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’ Isz Amerikos
. . H ,!; * —

Duona isxgi&lbejo jam gyvastį.
-Phillipsburg, N. J. — Kepe- 

lelis duonos iszgialbejo gyvas
tį Petrui Skripui isz New Vill
age. Petras nuėjo pas kaimyną 

- per Kalėdas ir laike jojo buvi
mo kilo pas kaimyną mnszty- 
ne kurioje Petras aplaike sky
le galvoje per Ludvika Vasil- 
czaka. Dave žine daktarui in 
Washingtona, net penkes my- 
lea tolumo, o tuo m kart isz 
Retro galvos yzirkszte kraujas 
be paliovos. Vienas isz s verži u 
suprato, jeign greitai pagialba 
nepribus' tai Petras mirs. Pa
ėmė kepalėli duonos, pridėjo 
prie žaidulio, kaip tai daroma 
tėvynėje, užriszo, ir po keliu 
miliutu kraujas paliovė teketi. 
Kada daktaras pribuvo, pade- 
kavojo žmogeliui už toki pasi
elgimą, sakydamas kad neimtu 
pauaMdojas toki būda, tai Pet
ras butu jau negyvas. Vasileza-' 
ka§ likos uždarytas kalėjime.
* Nužudytas prie bažnyczios
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Portsmouth, Ohio. — Pirma 
diena vedusio gyveninio Mrs. 
Agnes Davis persimainė nuo 
linksmybes ant nuliūdimo, nes 
josios vyras William Davis, su 
knriuom ka tik buvo suvineze- 
vota, likos nuszaulas ant smert 
prie Igįžnyczios kada jaja ap-
leido Kalėdų dienoje. Žudinto- 
jum buvo Garneris Vaucilla 
kuris buvo Agnieszkos pirmu
tinis jaunikis ir tokiu budu at
simokėjo jai kad už jojo neisz-
tekėjo. ŽudiiHojas uždarytas 
kalėjime.

Prileido szturma prie 
bažnyczios.

Hancock, Md. —- Kuopa but- 
legeriu ir munszaineriu užklu
po ant metodistu bažnytėlės 
czionais laike pamaldų, suardė 
konia visa ir sužeido 14 žmo
nių. Bu t toge re i ir munszainie- 
riai likos baisei 
dvasiszkbji tosios 
ir tokiu bodu 
mokėjo.

t
iszbarti per

bažnytėlės 
ja j n už tai atši

Vagis atkando moterei dei-
• manta nuo žiedo.

New York. — Penki vagys
I

r..
tam^ijimoje užklupo ant turtin- 

Essie Simm- 
nno josios 
brangeny- 
ant saves, 

gynėsi, no-

gos moteres Mrs. 
oils, stengdamiesi 
nupleszti visokias, 
bos kokias tureje 
bet motore naršei 
rints buvo baisei sumuszta ir 
sukruvinta ir ant 
mo atbėgo palicijantas. Kada 
vagys pabėgo, motore apsižiū
rėjo, jog vienas isz vagiu at
kando puiku deimantą

)

josios riks-

nuo
"vieno žiedo, kuris turėjo ver
ties 1500 doleriu.

f

Teva^n* sūnūs “prisikėlė isz 
numirusiu.

-|1 ! ’’ '

Leavenworth, Kan. — Silas
Morrison kareivis isz namines

M > I
<1 •*

tai mieste pra- 
nuo ttucinan- 

Irys tuks-

Munszaine turėjo, gera ruge- 
pjute per 1923 metus.

Philadelphia; — Pagal dak
taru raparta 
ojta Ineta mirė
ežios munszaines 
tanezei žmonių o konia pohkis 
kartus tiek apsirgo, 
mirtys nuo munszaine.' 
raporfavotos, nes manoma, jog 
skaitlis daejs Ivg penkių tuks- 
taneziu.

Ne visos
■s likos

taneziu.
New York. — P6r szvontes 

czionais apsirgo apie 600 žmo
nių nuo trucinanczios munszai
nes o 22 mirė.
Ugnis padare bledes ant $500,- 

000,000; žmonių sudege 
15,000.,

t ’hieago.
mislyt kiek tai visokios ugnes 
czion Apierik<‘ padlire bledes 
1923 mete. Pagal apskaitymu, 
tai ugnis po visas dalis Suy. 
Valst. padare bledžiu ant pen
kių szinitu milijonu doleriu, o 
likos užmuszta, sudegė ir mirė 
nuir apdeginimu net 15 tuks
taneziu žmonių, arbn ant kež
uos valandos pripuolė po 41 
mirusieji ir 47 sužeisti. Kožna 
diena sudegė po penkios moks
lą ines, 17) lieteliu; viena farma 
sudege kas septynes miliutas, 
viena ligonbute ir penkios baž
nyczios sudege per diena. Di
desne dalis ugniu prasidėjo 

