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ISZ AMERIKOS Nuėjo in kalėjimu idant už
slėpti savo slaptybių.

. Pittsburgh, Pa. — Tszkonto- 
įjas nekaltu i i I

^a‘ — Rajmun- Edwards, buvusis palieijantas, 
» ižduoti slapi v- 

jisai nužudo savo

Munszaine užmusze vyra ir 
moteria. i kalėjimo

vienuolika melu 
už žudinsta, .Jomis

das Parkeris ir jojo pati Mare, kuris nenorėjo 
likos surasti per kaimynus gu-|bes, del ko 
linti lovoje negyvi. Pagal dak-lauka, likos tomis dienomis isz- 
1aro tyrinėjimą, tai toji pore-1 leistas ant liuosybes, 1 1 • 1 • 1 I • • •• « *le ejnant gult iszgere keliolika ežiai savo dukters.
stikleliu munszaines.

Iszskalbe marszkinius ir 
pinigus.

Springfield, Mass. — Mrs. S. 
Manson, 
marszkinius

į 
*

po mir- 
Edwards

“Vo-, pasako savo advokatams: 
užkibt ant kartuvių

nusiuntė 
in

drauge su 90 doleriu kurie ra
dosi kiszeniukije. J-Ll... ’....
apie pinigus nubėgo in skalbi
nyczia, bet pinigu nesurado. 
Kada skalbi u i atvožė pas Man- 
soniene, rado deszimts doleri- 
nia bumaszka, bet daugiau ne
buvo. Dabar motore jeszko pa- 
gialbos palicijos idant jiai su
rastu likusius pinigus.
Szeimyniszkas barnis pasibai

gė savžudinsta.
Chicago. — Nuo tilto prie 

Ashlando avenue, nuszoko in į 
upe kokia tai nepažinstamu 
motore, norints

InkI
[kaip bntau iždaves savo slap- 

a- 
dnkte, del 

ko asz nužudžiau josios motina 
ir savo paezia. Dabar galiu
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Fordo fabrikai dirbs penkes
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SUDEGE KATALIKU BAŽNYCZIA KANADOJE.
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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS 4‘SAULE” I 
' ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. i

PRENUMERATA KASZTOOJA:
ATiTERIKE: Ant viso meto $3.00. Ant puaeB meto $1.50 !

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
LsibxkuH ir piningus visada siuskite tiktai ant szito adreso: 1

\t, W. D. BOCZKOWSKI-CO, 
MAHANOY AND A ST.,
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W. I>. BOCZKOWRK1, Preu. A B»r
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dienas ant sanyaites.
Detroit, Mieli. — Edsel For

das, sūnūs garsingo fabrikanto 
automobiliu ana diena kalbė
jo, buk juju fabrikai atejnanti 
meta dirbs tiktai penkes die
nas ant sanvaites idant duoti 
darbininkams daugiau pasil- 
sio, nes szvontadienis ne yra 
užtektinai del darbininko. 
Sziadion Fordo fabrikai dirba 

no! po asztuones valandas ant dio-

nos szvontadienis 
dol

ISZ VISU SZAL1U
F f 1'

Isz Lietuvos

i tybia, no kaip turėtu žinoti t?
Ik I

uakt inius
skalbinyczia •

' ja slaptybių mano

Atsiminus!

gana stengėsi 
jaja ižgialbet tilto sargas. Vė
liaus lavona pažino Juozas Ka- 
valauckas, 1823 W. 22 ui i. kai-

* - — — ------ '

Kavalauckai ana diena su
sibarė, motore apleidženti na- 

Ejnu pasi-l I 
Į 

inuu sąu gyvasti!” Vyras ne-j 
prijausdamas nelaimes, pasa- 
ke~Srt™ i Riterėliai 
velniu.

po jojo pati Rože, 27 metu.

i <ma pasakė vyrui: 
linkšmyt ant szokio po tam at

kad ejtu po

1
Iį uos ant t riju sziftu.

Dabar

a

r
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Kūdikis svėrė du svarus.
Los Angeles, Calif. — Gerai 

iszsivystinias ir geros sveika
tos, garnys paliko dvieju sva
ru dukrelių del A. J. Brownu 
czionaitineje ligonbuteje Soro- 
dos vakara. Mažiulele gyvens.

Iszleke in padanges — ne- 
sugryžo.

Pennsburg, Pa. — Nusimi- 
nias, jog jam paliepta apleisti 
narna, kuriame užgimė, nes 
negalėjo užmokėti skola kuria 
užtraukė ant namo, Williamas 
Reiter, 46 metu, atsisėdo ant 
keliu szmotu dinamito, uždege 
knatu ir iszleke in padanges. 
Laidotuvių neatsibuvo, nes ne 
buvo ka laidoti. Szmotelius kū
no* savžudintojaus surasta net 
už dvieju myliu. •

$70,000,000 ant suszelpimo
* Europos.
Washington, D. C. —

kuriame užgimė

Neiszmintinga motore paliko’ svietui
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Paveikslas parodo sudegusia' zokoninku bažnyezia miesto 
OkaN, Quebyk, Kanadoje. In trumpa laika apie penkios bažny- 
ezios buvo paderintos per nežinomus piktadarius.»-«

Prezidentas szauke ant rodos 
gubernatorius ant apsvarsty

mo prohibicijos.
White Sulphur Springs, Va. 

— Ant suvažirtvimo guberna
torių czionais, prezidentas nu-

gubernatorius ant apsvarsty-
Nužudė savo kaimyną už 8 

centus.
Tenn. — BarnisNashville, 

i^ž asztuonis centus buvo prie

vis i ems u ž p ra szy mus
nes

siuntė
dabartines
pats prėzidontaspiožino ka da
ryti su tuom klausymu.

prmiibieijos,

Mat, 
nori jisai iž^irSt (kokia nuomo
nių

žaste nužudinimo Harry Smith 
50 metu, per jojo kaimyną Hi- 
rama Dentona. Dentonas pada
vė kaimynui rokunda ant $1.88 
už visztas, bet Smithas pasa
kė,

Vaicickanekas prezidentu 
Lenkijos.

Warszawa. —' Stanislovas 
Vajciochowski, ’karinis kundi- 

j datas ant prezidento Lenkijos, 
paskutiniuosi a 
likos iszrinktas
Lenkijos per Tnntiszka Taryba 
in vieta nužudinto prezidento 
Nnrutavicziaus.

rinkimuosia.
prezidentu

Norėjo nužudyt Bulgarijos 
minister!.

Sofia, Bulgarija. — Macodo- 
i niszki anarkistai užsikeisejo 
ant bulgariszko ministerio M. 
Daskalovo gyvasezio, numes
dami ant jojo automobiliaus 
bomba, bet be jokios pasek
mes.

— Tris- 
žmonis pražuvo

Ilgakiemio Razbaninikai.
Garlia\a.— Ilgakiemio kai

me randasi keletu jaunuoliu, 
kuriuos staeziai galima pa vai
dint razbaiįlinkais. Jiems susi
rinkti ir tartis vieta yra ežia 
pat kaime smuklėj 
doram žmogui 
pravažiuoti negalima, 
nelabai senei viena vakara mu
szeikos ant plento pasivijo mi- 
szko sarga, jau seneli žmogų, 
Alekoni, ir jin s marei sumusze. 
Yra sakyta kad ta padare isz 
korszto už tai kadmis kliudė 
jiems miszke vofttL'tO vientine 
milicija nieko nedari razbąi- 
ninkams sutramdyti it visuo
menei ramybe patikrinti. Na 
ir ka darysi jei milicininkai pa 
nevežio mieste supirkinejant 
dolerius, net neturintis ir leidi
mo. Sustaezius nusigando varg 
szas Firsztas ir kiek vėliaus in- 
sidratine.' davė virszininkui 
net 13 tukstaneziu auksinu ky- 
szio,

je, pro kuria 
nei praeiti nei 

Dabar
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32 žmonis žuvo ant deganezio 
laivo.

Konstantinopolius. 
deszimts du
ant deganezio laivo “Vinklou- 
ge” ant Marmoros mariu ka- byla, bet apsirinko,ant Marmoros

praszydamas panaikinti 
duotasis 

ir rastieji 23da laivas plauke su isztremto- 13,000 auksiniu
jeis. Amerikon!szkas torpedi- doleriai tuojau pateko Taikos 

“Bainbridge
plauke tuojaus
gi ai bedamas 482 žmonis.

uis laivas at-
in pagialba iž

'J'eisejui, už ka Firsztas 14 die
na Lapkriezio ir buvo nubaus
tas 2 sanvaites in kalėjimą. Tai 
gi panaszius atsitikimui skai- 
tyeziau kaipo pavyzdi visiems 

isztikimiems Lietu-

jog daugiau nemokės kaip 
$1.80. Smithas isztrauke peili 
tikslu nudūrimo, bet Dentonas 
pagriebęs kuolą, kirto kaimy
nui per.galva uiįmuszdamas ji 
ant vietos.

Sužeido szirdele ant 10,000 
doleriu.

Laivas antLituania” užėjo 
piešku.

Kopenhaga. - 
laivas “Lituania 
plauke isz New Yorko Decem
ber! 6 in Liepoju, užplauko ant 
piesku artimojo Bornholm sa
los, Baltiko mari Mr

44

kitiems
viams.
tis yra smukles
drauge su muszeikomis girtuo- 
klauja. Ypacz pasižymeje kai-* 
po muszeikos ir latrai yra I

turi gubernatoriai 
valstijų apie prohibicije, ir ar 
butu naudingu truputi palong- 
vyt žmonim su-geru abi ar vi
sai priverst ant praszalinimo 
visokiu gėrynių.

VISU

? y
Daniszkas 
kuris isz- lankytojai ir

” j
4i

'i
Jhl'1klonio Audriną, Ya!^ J r

vilas Kurklius, kurie ir minėta .Shamokin, 
Boczemikas truputi 

fulino”
A b romą i ežiu tęs

Pa.Szitas bankieris buvo tikrai 
teisingu žmogum.

Chicago. — U. J. Holland, 
buvusis prezidentas Fern wood 
Trust and Saving banko, Pull
mane, kuris subankrutino 1914 
mete, dalaike savo žodi duota 
.1917 mete, kada prisiuntė cze- 
ki ant $6,908.14 ant atmokeji- 

žmonim už paneszta 
Kožnas taupytojas' 

savo dingusius

Alekoni sumusze.
Pagautas Spekuliantas

Panevėžys.— Kaip visur, tai , 
ir pas mus Panevėžyje ąnksz- 
cziau buvo didele spekuliacija 
doleriais. Panevėžio kriminalini^ 
punkto virszininkas buvo insat 
kės visiems punkto valdinin
kams, kad sektu panaszius spe-

Rugsejo 24 diena : 
ant ul vezios buvo pagautas pik 
Berelis Firsztas gyvenantis Pa

užmanimas puikus, 
sužeistu

Daugeli užmuszta Italijoi lai
ke maiszaczio.

Rymo. — Daugeli žmonių li
kos užmuszta ir sužeista krn- 
vinuosia maiszacziuosja kokie 
kilo terp Fascistu ir Komunis
tu Turine.

pasakyti teisybe, nes 
i nieko nekenksmažus vaikus* j’n’ tasai

isz kuriu jaunianses turi vos i .F>ou hutu da gyvenus, tai
sieratukais tris

du menesius.

nes

I slaptybe butu niieus su manim
in graba.

