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pasikorė savo 
Carlsonas isz- 

ir vaikus

Veluk pasikart ne kaip ejti 
in suda.

Chicago. — Bijodamas stoti 
iu suda už užpuolimą ant 15 
metu mergaites, Filipas Carl 
son, 34 metu, 
miegkambarije.
siuntė savo paezia 
pas gimines in sveczius. Szei
myna nieko nežinojo apie jojo 
aresztavojima, nes užlaikė tai 
slaptybėje.

Vaikutis nurijo kvoteri.
Ashland, Win. — Ketiniu 

metu sūnelis .Jono Justice ana 
diena turėjo operacije ant isz- 
emimo kvoterio isz gerkles ku
ri nurijo. (iperacije 
be naudojimo peilio.
Didele kontrabanda arielkos.
Washington. D. C; - 

Kalėdas kontrabandai atgalio 
no in Suv. Valst. geros arielkos 
verties deszimts milijonu dole 
riu. Arielka likos iszsiunsta in 

Prohibicijos agen
tai sako, buk tasai szlapias fa- 
voras likos atgabentas per dau
geli laivu isz Kanados, Kubos, 
Fra ne i jos ir kitu sklypu.
Pražilo laike didelio szturmo.

New York. — Kapitonas 
Boisson isz francuziszko laivo 
“Savoie,” atplaukė in ezionais 
pasekmingai, norints 
baisia kelionia per mare 
kios nepamena in

atsibuvo

visas dalis.

I

I

,r

-- ■'    - ~ ~ r - - - *—r~  -f-f- ' ■ " ■-*'**-' 
....  r. 1 ■ ...... I 'F ■ ■' r 'C I f ;

50 metu in kalėjimą už nužudi- 
nima savo dukterim

Anta-
nubaustas
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Priesz

turėjo 
•s, k- 
metus.

jog

Ant laivo radosi 320 pasažie- 
nu; - Motere-Ed^irdsienc is? 
Buffalo, kuri radosi ant laivo, 
buvo teip perimta baimia, 
visiszkai pražilo. Priesz tai tu
rėjo juodus plaukus, o sziadien 
iszrodo kaip 80 metine senuke. 

57 lineziavimai 1922 mete.
Tuskeegee, Ala. — Praėjusi 

meta po visas dalis Suv. Valst. 
likos pakarti 57 žmonis per 
inirszusias mynes žmonių, terp 
kuriu 13 likos iszgauti isz ka- 

i nuo palici- 
Arti 60 žmo 
nuo mvniu ir

Įėjimu o 17 atimti 
jautu ir szerifu. . 
niu likos atimti 
apsaugoti nuo pakorimu. Mete 
1921 atsibuvo daugiau linczia- 
vimu ba net 64.
Soviatai vage amerikoniszkus 

pinigus.
Manitowac, Wis. — 

pribūti in Amerika, 
sau pirsz- 

raszo sesuo 
isz Rusijos

4 4 Kad

negali

va!

galeezia 
tai dirbezia, pakol 
tus atidirbtai!,” — 
Adomi) Kaufmano 
broliui. Tolinus rnotere prane-
sza broliui, buk josios brolis ir 
sesuo mirė isz bado, nes 
dže paėmė josios pinigus pri- 
siunstus per broli. In bažnycze 

ejti, nes ne turi in ka
pasirodyt. Tukstanezei žmonių 
panaszei kenezia.

Trilekos metu, o jau geras 
vagis.

Philadelphia. — Dideli 
džiaugsmu(?) turi Antanas 
Vaicekaiickas isz savo sūnelio

turi

13 metu Mikolo, kuris ana die
na isztrauke isz banko 110 do
lerius kuriuos tėvas suezedino. 
Vaikas iszejo taja diena isz na
mu, kalbėdamas, jog ketina ej
ti cziužineti, o kada vakare 
ndsugrjržo, tėvas davė žine pa- 
licijar* vėliaus persitikrino, 
buk sūnelis iždume su pinigais, 
‘‘pažiūrėti svieto”. Kap ji toli 
tiejei pinigai nunesz, tai neži- 
ne.

Arr'itu) 34 METAS

Jauniause advokate lUinojui.

Valerije Oronin isz (’liicagos 
užbaigė pasekmingai 
advokat

kada dažinota.

mokslus 
o. Mergina turi vos 21 

metus ir yra jaiiuiausę advoka
te visam 1 Ilinojaus va 1st i,įc.

Nenorėjo pinigu, dalino 
visiems.

( liicago. — Gustovas Malec- 
kas, likos pripažintu beproeziu 
ir uždarytas beproeziu priglau- 
doje Dunning,
buk Maleckas (lalino savo pini- 

del nepažystamu žmonių.
Al a lock i s sėdo in truki Bois. 

Idaho, per Kaklas ir per visa 
kelionių in ('hrcfigu dalino pa 
sažieriams pinigus. Kundukto- 
ris tai užtemimas surinko ad- 
gal pinigus, viso 650 doleriu ir 
atidavė Maleckiui. Kada iszli- 
po isz trūkio Chicago, sutiko ji 
palieijantas, kuris 
stoties kur rado 
doleriu. Žinoma palieijantas ir 
ta atėmė.

Da pirmas žmogus kuris ne
turėtu godumo ant pinigu.

Barzda užsidegė — sudege 
ant smert.

Lancaster,

r>

paėmė ant 
da tūkstanti

Kansas City, Kaus, 
nas Dinello, likos 
ant 50 m(įtu in kalėjimu už nu

iro vienuolikos me- 
Eloros. kurios la

vona surado upeje Mississippi. 
Jojo antra duktė likos teipgi 
surasta, upėje ant rytojaus. 
Tėvas prisipažino prie žudins- 
tos.

Ir musiszkei bėga in Meri- 
landa apsivesti.

Elkton, Md. — Nuo kokio tai 
i n s i n iv le j u si os pore 1 es 

pradėjo traukti in ezionais isz 
visu szaliu susiriszti mazgu 
moterystes, nes ezionais gauna 
pigiau szlinbus 
miestuosia.

Naujus Metus 
szliubus sekanezios 
nepriskaitant kitu tautu pore- 

\\ . Kaczanowskis su p. 
Elzbieta Delong isz Fila.delphi- 
jos; Mikola Abromaitis su Rū
ta Martin isz Shonadorio; Ed* 
ward Kovalski su Ona Vojnik; 
Petras Danowski su Ona Kucz- 
marski isz Mount “Carmel.

Mire turėdama 104 metus.
Murphysboro, Ill. —■

Bea'rd, kuri miro ezionais, bu
vo viena isz seniausiu 
toju valstije IIlinojui.

žudihim’/i si 
tu dukreles

laiko

Per

les:

14 vaiku sužeista i 
ežioje mokslaineje.

Lanett, Ala. Keturiolika 
mažu vaiku likos sužifistąis ka-j 
da bego isz dQgancziosimoks- 
laines. Ugnis prasidėjo skiepe. 
Tume laike moksląhieje radosi 
apie du szinitai vaiku.

2997 laivu perplauke per Pa
namos kanala.

Panama.
kanala 1922
2997 visokiu laivu užmokėda
mi $12,573,407, perveždami ar
ti keturiolika milijonu tonu vi
sokio ta voro.
Agurku 42% mažiau už 1921 

meto, 
n: C.

21 sužeisti ai|t geležinkelio.
Calgary, Alberta, Kaiųida.—I Calgary, Albertą/Kaiuula.— 

Dvideszimts vienas pasažioiiai 
• likos mnž daugiau sužeisti ne-

! laimėjo ant Canadian Pacific' ras 2 vai.

no kaip savo

aplaike 
poreles

gyven- 
Turojo 

jiji 104 metus, paliko septynis 
anūkas, devyniolika praanuku 
ir szeszis prapraanukus.
Vyras subadė mėsiniu peiliu 
savo moteria, —jo.įre .ligom 

buteje. < •
Chicago. — Magdalena Be- 

(Baleszkevieziene f.),

S. Hermitage 
aut Town of Lake, užva-

leskevins
33 metu moteris, gyvenanti po 
numeriu 4315
avė., 
kar pasimirė pavieto ligoninėj
nuo žaizdų, jai padarytu jos 
vyro peiliu. Dalykas tame. Pas 
juos gyveno keli vyrai burdin- 
gieriai, del kuriu kilo szeimy- 
niniai nesusipratimai, o vėliau 
ir barniai. Jonas Beleskevins 
(Baleszkeviczius?), jos vyras, 
sako, patemijes artimus ry- 
szius tarpe savo moters ir bur- 
dingieriu. Del to jis pradėjęs 
jeszkoti priekabiu, kurios pri- 
vedusios prie barniu ir musz-

patemijes

Per Panamos 
meto perplan ke

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijų Žemdirbystes Depar
tamentas iszduoda raportą, ku
ris sako, jog agurku 1921 
auginta 2,61.9,480 buszcliu, kas 

už 192 r

11).

su mažo j imas’ isz 42% 
m. Priežastis to yra, jo 
m. buvo ilgas :........ ......
m. ant kiekvieno akro auginta 
71 buszclis agurku bet 1922 m. 
tik 50 buszcliu. Akru 1921 bu
vo 63,220 bet 1922 m. 52,8.°,1.

Michigan valstija sziais me
tais daugiausia augino su 
1,002,000 buszeliais. Wisconsin 
augino 365,500 buszcliu, Colo
rado 200,000 buszcliu; Califor
nia 185,000 buszcliu ir New 
Yorkas 146,550 buszcliu.
Caro kariszkas vadas jeszko 

darbo.
Seattle, Wash. •— Generolas 

Aleksandra Ivanovas kuris 
1917 mete buvo p’riausiu J<a- 
riszku vadu cariszkos kari li
meno s,

O* 1922

Girtuoklyste platinasi.
DetroiL'Mich. —* Mete 1922 

ezionais palicije aresztavojo 
9739 ypatų už girtuoklyste ar
ba 2558 daugiau ne kaip 1921 
metė.. 'Kone penkis tukstąn- 
czius aresztąvojo už kontra-
banda ir dirbimą munszaiues.

------ - ,
Thomas, W. Va. — . Darbai 

ezionais ejna pamaželi, di^ba 
tiktai puse laiko, kitokiu dar
bu czion nesiranda kaip anglių 
kasyklos. Turėjome straika l>et 
sugryžo apie 400 darbininku, 
nes straiko nelaimėjo. Lietuviu 
ezionais pusėtinas būrelis, bet 
nesutinka ir tankei atsibuna 
visoki nesupratimai o ypatin
gai kur gyvena po 3 ar 4 szei- 
mynos drauge. Decemberio 17 
tūla moterėlė nuėjo pažiūrėti 
in tvarta karvutes ir ka ten 
pamate, tai net suŲyko isz 
baimes. Ant szieno gulėjo 
siszkas erelis.” 
ke, bet moterėlės da ir sziadien 
plustosi, o tai vis isz priežas
ties tosios munszaines. — Vest- 
virginietis.

Gaisras Kaiszedoryjc.
Kaiszedorys (Traku apskr.) 

sz. ni. lapkriczio men. 25 d. 
Kaiszedoriu mieste kilo gais- 

vakara pas
Savanoriu gatvėj, 
malku sandelis, bet per m. 15 
tapo likviduotas be jokiu med
žiaginiu nuostoliu.

D a r ’ ne i szs i sk irszc z i u s 
tinai žmonėms nuo 
gesinto sandelio, 
rodė kitoje miesto vietoje ug
nis apie pora szimtn metru to
liau priesz veja. Užsidegė tojo 
pat pil. B. sandelis ir gyvuliu 
tvartas, stovinti prie Valstybes 
iždines namo. Czia jau nepa
vyko laimingai užgesinti ugni, 
kuri didžiausiu smarkumu ple- 
tesi ir per penkias minutes ug
nis apėmė visa trobesį, nuo ko 

pavojus ir

pil. T. 
užsidegė jotrenkė in 

artimoje
kuris

Montreal ekspresą 
Bassano, Albertoje.