žmoni u.

baisu pa*

ugniu 
nuo neapsisergejimo 
Norints Suv. Valst, randasi ge

so visokeis.
ugniu negali

riausi ugnagesiai
intaisymais, bet

jeigu patys žmonis 
apie tai nesirūpina.
Nerado laimes Amerike kokios
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szininkus ir pati Popicžiu su kuriiioni praleido kales valan
das o ir net siūlėjo su paežiu prie popiežiszko sosto. Karalius 

ir iszpaniszku

PRIĖMIMAS ISZPANISZKO KARALIAUS RYME.

Popiežių Ryme likos priynitas iszkilmingai

kalbasi generolu italiszkoš kariumrnes 
siunt iniu.

Banditai puolė lietuvu ukesu 
Kliuba; Nusinesze Tukstan- 

czius doleriu.
Brooklyn, N. Y. - 

vvru isz Su ha tos in 
ryta, volai pasiliko
Ukesu Kliubo ant 803 Driggs

Jie praplojo

Keletas 
Nedėlios 
Liet iniu

nesenei 
per miesto

lieua, g
la pajuto ugni, stengėsi paim

ant virszaus

iilrilama žemai, o ka

r- De-

naguosna sz.

Sudegino gyvu szventvagi ku
ris apiplesze bažnyczia.

Anezzano, Italije. — Inir- 
szns myne žmonių sugavo va
gi Kranciszku Tomei, kuris ap- 

vietinia bažnvezia 
brangenybių ir

i
ii

A n - 
Primicijos /voginėjo

nuo visokiu
relikvijų. Myne teip buvo inir- 
szns, jog baisei sumusze, sumy
nė, po tam aplaistė
sudegino gyvu. Palicije nosi- 

larbeli tik

Lenku nelaisvėje.
Sz. m. Spaliu men. 18 d. in- 

vyko pasikeitimas belaisviais 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos. Lip 
tuviai belaisviai ppteko lenku 

m. vasario men.
lenkams užimant neitrale zona. 
Patekusiu tarpe yra du lietu
viu karininkai, kurie daug pa
pasakojo apie sunku ir baisu 
belaisviu padėjimu pas lenkus.

Patekus nelaisvėn jie buvo 
visiszkai apipleszli. Atimti iip 
tik sziaip brangesni daiktai, 
bet ir geresni rūbai, avaline. 
Paimti belaisviai buvo musza- 
mi ir kankinami, kad iszduotu 
musu kariiimenos paslaptis. Po 
begaliniu tardymu ir tąsymu 
po kalėjimus ir dabokles visus 
belaisvius isz Vilniaus iszveže 
in Strzelkovo stovykla, kur 

baisiausios 
viams dienos.

Pleszikai smarkei veikia. 
1

‘ Sziaviliai. — Sziauliu aplin
koj smarkiai veikia pleszikai. 
Lyg szio milicijai nepavyko 
susekti ir suimti smarkiausių
jų plesziku vadu. Todėl Sziau
liu Miesto ir Apskrities Milici
jos Vadas iszleido toki skelbi
mą: Kas suims ir perduos mili
cijai, arba nors suteiks pastara 
jai žinių, kuriomis remiantis 
bus galima, suimti bent viena 
piktadari, dalyvavusi nors vie
name nužudyme 
Sziauliu mieste 
būtent: Murkusi ir Stasi Gau- 
Idinski, dayvavusius milicinin
ko Vengrio nužudyme; Hejkin- 
go, Buivydo, Hakncžio ir 1<itū 
asmenų nužudy tojus, 
gaus111,000 litu dovanu. Prane- 
szejams norint ju pavardes ga
li būti užlaikomos 
paslaptyje.

Sugavo pleszika.
Ligumai, Sziauliu apskr. — 

Sz. m. Lapkriczio m. 2 d. Li
gninu milicijai pavyko sugau
ti pleszika Apolina Skruduli, 
kuris Spaliu m. 19 d. Daunori- 
nes iniszko apiplesze keleivius. 
Be to, tas pat Skrudulis dar 
1921 m. padare keletą vagys- 
cziu ir iki szio laiko slapstosi.

Nusiszove milicininkas.
Kaunas. — Sz. m. Gruodžio 

12 d. 17 vai. Kauno sodne delei 
nežinomos priežasties nusiszio- 
ve I II nuov: Kauno miesto mi
licijos eilinis milicininkas Pe
liksas Valysas, kuris nugaben- 

ligoninen.