Vienuolika motu adgal pali- 
Ed wards, 

laika in 
Jobnstowno

das, 9 metu, likos nužudyti ju-' vo kapitonui, buk nužudė savo 
ju name ant Stillwell avė., Co-Į paezia.
ney Island, per nežinomus žu-j Edwardiene likos surasta 
dintojus kurie norėjo užslėpti; ant grindų su keturioms kul- 

?. Edwards laiko 
surasta ant grindų i teismo prisipažino prie žu- 

kuknioje, kada ugnagesiai už-idinstes, nepaduodamas del ko 
gesino liepsna.-Kambaris buvo ir isz kokios 
dideliam noparedkia, 
kas buvo iszmetyta, 
suprast, jog motina naršei gy 
nesi nuo užpuoliku. Palicije! 
bndjii jau randasi ant podsakio 
žadintoju.

I
Motina ir sūnūs nužudyti po i 

tam sudeginti. . rijamas
New York. — Ona Cataldo, lies 

sūnūs Fre-30 metu, ir josios

ney Island, per nežinomus žu-

Į

atėjo nak- 
palicijos stoti 

apsakydamas ša

savo darbu, padegdami stuba.i koms krūtinėje 
Lavonus i

Kon
gresmenas Newton isz Missou
ri innesze užmanima idant 
Amerikas paskirtu 70 milijo
nus doleriu ant suszelpimo isz- 
.badejusiti gyventoju Austrijoi 
ir Vokieti jo i.

Teip,
bet ant suszelpimo 
musu kareiviu neduoda nieko.
Banditai pavogė $200,000 isz

Suv. Valst. menyczios. 
f

Denver, Colo. — Keli bandi
tai, gerai apsiginklavusioje, at
važiavo su automobiliam prio 
Suv. Valstijų menyczios (kur 
dirba pinigus) tame laike, ka
da iszneszinejo isz dirbtuves 
200 tukstanezius doleriu siaus
ti in banldis. 
automobiliu,
in sargus sužeisdami kelis mir
tinai. Vienas isz banditu likos 
užmusztas, bet kiti nupiszkejo 
su pinigais. Buvo tai vienas 
isz narsiausiu apipleszimu ko
kio nepamena nuo daugeliu 
metu.

27 laivoriai žuvo ant Erie 
ežero.

Sault Ste. Marie, Mich. — 
Badai 27 laivoriai 
“Reliance,”

Banditai sulaiko 
pradėjo szaudyt

i 4

už

Juozas 
už daug 

su szirdelia Onutės 
su kuria, pri

žadėjo apsivesti praejta Okto- 
berio menesije. Atszalo Juozu
ko szirdis del Onutės, nes apie 
apsivedima ne nemislino, tada 
Onute Juozukui primine apie 

primindama jam,
jog lauke tosios dienos nekan- 
trei kada jajavnuves prie alto
riaus ir susirisz mazgu ant am- 
v • ŽIU.

Juozas pakrato galva šaky- 
) y

something du- 
Nuejo pas ad voką ta, ku- 

teisma ant 
10 tukstaneziu doleriu už mida

ir sula u žinia

duota žodimo 
skriauda.
aplaikys visus
pinigus. Kada bankas suban
krutino, liko skolingu del žmo
nių $30,000, isz parduoto turto 
surinkta apie $23,000. Bankie- 
ris Holland prižadėjo žmonim 
sugražyt visus pinigus lyg cen
to, kad ir jam užimtu ilgi me
tai. Tuosius $6,908.14 Ilollan- 

in laika penkių

kuli autus.Szuo vagis, — vogė mesa del 
savo ponios.

Paryžius. — Mėsininkas ant 
St. Charles ulvezios nuo kokio 
tai laiko užtemino, jog kas 
tokis pasiimdavo szmota mė
sos nuo stalo. Pasamdė detek- 
tiva/ idant dažinot, kas yra 
tuom vagiu. Detektyvas pasi
slėpė ir pradėjo vaktuot. Ne il
gai lauke, nes pamate iilbegant 
in mesinyczia maža pudeli, ka
da locnininko nesirado, apsi
dairo aplinkui, atsistojo ant 
kojų, capt! už szmoto mėsos ir 
ižbego laukan. Detektyvas be- 
go paskui Szunyti idant daži-

ISZ CHICAGO, ILL.
c t 

atsake
nothing duing,

4 4
botdainas 

Ona 
iug-” 
riam Hope užvesti

Chicago, Ill.— Czionais ana 
diena mirė dvi Rietuves. Viena 
Klimkne nuo 1152 Dawes Ave. 
kita Szlapikauckients motina, 
kurios pravardes mumis neteko 
sužinoti. Pastaroji tiek jau pa
gyvenus nes įlekurie pasakoja 
kad jau buvo virsz 100 metu 

senumo.
— Gruodžio žįj djepą, Anele uyk 

Butkunione A 27 meU> senumo, 
apleido savo vyra Ignaca But
kumi ir iszbego su itu vyru Sta' 
nislovu Pecziuliunu. įsibėgda
ma pasiėmė duktere Veronika 
8»/2 metu senumo. Ignacas But 
kūnas gyvena 'Inglewood, 8568 
Vincennes Ave. ir yra papras
tas darbininkas. Jo motere pri
gulėjo prie Lietuviu Progresi- 
cziu 92 kuopos, Stanislovas Pe-

• a • L^jL * f1*

priežastos nu Ža
nos vis-i de savo paezia. Sudas ji iszra- 
ka davo I do kaltu ir ketino mirti ant 

! elektrikines kėdės, bet vėliaus 
bausme likos permainyta ant 

i viso gyvasezio in kalėjimą.
Advokatai melsdami guber- 

j natoriaus idant ji paleistu ant 
, apreiszke buk Ed- 

netiketinai na
šavo paezia glebije 

savo žento. Ant tojo regėjimo 
teip inirszo, jog isztraukes sa
vo palicijantiszka revolveri pa
leido ketures kulkas in savo 
apgavinga paezia, 
iszbego 
nemato.

Edwards nenorėjo pasakyti 
savo dukterei kad užtiko josios' 

josios 
kentėjo kalėjime 
szventes savo gyvasti, ne kaip 
apreikszti apie tai savo kūdi
kiui kokia buvo josios motina.

Nužudė vyra su pagialba savoj liuosybes,
I wards, a to jas 

prasi-1 nio, rado
prielaidinio.

Chicago. — Cziouais 
dėjo teismas Juzefinos Turl- 
kienes už nužudlnima savp vy
ro, kurio lavona rado kabanti 
ant virves skiepe namo 1654 

, praeita Mo-

Erie ežero

dus suezedino 
metu.

W. 14 ulvežios 
jaus menesi.

praejta bet žentas
ir nuo tojo laiko jojo

Motere sėdėjo sude, laikanti 
9 menesiu kūdiki ant rankos o 
kiti ,du maži vaikai sėdėjo ant 

prio . motinos kojų. 
Svarbiausiu liudintojum priesz 
Juze yra josios prielaidinis 
Leopoldas Mikrutas, kuris to
kiu budu iszsisaugos nuo vir
vutes, nes aplaike 14 metu in 
kalėjimą. Liudijo jisai, buk 
ant moteres prikalbinėjimo, 
prigialbejo jai nužudyti vyra, 
po tam pakabino ant virves 
idant žmonis suprastu, jog 
pats pasikorė. Priežastis žu- 
dinstos buvo ta, kad atsikra
tyt nuo vyro idant galėtu Juze 
vesti paleistuvinga gyvenimą 
su savo burdingierin be jokio 
pasiprieszinimo isz szalies sa
vo vyro. * tr

grindų vyra su 
tf motini!, todėl

ir buįu pa

isz laivelio 
kuris susimiiszo 

ant povandenines uolos ant 
pražuvo. Tame lai

ke siautė sniegine viesulą ir
negalema buvo juju gialbet.

Nuszove savo kūdiki ir su- 
žeido paezia.

Hackensack, N. J. — Juozas 
Bragart, likos aresztavotas už 
žudinsta savo 
niu menesiu 
atejas namo 
paezia,

Motina iszejo pas kaiminka, 
tris vaikai pražuvo.

New York. — Kada Charlo- 
tta McGowaniene, 21 metu se
numo motina iszejo pas kai
minka ant pasikalbėjimo, pali
ko stuboje užrakytus tris ma
žus vaikus. Kada sugryžo, ra
do visus uždusus nuo durnu de- 
ganezio szieniko, kuris da dege 
ant lovos. Vaikai uždege szto
nika braužydami zapalkas.

kudikio, septy- 
senumo. Juozas 
susipyko su savo 

Užtraukė revolveri ir 
paleido kulka moteriai in ran
ka. Kulka perėjus per ranka 
pataikė in kūdiki, užmuszda- 
mas ji ant vietos,

Eksplozije munszaines — du 
pražuvę, .

Pittsburgh. — Jurgis Petro- 
viez, 40 metu ir Jonas Buszko 
45 motu, sudegė ant smert 
Milltowne, kada juju namas 
užsidegė nuo eksplozijos samo- 
gonkos. Kunus surado gulin- 
czius ant paipukiu samogon- 
kos.

20,000 anglekasiu szeimynos 
keneze nedatekli. •

Gray, Pa. — Somerset pavie
te, kur kompanijos iszmeto 
darbininkus isz stubu, jog ne
sutiko ant juju nori ir būti pe- 
valninkais kapitalistu, dabar 
randasi be pastoges, gyvenda
mi bndykesia, visztiuyeziosia, 
sumusztu bakūžėlių isz sztori- 
niu baksu ir kur tik gulima ku
na apsaugoti nuo szalczio. Vai
kai tuju kapitalistiszku auku 
visa vasara bėgiojo konia nuo
gi, bet atėjus 
kuom uždengti 
motinos kenezo didžiausi var
gą su-mažais vaikais 
ne turi kuom 
szeimynu.

Todėl jeigu kas turi kokiu 
atliekamųjų drapanų arba 
geistu nusiunsti kelis dolerius 
tiems vargszams tegul susino- 
sza su savo unije 
siuneze aukas ant 
bert Armstrong, 
Gray, Pa. Somerset County., 
arba prisiunezo ant ranku re-

“ Saules”

J b- 
visztiuyeziosia

žiemai neturi 
savo kimus y

o vyrai 
iszmaityt savo

drapanu

arba, tiesiog
ranku Al-
Box 202,

M

laikima žodžio 
Onutės szirdeles.
Rado kaulus milžino 140 pėdu 

ilgio.
Buenos Aires. — Jeszkoto- 

jai senoviszku užlieku atkasė 
Nouquene, patagohiszko dino- 
sero kaulus, kurie ne yra ma
žesni už devynes pėdas ilgio. 
Tasai milžinas už gyvasezio 
buvo 140 pėdu ilgio. Yra tai 
didžiausi kaulai tojo žveriu 
kokius lyg szianl laikui suras
ta. Kaulus, patalpino La Plata 
muzojui. Atejnanti meta to
linus jeszkos likusiu kaulu to
jo nepaprasto milžino, kokio 
gyveno ant svieto tukstaiiczei 
metu adgal.

tK
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;o paskui šzunyti idant daži- 
not prie ko jisai priguli. Szu- 
niukas užbėgo trepais in vir- 

senam namo, jpradėjo 
kurias a t id a-

szu senam name
krapsztyt duris, 
re varginga senuke, paėmė me- 

a w e w i *sa nuo szuniuko ir už tai pa
glosto. Mėsininkas apskundė 
varginga moteria, bet sudže 
paleido jaja, pats užmokėda
mas už mesa.