Didele ugnis Filipinuosia.
— Prichuestiję Ma-

miestelijė Navotas, 
grinezeliu 
apie 

pasilikdami be pasto
vėjus praplatino 

konia iždegino

geležinkelio

Manila, 
n i los 
uis 
kuriosia
žmonių, 
ges.

gal ti
pi 1. T. uz- 

staiga pasi-ug-

2000
suneikino 400 

gvveno

Didelis 
liepsna kuri 

’ visa miestą.
Žudintojaą Lenkijos preziden

to bus suszaudytas,
Warszawa. — Niewiadoms- 

kuris nužudo Lenkijos pro- 
, bus su-

kis, 
z i d e n ta N aru ta v i c z i u

sauslaikis. 1921 szaudytas 10 diena Sausio. So

vadu 
pribuvo rn cionais ant 

laivo Ivo Maru.
, Generolas apsigyvens 

nais, pakol iszmoks angliszkai 
ir dirbs bile koki darba ant 
iszsimaitinimo.

czio-

Nepaprastas atsitikimas.

vienas 
, gavo

Vokietijoj neseniai 
pilietis, pardavės kiaule

G ryžti s ua- 
atsitike, kad jo 
mergaite), pa-

50 tukst. markiu.
mon kaip tai 
duktė (maža
griebus sziuos pinigus, inmete 

_ • Tę- 
apmaudos paimtas, nukir-

iždines na-

‘ ‘ ru-
Vyrai susitai-

Moskva.
nauju metu

das pripažino ji kaltu subatoje 
ant suszaudimo.
Amerikos ižgialbejo 10,000,- 

000 nuo bado.
— Pradedant su 

, Rosijoi pradeda
užžydet nauja gadyne. Praejta 
meta vieszpatavo baisus badas 
kuris apėmė daugiau kaip dc- 
szimts milijonu žmonių ku- 

• vj uos suszplpe Su vien i ti Vals t i- 
jei ir da suszelpineje.jei ir da suszelpineje. Kad ne 
Suv. Valst. tai sziadien milijo
nai tuja žmonių butu miria.
Bolszevikai uždarę katalikisz- 

kas bažny ežias.
Petrograde bolszevikai visai 

uždare kataliku bažnyczia ir 
kataliku kunigams uždraudė 
turėti bent kokias pamaldas.

Petrogrado vyresnysis komi
saras 
4 4

tinejo Rusijoje gyvuojąs insta- 
tymas isz 1919 m., atskiria 
cerkve ir bažnyczia nuo valsty
bes ir visokioms religinėms 
organizacijoms nurodo užsiim
ti vientik religiniais savo rei- 

Religiniai reikalai ne

Žaicev korespondentui 
iszaiszkino; ’ ’ kad bolszevis-

I

g re s e 
mui.

Atvykus milicijai, 
kariuomenes dalinis ir ugna- 
gesiums (savanoriams) j u pa
stangomis 2 vai. naktie gais
ras tapo lik vidupys su mažais

vietines

medžiaginiais nuostoliais, isz- 
skyrus sudegusia viena karve 
ir tris valdžios arklius, kurie 
pil. B. tvarte stovėjo.

Gaisro kilimo priežastis kol 
kas neiszaįszkinta ir jo ‘kalti
ninkai dar ngsurasti, nes anot 
maczinsiu pirmos ir antros vie
tos gaisro pradžios nuomones 
tai buvę piktos valios žmonių 
suplanuotas darbas ir kuomet 
tuo pat metu kilo dviejose vie
tose ugnis ir isz vienokiu tro
besiu ir vienokiu padegimu, ne 
isz vidaus, bet isz virszaus, isz 
pastoges.

Pittston, Pa. — Sausio 24 
lietuviszkas klubas laikys pui
ku pokyliu ant Elks svetaines. 
Užpraszimai jau likos iszsiuns- 

aplaike ir redaktoris 
“Saules,” už ka nuoszirdžei 
dekavoje komitetui. Sveteliu 
ant tojo puikaus pokylio keti
na suvažiuoti isz visu szaliu, 
nes yra tai vienas isz pui
kiausiu metiniu pasilinksmini- 

musu lietu-

T Y *

ti, kuri
Saules,

mu koki surengė 
viszka jaunumene.

Sugar Notch, Pa. ~ Darbai 
ejna gerai ir pribuvusiems ne 
sunku aplaikyti darba. Visi bo
sai kasyklų likos permainytais • 
ir ne žine kaip su žmonims ap- 
siejs. Žmonelei mtfhszaihe ■va
ro kaip isz rago, 
boję katilėliai pisžkiha. diena ir 
nakti o saliuninkai balsei pyks
ta, jog žmones savo varo ir ne
duoda ne gero ir priskundže 
valdžei. Czionaitinei jaunikei 
yra apmiria, ir be jokios gyva
tos, nes merginos iszteka už 
ungaru arba ajrisziu o tankei ir 
už protestonu. Žmonelei gyve
na malszei ir broliszkam suti- 
kimia, bet atsiranda kaip kada 
kokis kvailys kuris apterszia 
visus, bet ant gilukio mažai to
kiu czion randasi.

— Parapijos reikalai eina 
gerai, kunigas Sziupszinskas 
darbuojesi del labo visu lygiai 
ir yra mylėtas per savo parapi- 
jonus. — Saldusrieszutis.

kožnoje stu^

Tremtiniu Gražinimo.
Skyrius, atitaisydamas savo 

praneszima 1922 m. lapkriczio
27 d. pranejsza, kad lapkriczio
28 d. parkęliavo Lietuvon 506 
tremtiniai, isz kuriu lietuviu 
377, žydu 114,

9
rusu 13, vokie-kalais. „ 

turi but maiszomi su labdary-^cziu 
bes darbais.

Zaicev sako, kad Petrograde 
kataliku bažnyczia ne vien no- 
prisitaike prie to instatymo, 
bet dar nuolat reikalavo sau! 
kažkokiu privilegijų.

Dėlto, bažnyczia visai užda
ryta. Tas pat parėdymas pri- 
taikintffš ir Maskvai.

Kaip to, taip' kito miesto 
katalikai sziandie negali turė
ti jokiu bažnytiniu pamaldų.

ugnin iiypinigai sudegei 
va s,
to jai abi rankiiti
pakentus skausmo mirė. Tėvas 
supratęs, blogai padaręs pasi
korė. Motina, prausiasi kitam 
kambary kudyki, pajutus 
truksz.ma, iszbego pažiūrėti, 
kas dedas ir pamaezius krau
juose negyva dukre ir pasiko-. 
rusi vyra, staiga

toji, nebe-
kareiviai

boileri nuo ko tyniu. Ypatingai barniai ir ne
susipratimai iszsivyste per Ka
lėdų szventes. Pagalios bar- 

pasiekė
diena po Kalėdų

Tuomet intužes 
vyras, Jonas Beleskevins, pa
ėmęs ilga biiczcrhius peili puo
lė ant savo moters Magdale
nos. Pripuolęs jis ja. pradėjo 
muszti ir peiliu perdare jai 
krutinę tris kartus.

Tuoj tapo piiszaukta polici
ja. Peiliu subadyta moteris 
tapo nugabenta pavieto ligoni; 
non, kur jinai ir pasimirė ant
ra diena. Užpuolikas, vyars ta
po aresztuotas ir uždarytas 
įžaltojoM. Burdingiėriai taipgi 
buvo areszluoti,^ 
tapo paliuosuoti,’
Naujas Metas buvo del nekuriu 

labai nelaimingu.
Chicago. — Czionais per 

Nauja Meta y įmonių likos

užsidegė nuo ug-

iszkeliavo in Berwynd 
kasyklas, Somerset 

isztv- 4' 
padėjimą dar- 

buk fenais

m

sodžių

niai 
laipsnio 
gruodžio 26.

aukszcziausio 
po

k ūdyk i, 
iszbego

mire, prau

Pa. — Jonas 
Strickler, 75 metu, sargas czio- 
naitiniam fabrike likos suras
tas negyvu. Striekleris turėjo 
ilga barzda ir badai nuėjo in
most augliu in 
ilga barzda
nies kada atidarė pecziu.

Pennsylvanijoi tikra darbi- 
ninkiszka nelaisve.

New York. — Majoro llylan- 
do darbininkiszka kamisije ku
ri
White Co. 
paviete, Pennsylvanijoi, 
rineti tenaitini 
bininku, pranesza, 
darbininkai yra laikomi tikro
je nelaisvoje per kapitalistus, 
buk szinitai szeimynu gyvena 
kaip laukinei, moteres ir.vai
kai vaikszczioje basi, kojos su
kruvintos ir apdaužytos nuo 
ledu. Tula motore likos iszmes- 

priesz pagimdima
A psiginklavia sargai 

paniekineja moteres ir mergi
nas, jeszkodami visokiu^ prie
kabiu su darbininkais ant pra
dėjimo musziu.

Anglekasei Berwynd kasyk
la, prisidėjo prię straiko 1922 
mete su kitais, o kada likos pa
daryta taika su kompanijoms, 
tai didesne dalis minksztuju 
kompanijų pt^sirasze ant sutai
kęs, bet Berwynd kompanijų 
nepasirasze ant taikos ir da 
lyg sziam laikui tonais darbi
ninkai straikuoje, už ka likos 
iszmesti isz kumpauiczihi sta
bu ant lauko^

l¥-l^nBfTw.vn‘l yra vertas. 
apiJe,300,milijonu doleriu ir 
gyvena New Ydrke^ . vota už airiuokalvste

ta laukan 
kūdikio.

K

I

bet neužilgo

u žmu szl i įpįi;f automob i liūs, 
vienas nužudytais, o. szeszi mi
le nuo inunsiainbs. ’: y

f* 1 r--'

nuo inuns^aini?s. ; i. %
Columbus, Ohio. — Po visa 

va i st i, žuvo 
mosią.

New York. —- 
nuszauti, 18 mirė nuo munszai
nes, o 6 užmuszti per automobi
lius.

Philadelphia.
užmuszti į per automobilius, 2 
persza.uti,,į mirė nuo munszai
nes o suvirszum 1000 are'szta-

18 žmonių nelai

me turi likos

Du likos

sykloj likos kūdikis prigėrė.

DIDELIS GILU KIS MEDEJU.
. Szie medėjai turėjo dideli gi lūki atia diena

500 svaru moszka, 9 pėdu ir 11 coliu ilgio
Ir « n: (111, j... i— >. __ ’„1!.. _• r-»-

Lenku žiaurumai.
Lapkriczio m. 21 — 22 hak- 

ti lenku partizanai, 
ir policija skaieziuje 150 žm. 
užpuolė Didžiasalio
(Zarasu apskr. Dukszto vals.) 
neutralineje juostoje, iszsivare 
14 vyru, o vienh 20 m. mergai
te, 
šia per Įauga praneszti kitiems 
apie “svecziu” atvykimą, nu- 
szote. Isz gyventoju atimta 
pinigai, auksiniai 
bužiai ir kt.

Ta paezia nakti lenku karei
viai skaieziuje 40 žm. su dviem 
kulkosvaidžiais užpuolė to pat

Angele Lubuskaite, szoku-

svecziu
gIsz

žiedai, dra-

valscziaus Vardžiakiemo so
džių. Grįžusi isz Amerikos pil. 
Varanecka Petra žiauriai nu
žudė ir atėmė jo visus dolerius 
ir daiktus; suėmė tris vyrus 
ir kartu su žuvusio lavonu isz- 
gabeno Dukszto miestelin. Gi
minėms praszant lavona sugra
žino. ____
men. grižes 
m. amžiaus, nevedes, tikras 
lietuvis ir < nepriklauso jokiai

H H
i

Amerikonas buvo vos 3 
isz Amerikos, 26 
nevedes,

partijai.

užmuszdanH- 
Yra tai didžiause __

DuBois, Pa. f Liūdnas Ka
lėdas praleido szeimyna Jono 
Radevicziaus, 312 South Avė. 
Kuczios diena aplaike telegra-
ma nuo savo dukters Damini- 
kos Nasiuleviczienes isz De
troito idant pribūtu ant laido
tuvių savo žento kuris nusižu
dė. Motina iszvažiavo nežino
dama isz kokios priežasties 
žentas mirė, bet kada pribuvo 
ir stojo prie grabo krito negy
vą. Daktarai sako, buk velio
nei truko szirdis isz didelio su
sijudinimo. Utarninke atveže 
kuna namo, o seredojo atsibuvo 
laidotuves su w bažnytinėms 
apeigoms ir palaidota aut vie
tiniu Szv. Katrės kapiniu. Ve
lione pergyveno Amerike 20 
metu, buvo del daugelio pažys
tama ir nuo visu mylėta. Pali
ko dideliam nuliudimia vyra 
Joną, du povaikius, 6 dukteres 
ir 3 sūnūs. . . i TflMtfiS• tumi

Kompanija Standard Oil ęo., 
apgarsino, buk nuo naujo meto 
mokes szimtu procentą del sze- 
rininku ir buk kompanija pa
didins savo kapitola nuo 140 • 
lyg 250 milijonu .doleriu. Toji 
kompanija turi sziadien grinais 
pinigais bankosia 30 milijonu 
doleriu. Jau toji kompanljc 
neprivalo bijoti subankrutihi-

Paprastas amžis ameriko- 
niszku gyventoju daejna lyg 56 
metu, arba 15 metu daugiau ne 
kaip 1870 mete.

