes pa
ėmė ne vieno vyro szirdi,
no tik neteko jisai szirdies, bet, 
maszneles, laisves ir visko.

Nemanykie, kad patogi mer
gina bus tau geriausia pati, nes 
kaip tūlas filozopas kalbėjo, 
patogumas su iszminczia nega
li sutikti. Tas pats ir su meile 
ir arielka.

kitoms 
vaikina

• • #

Mergina, kuri mano, kad su 
pander i u, kvarba j- 
kvaraboms inpainios
in savo kilpas retai kada turi 
giluki. Sziadien vyrai gerai ži
no kas yra tikru o kas netikru.

sako,
kvailiai apsiveda. O bet szia
dien ant svieto randasi dau
giau kvailiu ne kaip mokytu

Nekuriu
*

kad tiktai

> 
ba vedusi motere ir vyras szia- 
dien pervirszina skaitlije liku
sius kvailius kurie yra 
dia.

neve-

♦ • 
m

Daug metu užima 
padalyti isz savo sūnelio žmo
gų, bet patogios merginos nnsi- 
szypsojimas, padaro isz 
kvaili in viena minuta. 4

motinai

jo 
—r.

JOS. P. MILAUSKAs!
Lietuviukas Skvajarl*

Apdraudžia nuo ugnie* namda,
automobiliu* ir kitokiu* daigtu* . 
geriauaiose kompanijose. Atlieka 
visokia* tegallszku* reikalus.

*2 W. FINEST.
MAHANOY CITY, PA.
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buvo tykn, ir ji apsitrusus, isz- 
melže karvnke, o ne turėdama 
ka veikt, sėdo prie vindelio 
verpt ir graudžiai verke.

Tegul bus pagarbintas 
Jezusas (’hrišt ūsas, 
bėjo BurMiliene, — 
mute taip nuliūdus!

Marijona, sudedama kalėjimo o 
no kaltai; viskas jai ant pome
los atėjo. Kada likos paleista 
nnl liuosybes dažinojo, jog jos 
Stasiukas apsiženijo su turtin
ga kalviule, ba sioMarijona no

aszaromis 'M ari joną: — no va
dinkit) manes savo kūdikiu, ba 
asZ to ne verta ba apleidau ta
vęs senatvėje ir 

miesto
paniekinau.

J

žmonių. Gražus arklukai bego 
smagiai traukdami lengvus ve
žimėlius kuriuose sėdoj turtin
gesni ūkininkai, o 
ir karieta prabėgo kaip viesulą 
palikdama paskui save stulpą 
dulkiu. Buvo tai diena 13 Spa
lio o kurioje lai dienoje isz vi
su szaliu trauke žmonys in Ra- 
deczyna ant atpusko Szv. An
tano idant iszpraszyti losku 
kentojimuose nuo to patrono.

“Žiūrėkite tiktai, kalbėjo 
Burbuliene, pati szaltysziaus in 
kita motor!, savo kai minką, 
žiurekic juk tai musu Rataitie
ne velkasi ant atpusko su tai 
mažiuko po nabaszninkiai Ve
ronikai.

Ir parode su pirsztu in einan- 
czia moteri 
mergaite ant ranku,

kaip kokia

su penkių metu 
iszbl vsz- 

kasia ir pasibaigusia, jog vos 
kvėpuoja.

— 'Kur-gi nematysiu, atsake 
kita su galva lingtelejus, turė
jo ne mažai vargo su tai s i (‘ra
tuke. Kad norint butai isz musu 
kaimo tas kūdikis, bet kvaraba 

atsivilko ir mi
ne pasakius isz

žino isz kur 
mirė staiga, 
kur paeina ir kaip po vyrui va
dinosi.

Toje valandoje Rataitiene 
pralenkinejo kalbanczias mote-

kur

atsake

Ar sveika kūmute, 
taip skubini, jog ne kaiminku 
ne užsznekini ? — ko ne abidvi 
drauge paszauke.

— Praboczytkit,
užsznekinta, ne norecziau sku
bini, bet mano vyras sirguliuo
ja, o ežia sziadien alpuskas tai 
turiu būti Radeczvnuose, ba in- 
sižadpjau nukeliaut su tai sie
rai ūke mažu Szv. Antanas isz- 
praszys sveikates.

Ar tai reikalinga tau rū
pintis svetiniais bast liukais ?— 
tarė Burbulione peeziais truk- 
cziodama.

—■ Juk lai m' svetimas kū
dikis, tiktai Dievo o paskui ma
no, ba matote kiek turiu rupes- 
ties. Ne turiu locnu Vaiku, tai 

priene dyvai jog prisiriszan 
sieratukes — atsake dora mo- 
teriszke glausdama prie saves 
serganti kūdiki ir
nūs su kaiminkoms paskubino 
toliu.

atsisveiki-

# ♦

Radeczynu bažnyezioje žibė
jo daugybe žvakių, atsiprovU 
nėjo miszios szventos 
vargonų kokis tai vargonmis- 
tra isz kaimynines parapijos 
roke kaip rodos isz kailio lupa
mas ir kirbino ant kleviszu 
kaip ant tarszkines, jog net 

galvas žiopso-

o ant

gražiai
Ne

tiktai

žmonys pakele 
josi.

Meldėsi visi szi rd i ilgai pra- 
szydami loskos (o szv. patrono. 
Rataitiene, atsiklaupus su kū
dikiu kamputi,je, apie nieką 
Dievo ne prasze, tiktai sveika
tos del kūdikio. Ir Dievas isz- 
klause jos maldos, ba nuo tos 
dienos pradėjo taisytis sįera- 
tuke ir po metu buvo suvis 
sveika, ba ant kito atpusko, Ra 
taitiene drauge su patini ir 
sveika maža Mariuką
parėdyta ėjo ant atpusko. 
vieno meto pabažni Rataicziai 
ne apleido atpusko. Bet in kelis 
metus, jau ta moteriszke ėjo 
ant atpusko be vyro,
drauge su Maruka patogia 
mergina, ba jos pats nupuolė 
viena karta ant rendymo ir 
taip suslmusze, jog isz to numi
rė ir jau silsejo'si ant kapiniu 
nuo puses metu. Ir taip parsi
traukė vela pora metu, o grin- 
czioje Rataitienes didele atmai
na. Buvo tai Subata, pavasa
rio laike. Kaime krutėjo, bn 
kaip rytoj Sekmines, linksma 
szvente del visu. Grinezias da
bino žaliom szakeleni ir vedino 
szventadienius drabužius,

Tiktai grinezioje Rataitienes

— Ka ežia kūmute ne ’ 
Vakar jau ir senas szunelis nu
stipo sodeli,je, pati viena likau 
ant senatvės, kaip kuolelis — 
ir vela pradėjo vefkt.

—- p ra kiil-
Oi ko kn- norėjo, del to, jog likos’nužiū

rėta už vagvsta ir kalėjimo so- 
Ta

pervėrė, ir no žodžio m* gah’dn-
, ma
I
I w
I

verk I. j dėjo. žinia kaip peiliu ja

isztart, leidosi isz miesto.
- Mariuk! fkudiki |n:«io, 

kas tau, kur begi ? — paszauke
— Asz tai sakiau ne viena kokis tai balsas.

karta, jog ta valkata Marijone.
piktu užsimokės, — tarė szalty- jnliH
8Z1(‘I1(‘. I

Mergina pakele akis, bet luo-
■ i vėla nuleido 

Buvo tai balsas
susigėdus.

žinomos del
— lugui jhi i /k \;i> ntlei-;nuls Ralnitienes, knri (Lizino. 

(Iže kaip asz atleidžiu, — p;>-j jus jog jos augytine sėdi kale-
l’egid jai Dievasrn

szauke senuke.
— Nesiriipiuk, Dievas toi- 

singasme dabar, lai vėliau nu
kerus. Senos esame abidvi, bet 
suslauksime ir pamatysiim* kas

iai nusides, ir nuėjo tolinus 
Ratai! ieno

I | | ^|

Pamėtė 
savo 

o

su 
Burbuliene, o sena 
pakele akis in (langu, 
kiai atsiduso.