27 meU> senuiuo,

Praejta meta Suvienitosia 
Valstijosia likos papildyta sur 
virszum deszimts tukstaneziu 
visokiu žudinseziu, 
daryta skaitliu per daktaru 
Fredrika Hof Mirth, 
isz

pagal pa-

stati stikri 
asekuraoijosPrudential 

kompanijos.
Prie to nesiskaito žudinstos 

kuriu palicije 
kur' lavonu 
padalyt taisos

noatidenge ir 
nesurasta. Jeigu 

žudinstas tai
ant kožno szimto .tukstaneziu 

Boczkausko, o pinigai bus nu-'gyventoju buna nužudyta vie-

Indeda naujės akis del neregiu.
Paryžius. — Visi daktarai su 

akyvumu lauke geresnio pasi
sekimo profesoriaus Teodoro 
Koppanyi isz Viedniaus, Aus
trijos, kuris tvirtina, buk jisai 
gali indeti sveika aki del aklo 
žmogaus, su kuria matytu toip, 
kaip su savo tikra akiu. Tasai 
profesores pasekmingai pada
ro operacija ant pelukes, kuriai 
indojo žiurkes aki su kuria ma
to gerai.

Dabar

ežiuiiuuas taipgi buvo koihjU- 
Butkumis labai apgii-

daktoriaus F. W.

siunsti kam priguli. na ypatų.

daris baudimu 
žmogum, bot neatsiranda kan
didatas kuris paaukautu savo 
sveika aki del aklo.,

šų
v

f 
nistas. But kūnas labai apgrti- 
lestauja savo dukreles kuria la
bai milejo ir leido mokintis ant . 
pianos grajyti. 4 jį

pri-
JI

Irlandije ant galo gavo savo 
liuosybia. nes Angliję aną 
na isztraufee visa ' 
duodami visa valdžo in ajrisziu 
rankas. Bet ar ajriszei bus už- 
ganadyti isz tosios laisves, tai 
atejtis parodys. O gal teip bus - 
kaip lenkijoi, kuri apšmeižė 
savo sklypą per nužudinima 
savo Prezidento. Staiga laisve 
alit gero neiszejna.

Po szeszia szimtu nietu ; 
spaudimo per angliszka junga T 1 ■ Y • • J ♦, 1 ' 'Am .
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Rii fu manai pasidaryti

£St *

Ta prieszpieti jiedu smagiai 
kalbėjosi ir džiaugėsi lūkesiu, 

greitai pradėti gy-
K

Szventu Kalėdų sulaukus, visus 
musu skaitytojus sveikiname ir 
vėliname viso gero. —Redakcija

KAS GIRDĖT nu pasinaudoję isz t uju sutau
pytu pinigu ant Kalėdų. Yra 
tai labai geras būdas isz k<» vi
si privalo pasinaudoti. Kas da 
prie tokio kliubo
lai tuojaus nžsiraszo ir prade
da taupyti in 
centus ant sanvaites, o isz to 
užaugs didesnis skaitlis priesz 
Kalėdas.

noprigidejo,

banka po kelis 
sau va i tęs,

ant augszty- 
valios žmonėms, * I

apie aplaiky- 
Pasveikinkime

Volinam visiems musu skai
tytojams, prieteliams ir žodžiu 
visiems Lietuviams Amerike. 
Lai Dievas užlaiko ]>ric svei
katos, ilgo amžio ir nuo viso
kiu nelaimu apsaugoje.

Dalydamiesi plot keliu su sa
vo szeimynelems, dalinamės 
velinimais ir su musu skaityto
jais, atsimindami ant žodžiu: 
“Garbe Dievui 
bes, o geros
ramybe žemoje.

Užmirszk i me 
tas skriaudas! 
svietą ir musu artimus su link
smu veidu ir szirdingu pasvei
kinimu. Lai mums svietas pa
duoda ranka, 
jam musu. Bus mums daug 
linksmiau ir geriau.
Jnas yra tokiu kokiu mes ji pa
darom. Padarykime ta j i gyve
nimą puiku, szvi(‘sesni, o dau
giau u/.žydes laimes 
svieto del visu.

Da karta dalinamės 
Velinimais 
jais, lai Dievas duoda sulaukt 
.visiems kitu Linksmu Kalėdų

To viso vėlina isz szirdies
Redakcije.

o mes paduosi m 
Bus

Gvveni-

ant szio

gerais 
su musu skaitvto-

i

Gerianse gyduole ir vienati
mis būdas ant užbogimo persis
kyrimo vedusiu porelių yra — 
ližbegimas apsivedimo.

Revoliucijom erių t ribų uolas 
Zitomire, bolszevikiszkoje Uk- 

apsudino biskuparajinoje,
Awerkiusza ant dvieju metu in 
kalėjimą. Ekaterinoslave so- 
viatu valdže aresztavojo arci- 
biskupa Agapita ir 
Joanikaja.

E katerinoslave

biskupa

dalvkas•>Brangiauses dalykas ant 
svieto truputi atpigo, o tai ra
dium kuris kasztuoje dabar 

doleriu užtiktai 32 milijonai 
švara.

Bet ant svieto nesiranda sva
ro radium kuri galima butu 
pirkti už jokius pinigus.

so.

Snvieniti Valstijoj yra tur
tingiausiu sklypu ant svieto, 
nes turi didžiause zoposti auk- 

Pagal apskaitima ministe- 
riaus iždo, tai sausio menesije
Suvieniti Valstijoj turės puse 
aukso kiek jojo randasi ant 
svieto. Iždo sklepuosia Wash
ingtone ir kitur randasi aukso 
verties ant keturiu bilijonu do
leriu, o vis» randasi ant svieto 
apie asztuoni biljonai doleriu 
aukse. Nuo svietines kares 

mete, zopostis aukso Su- 
Valsti josią daejo

Vokietijoi skustbarzdžei szia- 
dien neaplaiko pinigu už savo 
i irba tik ima po du kiauszi-llyg 109 procento, 
j ns už nuskutima o keturis 
' įauszinius už nukirpima plau- 
1 i

us už nuskutima.

< •

Vokiecziai pasirengineja ant 
paujos kares su naujei iszrastu 
gazu ir naujeis areoplanais,ir naujeis 
kurie sunaikintu visus miestus 
fcu tuom trucinancziu gazu nuo 
kurio neapsisaugos žmonis su 
geriausioms maskoms.

Badai Vokiecziai turi slap
tingas dirbtuves, kur iszdirbi- 
peja visokius ginklus, amuni- 
įeije, guzus ir 1.1, 

h— ■ i »

Pagal valdžios raportus, tai 
hziadien Moskvoje randasi 36,- 
ĮD00 žmonių be darbo; Kijeve 
fc ra 22,000; Odessoje 35,000 o 
Charkove 29,000. Panaszus pa
dėjimas randasi po visa Rosi
me, 

i ------------
I .Nekurie vra tosios nuomo
nes, jog žmogus uždangas ka
lėjimo iszsižada tikėjimo ir 

bet profpsoris T. W.
> buk isz 

Anglijos ka- 
lejimuosia, tiktai 57 pripažino, 
{buk netiki in nieką. — Tikeji- 
Įmas ir malda, žmogų daug su
ramina varge ir nuliudimuosia.

Badai Vokiecziai

Dievo, I
JIoH^sley isztyrinejo
28,578 kalininku

i Visa padėka priguli ameri- 
koniszkiems bankams, jog pri
pratino žmonis prie czedinimo 
pinigu ir tokiu budu surenka 
Bau kelis dolerius ant szveneziu 
'Bankinis rapartas parodo, buk 
Suv. Valst. randasi penki mili
jonai ypatų kurios czedino po 
Jkelis dolerius ar centus in ban
ka ant menesio ant Kalėdų, su- 
ftaupindami suvirszum 190 mi- 
Jijouu doleriu.

j Paežiam miesto Chicago su- 
ĮBzedino penkis milijonus dole- 
|riii kalėdiniai taupytojai. To- 
Jciu budu, tukštanezei szeimy-

t
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1913 
vien i t uosiu

kad amerikonisz-Spėjama, 
kas zopostis aukso pasididins 
su kožnu metu. 

I

GARBE DIEVUJ ANT 
AUKSZTYBES.

I »—"j"——

Garbe Dievuj Auksztybeje 
(liedojo Angelai, 
Anoj Kalėdų naktyje 
Podraug dangaus pulkai. 
Pakojui žemei pranesze 
Geros valios žmonėms, 
Nes musu Vieszpats atnesze 
.Daug džiaugsmo visiems. 
Kurie sėdėjom tamsoje 
Szeszelyje smerties, 
Vaikszczioti galim szviesoje 
Ana kelio gyvasties.
Todėl sulaukė szvente szia 
Kalėdų diena brangiojo, 
Isz naujo su visa szirdžia 
N a u d i nga i s z ve n sk i me. 
Kalėdų sveezia kviesdami 
Kad jis lankytu mus, 
Maldos rankas jam tiesdami 
Tad jis musasis bus.
Mus gialbes isz visos bėdos 
Malonia teviszka, 
Apgyns, pristos, saugos 
Ranka Jo dieviszka.
O nors ir eitu dyvinai 
♦Jam duokime valdyt, 
Jis vesti gal iszgamingai 
Ir nelaimes praszalyt.
Tau pasiduodam miels Jėzau 
Ir mus Tu neapleisk, 
Brangiauses gelbėtojau 
Kaltes musu atleisk.
Ir mes drauge su angelais 
Tame visad pagarbysim, 
Su visais dangaijs pulkais 
Tave ant amžių szjovysim!

1
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Iki

ku

svajodami 
veninio. Paskui Arturas pavė
dėjo Lolita iki jos namu ir at
sisveikindamas pasakė: - 
vakaro. — Bet už valandos po
ju persiskyrimui Lolita nelai
me patiko. Kad nustebinus ir 
palinksminus savo mylima, ji 
su vy n i o j u s m a r sz k i n i u s, 
riuos buvo jam pasiuvus, ir po
ra kaklaraikszeziu, ėjo paimti 
tramvajaus pas ji važiuoti. Te- 
eziau kažin kap jos deszine ko
ja pateko po tramvajum ir iki 
kelio liko nutraukta.

Ta nelaime iszgirdes, Artu
ras isz proto (\jo galvodamas 
apie szeszeris metus kurio pra
ėjo su ja draugaujant ir kaip 
valanda atgal jiedu buvo ku
pini vilcziu nuėjo prie ežero, 
apeje tas vietas kur szeszi me
tai atgal vaikszcziojo, sėdėjo; 
kur pirma karta susipažino ir 
rimtai kalbėjo apie namus, 
szeimyna, laime. Lankydami 
tas vietas abudu juokės palis 
isz saves.