Ilgas amžis žmogaus lygina
si su apszvieta. Ilgiause žmonis
gyvena Naujoi Želandijoi, ba 
net lyg 60 metu, o trumpiause
___ _ - ii k ». _ . L ... ’>11   1Indijosia, kur nuo tukStancžio 
metu apszvieta in tėnttis ne«



KAS GIRDĖT
melas

f

į f

t
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Kas metas ant viso svieto 
niirszta suvirszum puse milijo
nu žmonių nuo vėžio, dakta- 
riszka žinysta lyg sziam laikui 
da ni*iszrado budo kovoti prie- 
szais laja, baisia liga. Paežiam 

Va 1st i josią mirė 
praėjusi meta 78 ypatus ant 
kožno szimto tukstanezio gy
ventoju, o gal ir daugiau, ba 
ne visi daktarai praneszn svei
katos valdžei apie laja liga nuo 
kurios mirė juju ligoniai. Ang
lijoj ant kožno szimto tukstan- 
cziu gyventoju mirė 94 nuo vė
žio;
76, o kiti sklypai 
žiau.
ta nuo vėžio Iszpanijoi, o Indi- 
josia gyventojai visai neserga 
ant vėžio panaszei ir •Japonijoj. 
Bet czionais Suv. Valst. Angli
joj ir Franeijoi

virtoji* Imti jai dėkingu, tai su- 
plii'kc jai taip kaili, jog likos 
arc^žravotu.

užTaigi, 
piktu!

i

gerar» užsimokėjo

Puiki karūna del Popiežiaus.

SAULE
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Suvienitosia 
meta

gal ir
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Holandijoi 93, 
parodo ina-

Mažiausa žmonių mirsz-

Francijoi ot/.K
.jL *

n.4.
i

7

vėžio liga pla- »

Paveikslas parodo trijų laip- 
karuna, iždeta puikeis 

žemeziugais kuria padovanojo
sum

tinusi su kožmi metu dauginu. ; |>jllszllj X | parapijų-
n - Inai isz M i lano diecezijos.

Jeigu Fordas užtvirtins sa-i 
vo planus, tai neužilgio Chica
go pastatys nauja fabriku ku
riame dirbs 16,(MM) žmonių. Ta
sai fabrikas 
szcszis milijonus doleriu, 
tai didžiausvs automobiliu fa
brikas ant viso svieto.

Fabrikas rasis aid 70 akeriu 
žemes prie Hegewicb, 
upes Cahimvt, arti g(*li*žink(*lio 
Xickt‘1 Blate, kuri Fordas pir
ko idant iszsiunt inet i savo au
tomobilius, 
dirbinės

Ka rasto nple knyga ‘"rūkstantis 
Naktų Ir Vlma”

kasztuos Fordui
Bus

prie

l’asai fabrikas pa- 
kožna diena penkis 

szimtus automobiliu.

f 11

butu suau- 
motinas, žino

\’isi sutinka, su laja nuomo
sią, jog tiktai molinos szirdin- 
gai lindėja paskui savo vaikus, 
norint s 1 iejei jau 
gia in vyrus ir
kaip duoti sau rodą gyvenime 
ir be motinos apglobus, o grei- 
rziau motina
apglobus...

Daugeli yra motinu, kurios 
už laimia turėti rai
šavęs, idant juju nie- 

nepat rotyt i

reikalauje vaiku

v ra
1 uri sau 
kils prie 
kados nepatrotyti isz akiu, o 
5lgas persiskyrimas perplcszi- 
Jieja juju szirdis.

Prie tokiu motinu priguli ir 
\ iena lietuve, kuri labai liūdė
jo paskui savo dvideszimfs me
tini sūneli, kuri melde palicijos 
isz Filadelphijos idant surastu 
josios sūneli, dirbanti tenaiti- 

Motina gyvena 
ne toli nuo

tvirta, jog jo- 
ant szven-

iiiam fabrike.
Skulkino paviete 
įMalianojaus.

Motina buvo
Lios siiiK'lis pribus 
ežiu arba nors paraszys gro- 
luotelia.
Dosiidžiuvo vargszo
Ina savo sūnelio kuris ne gm
ina teles n (‘prisiimti* jai su ge
rais velinimais ant Kalėdų. Ar
gi jisai užmii’szoBet kaipgi 
Vaikas gali užmirszti savo gim
dytoja? Kas apmalszys moti
nos szirdi ?

O, tiktai tiejei 
turėt i gimdytojus, 
jau neteko ir 
įape.
t 1

nors
Ant nelaimes, konia 

belaukda-

žino laimia 
kurie juju 

.silsisi szaltam
i

Nekuriu sako, jog motorus ne 
turi szirdies, bet tūla inoterele 
isz Szonadorio parode svietui, 
jog moteres turi geresnia szir- 
<lelia už vvnis.Laike szveneziu 
Mariute (pravardes nemina.vo- 
fdme) užmokėjo už savo girta 
Jonuką penkis dolerius baus
mes už girtuoklysta nes sėdėjo 
{kalėjimo.

Mariute gailedamasi savo 
Monukb pirko jam kvorta mun- 
^zaines idant 
iniau' szvente.

praleistu liuks- 
Tasai beszirdis

J

n

Hr rAW'
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"Tukstan- 
kurla man prl-

Gerbiami Tamsina:— Szluoml dundu 
žinoti Tamstoms kad nsz ošiu aplal- 
kca puikia knyga po vardu 
tis Naktų ir Viena
siuntėt, norint nsz prisluncziau už- 
moĮcesti už ta puikia knyga, bot vie
nok aplaiklau kaipo dovana, už tai 
aaz priaiunczlu tamstoms mano pade- 
kavonc kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talplnasl 
pulkus npraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lietuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais, Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės Žmonių 
gyvenimą ir užmtrszta visus vargus ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szeimlna. 
Dckavoju tamstoms už suredima' tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras •» 'skaito ar 
klauso tu pulkltf istorijų, teipgl dcka
voju už puiku kalendorių ka man 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. iso giaro velijentls pasi
lieku "Saules” akaltytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu relkąlaujate 
virsz-minetos knygos tai prisiusklto |2 
in "Saules” Iszlclstuvcs o gausite tuo- 
laus Dcr paczta. r u

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldciszku, Persiszku, Gralklszku, 
Arabiszku ir Clgoniszku burtlniku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salainono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir motoru.

V1SO3 TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prisluskito nuimta 25c. Gauslto 
vlsan triH knyguten per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

---------------------------------------------------------------- -t

Joni kombinacija. Ton nešvarios baltos 
* pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
-* L 5nlz 11 k rvlniil/iiu m ’b Jrth

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra m a-rpu pi 
komiu nacija.

- kickveuo plaukus. ..........

į Ruffles
■* yni mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia

A

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskanos. Palaikyniui sveikos' . 1 - . , - .

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina G5 centai n pliekose, arba už 75 centus prisiunėiame

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO. ’ 

104-114 So. 4th St. * Brooklyn, N, Y.
. .............................................. ' ,iy.i !
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“AR GI NE BEPROTIS?“

Paryžiuje garsi uju k įmigai k- 
szcziu de Monmorancy rūmuo
se buvo susirinkusi parinktoju 
dideliu ponu dratigija. Auksu 
ir veidrodžiais iszpuosztoj sa
lėj, tarp geliu ir tūkstantiniu 
žiburiu minkštose szilkais ir 
aksomu aputusztose kedese se- 
i 
ui s 
liūskoniplimi'htfis

i i. u. m i ■ w <Mto -. ■ - - -  ii n i>n »ir un >in

i i<-niekur t tu p toli Yiekolirtndn 
ibi buvo pel* djlUg^sotus.

Mažas
Ant amt ir Jhi* 41 žmonų, pasi
ryžusius liiinies rasti pasaulio 
pakrasztyje. Pamažu iresi lai-

lad faivejis veže Tęva

pa k raszt yje.r Pamažu 
vas pirmyit? Ne garu varomas 
bet bureH .•.isztempes,

1 
vėjo bla-

szkomasj lyg, aklns-raisas, kla-

Ii'jo ponios ir paneles. Aplink- 
:i sukiuejosb gudriu^ iMm'i- 

i boribiini 
gražus, dnilirii pasiįedri, g ra- v* • 'M 'Lv < j ‘t L1 • i <t .* • • Ižiai susžukuoti jnimikaicziai 
Visi jie anksztus mokslus isz 

visi auksztiis vietas prie 
ru mu turi iltie ji, visi 

visi pasaulio gariu n- « * • J Ji t. ,b»' » • ■ • w u.

<‘.l<\
karaliaus
plot ingi,
aini ir pasauli giifhinaidieji. Po 
skanios vakarienes, po gana 
skaitlingu tauriu su bragiu vy
nu, buvo szokiai. Griežiant pa
sakingai muzikos orkestrai 
vqlco supimas, susimaiszcs su 
geliu—rožių ir bragiu pel fumu 
kvapais, apsvaigino galvas. 
Dabar ilsėjosi visi; ponios ve

ikai! tįsius

apsvaigino 
visi;

veidus 
ved in-

.jojo, jis pd neapnuvloųias jm es 
Vienas tik lalvq/kapiloiuis ži

tarp .geliu, aukso, 
kos,,smilko ir aksomu, žemiš
kos szviesos spinduliuos buvo 
susirinko vėl tie patys žmonos: 
dar turtiugi'sni, dar iszdid<*sui, 
dar iszmintingosni, dar galin
gesni, bet iiobb taip jauni, kaip 
priesz szeszorius metus.

vakarienes, vyno ir svai
giuaneziii szokiu, poilsio valan
dėlėje grafas de Beaumond pa

Po

vyno, įimzi-* EXTRA! EXTRA! EXTRA!

nojo, kluįJ^a^i^^bet vis tik; paikojo najiena,.,kad jo pus-
lenkama pirmyn. Paprastam j brolissieu Kama •pirmyn, i'a prast a m j brolis 

žmogui galėjo atrodyti, kad' Indijos,
nuskendo jurose, netuli 

Kinijos nepasiekvs.

J
■

A

vert iyra verti $9.oo. Tik 
gauni. Gera balberiHzka 
G varant uotą l»allK*riazka 
nalberlszkas ž.irkliukea. Szukas. 
diržą Ir gera nzcpcfiika. Tie vh.l d.iik 
tat yitl is/.dirhhnu gero ir koŽnaR l»u <

Vien balbrrk zka 
verta t lok klek mes

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
bei'iKzkl (taikiai, kaina. $3.75. Tai yra

patnialyk ka| 
bi ll va.

iriiuizinukr.
Gura

ant vietos stovijua, kad nežinia Iszsigelbeje laivelyje žmones
Nuobodžios sugryže Francijon papasakojo

{labai pigiai, nca szic daiktai mažiausoĮ 
$9.00.

Gera

plaukiama. i 
dienos, vis vienodos, ilgos, ii 
gos..... Jau menuo visas keliau
ja laivas, o galo nesimato.

Kalėdų szvciiti* prisiėjo juro
se praleisti.

kur

Pasibaigė

Luti' f* 
M *^L

4

k

baisus, 
audra; 
bai

neinalvia 
perkūnai ir žai- 

pasauli taip,

diudamos
deimantais nusagstytais 
tuvais, ponai visokiais budais 
stengdamiesi isžkalbingumii ir 
juokais užimti ponioms laika ir 
ju malones įsigyti.

Kalbėjosi apie 
šaulyje dalykus;
teratura, mokslą, apie 
mo gražybe*. Viename burelyji
s

gražius pa- 
apie daili*, li- 

gyveni-
1 

taiga pikiles visu mylimas 
grafas de Beaumond tarė:

— “Ar girdėjote naujiena? 
Mano pusbrolis istojo viemio
lynan. Atsisako grafo t it ulo ir 
apsimovė maisza. 
me, nieko negelbėjo.