Dabar Marijonai buvo gerai, 
ba jau treczias metas, kaip pa
klausė dvaro szeparkos, ne žiu
rėjo aid aszaru senukes iszsi- 
renge in Lublina. ’Euojaus ga
vo vieta, ba buvo greita mergi
na ir geram pasivedime užmir- 
szo apie senove. Džiaugėsi isz 
savo buvimo; prie gero buvimo 
pasikėlė in puikybe,
kaimiszkus ridms, o apie 
pajėga niekam, ne iszsidave, 
kada dažinojus Ratai!i(‘iie apie 
jos būtim* nukeliavo ja atlan
kyt, tai ne nednsileido. Pons- 
tva apie tai nežinojo, jog Ma
rijona taip nedorai apsieina. 
() kad buvo patogi ir mylėta 
nuo ponu turėjo nemažai ir 
jaunikiu, kurie apie ja tupinėjo 
ir vienas isz ju vardu Stasys 
del jos patiko, o buvb geras sta- 

1 liovus ir susitarė, kaip tik jis 
surinks pinigu, tuojaus ženy- 
sis.

Ponstva nieką priesz tai ne 
turejo ypacz prižadėjo
pagelbą. Kada Marijona buvo 
užimta mįslėmis apie jos 
minga ateinanti gyvenimą, pas 
ta ponstva likos papildyta ne 
maža vagyseziu. Vagiu iszsy- 
kio ne galėjo suseki, ir del to 
puolė nužiūrėjimas ant namisz- 
kiu tarnu o kuriu skaitlyje ra
dosi ir Marijona; visus uždare 
in kalėjimą. Prova ilgai trau
kėsi, net už keliu menesiu vi
sus paleido ant liuosybes. Ne- 
falima apraszyt, ’kiek nukente
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jinie; ėjo jos ai lankyt.
Mol in ’
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— paszauke su

Užsimaniau miesto, panalu, 
linksmybių ir sztai kova Dievo 
puolė, aid mano galvos!

Bet gera senuko pakele 
nuo žemes, Imeziuodama 
aszaras szluostydama.

suprast
Marijona (langiaus ne apleido 
senukes, bet Dievas norėjo da 
sunkiau nubausti už jos kaltes, 
ba in kelis menesius po jos sii- 
gryžimui, persikėlė senuke in 
kita gyvenimą. Paliko Marijo
na viena kaip kuoleli, o norint 
gavo gera vyra ir gailėjosi už 
savo kaltos, tai ilgai kaimynai 
jai prikiszinejo nedorybe.

Patys galime t

STEBUKLINGAS LAIKRODIS
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Laikrodis naujo iszradimo, 
apie kuri dnr neesi girdęjė*. 
Apie jo praktinguma kalba 
žemiau paduotus npraszymas.

— Padarytas isz geriausio
metalo taip, kad gali būti ug
ny ir nesudegtu, ir gali užlai
kyti per visa gyvenimą. — 
Laiko laika geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuve- 
lina nei minutes. 3.— 
luotas ant 25 metu. 4.—-Sve
ria 10 svaru. 5. — Turi skam
buti kuris taip smarkiai skani- 

Nakties tamsoj

Gvaran-

bina, kad ir sunkiausiai mieganti prikelia isz miego. 6.
nereikia keltis žiobt degtuką idant pamatyt kokia valanda, tik paspausk
ęuzikuti ir visa laikrodi apszvieczia clektrikos szviesa. 7. — Gali būti kai
po kambarinis ar ofisinis varpelis del paszaukinio reikalaujamos ypatO’«. 
8. — Turi egzaminuojama lempute del isztyrimo akies, burnos, ausies, 
gėrkles, nosies ir dantų. 9. ■— Turi elektrikos baterija gydymui ncrviszku 
ligų. 10.-—Turi savyje nesudegamąja bankine spintele dviems perskyri
mais, vienas pinigams, antras brang-akmenims sudėti. Bankas aprūpintas 
slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypnta. Su 
kožnu laikrodžiu pasiuneziame pilnas informacijas. Dabar pamislyk! kiek 
naudos ir parankumo gali turėti isz tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, ko
ki laikrodi pirktum, vis-gi geresnio už szita negausi. Nerasi žmogaus kam 
szitas laikrodis nepatiktu. Baterija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu 
metu, o paskui labai lengva indet nauja. Tas laikrodis vertas $20.00 ma
žiausia, bet mos-gi del ju daugybes per trumpa laika pardavinesime tik po 
$10.95. Laikrodis yra tikrai tokia kaip paraszyta. Jei jums nepatiktu, gra
žiname pinigus. Taigi jai nori pirkti sau ar kam nors dovanu, tai pasiunsk 
mums rank-pinigiu tik $1.00, o mes tuoj iszsiusimc szita laikrodi. Liku
sius užmokėsi gavės laikrodi kada atvesz in namus. Norėdamas pasinau
doti proga, rasz.yk tuojaus. PRACTICAL SALES COMPANY,

1219 N. Irving Ave., Dept. 990, Chicago, Ill.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas,’ bC jokio 
bu i«6 ..

i

moka 3
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

sa ilgumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
-ežia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

clcl žmogaus kuris dirba ir czediua.

Padaryti Angliakasiams
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Žiūrėk del raudonos bolės.
*

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Michawaka, Ind.
“Namas Kuris Išmoka Milijonu* Del Rūšies**
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gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.
Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.
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Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos boles) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo astrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band

%

KREIPKITES PAS DR. HČDGENS 
Philadelphia Specialist* 
Vi*o* Kroniaako* Lifoa.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet vingi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite parojau*.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
duHtili, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyry ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

t

Antru* Flora*,

d

I

BALLBAND
i

“Ball-Band” guminės kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo. 

i

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
Yra smagiausios kurpės kurias

bile kada nešiojai.
Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 

Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.
Visi krautuvninkai juos parduoda.

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, , Rusija ir kitas daliu 
svieto. Parvcžu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davornastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

Rusija

h

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS - $<133,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pre*.

J. E. FERGUSON, Kas.
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L)«*nTt**)<Kt Graboriu* ( 

K. RĖKLAITIS , 
Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada ir j 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moteram*. Priei
namos prekes, 

ftIfi IV. K|»r*f* M..
• MAKANOY t'ITT, PA. 
30* MAUK ET ST..

TiMAUI'A, PA.
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Del
Reumatiiku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi-
šaldymo,
raumenų, 
my ar issisukumy

Naudokite
DR. RICHTERIO

Inkaro Rūšies

PAINEXPflltRJ

skaudžiu 
išsinarini*

Vatdiaregistruotas
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S. V. Pau Biure.
Nėra tikrasis, be 

my su Inkaru vaisba- 
žęnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. RICHTER A C0.

Bary A 8*. Sth *H. ZJ 
Brooklyn. N. Y. mii

t VU
L,£ g

' Nosinis Kataras ir Asthma 
h arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katarisskas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perssalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 matu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais no stempomis). Issrasta 1» 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles ui tokia pigia preke.
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Technikos Stebuklas
Kutra nutarė kultūrinti sa

vo uki.
Visur, 

maszinos, ten orlaiviais žmo
nes in jomarkus važinėja, ki
tur net in žemes aszigali tran
kosi, o Katros motina kaip ko
kiais Szaruno laikais: paberia 
pipirus ant stalo ir kirvepente 
djiužo. A’isiszkai nekulturisz- 
kas pipiru malimo budus.

Kutra nupirko pipirmale, 
paskutiniausi technikos stebu
klą.

Teehniszkas stebuklus buyo 
su rankena, blizganczia skarda 
apkaustytas,
kažkas viduj dūzgia. Per vir- 
szu pili cielus pipirus, o 
apaezios byra sumalti.