Senai, senai ežia mudu... 
Lolita.

— Ir tai]) karsztai...
Musu sapnai iszsipilde.

— Asz manau.
— Asz apie namus ir 

daktariszka 
ju.

savo
karjera tegalvo-

— Ir asz taip pat.
Ir jiedu žiūrėjosi vienas in 

kita, spaudės rankas... O dabar 
jai koja nutraukė!

— Asz be kojos! — Lolita 
eme verkti ji pamaezius.

Arturas buvo 
nežinojo ka sakyti.

— Ka tu dabar 
brangus Artūrai ? — 
žiūrėdama jo veidan ir reiksz- 
dama jam pasigailėjimu.

Asz nežinau... Kn dabar 
darysi... Kai]) yra taip turi ir 
būti.

susimaiszes,

darvsi, 
klausė ji

Bet tu vienas palieki.
Vienas ?
Taip.
Ne vienas. Tu su mani-

mi.
— Kaip tu ! 

moterių be kojos, 
Greitai asz tau

,1« m 
karsziai /buoziuoti. f

—— lv<V Lll IJHtUill p«9»V*<.« « J « •, 
Lolita. Asz paszauksiu ktiniga 
mum szliuba duoti.

— Ne, negali jo szaukti. Tu 
mane užmirszk, Artūrai.

Lolita atsisėdo prigelbima 
Artūro. Juodi jos plaukai buvo 
palaidi, nukarę ant pecziu; pa
ilgas veidas iszblyszkes, indu- 
bes; akis dideles ir nuvargu
sios taip ypatingai žiurėjo in 
Artūrą. Atrodė ji silpnai. ’.Ar
turas žiurėjo jos veidan ir sa
vo szirdyje kartojo: Lolita, Lo
lita, mano Lolita!

Kaip gražu lauke, — ta
rė ji pažvelgus pro įauga.

— Labai gfažu.
■— Norecziau asz Imti prie

ats i sodo p ri geibi i na

ežero.
fu greitai

Pa i
4

su manim, su 
, gyventum? 
inkireėziau ir 

tu pradėtum manes nebeap
kęsti...

— Niekados to nebus, nie
kados, Lolita!

— Ir man paežiai koks gy
venimas butu! Pamišlyti, visa 
amžių gyventi be kojos!
ve! Ne, taip negali būti!

Lolita! Ka tu kalbi ?
Ka kita asz galiu kalbe- 

Asz taip baisėjams raiszu 
žmonių gyvenimu.

— Prie visko 
prasti.

Ilgai ir liūdnai jiedu kalbė
jos. Paskui jam reikėjo iszeiti 
isz ligonines.

Ant rytojaus, kai]) tik buvo 
galima, vėl jis nuėjo ligoninėn.

— Asz paszauksiu kunigą

Die-

ti?

galima pri-

Lolita.
— Kam jo reikia?
— Szliuba mum duoti.
— Mum szliuba duoti! A! 

apie tai
asz svajojau ir laukiau tos va- 

negali to

Taip ilgai ir saldžiai

landos. Bet dabar 
būti kad taip man atsitiko. Ne, 
negali to būti.

— Tuojau asz paszauksiu. 
Prisirengk, Lolita.

— Ne! Artūrai, tas negali-

inkniaube veidą in

J

• • 4

ma.
Lolita 

prięgalve ir pravirko. Konvul
sijos ja lauže,

— Asz paszauksiu kunigą 
Lolita.

— Palik mane, Artūrai.
— Paskui bus tau ramiau
— Niekados, Artūrai; tu 

jeszkok kitoą. Tu jeszkokis ki
tos. Asz nebe tavo. Manos ne
bėra... Užgulė jie mane dabojo 
szia nakti...
t Arturas sukando dantis. Pa
sidaro jam sziuszu. Jis tvėrėJis tvėrė

— Tu greitai pasveiksi ir 
mudu vėl vaikszbziosimo kaip 
vakszcziojo.

— Tu taip 
nistai ji nusiszypsojo.
— Taip, Lolita.
— Matai, koks 

venimas, Artūrai. Ka mudu ti
kėjomės, o ko susilaukėme. 
Smagiu valandų asz turėjau su 
tavimi, ir linksmai praleidau 
tuos szeszerius metus apie ta
ve svajodama...

— Dideli varga tu neszei. 
Niekada asz negalėsiu tau atsi
lyginti.

Lolita’ypatingai pakeitė sa
vo maiva.

— Tai buvo nrtiino darbas; 
kuriuom asz galėjau džiaugtis. 
Už dvieju savaicziii tu gausi 
daktaro diploma, busi gydyto
jas. Žiūrėk kad Imtum sekiniu- 

<gas, ingy turn augszta 
ei ja.

ma na i ? įi
&

rustus gy-

<,V?I

repnta-

— T ‘
— Visa 

mislinau, 
Vis puolė

Pa i p asz manau, 
nakti kaip asz 

kaip 
man

asz misi i na u. 
mintis: kad 

taip asz galeeziau kur nors gy
venti ir matyti tave’— 
ka tu pasieksi sziame 
me, kaip žiūros in tavo žmones 
už deszimts, už dvideszimts 
metu... už daugiau.

— Tu matysi, Lolita. Dide
le karjera asz darysiu. Mes bu
simo turtingi 
pasauli. Tu ir 
ta.

matyt i 
gy veni-

, apvažiuosimo 
asz, mudu, Loli-

visa am-

tave

— Norėtum kad 
žiu asz be kojos...

— Užmirszk savo nelaime 
musu ta nelaime.

Arturas padavė jai vandens.
— Mano nelaime ir

graužia. Bet tu stengkis mane 
užmirszti. Per tuos szeszis me
tus mudu buvome dar nesu
brendo, nerimti, pilni svajonių 
ii’ sapnu. Už tai daug ko,pri
kalbėjome ir vylėmės. Bet rea
liam gyvenime kitaip yra. Asz 
buvau tau perdaug atsidavusi 
ir tankiai nopajiegiau valdyti 
savo meiles impulsu...
žinai, bet dabar tebūnie viskas 
užmirszta.

— Lolita!
Nesavokiszkai jis vėl 

ja in glebi ir prispaudė degąn- 
czias lupas prie jos veido.

Lolitos pirsztąi mekaniszkai 
veikę ant jo nugaros.

jam apleisti li-

f u tairr

Metas buvo 
gonine.

— Sudiev, Artūrai, 
linksmas ir kovus. Gal n 
daugiau nebosimatysime.

— Negaliu asz tavęs palik
ti jei tu taip kalbi.

Pagaliau iszejo.
Per du menesiu Arturas lan

ke ligonine ir sėdėjo prie Loli
tos. Jųdviejų kalba ir susiju
dinimas buvo beveik toki pat 
kaip pirmas dvi dienas. Jis kas 
diena kalbino ja paimti sžliu- 
ba su juo, ji griežtai atsisako 
ir kalbėjo kad kai groieziau už
sibaigtu jos gyvenimas. Paskui 
ja parvežė pas jos tęva, kur 
tolydžia ji buvo saugojama. 
Arturas beveik diena ir nakti 
prie jos sėdėjo.

Bi.k
■p s

Prisiartinus dienai kurioje
jie buvo sutarė paimti szliuba. 
Gedulingai jis atėjo pas ja ta 
lyta ir primine apie tai. Ji 
greitai paėmė koja, priėjo prie 
skrynios, atrakino ir įsz^mę
mažą dėžutė. MelapĮcolį^zlęąiį 
nusiszypsojo isz savo ejsepps 
jin žįuredanui.

fui»—i*mii» iwou n,® <ai — n-m mm 
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turiu KUR BUNA?aszkaip 
ji sake.

‘ Jis nAiSžmane ka jai tarti.
Atidaro ji dėžutė ir iszeme 

keletą jo raszytu laiszkn, 
ir kelias l'oto-

m .m, į

vajkszczioti, - V • I

Sil-

žiedel i n i žiedą 
grafijas.

— Szia, Artūrai, tavo laisz- 
kni, žiedas ir paveikslai.

— Kam jie?
— Jie tau priklauso.

r
eiiRilMiiin m

diena 1
— Ir tokia graži dięna. To

kioje dienoje smagu ir numir
ti... Pasiimk juos. Tarp rnusn 
viskas užbaigta.
gali eit kur sau nori ir mylėti; 
kokia tau patinki!,

Lolita norėjo supykinti ji 
kad jis imtu jos.
bjauriais ja.
lengviau, ji manot

Ka tu darai ? Ka t u vie
namanai veikti ?

— Asz žinau ka asz veiksiu 
ir kas man tėra veikt i. 
bar sudiev.

Jinai puolė in jo glebi ir ap
alpo.

—' Kam to reįkia? Asz ži
nau kad tu mano.
atgal.

Pai tokia musu vest aviu

Paieszkau mano broli'JUtgi 
Vasiliaucka 
Kauno

paeinantis 
Red., Maceikų Kaimo

Widekliu Para. Seniau

ISZ

> 
gyveno 

Amsterdam dabar nežinau kur. 
Yra svarbus reikalas, tegul 
atsiszankia ant adreso, (t. 103) 

J ii ozas Vasilianckas,
503 Whitesboro St., 

’ Utica, N. Y.
REIKALINGA AGENTU

reikalas,

I

MAHSZklNU DIRBTUVEDIDELE 
reikalauja agentu parduot) ju marsz- 

PiglOfi 
.’prekes. Sompelel dykai. Madison Mills 

' 603 Broadway, New York. ad

. 11_______ ■ ________________________

net) p kosti ir 1 ' —————— ■ ■ ■
Vada

Tu liuesas ir] kinus tiesos ncszlotojnms.

re jam Imtu

O da-

Padek tuos

— Ne, (u jrn^s pasiimk. Pa
siimk.

Jis ome vartvti 
tns jai laiszkus, žiodą kuri bu
vo

savo raszv-

nupirkęs tris metai atgal.
Ka tu dabar darvsi, Lo

litą’

tingus žmogus

Ji užsidengė

O... Ka tu manai iszniin- 
t u rot u darvti 

būdamas mano padėjimo ?
akis. Paskui 

paszauke motina, kuriai atėjus
Lolita sake:

— Man tai]) negerai. Patai
syk man gerti.

Motina padavė jai gerti.
Stiklą Lolitai paėmus, kilu 

sumiszinias tarp motinos ir Ar- 
pamate ja insipi- 

in stiklą, bet tas 
reitai kad jie ne- 

apie tikre-

turo. .Jiedu 
hint ko tokio 
i n vyko taip g 
spėjo ne pamislyt 
n v be.

Asz isz-— Asz mirsztu...
geriau nuodu. Artūrai, asz pa
lieku tau laisve. Asz palieku 
tau savo linkėjimus... Asz pa
lieku tau gyvenimą!

Tai buvo paskutiniai jos žo- 
Arturas galėjodžiai kuruos 

girdėti.

t

{ į 
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Nuvyk skaus- 
I mą šąlinl, 1 RaišiiB petyaįpaBik f hingi/.k.'iK trauky- 
B mus muskulų, ifi- 
” nurytas iy/narvs— 

visuomet yra (Irau* 
gaiš didelio S^aui- 
mo. Tačiau patry* 
nu« truputį

PAIN-EXPELLER1U

L

ant skundam o n vieton nkaunraas bus 
greitai paftalintas. Pain-Expellerit ir 
(kauimaa yra mirtini pricAai. Nusipir
kite jo bonkn Šiandien 
pas savo aptlekoriy— 
kaina t ik 33 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butlj 
ant pakelio musu Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimą.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th SU 
Brooklyn, N. Y.