Visi nutilo. Po 
pasipylė užklausimu, 
virtine.
pradėjo ūžti. Galu gale visi isz- 
reiszke viena minti: — Stebėt
inas dalykas! Gabus, gražus, 
jaunas ir turtingas, tituluotas 
grafas, — 
savo noru in kalėjimą... Ar gi 
ne beprotys’...

# * 
metai

visu

>

Ka nedare-
JI

valandėlės 
pAstabu

Lyg avilyje' bites, visi

ir viską pamotus eiti

# 
z Praėjo metai penki, 
pat Paryžiuje, miesto pakrasz- 
tyje, Pranciszkonu bažuyczioje 
buvo paprastos iszkilmes. Pa
prastos jos buvo, nes tokiu isz 
kilmių daug buvo murzinsi toji 
bažnytėlė. Bet žmonių prisirin
ko nepaprastai daug. Ir nepa
prastu, Aplink bažnyczia prisi
grūdo paauksotu karėtu, ke
turiais ir szesziais arkliais pa- 

Visos su kunigaik- 
;rafu gerbais. Bažny-

TameMl

kinkytu, 
szcziu ir g 
ežia pilna priigrudo paprastu 
žmonių; o areziau altoriaus už
ėmė sodines pasipuosze Kara- 
liszkioji žmones, Francijos did
žiūnai. Bet iszkilmes buvo pa
prastos. Szv. Mišias atlaikius; 
atatinkama pamokslu pasa
kius, vienuolyno brolei atsisvei 
kino su buvusiuoju grafu de 
Beaumond; dabar jis nebe gra
fas, nebe garsus de Beaumond, 
bet papl ūstas vienuolis vardu 
Tėvas Antanas. Ir siuneziamas 
jis yra misionieriumi in Kinu 
žeme Kristaus mokslą skleisti. 
Tuomet Kinijoje baisiau buvo, 
negu sziandion. Sznlis
ma buvo apie Kinija, jog ik'v’u

pamokslu

senieji 
metai iszauszo ir Naujoji, o že
mes niekur ije ženklo nesimato. 
'Tiktai Naujieji Metai iszauszo 

Iszkilo dar 
vejas,

sudrumstė
kad rodos jūres vanduo su de
besimis susimaiszo. Laivas, ly 
skiedra mėtomas in visas pu- 

vos laikėsi ant juriii pavir- 
sziaiis. 
jureviu 
stojo nuolat keiki* žmones ir 
kiekvienas meldėsi pabalusio 
mis lupomis. 'Tik 'Tėvas Anta
nas buvo ramus,vienodas. Stai- 

a baisus trenksmas, laivas su
šustojo. lyg 

ranka prikalta 
ant szono: užklupo 

ant nematomos uolos. Vanduo 
isz visu pusiu pasipyh*. ir isz 
virszaus nesu valdomu vilniu ir 
isz apaezios peisprogusi laivo 

Mirtis atsistojo priesz 
visiems visoje savo baisy-

r

sės,
Labiausiai užkalėjusios 

persigandopm-s/.i rd i s

Tėvas Anla-

g;.
drehejo visas ir

galingakia 
perk ry peš,

{()

S,

paskut i nes Tėvo Antano valau 
das, su aszaropiis minėdami ji 
kaipo szvenlaji vyra. Visi jie 
pasidarė visai kitoniszki žmo
nes. Xekurie patys intsojo vie- 
iiiiolynan. T

“Tėvo 
buvo žmogus; 
szeimynos, tokiu 
tu, jaunystes, 
naudos Fraiicijai galėjos pad

l’iek to su jais. Bet 
Antano.“ 

tokios
jabuinii, tur- 

jis butu
a- 

ryli, kad butu viemiolynan eiti 
nesuhhides. Dabar 
naudos,

gaila

K* 
K i(*k

Geras 
ga rsios

m* Franci ja i 
ne savo tikslo nepasie

kt* net. Puškelyje, beprotiszkai 
nusiskandint i... Na, ar gi ne be
prot vs ?..

Taip 
niond.

Ir
,i<‘>

s;<ake grafas de Beau-

lai buvo jau apipele- 
zmogus, 

plaukus ir

nii'ko 
gero,
visi jam pritarė.

Tiktai

nors
nors svetimtis jau 

svetimtis dantis de
nors mirt is jam paežiam, 
iki sziol uepadariilsiam 

galando dalgio'i vienok

viena skaisti mergei 
laika tylėjusi,

labiausiai grafas
nes buvo ji turtinga ir graži,
liktai ji viena grafui, paraudu
si alszove:

“Tamista

visa apie kuria 
sukinėjosi,

Jais užgnnčdnifis. 
maszhnikc yra 
praszoinc už visus daiktus. Tokia žc- 

afizykife tuo Ja u s.gražiname pinigus.
ma kaina mes parduosime los (laikius 
Ilk per trumpil laika Ir jeigu norite 
pašinuudoti isz. szltu paslulymu tai 
pristuskite 20c. del persiuntimo ir 
$3.75 užmokėsi i e kaip daiktus •gausite, 

užganedininia 
tielauldle nei nilntlfos.

PRACTICAL SALES COMPANY
Dept. 106

i HZ 
20c.

< } va rant uojtinie

1219 Norlli Irving Ave.
CHU’AGO, IILL.

arba

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet. Hankiainnsl Pi»ih-Expclirrio 
]Hų'nIbos, Skauatnas greitai npga-

lai

>7' H

•v

Įima ir nrninagufrtni 
*-** pran y k h t a, Hu 
pirmu žnyjilclcjimu 
r OU i u a t i fi k o s k n i w - 
mo, norvua kratan
čio?! nonralgijoMtkan» 
kinančio ir riočian* 

A uio j krūviu HtrčnijĮ
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CUNAPO 
LIETUVON IN ip DIENU 
per Soulhniiipfoti ant Milžinu laivu 
Vienatinis uindeiihi kelinti Lietuvon 
Aquitania Mauretania 
45,647 tonu 30,704 lonu

Bcrcngaria 
52.022 tonu 

Apleidžia New Yorka kaa Ularninka 
Greitas poraOdlmas Soulhamptone.

Lietuviai ypalhizknl lydėti 
in Piliavn 2 klesa $150.00 Kares 
Iii Vilimą 3 kiesa $106.50 Tax Extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
arda- ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Soiil.hainplona Ir 
ant milžinu laivu. 1

(■relczlausl laivai pasaulyje.
Jnformarijan apie prekes Ir reika

lingus dokiiinenlJiH del Iszkalno ap
mokamu kelia un ink u galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas Jusli mieste ar apielinkeje.

ien persėda
Kožna savaite.

patarnavimas 
lel lietuviu pasažieriu, geras 

ezisti kambariai;r1

ORCA
OHIO 

visas dalis

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija.
Special iszkas

(
valgys 
visiems.
Dideli parankus greiti laiva* 

tankiai iszplaukia
ORDUNA
ORBITA

Laivakortes in
dalis Europos.

Raszykitc o gausite knygute.
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

26 Bnuuhvny. New York.
Arba pas vietinius agentus.

dieglio, tuojauH nu- 
fdplrkito fiilo galin
go ir patikėtino fiei-

Tikraaig

I

myninio lininionto ir juoinj_ ifilrin
kite Hknudainao vietaH.
Pain-Expelleria turi mnaų INKAKO

I »szona. 
akis 
beje.

Laivo kapitonas insake nulei
sti ant vandens vieninteli* esan- 
ežia vali i, kurion t ilpt i tegalėjo 
lik .*>(> žmones. Asztuoniems ne
buvo iszsigelbejimo. Kam žen
gti in iszsigelbejimo vali i, kam 
mirti pasilikti, nuskyrė burtus 
traukdami. 'Tėvui Antanui teko 
laime pakliūti iszsigelbejimo 
yidtin. Bet jisąi peržegnojes vi
sus susedusiusi in valti, užleido 
savo vieta kUum ir pasiliko 
skestaneziame laive, kartu su 
tais, kuriems mirtis beliko. Vi
si asztuoni laivui visiszkai jau 

iiuszoko vandenili, 
sudužusio laivo

Antanas, pil- 
niis kažkokios stebuklingos jeg 
os, prie kiekvieno isz skenstam 
cziu priplaukęs, lydėjo juos am 
žinybe.u, 
Ba žn y cz i os malda s 
landoje ir teikdamas jiems pa
skutini isziiszima. Aprupines 
taip visus septynius, jegu neb- 
tekes 
Ne s 
jusieji jo danginus nebeinate..,.

Praėjo dar vieni metai. '
'Tame paeziame kunigaik- 

šcziu de Monmorancy rūme, 
. .....................    rr-*" ■ '

Tūkstantis Naktų ir Viena
i .; .; u r..;,... . ■ ■.

ARABISZKOS ISTORIJOS 
. . ” Į C ■ ; '

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Pusi ;>iu.

pats esi bepro-i . ųi

tvs.”
Kunigaiksztietie mama suba

ri* dukrele,
Tėvo

dangaus

f

I

’T

skenstnid, 
liiikvdamiesi 
lentgaliu. Tėvas

kalbedamas su jais 
mirties va-

su

jisai pasiiK'ii' vandenyje, 
kenstanlieji, ne, iszsigt'lhe

pac'/.iame

r.
nežino-1 I

>

nas Kristaus pasiuntinys tenai i VUIKI DIDELE KNYGA.r.... “ u...................  i---------- •. I
savo mirtimi mirė, bet visi bu-į 
davo nužudyti. Lydėjo tad bro
liai tęva Antanu verkdami, ko
jas bueziudami, kaip iii kapus 
gyva siunsdami... Jisai stovėjo 
ramus, linksnius, rodos spindu
liais apsiaustas. Jissake bro
liams: “ 
guje.”

O ponai, iszvažineje po |>a- 
maldii 'namon, atsisveikinę pa* 
skutini karta su tuom, kdrs 
kitados buvo toks, kaipirjiri, 
pecziais trauke ir tyTejo. .Bet

Pasimatysime... dari-

rnintik, norK neiszreikš.tu bal
siai, buvo ta pati :—

“Na, ar gi ne beprotys

Laivas, kuriame plauke T\H 
vas Antanas Kinijoii, btlyo ne
didelis. Kartu su jurininkais

•. i

i« i i n i i j*__ a - _ ■ ? f _ ’: ■11 ' •. • z! k y •
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jame tilpo iszyiso lik 42žin6- 
Nemokejb. tuomet dar, K-r t '•! ii • " !■; . •'’>nes. , 

žmones tokiu dideliu laivu sto-
tyti, kaip s/dandien. 0 kurie 
buvo didesni,’ priklauso tur
tingiems xi'r važinėjo jais tur^
buvo ' didesni; priklauso tur

tingieji, kurtėms laimes nerei
kėjo jieszkotį Kinijoje, ries jiė

4

Visi kiti yra pa- 
niegzdžiojitnnifl. Kaina 35c. ir 70c.
vaisbnž.onkli. J < • A
aptiokoso arba ift

F. AD. RICHTER & CO.. 
104-114 South 4th St, Brooklyn, N. Y.

I

i 
i 
i
I

už uemandaguma. 
J Antano dvasia, isz 
aiik'sztybiu amžinoje 

ir laimėje hudaimi girdėjo kil
nios mergaites szirdies baisa.... 
Kaip jus, broliai, manote? Ku
rie* tikrieji beproeziai! Artie, 
kurie laimingi žemes turtuose 
sz ve n f uos i u*a» be p n >e-z i a i s. va (li
ną ? 
kai

i r 
n jfc A m JOS AMERIK0£

IU LINIJA 91Wdvay, ' Neverk NY l#;'J
TIESI i
KELIONE

s i/A\ '■/>

LIETUVA.
PER MzXMOURGAw

t
P_ C/X.PTlU^Ą.