Taip visa Kulnį szoimyna 
tuo stebuklu ir džiaugiasi. Pa- 

pradejo pilti
Kažkas inpyle vinu-

matote, technika ir

Suki rankena,

isz

apsirėdyti kliudo.
— Be policijos nieko ežiu 

nepadarysi. — Tarė Bunga isz- 
eidamas isz pirties ir degda
mas pypke. Blinkt dUgtuka antJ

Raubiene. O pats buvo beeinąs 
in kiemą atsikvėpti. Žiuri — 
Kirtra. Su maiszuant pecziu.

Kumpis sudrėko kaip maz
gote.

ORO LEKIOTOJAS
Aplink orlaivi- minia žmonių 

susirinko.
Ar greitai iszleksias ?
Negalime, ponuli, žinot.

Nuo pat vakaro pucziania,

— Kutra su velniu! — Su
riko ir užtrenkė duris.

Czia ir prasidėjo pati links- 
vidnu's rėkia ko, esą negalima iszpust. 

szunies. To kudlos tik suliops-, Katkus, o isz oro vyrai. O va-j
rnoj i dalis.

f

Apsaugines Prezidentą PAJESZK0J1MAI 
Coolidge 
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O ka, broleliai, iii ji pu-
nojo. Szuo szast in priepirti 
ton sausi linai, kai parakas.

Apsvilo Szpinkis ir Bunga 
iki juostos, bet linu ueiszgelbe- 
jo. Ir pirtis iki pamatu sudege. 

Bunga, žinoma, perpyko.
— Ak, tai szitaip! Tu reisz

kia velnius vežiosies! Einam 
pas Kumpi. Imkim be'slius.

Kumpis pyle spalius ant sto
go. Lipa stogu ir dokla spaliu 
ant pecziu velka.

Stok, Kumpi Kutra vel
nias apsėdo ir visa kainui novi
ja. Szpinkio katinas bulvienoj 
prilakė. Mano pirtis su linais

J o gysi priemonėj. Žinoma, duris' ežia ?
iBZsiaiszkino, 

Kumpiui koja iszsuko, Bimbai 
pakanszi praskėlė. Bet paaisz- 
kejo, kad pas Kutra velnias.

— Mano namuose velnias 
.szventasis!

kalėdodamas kasmet szvehtina kietis leksias, o su juo siuvę- 
na- jns-
pa-

kszverte.

Dieve

Kol

Ir kunigas

ir visokiu brostvu pilni
mui... Velnias! Vvrneziai 
dėkit iszvarvti.

szakemsu szakem ir basliais 
nuėjo pas Kutra velnio varyti. 

Antanukas 
mate, kad pipirmale vD.ka t <*u 
pina. Smoksojo, kipsžas kol vi-

Visi

Kut ros sūnelis

susvilo. Aiszku, Katros velnio ,sj išeis. Visi iszejo,

spa-

nagai.
Kumpis sustojo ant puses sto

go. Nei bėgti, nei rėkti.
Palauk, — sako, — 

liūs iszpilsiu.
Palipo dar žingsni. Tik pa

puvęs grebėstas trioksz! Dok- 
las su spaliais pirma, Kumpis 
paskui, abu inszlamejo in Ran 
bos kopūstus.

O Raubiene sėdėjo prie lan
go ir mate.

Tai szitaip! Negana, kad 
pamusze

dar kopūstus isz pavydo pradė
jo laužyti! — Suriko Raubiene

baigė pipirus, 
žirnius.
ežiu — taip pat gerai eina. Tik 
truputi smarkiau czirszka.

Kaip nelaimei pasisuko Ve
ronika. Dievobaiminga moterė
lė. Ir Szidlnvas, ir Kalvarijas 
žinojo. Kandidate in rojų.

Žiuri Veronika in maszina ir 
niekam nematant žegnojasi. 
Aiszku, velnio darbas. Žiūrėk, 
pipirą padedi ant stalo, tai dai 
gerai turi kirvio pentim suduž
ti, kol sutrupina, t) czia tokia
krupmaužtis dėžutė kramtyto mano gaidžiui koja 
kramtą.

Veronika ir pasisziausze.
Gali, — sako Kutrai, — ir griebusi samti puolė in dar

ia bažnyezia neiti, gali viena 
kart metuose iszpažinties teiti, 
bet velnio in namus vežioti ne 
drvsk.
Kutra progreso žmogus. Van

dens malime kelis kartus buvo, 
karta automobilis vos neperva
žiavo. Pasijuokė isz Veronikos 
ir vėl savo maszina suka. Bul
ves mala.

Veronika žegnodamasi iszejo 
ir pas Szpinki.

Amen aleliuja, — sako 
Szpinkiui. — Kutra parsivežė

Iii viena gala pipirus 
o n*z kito miltai livrą.'

Trata ir cypia. Gal ir nedorus 
žodžius sako. Nebent mums gy
venimo.

Szpinkis liovėsi sukės 
ežius.

— Tur-but 
rnkszt ies...

kokios-uors
Be rukszties czia 

nieko nenuveiksi.
O kaip jis leksias — su

■ >

Su žmogum... Pats Vo-
žmogum ?

i

l
— Siuvėjas!?
— Siuvėjas pasisamdė lėkt...

I’irkli'ai pasamdė...
— Siuvėjas!...
— Girtas?
— Ne, blaivus,

kinui.

meniiku prisirinko. Inhere ak J lekia?

ir lekia. Žinia 
njmo neteksi,

o jis a te

kaip rei-

Siuvėjas!... Kodel-gi jis

pasuko.menukii, 
stebuklas 
ne isz vietos, 
kas. Pasibruko
skvernu ir iszneszcs isztvojo iii 
dilgeles.

v

Žinoma, ežia kaimas susirin
ko. "Liesa, nieko
pats Kutra stebėjosi — dingo 
pipirmale.

Vis del to Kulrai per pakau- 
szi sudavė. Ir langus su reniais 

‘gi be reikalo vi

Technikos 
triokszl. Sustojo ir 

IszblvszkO vai- 
pipirmale po

iszmusze.
sas kaimas rinksis.

Susipainiojo žmogus, na 
, nuo gero gyve
li reiszkia apsi

suko... — Tenai jo motina, se
nuko, stovi prie variu, verkia.. 
Kam tu, sako mane palieki. — 
Nieko, sako, motinėle, palekio
siu, paskui tau busią geriau. 
Reiszkia, sako, toks mano Ii 
kimus, idant lekiot.

—- Nors asz ir didžiai bedi 
nas ir kad man tūkstanti 

ir pasakytu: Petrai,
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Pulkininkas A. C. Davis, li
kos paskirtas būti prezident o

kur ke-Coolidge sargu jaigu 
liaus arba plauks ant mariu.

•

Jaigu, duoA Dievas, laimingai 
atlėksi, asz tavęs neužmirszu.

•— Eina, eina1... Siuvejas
liti

velnią, 
kisza.

ža kopūstu sveikata ginti.
Iszszoko Raubiene pro duris, 

o ezia koks galas pakiszo kiau
le. Boba laszininga, kai pasi- 
nesze, taip ir ant kiaules. Kiau
le — ba gyvulys, gyvulys. Rau- 
bienes apžergta kriuktelėjo ir 
pasileido per tuos paežius ko
pūstas in pakluones.

Kumpis pakilo isz kopūstu 
ražydamosi. Szonus glosto. 
Szpinkis su Bunga jam pade
da. Tik žiuri — Raubiene raita 
ant kiaules zovada pliekia. 
Czia, žinoma, invyko didelis su- 
miszimas. Kumpis užmirszo sa-

REUMATIZMAS
SKAUSMAS PASZALINA- 

MAS SU RED CROSS 
KIDNEY PLASTERIU.