1

Į^ahitaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu

• > su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai mcdikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus, ir 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tošiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. IIALSTED ST. Dept. 15.

i

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

maigMmO«.v7V Art*

' SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakaneziausia

GKO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Iszmainome ir siuneziame pinigus in visa pasauli 
į pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 

ant stoeziu ir suteikame nakvine savo hotelije; ba^aį 
pristatome ant I*:i1vu* ir apdraudžiamo: padarome pai 
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y. 

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.
f Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet ...
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musų specialiu procesu j viea gryną, 
Įvirtą šmotą, tinkamą Tamastos kojai ir 
nešiojamą ilgiausiai.

• ‘ 4 ♦ M *

Tamsta sutaupini pinigus ir duodi tikra 
pagerinimą savo kojoms, kada, perki 
“Ball-Band” robinį autuvą. Kiekvienas 
Ball-Band” batas ar čeverykas yra veltas

4

<1

I*

ui 
k v

® • • •Geriausi mamenams

B A L L©BAN DM
A

|W

Paplantinti padai “Ball-Band” autuvo 
yra padaryti ypatingai maineriams neėioti. 
Jie apsaugoja viršų ir yra padaryti pat
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis 
negali įpjaut arba iplešt jį.
varus ir stipri taip, kad akumo ar anglis

Ziurek Raudona Koulys ženklo ant

kiekvieno guminio bato ar čeveryko kada 
perki. Jis stovi ant augščiausio laipsnio, 
kurį Tamsta gali nusipirkti. Tamsta gali 
gaut "Ball-Band” batus, Himiners ir 
Lopac, baltus,’ raudonus ir juodus. Klausk 
jų savo pardavėjo.

44 Ball-Band”
1

Mishawaka Woolen Manufacturing Company

©

t,'

460 r St.. Mishawaka. Ind.
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Gera Galva
dar jaunas, szviesus žmogus, o 
duktė — visa, jau pana... szian- 
dien galėtu jau teketi...

netrunka
isztisti, netrunka ir pasenti 
juokėsi Druktenis: - 
keturiolikos metu...

— Keturiolikos!...

Mergiczkęs

Marijonos vestuves, tai bent 
vestuvesL Gerti, valgyti sve-
czįams, te tik szirdis valiojo. 
Muzikantai rėžia —- net langai 
birbia, szokejai trenkia, net 
žeme dreba,, 
not akis balsta...

smagumėlis... 
trinksimas, 

Svecziu 
tos jaunuomenes, 

graži u-gru
boku, lėtu, 

— stalai ap
sėdę, o vaiku — papeeziai pri- 
sifeimsze... Visa gimine susirin- 
ko, visi myliasi, apsikabinda
mi, bueziuojasi ir sztukas va
džioja; visi inkausze, užkaitu- 

visi užganėdinti, 
stengiasi vi-

manoji j

A

A

linksmunielis!
Juokai,

trenkia, 
senieji goria — 

huu! baa!

dainos, 
net. ausis spengia... 
daugybe*, 
svotu, 
žiausiu.

o 
pamergių

Dėdžių, 
broliu, szvogeriu

ta jau...
— stebisi, gnlva kraipo Kim- 
bris — augalota, metu ne daug, 
o visa, jau nuotaka... bus stam
bi moteriszke, 
Mat, isz visoko

kaip invyruls...
— isz ūgio ir 

isz gražumo panaszi in tęva. 
Pa sze 1 u s i a i sudari 
Kasos, tos kasos!...
bet tnkstaneziu
— gyre Marele,

nedidelis skv-

mergaite! 
no szimtu 

bestovinezios 
vadžiodamas

a k i mis szokanczi us.
— Mano .lurgiukas asztno- 

niolikos metu.
rius amžiaus... o sutinka szok
ti, kaip vienas... sutikusi pora..

— Prisiszokusi iki 
atmins tetos vestuves - 
kosi Druktenis, o Kimbrio pa?

, . . . . . giriniai szirdi jam glostė. Sušilo kuomi visus \irszvti; dau- , •Kivoen sMRitm’zmo. kaimvnai

sios kaktos, 
Mnsu Druktenis

giair geria.

kaip tik
ne men-

maž ir 
szv io

ta szilki-

balsiau dainuoja, 
daug žino, daugiau dar iszgal- 
voja, o iszkalba jo -- 
rope griaužia. Kodėl 
dravoti, kad ir jam vestuvėse
smagu; tris szimtai kiszenoje. 
Jo žmona pasirodžiusi, 
už Lazdiene vairiau - 
siais baltmargiais, o 
ne skarele taip jai pristovi,
daug jaunesne iszrodo. Sma
giai sukasi, padeda szeiminin- 
kauti; pyragus raiko, n Iii pila, 
svectius ragina, visus prižiūri, 
x isi ja giria; not Druktenis pa
mato, jog jo žmona graži be
esanti; o Vaicziene karts nuo 
karto patyliais jai pasznibž- 
džia:

jo žmona 
šauti; o Vaicziene

>ras, 
buv^įi,
nesiro

m* sakiau, kad 
girdi... m* kvaile 

apsisukt i...
— Gerai.,

asz
a

inat kaip 
gerai?.. — Geraį, lai gerai szi 
karta — mano sau Druktenie- 
ne — bet pirmas ir paskutinis 
sykis... daugiau to nebus.

Emagu ir jai vestuvėse, 
aprėdyti, aptaisyti, 

kaip tik ponaieziukai. Drukte- 
Juzeli glėbin, 

džiaugiasi, nesziojnsi, pasista-

vaikai j As

uis pasiėmęs

nes

glebiu

tęs ant keliu szokina... Kaip-gi 
Vaikas, 

Petro karvi- 
ke; ne sarmata toki viežlyba 
vaika ir neszioties.
Stasike su kitais vaikais laks
to, bet parodyti maž už,visus 
vairiau. O ta Marele pirmoji 
pamerge... kaip tik rože žydi. 
Kreizuota, karoliuota, kaspi- 
niuota, in ja žiūrint, net ir tė
vui akis slysta. Kur tik ne at
sistojo, bobos tuoj eziupineja ir 
giria jos parednes, o szokti — 
nei viena ja i nepasi lygi na... 
Kai]> tik ožka ant ledo.

Labiau tęva užganėdino, 
kaip tas turtingasis 
kur nesenai daug 
Drukteni pasznekino:

— Druk ton i 
toks garsus

ne (Įžiaugties tėvui* 
kaipįįtik szvento

Joniukas,

tęva
Kimbris, 

žemes pirko.

Druktenis,
alvoczius, daug 
girdžiu, o nete- 

- padavęs ranka 
atsisėdo greta: bet matyti isz- 
mintngas vyras ir beesąs 
lyti po plunksnų visos jo szei- 
mynos... O gi mergaite, aure, 
su mano Jurgiuku, kad sutin
ka szokti — kaip 
graži,
Cziupra, jos kasos — tai tikras 
auksas, net mainosi.

— Jaunini8, žinoma, tiek ir 
terūpi, kur paszokineti — tarė 
Druktenis — ir mes kol buvo- 

nesedejomę

<r ft 
ir senai apie ji 
ko pasižinti

nutikusi

Ma-

aure

vienas... A I 
mergaite!

nosiesme jauni, 
nuleido.

— Ziurek, žiūrėk, kai]) szo- 
ka: koja in koja — rodo Kim
bris — ir JĮppavargsta žaložių- 
kai...
Ei muzikantai!... szekit pus
rubli... tezkite, kol tie gelta- 
cziupriai ne pristos... pamaty
si mo, ar ilgai taip valios ?...

Sutrenkė muzikantai, sudau
žė kpjomis in žeme szokejai.,.

Kiektavoji turi metu?,., 
szekit p*~ 

rezkite, kol tie gelta-
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valiai
- juo-'

giriniai szirdi jam 
sigoi’o, snsipažim*. 
kalbėjo toliau:

— Kodėl neperki daugiau 
žemes?... — klauso Kimbris 
Druktenio — szeimyna, mat, 
plati... ir dar

(T

-- klauso 
szeimyna,

iii praplateti..
žemes dabar galima

o
t i bankoso mažas palukas te
at nesza,.. mat,

riant gauti...

V.'
pasiski- 

piuigai sukisz-

ir asz pirkau... 
gal žeme geriau apsimokės...

— Kaip yra 
tarė Druktenis - 
kio kąsnio, kokio
t i... Vereziau mažesni, bile tik 
gerai sugromulti... 
jau taip...

— O!

sakoma: — 
- m* kask to- 
negali apžio-

pas mane

o! Po teisybes ežia 
ne puodas — juokėsi 

o kur
klysta, ten ir kojoms bepigu...
Mat, mergaite auga... o pinigai 

nepraszo...
Man

mok vtios...*
mylavusi,

galva
Kimbris — galva 1io-

esti nepraszo... puikiai isz- 
galvoji... Man seniui reikia 
nuo tavęs inokvties... — Bu- 
cziavosi, mylavusi, gyre. No 
vienas Kimbris tai]) gyre, bet 
ir kiti garbino Druktenio isz- 
minti, gera galva. Bobos irgi 
džiaugėsi vaiku, labiau Mare-

Koka.vo, jog

galva... nebu-
Didžius pagi-

visus nuo-visa garbe, 
Druktoniui ant

les, paredneinis.
vis tai per tėvo reikalo iszma- 
nyma, per gera 
nas užsimerkęs.
rimus,
pelnus krovė
sprando, net Lazdiene pasako:

— Szvoger! dabar matau, 
jog tu iszmanai, kaip pasielgt i. 
Teisybe galvoczius,-...— dar ap
sikabinusi pabucziaVo. O szis 
iszvede ja szokti, kad pakraty
tu savo laszinius.

Visa garbe, visus "pagirimus 
Druktenis priėmė, kaip jam tik
prigulinezius, o po teisybes, ar 
ne jo galva buvo; ]^aežia su
tempti, kad aprodytu žinonisz- 
kai vaikus? Marijona apdėvė
tu skurliu priteikė, jog jis ma- 
te visa ryszi... Ar-gi jis nedavė 

parodoms pataisyti... 
gal du rubliu, o gal 
buvo, 
iszmano 
ft 
szvežusiai atvažiavo.

pmigu
ir daugiau 

neskaitęs atidavė... Jis 
aiszkiai: kad ne jo 

aiva, butu ir in vestuves ap- 
()-gi jo

arklys... nei vienas isz svecziu
> ' I

nenuturiamas 
sartokas; pakinkytas ant szlin- 
bo važiuoti, pidsztais stojasi!