APBA LIEPOJĄ
Lietuvei važuojant in PlYtava aplenkia, 

lenkti juosta (karidora)
Visa Ircczia klasn padalinta In kam- 

barus ant 2, 4, 6 ir 8 loviu

LITUANIA ......... 17 Sausio
ESTONIA............7 Vasario

Isz New Yorko ar Philadelphia in IlamhiirgM 
'1 $103.5(1. In Piliavn $106.50. In Liepojn $IO7» 

Isz l'iiiladelphin in Now Yorka geležinkeliu.
Krcipkitoa prie Vietiniu Agentu.

n, V
“1

-n<
beprotis/.-Ar tie, kurie

už žmonių žmonių laime 
ir amžina gyvybe galvas gul
do ;

Išspręst i ta klausima, pasi
rinkime kuri nors viena kelia, 
ir eikime iki galo.

gyvybe'

h 4

I

Valgiu Gaminimas 
, ir---

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar morena 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklincis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

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

150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
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lakstantis Naktų
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jBfrahitaras fitters
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Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 
su Pilvo Nctvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTĮMAI,
’KT’EMJT““ ------------------ ----- --------------- '------- -----------------

1

r

ATSIRAUGĖJIMAI, 
NEZLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szauriai mędikaliszko vertes.
ir taipgi priinuius. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuria. Jeigu jusu aptickorius neturi Salutaro Biterio tai

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

reikalaukite tesiai iszinus.

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

SZTAI KA RASZO 1SZ LIETUVOS 
APIE SZITA*KNYGA

Gerbemasis Tamlstai:—»
Sulaukiau nuo jusu sluncziamos1 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena

vardu "TukstantlsĮ 
už kuria tariu 

Hzlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena” apturėjau, noa man 
laibai yra žingeidi! skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir snias 
gi a i praeina. Asz visienis linkėczlau 
kad nusipirktu tokia kiiygti kaip 

nes ja 
skaidydamas žmogus apie viską t ado , 
pamirszti ir visokį ruposczial nors.* 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
T8i d. Gegužio 1921m.

Dv. Palazduonys, 1 
, CzokiszMoš vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA.

»>

‘•Tukšiabtls

“Tuksiantis Naktų Ir Viena•t
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i'
■o

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK • 

iBS-k"* C“ v -
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rtfyiraH,

Lr' ja Utį

J >

rw»n J IgCMI

Yra tai ketvirtas iszdayimas tos puikios knygos, tas
. C; . 4 ė V ’ f 1. * / ' t . . . . i i it J ' * 'i ' , | ■ " 1 | ' į" 9 J f , | — 7 i

parodo lead žirionems labai patinka.. Taipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. . Preke knygos Ainerike $2.00 I

Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY, PA.
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Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvo^
in New Yorka, kreipkitės in atsakaneziausia į

. GIGQ, J. BARTASZIUS AGENTŪRA į,

V ..
f '

kuri ym vjsiems Lietuviams gerai žinoma.
Isz^uijnome ir siuneziame pinigus in visa 

pagalįdienos, kursą; pasitinkamo keleivius New Yorke ; 
ant stoeziu ir suteikame nakvino savo hotelije; bagažus 
pristatomo aut laivu ir apdraudžiamo; 
portus ir,.ki,tus .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.

pagalįdienos, kursą;

. 498 WASHINGTON ST.

pasauli

padaromo pas-j 
Reikalaukite

' ' ‘k
#

>1,1. . < Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.
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AUKA KAPITALISTU.
Tikra^ atsitikimas isz tebyrio

• darbininkiszko gyvenimo.
1r 11 " ♦ i ’j f

(Parasze F. W. S. B.)
Mažoje uliezaiteje, 

sugriuvusioj bakūžėlėje, 
gingojo daliję miesto D.

savo varginga 
szeimvna Antano

U

pusiau 
var- 

czion
Aiiicrike, vede 
gytenimn 
Žiotaios.

Szeimyna susidėjo 
motinos ir devynių vaiku ir
tai da mažu, nuo asztuoniu mė
nesiu lyg asztuoniu metu, —

isz tėvo,

--------------------- * - ----------- ,

mat Žiemiene turėjo du kart 
po dvinukus.

žiemis apsivedė devyni me
tai adgal. Susipažino kriaueziu 
szape. kur jiji prisiuvinejo gu- 
ziktis prie drapanų, o jisai bu
vo presetiu arba prosy toju. 
Kožnas isz juju turėjo snsi- 
czedinias keliolika doleriu ant 
uždėjimo savo 
lizdelio, o kad viens kitam pa
tiko, nutarė susi vieny t ir vesti 
drauge gyvenimo naszta ir 
vargus.

In meta po viiiezevoniai, 
silauke dvinukus

*
■

■i

gulėjo sze- 
visai nepana-

t os isz prast u lentų,
szel is- moteres,
szus in laja sveika Onutia, ko
kia buvo 
Moterį' gulėjo
akimi in lubas,

pažinojus fabrike, 
su insmeigtom 
o kalbėt nega

lėjo visai. Ant niek buvo st en
gimai mažiulelio’' kūdikio gu
li nezio szale tojo rižėSzelio, ku
ris stengėsi iszgaut nors lasze- 
li pieno isz sudžluvusiu krutu 
gulinezios be žado ipqtinos. Ko 

1 *1 k • <• l’>l . t 1

ir valkai isžrbde
ga I e i n n tikėtini sz t d k a u hi o
to szeszelfo?
negeriau.

Vaikai paregeju tęva mėtėsi 
prie jojo kaip tai kitadosda
rydavo ir nemažai nusistebėjo, 
jog tėvas 
grindų prie 
žiurėjo su

nepakėlė
i lupu, nes tik

jnju i 
savo 

aszaromis ir skaus
mu ant savo būrelio vurgszu, o 
kadn vienas isz vaiku pagriebė 
jarn už tuKzczioS rankoves, at- 

i ir neturėjo 
prisiartinti prie

szeimvniszko szoko su baimia
vela

nuo

su -
- mergaite 

ir vaikinuku. Džiaugsmas tėvu 
buvo neapraszoma.
buvo laimingu levu ir ne neju-

Antanas

užsiemi-savo
su didesniu

kavo vaikus, davė

badas pradėjo

to sunkenybes 
me, nes dirbo da 
pasiszventimn. Sugryždavo isz 
darbo linksmai, paeziule ji pa
sitikdavo aut slenksczio su 
bnczkiu ir saldu nusiszypsoji- 
inu.'

Teip slinko meiiesei ir melai. 
Konia kožna meta apie Kalė
das garnys juosius atlankyda
vo su nauja rėksminga dovane- 
)ia, o iii keturis metus vela pa
liko dvi mis. Lyg sziani raszi- 
inui turėjo devynes linksmy
bes po savo pastogia. Bet gi
lukis žmogaus trumpas, kaip 
pasirodys isz tolimesnio mano 
raszym^.

Nelaime nonjo kad Antanas 
balsei apdegino ranka su pro
su. Jam nudavė, jog vanduo, 
kuris susirinko po pūslele isz- 
tekesir žaidulis iszgis. Bet ne
laime norėjo kitaip, 
dūlis prasiplatino, o 
užtrucino krauja visoje ranko
je.

Isz pradžių loenininkas fab
riko davinėjo Antanui maža 

bet tai buvo per 
jojo szėimynos — 

galo 
Antanas turėjo nusiduot in li- 
gonbutia, kur jam daktarai tu
rėjo nu pjaut ranka, o turtinga 

del kurios dirbo, 
atsakomybes 

kompensei- 
na, ir vargszas ant ga- 

nieko. Turėjo

slenksczio

nes žai- 
ant galo

suszelpinia, 
mažai del 
kaip laszas in mares. Ant

kompanije 
iszsikalbejo nuo 

mokėjimo * Tir
szion,
lo pasiliko lx* 
apleisti narna ir kraustytis iii 
pasmirdusią bakuželia kurioje 
dabar randame Antano szeimv
na.

Isz niekur jokios paszialpos, 
niekas negialbejo ir nesirūpino 
apie juos. Puikus planai, ko
kius sau darė antatejties, din
go kaip muilinis burbulas.

Tėvas pasiliko kolieka... Su 
viena ranka negalėjo jeszkoti 
darbo, bet žinojo, jog 
nepriims. Kagi galėjo nelai
mingas daryti, juk visokiu be
raukiu sargu buvo pilna visur.

Negana to. Paprastai viso
kios nelaimes vaikszczioje po
roms po svietą, jeszkodamos 
auku ir panaszei atsitiko ir su 
Žiemiu szeimvna.

Motina isz didelio rupesezio, 
pradėjo sirgti, o stokas sudru- 
tinanezio maisto lyg pabaigai 
iszėeme sveikata nelaimingos 
motinos, na ir tūla diena likos 
su parai i žavota.

Dabar mirtis rodos stovėjo 
ant sargybos bakūžėlės, kurio
je sienos buvo iszmusztos, |>o- 
pieta apdriskus kabojo nuo In

K a gi

Žiemiu szeimvna.*

* 4

ji niekas

bil^o vejas veržėsi isz visu pu
trini per szimtus plysziu. Todėl
visit szeimyna vargszo Žiemos 
jkcnto\neiszpasaky tinai.

Kada tėvas sugryžo 
įęonbutes, nesitikėjo surasti 
BaVo szeimyna tokiam vargin- 
gam padėjime. Priesz meta, 
taesitikejo jog ji gilukis apleis 
ir paliks tokiam baisiam var- 
ge.

isz li-

Ant gulinčios lovos sukaL
* > *

drasos 
tėvo.

Antanas Žiema puolė ant ke
liu prie gulinezios paezios, pa
guldė galva ant kratines savo 
milemosios ir verke kaip tik 
žmogus gali verkti didžiausio
je nelaimėje. Stengėsi apimti 
kakla savo moteres, bet nega
lėjo, ba turėjo tik viena ranka. 
Atsikvotejas isz gailesezio, at
siminė, jog nieko negialbes rū
pestis ir verksmas. Reike kur 
jeszkoti duonos ir pieno, nes 
kitaip, visa 
badu.

Kada jojo nesirado namie, 
jojo vyriausi* dukrele užsiimi
nėjo gaspadorysta, 
pa rd a v i nėjo lai k raszczi us 
nlycziu, o už uždirbtus kelis 
centus pirkinėjo duonos ir pie
no, kuri maža gaspadine Su
pildavo in sustingusias 
serganezios motinos, o daugeli 
kartu neturėdama pieno, Supil
davo in lupas 
vandens.

Antanas būdamas 
susirgias iszejo laukan. Ėjo in 
fabriką kuriam dirbo. Ant ui v- 
ežios vieszpatavo didelis kru
tėjimas, nes kožnas skubino su 
kalėdiniais pirkineis. Liejas in 
ofisą, melde rasztininkes idant 
pranesztu savo bosui, kad ji
sai geidže su juom pasimatyti. 
Po kokiam laikui mergina isz
ejo isz boso kancelarijoa, pa
mojo pirsztu ir liepė Antanui 
ejti in vidurį.

Kada bosas pailgėjo inej- 
nanti Antaną ifiZtrauke ranka 
ant pasveikinimo, b kada An
tanas padavė jam kairiaja ran
ka, rodos ka tokio atsiminda
mas sumurmėjo sau po nosia: 
hum, teip, teip atsimenu sau....

Kada Anthnas apsakė jam 
apie savo nelaimia ir da nebu
vo užbaigęs, bosas iszeme isz 
gerai pripildyto krepszio penk- 
dolerine bumaszka. padavė, ro
dos nubodo 
vargszo, norėdamas 
atsikratvt.

Neiszpasakytas gailestis ap
ėmė ji, bet ka galėjo daryt. Vė
lybu vakaru ėjo namo iszsem- 
tas ant kimo ir dvasios, 
guli teip, kaip jaja paliko, 
vaikai gulėjo ant grindų susi- 
glaudia viens prie kito užsiden
gia skarmalais.

Tik maža gaspadinele sėdėjo 
ir lauke sugryžtanezio tėvo. Už 
valandėles atėjo vaikiukas 
neszdamas kepalėli duonos ir 
bonkute, pieno kin iuos pirko 
už uždirbtus centus.

Ne vienas nepriėmė atneszto 
maisto ne in lupas, melde idant 
tėvas pasidrūtintu, bet ir to- 
vas nejudiiio, tiktai paeriies 
vaikus su viena ranka, pritrau
kė prie krutinės ir karsztai ap- 

Po valandėlei visi 
verkia, suklupo Ant kelio prie 
tėvo kojų, nuvede prie gulin- 
cziu, užklodamas sh savo isz- 
trintu overkoeziu, pats atsise- 
dias prie stalo, palenkė galva 
ant vienos rankos ir teip per
miegojo visa naktį.

Ant rytojaus buvo Kucze. 
Vos pradėjo auszt, vaikiukas 
stojo ant kojų, apsisupo in se
na szalika, iszbego laukan par
davinėti laikraszczius. Kada 
likusi szeimyna pabudo, jauna 
gaspadine nuprausė** ir suszu-

szeimyna iszmirs

nesirado

Kada Anthnas

siverke.

ka turėjo 
valgyt — trupinėli duonos ir 
po szankszta pieno.