Szonus

Pagalba nuo asztriu, tarsi peilio, 
skausmu, nuszipusiu nesiliaujaneziu 
.Rtumatizmo skausmu—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt. 
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 
Kidney Plas'teri prie skaudamos vie
tos. Jus busit nustebinti ir patenkin
ti greitu komfortu, kuri jis teikia. 
Jis szildo ir szvelnina apimtas vietas, 
sulaiko skausmus ir diegimus, sulai
ko uždegimus ir paszalina skausmus 
isztinimuosc, skausmingam kūne ir 
sąnariuose. Jis szvelniai masažuoja

duotu 
lėk!...

pasakyt u;

I

už jokius pinigus! 
man ii 

antras dalykas —

— A r lėkt um ?
-— Ar asz?
— Ar tu ?
— Nei

Pirmutinis dalykas 
ežia gera, o 
jaigu dabar szis siuvėjas lekia 
tai jis 
m

esas tuszczias žmogus.. 
Tuszczias žmogus!
pusbonki iszgeriau, duos Die-

— antra ir treczia iszger- 
gal, pagal

.. Asz dabai

va.'?
siu,
mes...
Ar t ai Į)

mano nuode
o lėkt mes nesutinkam

‘SUsakau ?

pan

vo skausmus ir pasileido vytis. kunn kiekvienu judesiu, ir jo gyduole

Motin , girdi ? Kutra, sa
ko velnią parsivežė.
sako, mala ir visokius nedorus 

sako

Pipirus.
pati nuszvilpe in

žodžius kalba. Nelaime, 
Veronika.

Spinkiene virė bulviene. Kai 
velnią, nukėlė 

ir pastate
i.«zgirdo apie 
puodą nuo ugnies 
ant žemes.

— Ponedie szventasis! Jau 
taip nuo velniu negalim apsi
ginti, o dar žmones vežasi.

Pas Szpinkius užvirė kalba.
— Žinoma, — sako Szpin- 

kiene, — dabar be szvesto van
dens bonkos liiszenyj 
nesi rod vk.

Szpinkiai beveik

niekur

aszaroja.
•O kacziukas ant stalo tupi 
, duonos kepala graužia.

Pamate Szpinkiene 
jakuos užkaito. Paszonej 
nias, o 
gyvenimo varo.

— Szkicz, tu biaurybe duo
nos need ilsi! — Suriko Szpin
kiene trenkdama katinui

h

katina, 
vel- 

czia katinas tiesiog isz

eina....
— Kas ?
— .Broleliai 

kito... ?
— Siuvėjas eina...
— Ar tai butu jis?
— Jis pats...
— Ar leki?

Lekiu; sudiev!
Malonus žmogeli, atleisk

I f
prasi rpiniuo-

Joną l’rbonavi- 
eziu, paeina isž Kauno Red., ir 
apskr,, Neveronių kaimo. Tu
riu svarbu reikalą, meldžiu at- 
siszauktant adreso. (t. 100 

Juozapas Kaledinskas, 
Bowne Avė., 
Freehold, N. J.

1 t

• Asz .Jonas Barkauskas paei- 
1 žukalniu Kaimo,

Pajeszkau

L 
c i s :
H
B : f | 
s :
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liautis isz 
pajeszkau Juozo Nevulio, szvo- 
gerio, Juozą Barkauska ir Nel
lie (liedrinckiide, mos visi to 
paties kaimo. Turiu svarbu rei
kalu, Vincas Bark a nekas likos 
nžmusztas imliuose. Girdėjau 
kad gyvena Amsterdam, N. 
Meldžiu atsiszankt aut adreso.

Jonas Barkauskas
•« 309 Pottsville St.,

Minersville, Pa.t.KIO)

Asz tJna Juknike po vyru 
Bundziene pajeszkau savo bro
lio vaiku Juozapa Jukna arba 
Jukneviczia. Jisai seiliaus gv- 
veno Raseinių Apskr., ir Bara., 
Biliūnu Dvare, dabar nežinau 
kur.
meldžiu praneszti 
siu $5 dovanu. Atsiszaukil ant 
szio adreso: (t. 102

Jaigu kas apie ji 
o

žino, 
tam duo-

K. Bundza, 
260 Sanders St.,’

Athol, Mass.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

11 11 £ : i : 
Ii ! I • -
: s - :
f | 
Į = 
I j 
i i 
Ii 
r c "

k

!

1 ■ ■

I
j T.

A’isi paskui.
Raubiene nujojo iki linmar

kos pakluonėse. Kiaule pasi
spardė ir Raubiene intvojo in 
vandeni, o 
laukus.

Verai Raubiene isz linmar- 
kos isztrauke ir pradėjo aisz- 
k’int i.

Rauliiene garavo kaip szu- 
tinta bulve sužinojusi, kad del 
Kut ros. velnio invyko jos kiau
liškas pasijodinėjimas.

Koturiosę nubėgo in Kauliu 
klojima, pasiėmė szakes ir 
spragilus.

R<kikia Katkaus. Be Bal
kaus nieko nepadarysi!
tiko Kumpis. — Jis kariuome
nėj Imvo.

Ratkus vakar buvo turguj. 
Pardavė kvieczius ir dabar se-

nuolat sunkias per oda in kūno audi
nį.

Nekentek Reumatizmo agonijos 
nei viena kita diena. Jus galite gaut 
greita, puikia pagalba artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pa'reikalausit Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakaly.

asz
tinka!... ,

Kame-gi dabar tas paL 
si u vejas ?

O sztai jam pirkliai bal 
takes fundi ja. 

s

„1,

Reumatizmo
— Pirklvs neszvksztUH, 

ypacz jeigu pats iszsidrožes.
Visi girti, kaiį» sziau 

ežiai... Jau jie ji ir vaiszindavc 
ir bueziuot mėgindavo 
ka darydavo. O vienas sako:—

vis-

Duktė Liudija Prieszais Savo Tęva
Už Nužudinima Motinos

lnimis del Dievo malones.
— Sudie, brolau!... Viso ge

ro tenai... Tu žmogus nelaimin
gas, ve ka asz tau pasakysiu! 
Motina verkia, o tu leki... kad 
tu nors susijuostum...

— Tatai mano reikalas...
Bet jaigu tiktai szita ju

sli pūsle sprogsianti, ir kaip tu 
isz ten staezia galva voke- 
riokszt padarysi... 
atvejuje... t” 
iszleksia...

— Žiūrėkite, broleliai, pir
kliai ji po ranka nusivedė; ma
tomai, ji tuojaus sodinsią...

— Tu kas do žmogus ?
— Siuvėjas...
— Kokis siuvėjas?
— Siuvėjas nuo Pakruopio 

isz Žasinaicziu. Ji pirkliai pa
samdė lėkt.

Lėkt! Griniau, nuvesk ji 
in nuovada.

— Pasigailėkite...

oizhalsamuoja ir laidoja mirualua 
ant viliokių kapiniu. Pagrabuz paruo- 
flzia nuo pupraseziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, voseliu. kriksztynlu l| 
kitiemi pasivažinėjimams.

Roll Tol m fa n a* 117Z-1I

pasiėmė

galva
. geriausiam 

tiktai kibirksztys

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St.,

valandoje suteikiamNuliudimo 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minūtu^ Telefonas 872.

Szkotinskas.

trenkdafoa 
szluotkocziu.

Katinas kiukt nuo stalo, 
szmakszt in karsztos bulvienei 
puodą.

— Szia, prasidėjo! — suri
ko Veronika žegnodamosi.

Szpinkis stojo in klumpes ir 
nuėjo pas Bunga. Bunga tuo 
met pirtyj maudėsi, 
matote, džiovino. Pirtis karsz- 
ta. Reikia iszsiniaudvl i.

— Geda, turėk, žmogau! 
Tavo paszonej velniu priviso, o 
tu ežia lepinies.