Kelia galva angsztyn Druk
tenis, persitikrinęs, jog niekas 
niekuomi jo nepasieks. Kiek
vienas gryno proto žmogus gi
ria ne tik ji pati, bet ir jo pirk- 

Tik

nepasilygins...

tini sartoka. Tik tas velnio 
Skinderis kažin-kaip 

insispytrejo, 
pirtinis vienu langu:
balsu visiems plepėti. Supykęs
Druktenis ji isžkoliojo, isz- 
spjaude< — :
dalyko, tegul ije laido liežu-

M

kvailvs

vio..

i 
lt

VIESZPAT1ES JĖZAUS UŽGIMIMAS
Ev. Swv. I/tik. 11, 1—7; S:v. Mat. I, 25.

kad Druktenio
erne net

neiszmanydamap

Tuo 
Augusta

melu Rvmo 
s iszleido insakyma. 

kad Imtu suraszyti visi jo vai 
st i jos 
tlU'l'jo 
mieste*, isz kur paėjo ju protė
viai. Juozapas ir Marija paėjo

'I' eiesoil lis

gyventojai.
užsiraszvti

Žy< lai gi 
tammput

pader- 
mes, o kadangi Dovydas kara
lius buvo gimęs Botlejujo, tai 
ir juodu turėjo Bet lejnjr prisi- 
raszvt i. ♦

Kada Marija su .1 uozapu ai•
J

Dovvdo karaliaus

gimęs

vyko in Betleju ežia rado labai

k < ‘ 1 i 
ėdžiose ant szieuo. -
si pildo pramisza viniai, jog Me
sijas Betlejui turi gimti.

v vst vk lais

gyvulius
mikli užgimė Jėzus

Dievo Simus. Szven-

kad negalėjo sau 
virtos surasti. To

dėl juodu nuėjo už miesto ir 
apsistojo vienoje kuteleje, kur 
piimieiiis gyvulius susivaryda
vo. t’zia 
K risi us 
cziausioii Panele suvvste kudi- 

ir padėjo jin
- Taip isz

daug svetimu žmonių, taip-])at 
kaip ir juodu ai keliavusiu pri- 
siraszyt i, 
vieszbut yje

letlejuj t ari gimti.

(prislėgta, savo alios neturėjusi ' bus dirbti, o tėvas nesiklauzda-' svetiniam žeme,
nei gal-1 mas nei kokio patarimo visa 

vos bepakelti; pasidavė po ki-j uždarbi aprūpimi.
isz .

kentėti

ir toliau nebemegino

tu jungu
papratusi
taip-pat ir toliau kenczi

i
ju! kės, kuprinejo M • I » « • •

vai ku
i r

Bet negali- isz kurios
puses;1 ma ingot i. Argi ant reikalo sa-i 

vo ranka neduoda? Pardavės!
i

tylėti,; 
a,

ranka neduoda
tyli; koki gyvoli, ar kiek 

ir negali kitai]): nes, nors pusei ba linus, 
žodžio prasitarus tėvui ka antį smaigsto po visa rubli, o kar

tai insiiiparojes kad; tais nusitaikęs 
pert i, dvasios ; Tokia laime

.. .. . .• J ’ .’ isigailejimo. Nutvojus f 
vaika, tas mažai savo kojomis 
nuo žemes beatsikels, 
na, gailėdamos

vaiko,
ims lupti,
pasiklausydamas, be jokio pa

x’ utvojus

insiiiparojos 
ims

• g 
visi

pilvą in t rau
ni va nuleidęs 
gudrumai isz-

•>

o* ft
tuoj .vaikams

garavo.
Atliko turgui, jomarkai, 

atliko pirki-įtiiiIu, ar- eigos ir teismai;
su-

ap-l niai, apleido draugai, nuo ku-
■ riu ir Druktenis lenkėsi, kad

ir po daugiau, 
vaikus isztinka 

mažansiai pora sykiu 
tėvui į tus.

i

per me-

Negalima vaikams duo-

nuo jo neszauktus skolos. Ant 
amžiaus galo prapuolė visa jo 
iszmintis.

Visaip ant 
krenta, kitas — kil-

czia matomo, 
gera galva nu- 

, gal per kvai-

svieto mainosi:

Nloly-( ti perdaug, kas ju reikalai ? Iv-
- -— gu nepaede... duona,

tos, sziaip taip tarpininkauja: jjems nerupi vokavo
vaiku sveika-

vienas
Lygiai ir

►
r ' 

laipiin^Pi, užsitikedamas savo
ir remdamos savo 

irukflzmas, smagumas, vargiai tvirta ranka. Prakuto vaikai, 
dar tvireziau reikėjo juos va|* 

Ar didelio amžiaus tavo.dyti, smarkiau suspausti, ka$ 
jnergaite? — kreipėsi Kimbris ne pagautu savo valios. Druk-

1 •
Ilgiii'dlir gyveno Druktenis

ir besusirokuoti...

$ęra galva
p

g t gal prie Druktenio:— toksai teniene visaamži; vyro jungu

X

I
Persigando

Prieja prie

TARADAIKA g

Pasakysiu jum liūdna atsiti
kima, 

Apie jauna ir nekalta vaikina
Kuris pražuvo per bobos lie-į 

žiiivi, I
O kuri turėjo už savo užkuri. 11 

Tas atsitiko vienam miesteli, 
Kur randasi Lietuviu daugeli, 

Sztai p’iklausykit, 
Ir gerai t,e myk it:

Vyras savo paezia labai 
lojo,

Kad ji apgaudinėtu to visai 
nesitikėjo, 

Saliuninkas pas joja atejtinejo, 
Ir aplink jaja tupinėjo.

Burdingieris ta viską mate, 
O vyrui apie tai nieko nesuki*, 
Gaspadine už tai ji nekent(*jo, 
Ir vyrui vis ant jojo murmėjo, 

Idant nuo bordo prasznlyt, 
Ir isz namo ji iszvaryl, 

Buk jisai jaja užrnstino, 
Ir baisoj jaja paniekino.

Vyras ant vaikino perpyko, 
Bobai savo viską intiko, 

Nedorėlė vyra iszmokino, 
Bnrdingieriu paniekino, 

Liope nuo bordo trauktis, 
Nakties laiko kranstvtis. 
Vyras nudavė prietolingu
Ir labai jam szi rd ingo, 

Da pagialb(*jo kiųiareli neszti 
Ir kitus daigtus iszneszti.

Staigai isztrauke
Nekaltai ant

Kelis

1

vienam miesteli,'

žaidulius

Ant krutinės

inv>

J

t

5

peili ant jo, 
jo užsimosejo, 

ūždavo su 
peiliu,

priklaupė su 
’ keliu.

Kuna konia szalta,
Apiplesze nekalta,

Kuparo spina atplesze, 
Brangenybes

Vvrūkas

su savim mi
si nesze. 

atsigai veliavo,
l,l> HI ........... H.IH ....................................M - - m ■ -I - *............ I ............................................................. III

KAIP ISZTEKEJUSIOS
GALI LIKTI PILIETES.

instatimu isz

Nuo žaiduliu dejavo, 
Ejdami per girraite keli an- 

glekasei, 
jojo dejavimo 

baise i.
nebagelio,

Pažeisto burdingerelio, 
Apsakė jiems visa atsitikima, 

Lupomis isztare baisu užkei
kimą.

Paėmė mirsztnnti pas vaito 
Ir apsakė jam visa daigta,
Ka per skylute mate ir gir- 

dejo,
Kada sali liniukas pas gas- 

padine atėjo.
\raitas viską surasze, 

Ir va rauta iszrasze.
Aresztavojo nedora, užkaup

tojo, 
visas pakampes iszjeszkojo.’o

Ant viso gyvasties pasodino. 
Xebagelis baisci ten keptojo, 

O pati ji iszjnokinėjo.
Tuojaus po iszgabenimiii sa

vo vyro, 
Nesze prielaidiniiu daug byro, 

Gerdavo per naktis, 
Prižadėdavo laikytis.

Po tam in kelis menesius, 
Buvo su juom apsivedus, 
Bet vienu vėlybu vakaru, 

Susimusze su savo užkuriu.
Tasai jai dantis iszmusze, 

Ir vos ka neužmusze, 
Taja nedorelia paliko, 

Be jokio skatiko.
J n nedelia laiko,

Boba staigai papaiko, 
Velniui dusze atidavė, 

Per kupra bobai sudavė
In pekla nugabeno,

Ir isz szio svieto ižgabeno. 
Ant to pabaiga mano dainos, 
Apie gyvenimą tokios raganos, 

Kuri vyra in beda in^tume, 
Iri kalėjimą uždare.

Kas isz to svieto bus, 
Jeigu vyrai nepabus! 

Gomora ir Sodoma užejna, 
Pabaiga svieto atejna, 

Turėkite atidarytas akis, 
Per dienas ir naktis.

Ant doru moterėliu nesakau 
nieko,

Ba tosios niekad neiždvko. 
Tik ant paszlemeku,

Ir panasziu nieku, 
Gud bai milemos misiukes, 
Mano brangios ir dailios ro- 

žiukes!

f
* ’Jf’

v

keti už Amerikos pilieczio, ar
ba isztekejusi moteris, kurios 
vyras jau padavė pilietystes 
praszyma, gali pasiusti aplika- 

“ atvažiavimo certifi-
kelius menesius priesz

Pagal nauju
22 dienos Rugsėjo 1922, ateive 
moteris kuri iszteka už Ameri
kos pilieczio po tos dienos, ar- 

, ba kurios žmogus naturalizuo- 
tas po ta diena, jau neima vyro 
pilietyste kaip iki sziani laikui 
dare, ji pasilieka ateive pakol 
pati praszo pilietystes ir atski
rai na turai izuota. Būti natura- 
lizuota jai nereikia iszsiimti 
pirmas popieras ir tik turi gv- 
venti Suv. Valstijose vienus 
metus. Ji turi tureli “atvažia
vimo certifikata”
of arrival), ir kartais turi lau
kti 6 menesius arba (langiaus 
gauti jin.

Paprastai

cija del 
kato” 
vestuvių arba kelius menesius 
priesz vyro natūralizacijos ir 
neturės taip ilgai laukti.

Vedos vyras, kuris mano būti 
naturaliuotas in 6 menesius, tu 
retu nueiti in natūralizacijos 
ofisą ir iszpildyti “atvažiavi
mo certifikato” praszyma del 
savo žmonos. Kaip tik jis natu
ral izuotas jis gali nueiti su žino 
na in natūraliizacijos ofisą ir 
paduoti pilietystes praszyma ir 
ji tada gales būti Amerikos pi- 

3 menesius. Ir tas pats
Amerikos pilieeziais kurie 

vos ateive moterių.

na.
Druktenis par 
smuko, o Joszkis
luma — 'pakilo. Dabar arkliu

kaip ana
i

nepaede... putra
tėvas 

isztvirks;
ims ant nieku skatikus laidy
ti... mažai t (‘gave, mažai ir te- 
iszlois ir pripras prie mažo.

ir del |
1 ~ ‘ I

i pliuszai ir

an ditona (certificate

tai paslepia koki prasižengimai_ perdaug davus -
pateisi-vaiko, tai pameluoja, 

na, kad prie muszio neprieitu.... 
bijosi dar didesnes nelaimes. 
Tėvo upara begaline, o ir vai
ko juk kraujas, no vanduo, vi
sai]) atsitinka ant szio balto 
svieto...