J’i'vas kožna paglostė, pabu- 
cziavo ir paėze ir vėla iszejo 
jeszkoti kokio nors užsiėmimo. 
Bet kada jam
kenkt, atsimindamas apie vai'*- 

ir serga įl
inkis jbjp

L) 
koki pasiSzVbntima pasifupyt 
maisto dėl jdju.

Isz didelio gailesezio ii* rn- 
pesezio vos nėpnpaiko. I nėjo ifii 
dideli depa.rtahiehtini sztora, 
kur teėp daugelio žmonių, pa
sisekė jam atidaryti krepšzeh 

turtingos motėVes isz 
kurio isztrauke įmndeli bu- 
maszku. Nusiseki*.... Acziu Die
vui — pamišilno, kada pradė
jo iszejtiiiet laukan, 
kada daSidirbsiu, tai jai viską 
sugrąžysiu, o jeigu 
mano vaikai...

Bet užmirszo 
turtinga motere netekus pinb 
gii, paszauke dažiuretoju ku
riam npshke apie apvogimą. 
Tasai paszauke sztorini detėk- 
tiva, kuris mate kaip Antanas 
sukinėjosi terp žmonių, tno- 
jaus puolė ant jojo nužiureji^ 
mas ir pradėjo sekti pasktii ji 
ir nuėjo lyg gyvenimo.

Ant niek 
mai ir kliksmai 
jiems neatiininetu, 
Tiesos ne žino susimylejimo. 

turėjo ejti su 
Prisiartino prie 

idant atsi-

ga savd szėimynos
ežios moteres, kas
szi rd i je sujudo, nutarė už bilc

vienos

ne asz, tai

I iri si davė verks- 
vaiku, idant 

juju tęva.

o sūnelis 
ant

lupas

motinos szilto

silpnu ir

apsakė

jam apsakimas
nuo jojo

atėjo

Pati 
o

Tiesos ne 
Antanas Žiema 
palicijantu. 
gulinezios paezios 

kad sztai i užgirdo 
graudinga atsidusavima kuris 

gulinezios moteres 
Buvo tai paskutinis 

atsidusavimas 
nes dusze apleido josios var
ginga kuna.

Antanas negalėjo ne žodelio 
isztart, tik graudžei verkė. Po 
tam pasakė vaikams ka turi 
daryti ir elgtis, 
tas per palicijanta....

Ta vakara, vaikiukas nepri* 
jausdamas nieko blogo, susi
laikė prie lango puikaus namo, 
per Įauga mate puikei paredy? 
ta eglelių, o vaikai linksmai 
siautė aplinkui. Buvo tai na
mas locnininko fabriko kuria
me dirbo jojo tėvas.

Neužvydejo mažas vaikiukas 
tuja žmonių laimes, bet savo 
mažoje szirdeleje pajuto dideli 
gailesti del visu žmonių ir svie
to. Pamisimo sau, 
namo bus 
džiaugsis su 
teveliu.

Bet regėjimą koki 
inžengias in vidų savo vargin
gos bakūžėlės, numėtė ji nuo 
kojų, o ž(xlžei užszalo ant var
gingu hipeliu vaikiszczio....
Vaikai apsakė jam kas atsiti
ko tėvui ir motinai, broleliams, 
seselėms ir jam paežiam — su-* 
prato neteisingysta visuome
nes, o iszsiverkias ant lavono 
savo motinėlės, atsiliepė iii 
stovinezius vaikus:

— Ne verkite vaikai; kada 
atsimokėsiu 

jiems už visas skriaudas ir pa
niekinimus. Už tęva, motina,' 
už jus ir save.

Ir vietoje g
Kalėdų daineles, vaikiuko kru
tinėję kilo revoliucije ir alsi-* 
mokėjimas už skriaudas isz 
ranku knpitalisžkb svieto, ku-į 
rie nepažysta vargus vargingo 
darbininko.

Kas gali žinoti, kokia mintis 
ą))epiinejo duszia.

sveikyt, 
g
iszejo isz 
krutinės.

nelaimingos,

vaikams 
likos i'szves-

kada atejs 
užganadytu 
savo mamvtia ir t

ir

pamato

asz užaugsiu,

iedoti linksmas

duszia. 
tojo vaikiuko. 

--------- --------------------—

DARBE LAIMES.
Viskas sziiim pasaulyj 
Keicziasi be galo, 
Siekia prie augšztesnio 
Tikslo — idealo, 
yieks nestovi vietoi 
Nuolat kruta juda, 
Pradedant nuo žmogaus 
Lyg mažiulelio gimdo. 
Gyvas ar negyvas 
Auga sutvėrimas 
Jd KOvoi už būvi 
Yra prigimimas. 
Mažas pauksztuželis 
Pats save maitina, 
Lizda'slisivijeą 
Prieszus nuo jo gina.

vargingo1

i
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Vienam gana dideliam pleise,

J 

kiikszczio-

Kj

Pennsylvanijos steite, 
Biznierių randasi lietuviu 

Tikru gyvuliu. 
Apsiejimai juju atlikia 
Nbo visu tautu al si likia 

Da. nuo seniau
niszkai užsilaikė, 

Sziadien jau už niek jialaike. 
Juk susirenka kaip rodos, 
In bažnyczia ant nobažans- 

tvos, 
Bet pasielgia kaip gyvulei 

Kaip tvarte arklei.
Isz tikėjimo visaip szandina
Ir ne krikszezioniszkai apsi- 

ejna, 
Kitados tai bažiiyczioje do 

ra i užsilaikė, 
Sziadien ir Dievo narna ant 

niek palaiko.
Ar jus vymiežini toki mokinti. 

Ar isz visu tautu už tamsiau 
sius palaikyti ?

Neguodojete savo levu, 
Ne dvasiszku — kunigu. 

Ne dorai kalbėti nenorite, 
Su nuleista lupa pasirodote. 

O kas isz to, aklais girnele, 
Aklais ir pasiliksite. 

Ausis ir nosis misi pjauk i te, 
O kad ir tai padarysite, 

Tai vis valnavelneis Imsite, 
Ir žmonių paguodones netu 

resite.
Isz geru žmonių szidinate, 

Už tai kad razumo neturite 
Jeigu teip ilginus darysite, 

Tai ir biznio nedarysite, 
Nuo bado turėsite stiptie, 
Jeigu su savo kostumereh 

teip apsiėjai t e.
Busite tamsunai, 

St i aketei, 
Foreignerei.

Geriause savo tikėjimą užlai 
k v k, 

Kanuodaugiause skaityk, 
Ba kam teip bedieviszkai 

szoki 
szimto suskai-

> k

Jeigu tu lyg
tvti nemoki ?

Brolyti, kad ir bizni varysi, 
Vis ant pusgalvio iszrodysi. 

Pažyš jus isz sznektos,
Kokios jus galvos, 

Biedni jus bernuželei, 
Jog apsiėjau te gy va

lelei.
Laukas gimė laukas mirs, 
Piemenio' budo neužtnirsz, 

Nigerio juodo nenumazgosi, 
Kvailio pilozopu nepadarysi.

# * *

Vienas bambizelis, 
Smart vaikinelis,

Daug ergelio su parapijonais 
tutedhmas,

Ir ilginus iszkensti negale- 
r ’ damas,

Paėmė su savim puike gaspa- 
ditie,

Ir norėjo iždumti, o in kur? 
tai neži’ne.

Parapijonai apie tai daginio, 
Susirinko ant stacijos ir pui- 

kei iszleido.
Taute mieste jau fijiies su 
tuo bimbazeliu pasibaigs,

Visi pRr'apijonai dabar isz to 
xpAsidžiaugs.

NA, TAI^TAU...
.. ....

Trauk tave devyni svirpliai!. 
Kol gyvas busiu/daugiau ant 
ledo neeisiu cziužinet.
' Vakar
skaudžiai parpuoliau, kad net 
imt ledo gaidys išztrjszko, kur 
rėžiau su galva. Pagulėjos kele
tą miuueziū < vos parkrypavau 
namon, ir pri$ikėtinau mamai 
daugiau niekad ant ledo neeiti 
ir neeziužineti.

Gal Dievas mane pabaudė, 
kad mamos nekIausiau...Ji taip 
draudė, kad asz neiszeicziau isz 
namu, o asz nuo jos pasislepes 
isz begaU; • i

Na, ir kaip sykis, taip skau
džiai puoliau.

4 (

kaip

, becziužinėdamas

isz began? <

t*

MUSSOLINO KASDi ENINIS LAVINIMAS.
Augszcziauses Italijos ministeris Benito Mussolini, kož-

na diena pialcidže kėlės valai chis ant. lavinimosi nando.jimc 
j
artistai tojo dinsto labai bi jo.
szobles. Jisai yra geriauess szeblininkas visoj Italijoj, 1Kurio

APMAUDINGA MEILE.

Viena karta 
vau ir sutikau

girnoje uoga- 
pa vesią uja n! i 

ponaiti. Gražus tai buvo ponai
tis, su puikeis rūbais, priėjus 
jrie mane užkalbino. Nedrasei 
Murėjau iii ji ir nuleidau akis. 
Kaip asz drysiu su pono šmul
iui, asz prasta kumeczio <luk-

ejti
t e kalbėti? .Juk tai nepadoru 

pamaniau ' ir 
szalin, bet jisai 
kalbėdamas, kad asz esmių la

su

norejau 
mane sulaikė,

va, kojos klupo 
jo. Ėjau
ir.... O prakeikti tie žingsniai, 
kada asz žengiau pas ji...

Jau dabar viską pasakiau, 
todėl dabai* miesto galvoje pa- 
kampėmis slankioju ir jeszkau 

Pasilikau ulyezine pa
leistuve...

Jeigu jus mano, brangios se
sutes, kada ojsite in kamba- 

pono d va ra, 
atsiimti,

, galva skaude- 
nanio pabueziavus ji

auka...

KAIP GERBIA SAVO 
MOTINA.”

Viena karta keleiviai keliau- 
; darni per galinga ir gražia 
jvieszpatija dažinoje kad toje 
.vieszpatijoje karaliauja isz- 

' mintingas ir labai geras karal
ius, nutarė eiti pas karalių pra- 
szyti, kad jiems leistu apsigy
venti toje vieszpatijoje. .Jie 
klausinėjo gyventoju koks yra 
karaliaus būdas idant jie žino- 

‘ tu kaip su juo kallxdu.
Užgirdo kad karalius gyvena 

kartu su savo motina stelx'josi 
“Jeigu asz

sužinosiu kaip karalius gerbia 
savo motina, tada asz žinosiu 
ar jis via tikrai geras ar tik 

Nes tas, kuris

1 ir vienas isz ju tarė:
l

I

motina, tada 
.11 * 

pasi rodo 
iszkiles 
nepaniekina savo motinos, yra 
tikrai geras”. Taip ktdeivini

yra
geru.

garbėje ne užmirszta ir

,į

>
Ji

j

Į

*■

i

I

t

bai patogi mergaite, geidže 
manim ilgiau pakalbėti.

Ant galo nutariau ejti, bet 
staiga sulaiko jisai paimdamas 
nano ranka saule indegusia. 
Man net karszta pasidaro nuo 
jojo regėjimo ir žodžei jo tarti 
nane szaltu vandeniu laisto.

Tai buvo pirmas kartas. Su- 
ikau ji antru kartu, treczia ir 

daugiau.
Sekiojo jis mane

bino tol, pakol prisikalbino in 
mvo namus...

Labai man 
mai,

visur, kai*

supasi 
Parode jis

patiko jojo rui- 
kambaris, stalai, kreses. 

Kreses minksztos, tik 
kai atsisėdi ant ju.
man ir daugiau kambariu. Vi
si tik blizga auksu ir sidabru, 
rodos danguje puikiau negale- 
ma būti. Prilyginus rusi kurio
je asz gimiau ir kurioje gyve
na visa mano szeimyna, mano 
tėvelis, mamyte ir du maži bro
leliai, tai daug blogiau mes gy
venome, kaip pekloje, jeigu 
szitoks dangus atrodytu.