Ir iszpasakojo visa daiyka.
— Mala, — sako, — pipi

rus ir visokiais negražiais žo
džiais koliojasi. () jei dėlto kas 
dien musu katinai pradės kar- 
sztose bulvienes maudytis — 
dirbkim grabus. Neber gyveni
nio. j I

Bunga žmogus neskubus. Kol 
apsirenge. Czia dar szuo kud-

dūlamas skaitė pinigus. Tik 
žiuri — pro langu szmeksztdė
jo spragdu ir szakiu miszkas. 
Balkui plaukai žiust. Vągys! 
Suode, vadinasi, pinigus. JTž 
kirvio, prie duru. l’žsisklende.

O priesenis dunda. Gal kokia 
kuopa. Gal ir eskadronas. 
Barszkina in duris.

— Neleisiu, — sako, Rat
kos. — O gal ir policija pasi
kviesim

— Leisk 
priemenio, 
sus

, — šaukia isz
— nes velnias vi-

griebs!
- Neleisiu, — sako Katkus, 

— ir dar galvas suskaldysiu. O 
gal asz ir revolveri rasiu.

t) Ratkieno tuo metu iszki- 
szo galva pro įauga ir paleido 
gerkle:

— Gelbėkit, vagys!
Na, susibėgo visas kaimas. 

Apsupo Raitkuiis namu. Rat- 
kiene vis staugia.

K ui ra tuo metu ėjo isz klo
ties žirniu maisza neszinas. 
Girdi — gelbėkit rėkia. Taip' 
jis maisza ant pecziu neszinas 
ir atbėgo prie Katkaus namu.

Kumpis, kol beldėsi, beldėsi' 
in duris. Nusibodo.'Pasitraukė 

lis atbėgo, aplink szokineja irlnillJ ,lulu prifeidu prie duru

Linus,

I
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Rita Rėmus liudija prieszais savo patėvi George Renius, 
garsu ir turtinga butlegeri isz Cincinnati, Ohio, kuris nužudė 
savo paežiu laike barnio. Duktė peržiūri drapanas savo moti- a aa ’a <««*«■> -• . • ■' •

turėk,

maiszalimit uAcumuu iiunuiiitiO'

— gelbėkit rėkia. Taip *

1

nos ir apsakinėja kokiu budii tėvas nužudė motina. .Josios ap
sakymas taip sugriaudino dzin re, kad net apsiverkė.

* » r , 1 ■ *■

Mokinkimes Nauja Kalba Esperanto
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS

Szita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pasaulyje
Esperanto kalbos gra-jau phieziai vartojama kalba ESPERANTO, 

matiszka yra neiszpasakytai lengva ir vidutiniszkai prasilavinęs žmo
gus ja gali iszmokti in viena diena laiko. Knyga sueideda isz 170 
puslapiu, miera 5x7 ir puse coliu. Preke su prisiuntimu tiktai $1.00. 
Kas pirks szia knyga, tam priedu dykai duosiu paaiszkinima kaip įga
lima in trumpa laika iuzmokti Esperanto kalba. Užsakinius ir pinigus 
siuskite nziuoml adresu:

A. S TRECZIOKAS
197 Adams Street, Newark, N, J.

f JfflĮ

i
*

— Asz tau palėksiu!... Gri
niau!... Malonėkit Ipažiuret!... 
Lėkt!... Griniau, paimk...

— Nutempė!...
— Nul.eke balandėlis!...

— . Žmones pastaruoju lai
ku labai isztvirko, bala žino 
kas jiems in galva at oi na!...

Kas ten, žulika nuvede?
— Ne, ponuli, siuvėja...
— Ka-gi, ka jis pavogė?

Jis, 
bėdinas

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje. 

Ant nntro floro Kline Sztoro, 
19 W. Center St. Mahanoy Cit?

Eaip, iiž tokius darbus

— Visni ne, ponuli... 
malonėkite žinot... jis 
žmogus., ir pirkliai ji pasamdo, 
idant tuojaus, reiszkia, skritu
ly j lėkt.

— Ant oro...
— () iifiovadai tatai pasiro

dė esant užgaulinga...
— Dėlto — betvarke...
—- Lekia

J nd ink is!...
— Ir kaip tatai 

vvriausvbes lėkt *!...

V

broleli lekia...

galima be

Puikus' Gurbinei r ‘ v
Sieniniai Kalendoriai

Ant 1928 Meto?
Kas prisiuns Viena Doleri aplaikys 

4 Puikus Gurbinius Sieninius Kalen- 
Prie kožno 

kalendoriaus yra prisiūta szventuju
kalondoris su pasnykuis. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar

Puikei iszmarginti ir

dorių* ant 1928 meto.

szepeczio.
iszpjauti.

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

•I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

k''-W..L«'48in
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.
■.......... ■ ...... W—III................... ........................ Wll.—*i I , Į iii ■!»

Pasamdo

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra avoikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu liga kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, uŽsijenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 8be. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virai 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstanoziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumia. Pas mane 
galite gauti ‘ Didysis Szaltinis, Tilžet 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztais apdarais po *4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą,^ Reikalaujame pardavinėto
ju muau žolėms po- visus lietuviaikus 
kolonijaa. Adresavokite udteip:

M. ŽUKAITIS. » 
Spencerport, N- 1

BALTRUVIENE
viitiHifiiHfMiMtuiiuMMiifineiuMemiiuienaHuiHttfeifMHet!

Vienoje vietoje gana juoku
N' 

ir merginos ant 
laidotuvių pribuvo, 

Mat nieko nežinojo, 
O kada iszsižiojo. 

Pradėjo apie deszras kalbėt 
Ir visokius juokus daryt, 

Merginos pagiedojo gražiai, 
O ir viskas butu gerai, 

Bet kada vaikinai po tam 
iszejo, 

Ir namo eiti turėjo, 
Merginos juju neleido, 

Kerszino, koliojo,
Ir stenėjo. 

Kada vienas vaikinas at
siklaupė poteyiaut, 

\ iena naszle bandė ji 
pargriūni, 

Pribėgus kaip stūmė, 
Vos gra bo nesuk ule, 

Toki szposai ne ant szermenu, 
Tik tinkami del kiaulių.♦ ♦ ♦

Kaip tik Rockville vyrai in 
miestą iszeina, 

Tuojaus bobeles in kuopa 
sueina, 

Po kvoteruka sumeta tuojaus, 
Ir bėga parneszti mun- 

szainiaus, 
Žinoma, jog už pinigus, 

Tiktai kokio sporto praszo.
Yra ir kelios inerginos, 
Nes niekam netikusios. 

Gal ir katra apsivyniotu, 
Jaigu tik vyreli gi'ažu gautu, 

() mergėles kvailiukes, 
Esate l>e proto kiauliukes, 
Sarmata darote del visu, 

Doru Lietuviu.
Asz kaip turėsiu laiko dau

giau tai padainuosiu, 
Ir da su koeziolu iszkocziosiu.♦ * *

Szamukuose tris mergicas 
užtikap, 

Tiktai apie jaises dažinojau, 
’Kad niekam netikusios, 

O priek tam dideles valkatos. 
Daug apie jaises nepaduosiu, 

Tiktai kas svarbesnio 
padainuosiu, 

Yra tai trys merginos, 
Labai szirdeles mandros, 

Ant Lietuviszku szokiu 
ne eina, 

"Tiktai pas Anglikus nulenda.
Taigi, szokti nemoka, 

Kaip szarkos ant tvoros, 
taip josios szoka. 

Žinoma ir be sporteliu 
neapsieina, 

Tankiai su tom merginom 
pas Anglikus nulenda, 

O kada pinigu karta neturėjo, 
Merginos nuėjo, sporteliai 

už duru stovėjo.
Apie tenaitines sorkes da 

patylėsiu, 
Da tuom kart nieko 

nekalbėsiu.

Kaip bobos

j

buvo,

1

Oj, jus Katre, Ele ir Urszule,, 
Lankosi in naktine biznis

* szkule,
Ant dvyliktos adynos 

s ug ryžta
Kas kartus, to ncužmirszta. 
Szonadorio vyrams pipiru 

duoda, 
Kur pamato, užpuola, 

Iszplusta, visokiais iszvadina
Badai ir in plaukus insikabina.