Mergaites prakuto, molynai 
mažai berūpi: jos suverpia, 
iszaudžia. — czerkasus, drobes, 
milukus, apsiredo viožlybai, 
bet in ju parednes tankiai in- 
simaiszo kangarai ir szpviotai> 
ir szilkine sskareles, balistines 
bliuzkeles ir szis, ir tas.

Vaikiukai ir-gi nepikti-už-; 
augo Kloty n a, seseris 
apsiu^ipą, juos.
aug<i NJotyna, is apyuJžut 

Sįzyputįdie-
* į,, # v/t P', jei ’ į',.' • i

piąis IpiĮP Uk ponaic^p ;/}fa-.
mąązuot^ liujtouis jnapjszKolė^ 
mis; pa pi erosu ir-gi iięįrnkk'ta, 
ir iszgerti nedieža pastatyti ir 
turi isz ko, be'skatiko ne sto
vi, Vis tai per tėvo gera galva. 
O jis — tvirtai visus laiko, vai
kams patukus meduoja, bo jo 
žinios nei uguonbs grūdo nei 
pirkti, pei į 
lids. Motypai,

mis; papioi’osu ir-gi ijeįrnkk'ta

pardiibti neturi va- 
ai, vaikams tik dar-

i■ - i . .
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Vaikai klnuso ir 
mažai t o rei
są ves vaikai

tokiu važinėjasi
meta Druktenio buvo sartokas 
o jo k rome nebevieni drobkar- 

ir perkeliai, bet penk- 
skepetai, vilnoniai, 

daug brangiu pre-
Kaip kam Dievas pade- 

—~(jalas.vis-

te v o 
szvento ramumo 
kalauja. J’arpe 
ir-gi nebara.si, sutinka ir susi
klauso, gerai darbuojasi,
kas, rodos, sekasi tvarkoje, tė
vo vedamoje... Tik kas-žin-kas.. 
eme Druktenio aruodai nnra- 
vyties: ar jis prakiuro, ar isz- 
siplete h Negali ir negali bepri- 
pilti; rudeni kietis skamba, in 
aruodus nors bulbes pilk; o pa

ko beklausi: ir sek-

mu ka, ge-

vrisuri
las ir vėplas tenka pakaledoti 
pirkti, ar školiiiti.

Drukteniš kieta 
ra galva visus suvaldo vienas.
Be jo žinibš, nei kojos niekam 
in kieti, raktas diena, nakti 
ant gembes. O dėlto duoneles, 
niekai]) nebesuvaldo — bego, 
bego jum isz pagu, kol visisz- 
kai neisžbogo. Ilgainiui nobę-
liko nei ko’boValgyti 
iszsklj^db1'|)p svieta;
ros galvos levas, isznuomojijs

i

. Vaikai 
o tas go-

1

tuniai 
rubliniai

kiu... 
da.

KUR BUNA.

Paieszkau kūmo Juozą Kru- 
szinska, du metai atgal gyveno 
Ouandagp, dabar nežinau kiįi‘< 
Meldžiu atsiszaukt ant a.dreįo.

--- - I

Du Beis, I^a.
f

Simon Mikelionis, 
Malony Avė., Box 3

i

Paieszkau sunaus Jurgi Toy 
liusza, ppeina isz Kaunos Red., 
Tnu rages Apskr,, Sziląles rfl- 
ra. Jo motina yra blogam pa-

liusza ppeina isz lfauno> Red.;

dejiltie, labai serganti ir nori 
susižinoti sii su ii ii ni pakol da 
gyva. (t.105

A. Teliuszis, 
. Box 541 Morgan; Pa.

I

motervs nori tu
rėti savo vyro pilietyste ir ne
malonu laukti G menesius del 
atvažiavimo certifikato ir kitus 

Į-auti pilietystes 
;ali panaikinti

tris menesius 
popieras.
jeigu

liete iii
su

II

<v
Ta gali panaikinti 

ateive, kuri ketina iszte-

Jeigu pat i gautu cetifikata 
priesz natūralizacija 
priesz vestuves teismo raszti- 
.ninkus palaikys iki pati gali 
naudoti. —F.L.LS.

arba

TEISYBES. Tuszczes pilvas

Pen randasi <Iaug klaidu J

kur meiles per mažai.
* 

noatnesza medaus — o kvai
lys savo iszmintingais žodžeis 
nesutvėrė nieko,

Vienas laszas
daugiau pritrauks mušiu, ne 
kaip visa, baczka acto, 

skolas, jeigu neturi 
užmokėti,.

--^tiktai szįlkai ir auksas mus 
perskiria,
\ * 
padėtu kiuuszini

*

Szirsze savo bizgejimu

me/laus

Nekalbėkie apie
norą j uju

inųno

Esame visi Dievo vaikai

Aidi.

II

Jeigu 'nori, idant viszta 
, turi turėt

#

ilgu pamokslu.
Vagiui ne gaila, jog ji

ne m v Ii •r
*

karo, tiktai gaila jam, jog jisai 
yra vagiu.

4 Deimantas nepatrotina
savo vertes kad ir purvine gu-
Ii.

belia mirties, 
Niksztukas

Sausas kosulys yra tru

* pasodytas 
ant peties milžino, mato toliau 
ne kaip milžinas.

GYVENIMAS
: Sz. Marijos Panos 

PREKE TIKTAI 25c.
W. D. Hookowakf.Co. 

M*h«noy City, R*.
■K
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CAPITAL STOCK 3126,000.00 ■ 
8un»lua Ir Profits 1534.544.50

^jFI. BALI,, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW. Vice-Proz.
Jos. E. FERGUSON, Kaslcrlus.

w
• > i

Mokame antri, procentą ant audėtu ' 
>tnliu. Procentą prldedam prlo Jua 
plalfii i Sauafo ir 1 Liepos, nepal- 
cant ar etneazat parodyt knygute 1 
ar ne. Me a norim kad ir Jus turi- ' 
tumet reikale hu musu banka, ne- ) 
paiiant kr mažas ar didelis. <

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 8 j 
popiet. Subatomla 9 ryte Iki 12 vai. )

Žinios Vi^H

yS v
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D

-M
.»■’ v i

Ant. J. Sakalauskas
IIETUVISZKAS GRAROTUUS 

FR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kūnus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir maltus už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai krelp 
kites pas mane, neft asz galiu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 E. Pine 8L Mnhanoy City, Pa.

MHrtMUatmHilIIMHI•• InIMUHIUIIMIIIIiiIIIINtlHIIII(Mlllf* /

JONAS M. CISARIKAS
Fire Insurance Igent

į Apdrnudžlu (Inszurinlu) Namus 
I
K
E

Tavorus, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies. 

Geriausiose Kompanijose

313 W. Mahanoy Ave, Malianoy City 
I

Ifl

Nelolioj a<1,, . įv Javos.
subato-Kuczin pripnoln

je szimet.
— Per Killed 

yl’isni ir 
dieni) uždaryti.

— Petnyezioje 
žiema.

Malianoįmis 
Saules”

as
•H>austnvo

Sau los 
bus

* 4 * !

visa 
i 

prasidedi)

skaitytojai
•/ ’ ’ Iii i

numeri kita l tarninka.
» k aplaikvs ateinanti

IL'U.lingo kasiki,, pėdo

i B

c

t 
1
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r- W. TRASKAUSKAS.
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 

HRABOHIU8 MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I>aidotuvlu Krlk- 
sztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
620 if. Centre Stw Mabanoy City, Ta.

Lfetlvlaxkas Graborlus

K. RĖKLAITIS

i

Laidoja Numirėlius pagal 
naujaUala mada ir mokslą. 

Turi pagalbininke motere.
Prieinamos prekes.

618 TYeat ^Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

C n A S. S . r A R M L E r 
Beal Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mea galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir teip tollaus.
m W. Centre 8U

Notary Ihibllc

Mahanoy City, Pa.

Tvlrcolansla Lletavlszka
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 

• muL Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 

i kuria. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems Lu Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grot 
tai ir pigiai. Raižykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adrcsavoklte:

Į V. LAPINSKAS
1 601 W. Mahanoy Are-. 
MAHANOY CITY, • PA.

• DIt, JUOZAS J. AUST R A 
(Lietuvis)

■ Buvusia Daktaras Kariumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priitha ligonius lig 10’ vai., 
ryt*. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare.
118 E. Coal St

t eJ«-

Bell Tel. 369-R.
Shenandoah.

GERA PROGA PLIKIAMS!
i -r- -
i

"n; r r '

PILOZOPIJE RAULO.

Vokiecziai negali sau i u k a lt i 
in galva, del ko amorikoniszka 
valdže teip baderuojesi su tais 
Kukhiksklanais', ba tai yra lo
ke susaido, iii kuria reike nio
koti po deszimts doleriu insi- 
raszymo o nieko už tai nogau-
ui, o’ngėntatnž rinkimą sąna
riu gquntt. tfipH pinigus už ku-
tiiibė ‘ turi gud tainis. Jeigu 
valdze uždraustu rinkimą tuju

gud taims. Jeigu

pinig/ii, tai toji suAaide tuojaus 
knbiinkrntytu, nes agentai ne- 

ir duotu 
to-

iurotu jokio prnfilo 
pakojų su organizavimu, 
kia tai mano edvnis.

tai už tai, 
, o ka

is/, to ma-

I
■r i Wr*-

v v

bus Suimtoj.
Jeigu piiksitv nauja siu- 

i užeikite pas 
le užgane- 
keleta do

lt 
> vos kve- 

ienu gy- 
žiuoniu

tą ar overkoti tai
Busit 

liuli ir suezedinst
R vnkieviezin.

(
l<‘i'iv. ant kožno pirkit

— pSenas nietelis - 
puoje, nes turi tik 10 (jj 
vasezio Tukstanezoi

niauks Naujo Meto.
Malianojaus

“Saules” aplaikvs
Petnyozioj. Nopamirszkvite no-

nes

O

Skaitytojai 
kalendorių

>ziolojus.
— Truputi 

ožaitis gana smarkus.
Darbai miesto

pasnigo, bet

ir a pi i n-
kilieji* ejua gerai, kasyklos dir- 

viskasba net visxas uže, 
linksmos bus szventes.

— Turėdami visko 
neužmirszkile apie tuosius ka 
neturi ka 
drapanų del 
musu randasi daug tokiu žnio-

Palinksmykite i - ::----
yvenima laike szvejieziu.

ryta asztun- 
gallios pa-

pavalgyt 
vaiku.

todėl u*

pilna,

ir sziltn
Juk tėrp

11111.

k:
ir jiems

— Petnyczios 
ta valanda, atsibus 
nthldos Ajris/.iu bažnyezioje už 
dusze Juozo Szukio.
žinstami yra užpraszomi ant 
misziu.

— Vandenio kompanija už
daro kelioms szeimynonis van- 
deni, jog laisto be reikalo per 
visa nakti. Panaszei padarys ir 
su kitoms szeimynoms. Vande- 

randasi labai mažai, nes 
nupuolęs sniegas nesntirpo tik 
suszalo. Czodinkite ta ja bran
gia dovana, nes nuo jus pauzių 
priguli paezedumas.