Kad asz ji pabueziuotau, ji
sai prižadėjo man visus na
mus, kuriame jis gyvena, man 
atiduoti. Sarmata man ji bu- 
eziuoti, nors teip jisai gražus.

nedrysau,
mano

mano plaukus, 
ir meldi? pabu-

in glebi, 
prie mano, 
pabuezia-

Praszian

Bet pabueziuoti ji 
nors smarkiai szi rd is 
plake, kada jisai prie manes 
prisiglaudė.

Nors glostė 
iszpyne kasas
cziuoti, bet nedrysau dalypste- 
ti jojo lupu.

Jo veidai sukaito, paraudo
navo, pagriebęs mano 
prisiglaudė veįdu 
deganCziu veidu ir 
vo...

Nuo to laiko deginu mane 
baisus nerimastis.' (r dabar to 
velnisžko nerimasties ėdama 
esu.

> Persi gaudau jo.
paleisti isz savo glėbio. Dru- 
czei suspaudęs mane laiko ir 
visos mano pastangos pasi- 
liuosuoti isz jo ranku nuėjo ant 
niek. Lyg roplomis suspaudęs 
savo glebije degino mano lupas 
karsztais jojo buczevimais, 
Ąnt jojo kaklo pamaeziau ma
ža kryželi. Asz staigai nuri
mau. Jis mane paleido ir atsi
stojas parodo ant sienos ka
banti dideli medini krvžiu. At-v
lenkes peili padavė man tar
damas:

— Jeigu tu inanes nemyli, 
durk sztai ežia in paezia szirdi 
o jėigu tu bijai manės, tai nu
žudyk mano, man duo milirno- 
sios rankos bus saldu mirti.

Paskui pati susisarmatinau, 
kaip asz galėjau apt tokio po-

jojo buczevimais.

naiczio teip kvhilai manyti.
Ant rytojaus ejdania namon;

graudžiai verkiau... Ėjau nesą-

1". . If

oj si t( 
rins (labar storo
11 e u ž m o k e tos algos
duokite ir man žinia in miestą 

atejsiu nuprausti jo 
buczki nuo mano lupu ir geda 
savo nuplauti jo puikiųjų, auk
su žvilganeziujn, rūmu liepsno
se. __ p. \v. S. B.

asz ir

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

TAMAQUA, PA<
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare. 
2-trns Floras - 14 WEST BllpAD ST.

DAKTARAS L W. HODGENS
Philadeliphla Specialistas

Užsisenelnsia Ir Chroniszku Lign
Eikite ton kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplaikote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszki ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
osa padare, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis, silpnumas szlr- 
dles, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, Iszberhnal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
toš jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino?, jaigu teip tai matykite ma
ne. ' '

Rumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, toippgl isztlno ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate norvuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyviimo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnosį atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, Iszbllszkusis ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas' peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje. stokai en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekminga! gydžiu katara. astma, 
dusui!, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclalos ligas pilvo, Inks
tu. kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. ,

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavoncs nuę dak
taru, lojeriū ir dvasiszlcuju. Tie gydi
mai patvirtinti lr rekomendavdti per 
garsingiausius Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Ketvertais ir Pctnycziomis 10 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Su- 
batomis 9 ryto iki 12 piet.
Dr. Hodgens Medical Office®,

skausmas peczuose, skausmas

4 S. Centre St. (2-traa floras)
Pottsville, Pa.

♦

. Taip keleivinit iki ni 
kalbednmiesi tarp saves ėjo 1o-

“Kaip 
karalius gerbia savojnotinuf

Pirmas, kuris užgirdo ta klan
ini;! buvo szalies turtuolis: Jis 

Jus klausiate kaip kara-

4 4

lyn, klausdami žmonių.
11

s
tarė:”
liūs gerbia savo motina! Turite 
žinoti, kad karalius yra per di-

i • • « « , • X •dis visad draugauti su mdliha. 
savo rūmuose, jo 

retai kada
Jis gyvena 

savo.įsotina savo. Jis 
mato ja, bet duoda gana gera 
pragyvenimą’’. T
turtuolis nuėjo, keleiviai nulin
do.

4 4

l’n pasakęs

Isztikruju tarė vienas,1 ? 
J

jeigu karalius neszneka su 
savo motina, galima tikėtis 
kad sznekes su nepažystamais! 
Jeigu tas tiesa,jis nėra nei isz- 
mintingas nei geras. Juk tai 
didžiausia neiszmintis negerbti 

“Bet gal tas 
mums kalbe-

tare kitas’ keliaukime tol- 
Ir jie paklausė jo ėjo to-

k 4

1 )savo motinos, 
žmogus netiesa 
jo”, 
iau’,.
liau.

Netoli jie tepaejo kaip vėl 
sutiko žmogų, kuris iszrode 
auksztos kilmes ir užklausė 
jo”. Kaip karalius gerbia savo 
motina?”

“‘Taip kaip sunui pridera 
gerbti motina” atsake užklaus
tasis. Keleiviai truputi nudžiu
go,
jis gali ja gerai gerbti jeigu jis 
gyvena atsiskyręs nuo motinos, 
neszneka su ja.” Nepažinstama 
sis tarė:“Koks neprietelis tau 
netiesa kalbėjo. Nes karalius 
gerbia savo motina didžiai. Sy
kiu su ja gyvena, visuose rei
kaluose klausia motinos patari
mo,! r jeigu motina ko praszo 
del žmonių, karalius niekados 
neatsako. Niekas dar taip ne 
gerbia savo motinos tokia di
džia. meile ir garbe, kaip musu 
karalius. Neklausyk užtad kas 
sako kad Karalius nemyli mo
tinos”. w

Iszgirdc tuos žodžius kelei
viai nudžiugo ir ėjo toliau. Bet 
pirmasis vis dar abejojo ir 
klausė sakydamas: “Ka mes 
žinome kad tamsta tiesa kal
bi”! “Kalbu tiesa,” atsake už
klaustasis, “nes esu toks pats 
keleivis, kaip ir jus, ir ka jums 
sakiau, ta pats girdėjau isz ka
raliaus motinos lupu.”

“Jeigu taip, 
tai karalius yra isztiesu geras 
ir iszmintingas. Laiminga mo
tina kad užaugino toki šuniu.

M

bet pirmasis tarė: “Kaip
- - - - ••

Keleiviai tarė:

J 1

II

S. JUOCNUKIS.
Lietuvlszkns Krinnczlns.

Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir isz 
goriausio materijoj!o pagal noro 
kostuineriaus. Senus pataisau Ir 
iszprosinu ir padarau kaip naujūs. 
Mano darbas gvarantuojamas (r 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH.
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CAPITAL STOCK $126,000.00
Surplus Ir Profits 1630,346.60
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PILIOZOPIJE RAULO.

Mokame antra procentą ant sudiltu 
pinigu. Procentą pridedam prie Jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepom, nepai
sant ar atnešzat parodyt knygute 
ar na. Meta norim kad Ir Jus turS- 
tumet reikalą su mu.au banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

1 Bankas adaras nuo 9 ryte Iki S 
'popiet. SubatOmls 9 ryte Iki 12 vai.

H. BALI.. Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vko-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kaslorius.

Ant. J. Sakalauskas
LIETŪVTSZKAS GRABORTUS 

IR BAI.SAMLOTOJAS

Suliitoj Trijų Karalių. 
Neclelioj

I

Naujins Metas buvo ga
na szlapcs.

— KasyĮklos nedirbo Utar- 
; ninke, nes daugelis da ap- 
’i Į va.i kszti nėjo szi tiatija moteli.

t Panedelije, 
pamiezeliu priglaudojė

•>
I motu, kuri sirgo ant proto nuo 
j praejto Septemborio. Laidotu- 
; ves atsibuvo isz namo veliones 

Norvidiones, 1237 E. 
avė., Ketvergi) ryta

ninke,

'J Schuvlkill
<, Haven
! i mire Rozalija Bražauckiene, 6

dukters
1 Mahanoy 

pamaldoms. Graborius Sa
li žs i eme

su 
ka la nek as 
veins.

I
i

r®
laidoja kunus Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokioms reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jel£U pirksit o POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.

801 E. Fine 8U Mahanoy City, Ta.
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JONAS M. CISARIKAS 
Fire In.'uritnce Aucnt

Apdraudžlu (Inszurinlu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

t 315 W. Malmnoy At c, Mahanoy City 
'.Matos stsssssts • v »• m»mi ••

laidotu-

Utarninka

su p. Marijona

Atcjnanti 
bus suriszti mazgu moteiystes 
lenkiszkoje bažnyczioje p. Juo
zas Glaudelis
Taruta.

— Arti Maple Hill lokomo- 
tiva trejike in nauja automobi
liu prigulinti prie Juozo Staį 
szaiezio isz Frackvilles. Sužeis
tais yra Ona Glinskiui e, Mare 
Staszaicziutc isz
ir Juozas Staszaitis ir William

Dan
iuose sužeista Glinskinte, ku-

M a banojaus
i 
i
Warfot isz Krackvillen.
g

riai supjaustė baisei veidą.
— Nedėlios vakaru, 

vakare, 
atsibus

8 va- 
Norkevieziaus 

■| svetainėj atsibus prakalbos, 
11 kurias laikys nesenei pribuvu-

landa.

i sis isz Lietuvos
K taras J. Navickas.

kunigas dak-
PrakalbosI■ bus labai žingeidžios ant kuriu 

'privalo visi atsilankyti ižgirst 
naudingu apsakymu 
bart i ui padėjimą 
neje.

i

apie da-
musu tevv-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVI3ZKA3 

GRARORTU.8 MAHANOY CITY, FA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krlk- 
aztlniu, Vesollju, Pasivažinėjimo 

Ir t. t.
&20 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

Tegul Marijona Burins- 
(po tėvais Vasiliauckiu- 

gromata prisiuns- 
ta nuo brolio Juozo Vasiliauc- 
ko isz Vokietijos, nes kitaip 
nusiunsime adgal paežiui.
\ — Panedelije 
kilmingos gailės 
duszia mirusio
Zablacko ant kuriu szeimyna 

i užpraszo pažinstamu 
I kyti ant pamaldų.

Ta ja diena suejs 
tas nuo mirties kunigo Zablac
ko.

kiene 
te) atsiima

i

i

netPTlsEkas Graborfss

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

* naujausia mada ir mokslą. 
Turi pagalbininke motore.

Prieinamos prekes.

619 West Spmce Street 
MAHANOY CITY, PA.

B«ll Telopbonas No. 149

i i
I

— ySeptynių metu Juozukas 
Abraczinsku, teip 
pirszta su kirvuku, jog dakta
ras turėjo visai nupjauti.

— Ana diena siipgryžo isz 
Lietuvos Viktoras Vaisznoras, 
kuris daug akyvo apsakinėja 
apie tevynia ir ka joje mate.

— Praejta Subata atsibuvo 
dideles laidotuves nužudytos 
Mares Valiueziiites, kuria nti- 
szove josios mylemas Foltzas, 
po tam pats nusižudo. Szimtai 
žmonių regėjo lavonu jabnos 
merginos. Laidotuves atsibuvo 

liotuviszkoje

su žeido

pama klonis 
bnnžnyczioje.

t Panedelije 
dotavęs .Jurgio Lepanskio. Sžv. 
Andriejaus draugyste dalyba- 
vo laidotuvosia prie kurios ve
lionis prigulėjo. Palaidotas ant

Jurgio
Karalius laike 
baszczius
graudinga pamoksia.

.mazgu

su

Szv.

atsibuvo lai-

kapiniu, 
miszes 

Pautienius

Kum 
o pra- 

pasake

Kun. Karalius suriszo 
moterystes Joną Ka- 

czergi isz Detroito su p. Julije 
Ruglas isz Lost Creek. Jauna
vedžiai apsigyvens Detroitą.

Praejtani “Saules“ nu
buvo

“Saules

atsibus isz- 
miszios už 

kunigo Juozo

atšilau-

vienas ine-

i

PRANESZIMAS.

Victory Bondsai kurie buvo pa 
Iszaukti 15 Gruodžio 1922
War Savings

ir

CHA8. 3. PARMLEI 
Notary PublicReal Estate Agent

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galime jomis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas ir teip toliaus.
238 W. Centre 8U

. f

Mabnnoy City, Fa.

Tvtrcalanala Llctnviszka 
BANKA

I !■—6 —

Didele kaucija sudėta Vitali
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalki- 
muL Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 

’ kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nūs ta t y tarnu 

kainoms. Parūpino Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raszyklte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
901 W. Mahanoy Are^ 

MAHAMOY CITY,

Estu po priežiūra Valstijos,

- PA.