O gal ir gerai daro, 
Kad nuo saves varo, 

Ba tankiausia toki vaikinai, 
Pasielgė bjauriau negu 

piemenei.

6 6 6
yra receptas dol I

' i. ' “ L

26 Gillet Rd.

J

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karsscMo.

U imu ase mikrobus. — Aptlekoao
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ŽINIOS VIETINES

devintai valandai

— Asztuonios dienos lyg 
Kalėdų.

— Nuo szios Svredos visi 
k romą i mieste bus at idant i 
vakaris lyg 
vakare.

— Vincas Burdulis, B. uly- 
czios likos nuvežtas in Ashlan- 
do ligonbute ant operacijos.

— Taupiut,' tai dalyku nie
kas geriau neiszgalvojo, taip 
ir pas mus kas perka tai tikrai 
taupo nuo 3c iki 10c. ant kožno į 
svaro tik žiūrėk in sekauezias 
kainas: szviežes szolderis (cie- 
las) 17c. sv. pork ezops 23c. sv. 
(cielas arba puse). Mažos ra
kintos hames 22c. sv. szviežios 
hames 22c. (mažos). Verszienn, 
krutinę del kiinszymo 16c sv. 
Czopsai 22c. tai tik dalis. Pas 
mus kogeriausios prekes, o pi
giausios kainos. Seni a uses Bu- 
czeris Mahanoy City,

P. J. Kubertaviczius, 
600 W. Pine St.

i APSAUGOS VAGIS.

Ar tomistą nematei arti- 
tnoje kur policijanto!

— Ne, ne vieno.
— Na tai gerai, skubvk 

greitai ir atiduokie ziegofeli ii- 
pinigus, ba neturiu laiko.

i NESUPRATIMAS.

Daktaras klausinėja motore*
— Ka szia-

*

fierganeziu vyro:
jdien tavo vyras valgė ant piet ?

Motere: — Jautiena.
Daktaras klausinėje tolinus: 

e— Ar valgi* su smuku ?
Motere: — Ne ponas dakta

re, su krienu. e

MOTERE ISZ BREINIGS
VILLE REKOMENDUOJA.

Mrs. Jennie Snyder isz R. No. 1, 
Breinigsville, Pa., raszo: "Nejokia 
gyduole negali susilyginti su Dr. 
^Whites. Turėjau influcnzija du kar
tu ir Dr. Whites Oil of Youth sutei
kė man daug gero. Yra tai stebėtina 
gyduole.” First National Laborato
ries Inc. Wholesale Distributors, Le
highton, Pa.

raszo:

4 Reading ►

$4 .OO
NEDELINE EKSKURCIJA 

IN

NEW YORK A
Nedelioj 18 Decemberio

Speciali* Treinaa Subatoa Nakti t

Ibz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel ...................... 12:10
Ashland ............................ 12:47
Girardville........................ 12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:16
Tamaqua .......................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty st. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietas

Valgiu Garriinimas 
€*<--- !R---

Namu Prižiūrėjimas

b
F

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. • Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
■

I 
t 
p

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

I *

I*'

H
KVITU knygele Draugyatema del les* 
mokėjimo pinigu ligoniam*.Preke 25c 
KVITU knygele Draugyitem* del Ka- 
■ieriaue nog eudatu pinigu ant 
auelrinkima. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.. 
MAHĄ£QX CITY. PA.t

SZTAI NAUJAS FORDO AUTOMOBILIUS
V

I
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Musiszkiai Amcrike.
I

(Isz gyvenimo musu Lietuviu).

O kad, tu, Mariuk ,,(>rs Nedalioj 
Savo juodas kojas nu pratisai,
'l’ai nors žmones pasakė

’Kad k art at gerai padarei.
rrokios Jr kitoks i)ainejes ga

lima bitvC girH(<tr'fsz Hnliuno 
PntoA aut Centre ulv- 
G i r t i i r ge Vn i n žs i t r a u -

Szis paveikslas perstoto vie
no modeli Fordo naujo auto
mobili Tudor Sedan ir jojo vi
dini kieravojimo aparato, zie- 
gorins ir 1.1. Nauji automobi
liai yra nebrangus, bet geresni 
už senuosius ir gali padaryti 60 
myliu in valanda. Ateinanti 
meta Fordas\ ketina daryti ju 
apie 10 tukstiuicziu per diena.

1 ’ei ru 
ežios, 
kia kostumeriui kurie prigng- 
linin smirdanezio sZtopo kuri 
Petras virdavo isz visokiu uie-

i T i“ ■ » v

ku, dinami'to, lajaus, karbaido 
ir lapinu, roke ant viso,s gerk
les, rūke pypkes, o tieji kurie 
iszgerdavtf daugiau,
mandresniuis už savo draugus, 
bet jaigu katras tokiam pasi- 
prieszindavO ir atsakydavo, tai 
gaudavo puneza 'in uosi. Ponas 
Puta tokius hesupratimus grei
tai apmalszindavo
savo naudos. Stodavo 
pesztukn ir su savo storu pil
vu neprileisdavo viena prieiki
te kalbėdamas kad tautiecziai 
privalo viens kita paezestavoti 
ne kumszczia bet stikleliu. Ka
da visi stodavo |>rie baro isz- 
gerti “smirdeles,”
pats velnias su uodega maiszy- 

, ponas Puta, szypsojosi ir 
loste pilveli užganadintas.
Puta buvo vienas isz t uju

žmonių, ka savo vorde turėjo 
4 4

I

į I ■>. aVž J3 Z f o

stojosi

o vis ant 
tarpe

SHENANDOAH, PA.
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SENAS TILTAS PER SUSQUEHANNA UPE MARY LANDE SUARDYTAS.

I

^Prift mylės nuo Conowin go, Maryland©, senas tiltas per upe Susquehanna likos suardy.
i nau-tas per dinamitą. Iii jo vieta b kos pastatytas naujas. Upe likos Užtamuota n ės Vandeni 

dos ant varinio maszinu kurios darys elektriką. .
.........  _ .. .................... .... —------ - — .......... ....... , , , .m .....  .i . ... ..................

. . Ijuokėsi ir žino kas reikalinga jojo d|‘au-
J 4» Z# • • • • t 1 • * •
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Žinios isz Lietuvos.žmogų. Anglikai , 
spjaudė isz piktumo ant fore- 
nerio, kuris apleido savo tėvy
nė ai važi imdamas iii Amerika 
jcHzkot szmotelio duonos. Taip 
tai ėjo musu tautietis pas

gains. Zinn jisai, kad jeigu vie
toje inunszainines u r vos, Imtu 
skaitinyczia tai butu god bai— 
subankrutytn. Žino jisai kad 
jojo tautiecaiai mažai rūpinasi 
apie mokslą, o kad ir rugoja

ATĖJO ŽIEMA, SU PIGIA 
MESA. ,

Kok i szk i s. (“ V-bos Sc or.) —• 
Lapkriczio 10 diena prasidėjo 
žiema; žmones pradėjo szliaužt 
rogutėmis. Ant rinkos penėtos 
antys po tris litus. Reiszkia, 
skanios antienos mėseles sva
ras kainuoja nedaugiams, kaip 
po 30 Lietuviszku centu. Kas 
turi darbo,. Lietuvoje gyventi 
gera.
BROLŽUDYS DEL MERGOS.

Punia, Alytaus apsk. (“V.” 
kor.) — Isz 22 in 23 I^apkriczio 
menesio szirT metu nokti pilic-

i nu
li ud usia' ir susirūpinusia savo 
motere po pedoi. Taip siigry- iant hand

Velionio Mitebelio kuna pir
miausia nuvožė pas graboriu 
Joną Delininkaiti, 17 Congress 
St., paskui in Mitchelio uosz- 
ves, p. Valaitienės namus, 82 
Chambers St. Ten ir buvo szer- 
menvs.