Tamaqua, Pa. — Gruodžio 
30 diena, Nedėlioja, szv. Petro 
ir Povylo lietuviu bažnyczioje 
atsibuvo Primicijos kun. 
tano Karužiszkio.
buvo iszkilmingos; primicijan- 
ti|i [iria pirmutiniu szv. Misziu 
patarnavo, kun. P. Gudaitis, 
vietinis klebonas, kun. Pr. Ju
ras isz Lawrence, Mass., kun. 
Reegan Lsz-Hartford, Conn, ir 
klierikas Mikaitis isz 
go.
paša k e kun. J. Sžvagždys isz 
Montello, Mass. Žmonių bažn> - 

g i i • : puslaukiiiiii

('b ica-
lll. Labai gražu pamokslu

gazolinu
II

* 'i'll1

gyvu, 
in

Strzelkovo 
prasidėjo holais-

ežia buvo nžsikimszns. 
žmonių per Primieijanto 
szin priėjo prie Komunijos, 
kaip tai tėvai, broliai, seserys 
ir kiti gimines.

Po szv. Misziu Primicijantus 
suteikė savo 
minima.

Miesto sah’j(‘ 2 vai. buvo isz- 
^kilmingi’ pietus.
kunigu ir svecziu 
n i u midat'iT.

Prakalbas Su geriausiais lin
kėjimais i>asake 
kun. J. Karalius

1 >ang 
rni-

Buvo daug 
isz aplinki-

maisze m mynes < 
I žiurėjo isz tolo.

61 Morosai užmuszti.
Manila, Filipinai. — Terp fi- 

konstabulerijos ir.
Morosu Mahin- 

duje, atėjo prie smarkaus su
sirėmimo kuriame 61 morosai 
likos užmuszti o daugelis su
žeista. Asztnoni konstabnlerei 
likos užmuszti ir keli sužeisti.

1,000,000 bedarbiu Rusijoje.
Moskva. — Rusija dabar 

pergyvena 
kuris gimdo

lipiniszkos

n

ekonomini krizi, 
nemaža vidurini 

nepasitenkinimu.
lyje apie 1,000,900 bedarbiu,

•s t rustai nors nekil
ai šit i k imliose ir padi- 

produkcija, bet jiems ne-

Visoje sza-
i

sekant i t* j i: 
isz Miners

ville, kuli. P. Mierzvinskas isz|din< 
kun. V. Bartuszka, 

isz M t. .Carmel, kun. P. Czesna
Mahanoy City, kun. F. 

Reegi|n, Hartford, Conn, klier. 
Mikaitis isz Chicago, kun. C. 
Klevinskas isz Coal Dale, kuu. 
J. Szvagždys isz Montello, 
Mass. kun. P r. Juras isz Law
rence, Mass., p. Mik. Vilkaitis 
isz Tamaqua ir daugelis kitu, 
kun. P. GndaitrjrTabai gražiai 
vede programa. Prof. Pr. Dul
ke su savo puikini iszlavinitu 
choru sudainavo ir paszoko tyve 
daugeli senoviszku lietuviszku 
dainelių ir szokiu. Svecziai 
linksminosi iki vėlybam vaka
rui teikdami linkėjimus Pri- 
micijantui kun. Ant. Karužisz- 
kiui. Kun. 
priguli ių Detroito, Mich. vys
kupyste, tonais neužilgio 
ims parapija. Jaunam kunigė
liui linkėtina ilgai ir energisz-

Diovo žodi liet il
gy venali

st. (Tnfr,

ISZ

Valst vln 
riuo.se 

t
siseka parduoti prekes, kuriu 
kainos yra 
nęt ir 
Sandeliai vra 
mis, nes nėra

■ ■< I 
z,ji

■

I
taip augsztos, kad 

valstiecziai rūstauja, 
užversti preke- 
pirkeju, nes del 

kainu augsztiimo tos prekes
pasidaro 
mos.

Sugauta dideliu kysziu.tarp 
valdininkus, 
pa didino
Daugelis paežiu 
pripažysta, kad ju administra- 

maszina pasidarė per
daug komplikuota.