ėjo.

DR. JUOZAS J. AISTRI 
(IJeturis)

Buvusia Daktaras Karlumen- 
Oydo risoklas Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
12 lig 2 popiet., 6 lig 

9 Tatare.
113 K. Coal SU Shenandoah.

• ryte.
Bell Tel. 359-IL

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Mos 11b yra tikrai panok- 
minga Ir kas prlsluns keliolika stem- 
pn ir savo adresa tai aplalkys t uju 
Mrabiszku gyduolių dykai. Ilaszykite 
ant sdo adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kit* fss salos progos visi kurie yra *   1I1»9^ A A

1

Stem pa i kurie 
yra paszaukti 1 Sausio 1923m. 

alima juos padėti in musu 
“kesz“.

tai g
banku kaipo

American Banking Trust Co.
Centre ir Catawissa St.

4t.

i

I
I

i

i

i
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Jau sziadien tai Amerike 
fain taim. Ant Meri Krismus 
buvo dvi szventes, o ant naujo 
moto 
kaip nekuriama, tai 
tris. Kad tokios szventes nors 
butu syki in sanvaitia, tai žmo
gus turėtu gud t aims. Nckurie 
žmonis nedirba kelis menesius. 
Taigi kada darbo nėra žmonis 
rugoja, kada jojo turi daug tai 
vėl negerai.

# * *
Mano kūmas Vaitiekus Kle- 

ris uesenei sugryžo 
vos,

ir buvo dvi szvontes o 
nekuriama, tai buvo ir

*

isz Liet u- 
jog tennis

nosies m 
ba mes te
ma ža i SU-

1

*

a

f F K

y 4
B;I t 
t

l

I

i

sakydamas, 
musu tėvynėje butu viskas all 
ra.it ir kad mes Amerikonai per 
daug nekisztunicm 
Lietuvos politika, 
naitini padėjimu
prantame. Pagal mano puomo- 
nc, tai kūmas Kleris turi tei
sybe ir privalo jojo klausyti, o 
tonaiti nebutu tiek nesuprati
mu Amerike apie tai, kokia po
litika c j na Lietuvoje.

* # ♦

Jau gal nesiranda smartes- 
ries merginos kaip Keide Vam- 
paite. Kada atsibuvo josios ve- 
seile, tai atėjo ir kunigas ant 
svodbos, o norėdamas dažiiloti

Szitain name, kuris raudasi Toruniujo, Lonkijoi
garsingiausių astronomu, kuris gimė 19 Vasario, 1473 mete.

ime Nikalojus Kopernikas, vienas isz 
. Jojo 450 metu gimimo sukak-

tuxes bus apvaikszcziotos po v įsa svietą 19 Vasario, 1923, Ant sienos tojo namo, terp treczio
li* ketvirto lango, landasi bronzine toblyczia, kuri parodo kur Kopernikas gimė, 
pernikas mirė, turėjo 70 metu, nes mirė 1543. mete, jojo tėvas gi.._ 
Vokiete. Kopernikas buvo pirmutiniu astronomu kuris iszrado, buk žeme 
saule.

-r-|»!H T "• “ 1       ' ' r ' ' ' ■ ■ -   *"• '«    .....Ml B  

ŽMOGAUS PLAUKAI TAI -------------------------------------------- _____
PUIKIAUSIA DOVANA. L- 1 ■■ =

pernikas mirė, turėjo 70 metu,nes mirė 1543. mete, jojo levas
r-4

Kada. Ko- 
ime Krokave o motina buvo 

sukasi aplinkui

patalpyta žinute ar isztikrtiju yra smartmari
apie koki tai 
kuris mirė nuo 
kilis aplaiko būdamas trenktu 
per karuka. Jojo tikra pravar- 

i Kazimieras, Stankevi- 
43 melu jaunikaiti, kuris 

naszlia Magdalena 
Likos palai

dotas ant Laisves Simu kapi
niu Sbenadorije praejta Suba- 
ta.

Petrą Petaucka, 
sužeidimu ko-

de yra
ežius, -
gyveno pas
Baranauckienia.

— Ausi suko, 
aptiekoje geriausios 
o ir geriausia 
visu daktaru.

buk Kazan o 
gyduoles

užklauso josios: 
man

Sei, Keide

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

-S—- _
:.' n pinigus sziam banke.

ar Czekiu

Kam duotis iiupliktie ? 
tyrinėdami per 30 metu, iszra- 
dom nauja būda kuris sulaikys 
ju slinkimu, vieton iszpuolusiu 
ataugins naujus. Kiekvienam 
duosime užtikrinimą. Szita gy
duole yra kaip del vyru ir mo-i 
toru. Rodą dykai. Raszykit bile 
kalboje sziandien. 
te:

Mes

i (

;kidk Yra Dic- 
tuo atkir-

5

pasakyk
o Keide jam
Ugi vienas!“ Tada kuni

gas sako:
o dabar

11

vu: 
to: C 4

a šabu.

Labai gerai Keide 
pasakyk kiek yra 

Keide truputi užsi-

4 i
7

m i ši i no apsidairė aplinkui sa- 
Ugi asabu, su muzi- 

bus apie ti'is-
kydama: 
kantais, 1 
de szimts.

« 

Del ko jum

4 <

tai gal
»,

4 4 vyrai plaukai
sutaiso receptus griežiau iszpūola ne kaip ifio-

SVARBI NAUJIENA.
Namai ant Pardavimo.

M ieste G i rard vi lie, Pa. de-^
szimts nauju namu, bus greitu
laiku pastatyta, su visais nau
jausiais intaisymais ir patogu
mais, už žema preke. Teipgi ir 

namu bus statoma, 
norėtu 

gusta tai turi 
ir jam pagal jo norą 
mas pastatytas in pora mene
siu. Girardville 
darbu daug, 
atidaromos. Todėl yra parma- 
toma kad in pora metu pra- 
portes pakils in augszta preke. 
Reikalaujantieji namu arba no
rėdami informacijų kreipkitės 
ypatiszkai prie (j.9)

Win. J. Butterly & Co.
148 W.‘Main St. 

Girardville, Pa.

dauginus 
Je!$u kas pagal savo 

paduoti orderi 
bus na-

vieta patogi, 
kasikius ka tik

užklausė viena mišių-terim?“ 
ke savo vyro, 
tos priežasties 
jog 
kasyti galva.

Ir del to, jeigu vyras turi ap
draskyta galva, 
kad jam 
pats sau 
ežio po szliubui.

# e #

An t rytojaus po szliubui atė
jo pas kunigą jaunavede sknns- 
damasi. “Na 
mano vaikeli?
argi negalėtum permainyti tų
jų žodžiu ka vakar kalbėjai: 
jog tokia yra vale Dievo, idant 
duktė pamestu savo tėvus ir 
ejtu paskui vyra.
pamecziau, bet paskui vyra ne
galiu vaikszczioti ba jisai yra 
gromatnesziu! “ — Kaulas.

4 l tai isz

H

po szliubui

Matai,
atsake vyras, 
turime lankei

tai ne del to, 
pati apdraskė, bet 

apdrasko isz rūpės-

ko teip rugoji 
“Ak kunigėli

Taigi tėvus

“ASZ KALTAS.“ I

Adresuoki-
(t.4)

Dr. BRUNDZA CO., 
Broadwav and S. 8-th St

Brooklyn, N. Y.Box 9. W.

KVITU

•1

Knycelo Drauxyatami del 
Jezmokejlmo pUdga l|fond>- 

-r-, m* - - - -i 50c. 
KVITU Knygele Drangyetenae, da) 

Kanlerlaae nog sudėta pinigu ant 
auetrlnklmu ------- 60c.

KVITU Knygele Draugystėms, del

W. D. BOCZKAUSKAS-CO

i

s

Nori kad atydart: 
skyrių. Ji gali jum i

prieteliams.

Nori kad taupytumei 
net tuupinimo 

s suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo
^lusu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

.MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
. . —$—

DIREKTORIAI: *-
D. F. GUINAN, Sek. Kaperius 

LEON ECKERT, Vlce-Prez. \ v ,
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. M. GRAHAM, Prez.

MAHANOY CITY. PA. "- ------------- ■ .j - - -s— .-... ' L1- .-
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I Geras Tavoras g.. ..... " • e s
| Padare varda Guinano Sztoruj |
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Negalima rašte geresnio pecziaus už
Buck-waiter pecziu.

&
tarė tėvas

sunui, kaip asz matau
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kad tie tavo

Enamelas netruks nei nesilups.

11
Mažiau kasztuos pataisymai

y t\

><
♦Į; ill ll i

Y <

‘‘Su ko-

sūnūs.

už tai 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies.
geriausius mekauikus. Toksai peezius 
turi but seras. "ir?

Yra padirbti per s8
j

I
I

<4

Mano vaikeli 
savo 
draugauji su blogais draugais. 
Tu pats žinai, 
draugai yra prastu tėvu vaikai.
Jis piktžodžiauja, geria, ruko, 
neina in bažnyczia; paliauk 
vaikeli su jais draugavęs, nes 
kaip priežodis sako: 
kiu sutapsi tokiu pats patap
si.“

Nesirūpink tete apie mane“, 
szypsodamas atsako

Asz turiu protą, žinau kur su
stoti.“

Simus neatkreipdaiųas aty- 
dos in tėvo žodžius neužilgo 
apleido gimtine pastoge.

Praslinko keletas metu, Su- 
,"3, dabar jau suaugės vyras 
tovi teisme, kaltinamas vagys

te. Prisipažysta papildęs vagys 
te ir atsisukęs in teisėjus tare: 
“Asz kaltas, taip! Sziandie sto
vi it ežia dėlto,nes neklausiau 
tėvo žodžiu. Asz maniau dau
giau žinąs už sena te.va; asz 
juokiaus isz jo.Taip nepaklus
numas levams buvo pirmas 
žingsnis prapultim Pervelai su- 

kadangi toji* prantu, pervelai“.

' — — <fc> <sb sa> gfc o o «ss»

BIBLIJE NAUDOJAMA DEL SZMUGELIO.
Szmuglerei naudoje visokius budus ant pargabenimo 

morfinos ir kitokiu uždraustu vaistu o net ir biblije panaudo
jo del tojo tikslo, bet valdžios szhipai suseko szniuglerius ku
riuos uždare už groteliu.

ant
nu#
s r

Gyvate viduriuose.

Neperseniai vienai lietgalie- 
tei miegant daržinėje sziene in- 
lindo gyvate in gerkle. Gyva
tei/ lendant motere pajutus 
bet isztraukt nebegalojo ir ji 
inlindo in vidurius. Gydytojas, 
apžiūrėjęs motere, pasako, kad 
gyvate dar tebegyvenanti vi
duriuose. Seneliu*kalbama, kad 

keliasdeszimti • metu

f

priesz 
panaszns atsitikimas bu ves Že- 
mnlnahmfiiP? inlinduri c*vvftt.A

I

j in vienos moteros vidurius, li
ko! jagai ten prabuvusi, 

dytojai isžvare.’ Žmonių buvo 
manoma, kad ta gyvate buvusi 

dvasia,

gy

piktoji 
motere mėgusi tuo vardu keik
ti.

REIKALINGA AGENTU
DIDELE ’mARSZKINU DIRBTUVE 
relkalaujo agentu parduoti ju maraz- 

klnus tlesog nesziotojams.
prekes. Sempelei dykai. Madison Milla
KAS n,A,<Iw,w Vnrlr a4

Plfflpo

rx

TemyUit vaikucziaį jo žo-
džius! Jus ypacz kurie nenorite 
klausyti savo teveliu! Atmin
kit kad neklausyti tėvu yra

,. * F, < _ i 1 . -a

nuodėmė., Ir kode! neklausyti 
eevelio arbfy ’motinėlės, kurie 
viską daro -dal jmu geroves!
Kodėl j ii nemylėti kaip jie jus 
mvli? Jonas TarvidasJ

♦

Moterems Pluszinei, Kailinei
■ if "J

tJ G' f 
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■ ' 4 |ir j Kitokį Kotai
Atrasite kad Guinano kotai ilgiausi) nesziojasi.
Gera tavora visada apsimoka pirkti.
Gal ir (Jaugiaus pinigo mokėsite bet ilgiaus
ueszįosite musu kd|us. Į 
Gaunate naujausios mados kotus.

’ /A.

x.' IT!

ra
’h -«

&

i1s

G UI NA N
•* 201 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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