Liko didėliame nuliūdime jo 
f........ 1................. 11.....
mundas ir Vincas, ir duktė 
Evelyn. Taipgi turėjo du bro
liu: Jurgi ir .Joną, ir seseri Ma-

— * Kada
kis isz Lost (’reek No. 2 važia
vo in Szenadori atsivežt tavoro 
in savo sztora, nematydamas 
einanti žmogų Kornelijusza 
Haggarty, kuris buvo dažiure- 
tojum teiiaitines mokslaines ir 
ėjo in darba apie 6 valanda isz 
ryto, trenki* iii ji sužeisdamas ,t „ t,, ,, . „k<,-
mirtinai nuo ko vėliaus mirė Į re Paulaviczieno, visi isz Lietu-

— V.

F runas Pa sorbs-

sztora, 
žmogų

ligonbuteje. Paserbskis neina
te ciuanezio, nes tame laike lai
vo tamsu ir ūkanota.

Stanislovas Buikas JO!)1/” 
E. Lloyd u Ii., mirė po keliu me
nesiu ligos. Laidotuves atsibu
vo K e t vergo ryta.

Gilberton, Pa. — Ana diena 
atsibuvo laidotuves septynių 
metu Katriutės, mylemos duk
reles Kriszcziufuu, kurios tėvas 
Petras nesenei likos užmusztas 
per eksplozije gazo kasyklose. 
Laidotuves atsibuvo su bažnv- 
tinems apeigomis Szv. Ludvi- 
ko bažnyczioje aut kuriu daly- 
bavo daugelis žmonių. Kūnelis 
palaidotas aut P ra c k vilius kil
piniu.

Kulpmont, Pa. j- Diena penk
ta Decemberio atsibuvo laido
tuves Jevos Volaviczienes, 62 
metu, kuri mirė nuo uždegimo 
plaucziu. Velione paliko dide
liam nuliudimia vyra Joną, dvi 
dukteres Marijona ir Ona kai
po viena sunu Petra. Palaido
ta ant senu Lietuviszku kapi
niu Shenadorije su bažnyti
nėms apeigoms Szv. P. Marijos 
bažnyczioje.

Girardville, Pa. — Per neti- 
gazo 

1 i kbs
i keta ir staigia eksplozija 
| Wm. Penu kasyklosia 
j baisiai apdeginti du angleka-| <1 pUU^l U I 1 (111

siai Andrius Pikolauckas ir
.Petras Laukaitis ir likos tuo-
Įįaus nuvežti in Locust Moun-
(tam ligonbuti. Girdėt, kad abu
du randasi dideliam pavojuj ir 
sunkus iszsigydimas.

Naszle Ona Sege ra i t iene, 
mirė po trumpai ligai Utarnin- 
ke. \’vlione paliko dideliam nu
liūdime penkes dukteres 
penkis sūnūs. Prigulėjo prie 
r 
Bus laidota Subatos rHa su. 
pamaldomis Szv. Vincento baž
nyčioje.

sūnūs.
ir

kuria .net

davo

žmona, trys smms> .Itmas Ed< tnut ieeziu, kurie neskaitė laik-

vos.

Brooklyn, N. Y. — Jonas An- 
tanaviezius su Kranu Abromai- 
ežiu at pirko nuo Elz. Gerui ie
nos su F r. Smith, valgyklos 
bizni ant 25 Scholes St.

— Margareta Valaitiene, 50 
metu, No. 1 Clifton Avenue, 
Laurel Hill, mire Gruodžio 7, 
buvo laidota Gruodžio 10, nuo 
10 valandos isz ryto,10 valandos isz ryto, isz kun. 
Henieikos bažnyczios, Sz 
no kapinėse.

Jo-

— Franas Waczkowski, 160 
So. 3rd St., netiki in bankus 
todėl taupmenas lajke 
poroje czeveryku.

senoje 
Jo žmona 

pamanė, kad dar butu jos ver
tos pataisyti, tad ir nuneszc jas 
pas Žydeli, nežinodama, 

banke
kad 

tame “banke” yra $350 padė
ta. Kada sziauczius ezevervkus 
gražino, tai “seifas” jau buvo 
tuszczia, užtai jis padėtas po 
$1,000 kaucijos.

— Magdalena Deliukeviczie- 
ne, po tėvais Stoeziakaite, 36 
metu, 212 Berry St., mire Gruo
džio 11. Buvo laidota Gruodžio 
14 diena nuo 10 valandos isz 
ryto, isz kini. Remeikos bažny- 
czras, Szv. Jono kapinėse.

— Kristina Semiszkeviczie- 
ne, metu, No. 6 Allen St., New 
Yorke, mire Gruodžio 11 diena. 
Buvo laidota Gruodžio 13 die
na Alyvų Kalno kapinėse.

Namuose 232A Sumpter 
nan įsa rgi s (d žen i t o ri us) 

užėjo pasimirusią Jurkevicziu 
porele — Davida Jurkevicziu, 
30 metu, ir Phylis Jurkeviczie- 
ne, 25 metu.

Apeidamas namus, namsar- 
gis nustebo, kad Jurkevicziu 
bute labai tyku ir biski atsida
vė gazu. Ja pabeldus in duris, 
niekas neatsako,

seifas

todėl jis
Szv. Francmkaus draiiguvcs. ?rei'ni Plauko policmana.

Waterbury, Conn. — Water- 
būrio ligoninėje pasimirė An- 

7 metu, nuo 
jis buvo

thony Mijehell, 
161 Sunnyside Av.;
sunkiai apdegęs plyszus žibalo
bleszinci, kuria laike rankose

O 
<)

inkurdamas krosui. Jo žmona 
Agnoso iszeidama in durba, pa
liko ji miegant su vaikais dar 
namie, ir jis atsikišęs ir norė
damas greieziau inkurti pecziu, 
ant ugnies pyle kerosi no, ir 
tuomet i n vyko plyszimag, kuris 
apdegino visa jo kūno prieki ir 
nusvilino plaukus. Ligoninėn 
nuvežtas pasimirė.

’ Iszstvmus duris, rasta Jurko- 
vicžiene gulinti lovoje, 
vyras Įmušiau nusirėdęs, sėdi*jo 
ant lovos kraszto. Abudu jau 
buvo negyvi ir gazinis peęziu- 
kas dar dego.

įturkęvicziai buvo vedo dar 
tik penktas menuo. — V.

BANGOR VYRAS GIRIA~ 
DR. WHITES.

o jos

Mr. Ruymond L. Knoebonc, 234 
N. Seventh St., Bangor, Pa. raszo: 
“Vartojau Dr. Whites Lun-ge Hca-la 
gyduole del saves ir szeimynos ir tu
riu pripažinti kad tai, yra geriausia 
gyduole del kosulio ir perszalimo. 
Todėl patariu visiems ta gyduole var
toti.”
Inc. Wholesale Distributors, Lehigh

ton, Pa. . _ ...______ _

First National Laboratories
i

t aims,I t ai rus, bet nesigaili 
žlnejo ant atsilsiu po sunkiam į keliu doleriu ant suraminan- 

czios smarves. Todėl Puta va
ro

O kaip prageriu, tai einu dvasios i 
‘ ■’ i ir uždirbsiu dau-jcziu, 1

darbui.
Sziur, kad geriu, bet už

savo. ’ 
vela in darl^a ir uždirbsiu dau-jcziu

trucizna del suraminimo 
ir kimo savo tautie- 

juk kada užsigėrė tai di-
didele pnguodone” nuo snvo ginu. O jus visi galite man pa- džiausi patrijotai ir iszmusztu

raszeziu, ba ju nesuprato o ju 
vaikai ne Toni ne Džimas ne
gali skaityti, nes ir patys tėvai 
jau
liszkus

iszmo’ko nekuriuos Ang- 
žodžius kaip: szapa, 

sziusai, sztardina, mufina, ara- 
mobilius, vis'ki, aus, korneris ir 
kitus žodžius. Toki tai žmones 
guodėjo Puta kuris neatsaky
davo niekados jiems pagelbės. 
Ar tai kriksztynos, Veselka ar
ba varduves (tai yra jaigu kas 
turi toki “neima” ka toji die
na jam atnesza) tai gyventojai 
tojo vordo vjsai “

INita, Kaipo geras biitlo- 
geris, pristatydavo 
Ijiok kas norėjo, pradedant nuo 
meszlynes užprovyta su 
riun ir raudonais pipirais, 
gerklėje truputi estu ir liežuvi 
degiu'tu, o žmones gere tai po 
susimuszimui, ant susitaikymo 
ir buvo jiems gerai ba ežia Ja- 
merikas o ne senas kontras.