Visi pa-
v ra *

mo

PERSERGEJIMAS

— Malranoy City Water 
kompanija prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines pnipos 
yra nždraudžeroos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mnhanoy City Water Co. (t.f.

i-------------------------------------------------------------------------- ■ ------------------ ---- — ■ n

visus

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

LIETUVON IN 10 DIENU 
per SouthAinpton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandenin kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 tonh

Berengaria
52,022 tonu

Apleidžia Now Yorka kas Utnrnlnka 
Greitas persčdlmas Soutbamptone,. • 

Lietuviai ypatiszjcaf lydGtl • 
In PIIlava 2 klesa $150.00 Kares 
In Plliavn 3 kloAn $100.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Plllavoj važiuojant 
iii Southamptona Ir ten persūila 
ant milžinu laivu.

Grelczlansl laivai pasaulyje,
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bllo agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas justi mieste ar apiolinkoje.

Kožna savaite.

I

Geras Tavoras
Padare varda Guinano Sztoruj

f

<

Negalima rašte geresnio pecziaus už
. - j*! V Buekwalter pecziu. «

ip

I a
* I

I
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Adji diena užklausė manės 
Antanas Munszanaitis del ko 
Įniko žydu szventes darosi to
kia szaltis, rodos aniolai dan
guje gavo kold fit. Ant katali
ku nauju motu, buna szilta ir 
gražu, o laike žydu tai net no
sis susznln. Bet man sake Mi
kas Pa in tuko, jog
jog žydai turi 5683 mota 
t a likai t ikta i 1922, 
tyt, kad žydai sudegino dau
giau anglių per-iaji laika ir da
bar ne turi jojo užtektinai, 
idant ant svieto butp szilta.

4 ’*

Džiovas Pypkei ir klauso ma
nes, del ko asz skolinau pinigus 
del tojo burdingieriaus, kuris 
pabėgo su mano paezia. Jisai 
man.sako, kad nebūtai) craves 
pinigu, tai ne butu pabėgius su 
mano boba, ba r.eturetu už ka. 
Asz jam atsakiau, kad no del 
tos priežasties. Daviau jam pi
nigu, ba žinojau kada gaus, 
tai iszpiszkys su mano boba, o 
asz tada busiu fri, kaip jauni
kis ir galėsiu turėti gud taims 
su ozi kilioms 
ulinio boba ant manos barsis.

ana diena 
su mnnszaine.

TEMYKIT LIETUVIAI
4

Jisai»

be baimes, jog

: I
Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu/ 
szipkortes 
kainoms. Isždirbu doku
mentus visokios, ruszies , 
ir juos užtvirtinu; Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje. 
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite,

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

■ , , — - —K UI „ į II „ „ ....................

kompanijų

Turėdami

iS?

Enamclas netruks " nei nesilups.
Z' •Mažiau kasztuos'* pataisymai, už tai 

kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
eziausio geležies.
geriausius mekaiiikus. Toksai peezius 
turi but geras. ' '

f " * ! "*Z* *k

Yra padirbti per
’ <!♦

> -r j r *

/»
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Moteremš Plusžinei, Kailinei 
ir Kitokį Kotai 

t r

<ų
/

Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi.
Gera ta vora visada apsimoka pirkti.

pinigo mokėsite bet ilginus 
ncsziosite musu kotus.
Gaunate naujausios mados kotus.

Gal ir dauginus

■■ *

a
a
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Antanas Burliola 
užsitranko fain 
o jojo motore toipgi jam nepa
sidavė. Kada juos palicijo pa- 
^tate priesz birrdžisa, tasai ta
re in Burboliene: “Klausyk 
misinke, jeigu tavo vyras užsi
traukė, tai nėr dyvo^ ba tai vy
ras, bet kad tu pasigoj'iai tai no 
Cain. O ji j i ant to: “Mistej- 
burdžis, dabar turime sufridže 
tai kas vyrui vaJe tiii ir boboms 
vale. — Burdžis abudu uždare 
ant siks dejs. * * *

DžeikLs, sūnūs. Kumszczio, 
ketino merit su dukteria Ste

bėt bijodamas in- 
slona, pradėjo 

1 ‘ Ir |<o 
tu verki mule? juk tau nieko 
pikto neteistos? Ziurek ant ma
nos tu asile, argi asz noapsipa- 
eziavau? Džeikis ant to atsake: 
“Data ai rait fater, tu apsive
dei su mario motina, o asz tuViu 
paeziuotis su visai svetima 
mergina. — Kimias.

TAMAQUA, PA.

Burboliene:

ant to:

*

sūnūs

po Zalczio, 
stoti in taji 
verkti. Tėvus jam sako:

ATSAKYMAI.

P. K, Detroit, Midi. — Ktūl 
ir tėvas nebūtu ukesn szio skly
po, tai tas 
jojo czion gimusiu 
Vaidai czion gimia yra Snvie- 
nytuįju Valstijų uloesai norints

niekor neužkenkia
vaiku. —

tevafc neturėtu ukesiszku po- 
p i oi m.

v

KOŽNA SEREDA. 9 ryte Iki 8 vakaro.
2-tras Floras - 44 WEST BROAD ST.

7
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DAKTARAS L W. HODGENS

$
I i »•
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I GUINANI
■

201 W. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

i
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Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer
tinu Grojiku ir Mokytoju.

Arablazka Mostls yra tikra! pasek- 
minga Ir kas prfaiuna kelTbllka stem- 
pa ir savo adresą tat aplalkys tuju 
arablazku gyduolių dykai, Raižykite 
ant salo adreso Dr. J m be o, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite Isz szfos progos via! kurie yra 
pua-plllilal arba visai yra nuplikta, t. f.

Mes taip-gi turime geriausi
pasirinkimu ir kitu muzika-
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai. 
GEORGI&VITAK MUSIC CO 
4639 S. Ashland Ave. Chicago.

>

M

""royal mail 
apmokėta keuone

Pargubenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Unija.
SpociiUiszkas • 

<lefilietuviu pasražieriu, geras 
valtys 
visliems.

/ PhllttdoUpliiu Specialistas 
Užsisenejusla Ir Chrouluzku Liga 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimo, per daktaru kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkote nuo manes yra 
gvurantuotas. , ,

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kili 
esą padare, utojklte pas manę ir pas- 

| laptlugal pasikalbėsime. Laukti x yra 
Vuvojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumai po val
giui, inual, svaigulis, silpnumas szlr- 
^ies, ir visos viduriu-'netvarkos grei
tai palengvinti. ’

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

Silpai vyrai ar pajėgos justi jaunts- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ir 
silpni? Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

.liuiuntlzmas visokiuose padėjimuo
se; lelppgi isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasfduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni Ir riuvarge, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
goH, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, Iszblisžkusis Ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stokus en
ergijos. Todėl nelaukite.

«
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[RAmj08-AMERIK0C|
? įL$ LINIJA 9Bi'oaJvay, Nev^tork N.Y L^ |
J TIESI
9 KELIONE

Vuvojinga.

papuczkoe,

i . Pasekminga! gydžlu kata ra., astma,

;v czisįj kambariai

> v

i

Di deli parankus greiti laivai 
į tankiai iszpi’aukia 
lORDUNA 

/ORBITA
TZ»aivakortes in visas; dalis 
/ , dalis Europos. 

fRaszykite o gausite knygute.
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO2APANY

20 Broadway. . New York, 
Arba pas vietinius, mantus,

ORCA
OHIO

duNpll, užimąs galvojo, trumpo' girdei 
Jiruo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odoEflr speclales Ilgas pilvo, Inks
tu. kepenų, pūsles, lumbago lr neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Is'zuiszkiuslu kokis skirtumas, geros* 
uis ir daug pagolbantis yra mftno spa- 
sabas gydimo. Podekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju/ Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomondavoti por 
garsingiausios Europos ir Amerikos 
Specialistus:
Kotvorgais ir Petiiycziomis 10 
vai. ryto iki 8'val. vakare^ Su-

l balomis 9 ryte iki 12 piet.
j Dr, Hodgens Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa.
** f . A., i 'i1

"I )

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iA tavo sielvarto ! 
Takiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffle 
pleiskanų mirtinąjį priešą/ 
Suvilginkito Rallies savo gal
vos odą kasdien per kokią
savaitę laiko h’ pleinkanos 
tuojaus pranykti. Naudokite 
r ' '
tuo budu užlaikykite savo gal-
N

savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiokoso, arba prisius- 
t 4. •• •• a • • ♦ * 1 t a _ _ I 1 .

, Naudokite
Rutiles nuolatos iv po to, iv

vos o<lq švaria ir sveika ir

I

kito 7Je. tiesiai j laburatorijįi.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St 
Brooklyn, N. Y,

S. JUOCNUKIS.
Lietuvlszkus Krlnuozius.

Pasiuva visokiils Siutus ir Ovorko- 
tus pagal naujausia mada ir isz 
gerinusio materljolio pagal noro 
kostumeriaus. Sintis pataisau ir 
iszprofllnu Ir pmltirfiu kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas Ir 
busite visame uiganQdlnti,

■ k r ' i n -e1 7

(Urbfts įvąrantuojftmas ir

102 E. Centro į., SHENANDOAH.
I I ■> f I

—— i » ..a w << o i
fc ■

*

a4 O

•iį $103.50. Iii Piltuvą $106.50. Iii Liepoju $107.
I>li II <111x11 iii VavItm IiLmIIii-

į Kreipkltos prie Vietiniu Agentu.

VYRU
LIGOS

i>'W -m «m

&

LIETUVA
PER. HAMBUP.GA.Pn <1

p.g^,ptltaą.
ARDA DEPO JU.

Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora) 

Visa treczln klasa padalinta !n kam- 
barus ant 2, ū 0 Ir 8 lovų.

ESTONIA......... 27 Gruodžio !
LITUANIA ......... 17 Sausio d

] !kz N'ev Votko ar Philadelphia In llamburaa I
►

Isz Philadelphia in New Yorka geležinkeliu.

i
-J“

<
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Daktaras KOLER yru vienatinis tarpe Lietuviu Daktarių 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varazavoje, studijavo beglje 32. 
metus Invalrlaa Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuoduka 
nlal -patinsta. Gydo užslnuodlnlma kraujo ir silpnybėm 
vyru, spuogus, nložojlmus, ilgas tinimo, invalrlaa Ilgas pa- 
elnunczliiH nuo neezystumo kraujo. Atsiszauklte ypatlaz- 
kal, per laiszkus usz negydau. Dr. Koler kalba Bualszkal 
Ir Lenkiszkai.

[S DR. KOLER •

Ofiaos valandos nuo 9 ryte lig S vakare 
Nodellomls 9 iki 2 popiet.

$38 FENN AVE„ PITTSBURGH, PA, 
' “l| P ° " • » ** 1 "
T
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Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA'. ' r

----- 7Norį kad taupy tumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupi n i mo ar . Czekiu 

• skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prietoliai 

banka jeszko dauginus prįoteliu.
ir szita

. v < Ji suteikia paturima kur geHliusia hįąįestjt
' pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.

Gera bunka yra justi geriausia'prietelis.
Dekite savo pinigus in k ‘

.MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
----y---

► DIREKTORIAI: 
D. F. GUINAN, Sok. Kasijerlus '

/

J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIĘVICZIA. P. C. FENTON,

D. M. GRAHAM. Prez.
x LEON ECKERT, Vice-Proz.

T. G. HORNSBY, A^ UANISZEVICZIA,;M. GAVULĄ.
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