Pas Puta kožna va k a ra buvo 
linksma. M tisu tautietis eida
mas su pede namo, pirmiau už
eidavo pas ji ne kaip eiti mimo! 
ir pasirodavyt su savo paežiu 
ka ežia nupirkti ant iszmokes- 
czio aiba reikalingas drapanas 
del savo vaikeliu arba sueze-! 
dint kelis doleryjciis ant juodos' 
valandos. Jpk Puta ji mato tik1 
karta laike pėdos o puti su vai
kais kožna diena.

♦ * (
Kada mažas buvau

n V ima

nesitrubli-

I

na. >»
c < SZtopo I 1

*

J

Pape ros u s r ūkia u 
O kada paaugau, 

Ari ©Įkelia raukiau, 
Tėvas buvo girtuokliu,

j

♦

cu k-
kad

Ir jo sūnelis'bus tokiu!

triubyt ir gana 
ir asz taip noriu.

Taip tai kalbėdavo ir aisz- 
kindavo ant iszmetiuejimu ge
ru žmonių 
kad ji nemokytu razumo, 
jau nekarta valgė duona isz vi
sokiu pecziu, o 
levu vaiku. Niekas ji nepamo
kins kaip gyvent ant svieto.

Pas Puta buvo daugiau to
kiu mandraliu, kurie plovojo, 
visai)) keikė ir ginezinosi. Vie
nas kalbėjo kad Klaipeda guli 
Pietinėje dalyje 
ir kad Lietuva nebijo nieko ir 
galėtu Niunuszti Angliję in-vid- 
na para. Isz tokiu ginezu kil
davo Revoliucijos ir ant galo 
pasibaigdavo pas tfkvajeri 
ba kalėjimo.

Bet apie tai ponas Puta nesi
rūpino. Pilvelis 
bankinėje knygutėje vis 
ginu

juk tai mano visa svietą.
vienas iszmintingas ( 

žmogelis pasakė:
Gerai kad esame drūtais

Gerai

i i 
FKCIIA Ml HlUJ.q

musu tautietis, ir dirbti norime ir dirbame sun-
ba kini. Bet vargas,»kad upie savo i .Jonas Krasinskas isz revol-

priek tam yra

arti Si berijus

jam

ar-

auga

gyvenimą gerai neapmansto- 
me. i

J

I
" ’ ■ \ * ■ 1 V II

,, , Cipkart
veriu nuszove panele Elena 

le, kuri rengėsi su jo
proto del saves ir nesirūpina- broliu Miku isz.važiuoti L’rug
ine apie mokslą ir apszviota.” vajim, ir parbėgės namo pats 

Tokia.lai gyvenimas nekuriu saVe mirtinai porsiszovc.
tautiecziu czionais Ame- . •, v ; . imusu 

rike dr tai konia kožnam niios- 
te ir miestelyje. ' .

— Senas Amerikonas. " * • •
■ „i,ame>■■■!■-■ n ii i*iMI—lw>n—— ■ i * ■■■   i m m , . į , į— ilium 

ATYDA DEL TARNAUTOJU 
KARIUOMENEJE.

su

.i
: I

♦

Tokię tai dainele baube mu
su tautietis eidamas namo gir
tas, paskui kuri seka pulkas
vaiku, kurie erzino užsigerusil I
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Priežastis — isz meiles, 
kuria tūla laika draugavosi. 
Einu tmdvmai. « *
IR MIRUSIAM NEDUODA 

RAMUMO.
Okupantu.valdžia j>areikala

vo isz Lietuviu Mokslo Draugi- 
,T’’ ' 1 ’’ 1’ .’ i žinių

Jono Basanavicziaus
žiniųjos Vilniuje suteikti'jai 

apie dr. <___  __ ____
palikimu. Žinios renkamos mo- 
kesęziui uždėti. A.a. J. Basana- 
viezius nėra palikes jokiu tur-

I in artimiausia skyrių American Le- tll. 
/■ * <1

Visi kareiviai, kurie tarnavo Svie- 
tineje kareje nuo 6 Apriliaus 1917 
iki 11 Novemberio 1918 mete turi 
tiesa prię Bonuso kuris jiems priklau-

o so. Todėl privalote mpildytl aplika-” i • ...
.i,... I cija- priesz Naujus Metus ir paduoti
U(ur ; , ., . . . . < .

• | ■ i III VlllllClmrasz.vilavo pinigu. Juk ejon Poįt
—”■ 111 ■ ' ■■ i...   ■      —i ■ « ■ ■ —■ — T    —
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NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslaiš.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5y2 col. ploczio f 9

Pagerintas jr padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės, ir szos gadynas astro
logus ir isztraliktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu.

Knyga puikiai
« 'l I . 1 • ' . •

• • • s • • •

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais nudeklineis 
apdarais.

W. D. Boczkauskas - Co.,
PREKE $1.50

i k " | r ? ' > .

Mahanoy City, Pa! .
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PO TRAUKINIU.
Lapkriczio 17 di.ena 14 ya- 

, landa Mažeikiu punkto gele-
i
J žinkelio rastas sužeistas jau
nas vaikinas. Nuvykusi polici
ja ir feldszeris rado sniege 
kraujo klana ir 31 metro kru-

A « B W NP •

žinkeliu policijai buvo pranesz- 
ta. kad netoli Ventos prie gelc- 

■ žinkelio rastas sužeistas • 1 • ■%. ▼ 1 •
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$ vina szliuže, kur traukinys 
• vilko nelaimingaji. Sužeistasis
jau buvo atgabentas in Ventos 
tilo sargo budele. Jam buvo 
nupiautos abidvi kojos, sulau- 

sumuszta 
‘galva. Buvo be sąmones. Feld- 
1 szerini pavyko atgaivint. Klau
sinėjant tik praszosi dėti grei
eziau ji in karsta.

žyta kairioji ranka, i 
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MEKSIKONAI SZAUDO PASIKELELIUS; ŽMONIS IR KUNIGUS.
Sztai suszaudymas Luiso Seguro Vilokis, inžinierius, kunigas Pro Juarez ir kiti, ku- 

regan. Lyg ssiiam ląįkui suszaudyta daug> -rio susitarę nužudyti buvusi 
be inteligentu i

preziclenta Alvano Obregt 
vbu numetimo tebyrios Muž ėmimą dalybų numetimo tebyrios Mėksikoniszkos valdžios, kuri persekioja

Katalikus. Lavonas kunigo Juarz guli ant doszines puses ka tik parvirtusi nuo keliu karabi-

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas PasUpeilu Atal- 
tiea. Su pagalba kazlrom Pagal 
Chaldeiszku. ParaUrku. Oraiklazku. 
Arabiazku Ir Clgonlazku buri Įnik u. 
lazguldlnejlmaa to kabala yra labai 
lengvai ir kiekvienam gali bull au- 
Draatinu.

|f " v

M0RAL1SZKA KABAU
Katra Uždeda Imogaua ateiti. Su 
Glamone Nose. ./

TIKRIAUSIA BURYKLA
budėjo Cigonka lea Rgipto * Rubiną 
4ulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI JUt . . ; r. .

PrlBluaklte mnmle iU. Oasalte 
▼teas trie knygutei per paeata. 
Pislgua galite aluati etempomia.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
1LAHAN0T CITY PA.

4

niniu IfUlfeu.
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