I

ar pleszime 
ir apylinkėse

doge levas 
jojo tj'ys: r žmonoms neprieina-Avė., pasibovyti.

loszti “pinakli“. Apie treczia 
valanda ryte per duris insilau- 
že szeszĄ banditai, kuriu vieni

pinakli

...... tikėjosi •ourasti. .
Wilkps:Barre, Pa. — Atva- 

žihves isz sudraskytos \rokieti- 
jos, vos metas adgal, Karolius 
Pdtrat, 3.5 metu, kuris buvo 
avint o r i u m vok isz k o jo 
meiiejo laike kares, su vilezia, 
jog Amerike suras giluki ir 
goresni gyvenimą, bet vaiksz- 
czlodamas isz miesto in miestą 
negalėjo aplaikyt darbo kokio 
tikėjosi ir ant galo gavosi in 
ęzionais, kiy 
nas kasvklosią, 
silpnos sveikatos, negalėjo 
dirbti. Nusiminias žmogelis ir 
nuvargęs, nusidavė ant kapi
niu, atsisėdo ant pomniko, pa
leido /izuvi in smegenis, 
baigdamas ant kart visas savo 
žemiszkas bedas. Lavoną pa
laidojo miestas, nes jokiu gi
miniu no jiepažinstamu netu
rėjo.
10,000 automobiliu ant dienos, inbaugine

New Y.ork. — Fordo aufo- 
f a I) r i k a s a p r e i s z k e,

35 metu,
kariu-

dirbo kėlės die- 
() kad buvo 

sveikatos,

uz-

su f$vo1 vėrinis Isz a ūko turėjo 
apstojo langus, o kiti surinko 
ant losziancziu: 
kas!“ T
ėmėsi už darbo krėsti kiszenes, 
o kiti vis laike atkisze revolve
rius ir kartojo, kad niekas ne
sijudintu, nes sako: “ Mes jus, 
prakeikti polanderius, suszau- 
dysim kaip szunis!“ Tokįu lai
du apkrėtė kiszenes apie 35 
vyrams ir surinko apie keletą 
tukstaneziu doleriu vertei pi
nigais, žiedais, laikrodėliais ir 
špilkomis. Isz vieno net cigare- 
tus atomo. Atlikus
vienas banditu užsilipo/ant sta
lo ir pasako griaudu pamoks
lą, kaip jisai bekazyriuodama’s 
netekes merginos, po tam isz- 
koliojo, kad '“ jus polanderoi — 
labai poor.“ 
ta. syk, tik ragino, kad tuomet 
daugiau pinigu turėtu. Po tam 

suszaudymu, 
susėdo in

“ Pakelkit ran- 
fa padarius, banditai

4 k darba ’

.1 ie ateisią dar k i-

(

(

dyt mieganezius 
bet negalėjo.

Atlantic ('ity, X. J.
ganeziam name t’onoverton su- 

Jonas Cameron ir 
vaikai. Tėvas sten

gėsi iszgiall>ei vaikus, bot pats 
paaukavo gyva st i.
Dideles ugnes— dideles bledes.

Standard Oil
aliejiiu1 Whiting, lud., su

dalomi alio
si iv irsz

t ’hieago. -
Co., 
doge su 9uu,uuo g 
jaus. Bledes padaryta 
ant milijono doleriu.

Danville, Pa. — l’gnis sunai
kino W(‘lli\’er Hardware Co., 
magaziną padarydama bledes 
ant 150 t nkslaneziu doleriu.
Ne visi vaikai turi toki giluki.

Snllisbury, Md.
senatorius William-P. Jackson, 
per Kalėdas apdovanojo trims 
anūkėliams po szimla tuks
taneziu doleriu.

Gerai daro, kad už gyvasezio 
isždalina savo turtą, už tai ga-

nosies

900,000

Buvusia

les po smerl rainei sau silsėtis 
nes likusios gimines 
terp savos už turtą.
Geriau turėti kojas ne kaip 

10,000 doleriu.
New \ ork. ■— Džiure augsz- 

‘ apgudino $10,-
000 atlyginimo Charles R. Ol
sen, 25 ~ . L’._......

visi - cziausem su< k

r ■

— tas

visiszkoje

Ant. Karužiszkis
v uz-

kas dar labiau- < 
noptfRitenkinimn.r.

komunistu

GROMATA ISZ AMERIKO 
IN LIETUVA.

Milemas mano Klimai!
Pirmais mano žodeleis 

szioi gromatoi siuneziu tau ge-
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kai skelbti
viams-katalikams 
tiems Detroito vyskupystėje.
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I
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rus žiezinimus su Naujeis Me
tais. Daneszu tau, kaip czion 
musu vyrai ir bobos gadinusi 
kaip hel. Meri Dzikiene pabė
go nuo vyro, už tai, jog jiai pa
sidabojo sportas isz k|to auzo 
Džeiku Pagundziku.

Asz Džeikiui lankei

iii

'•i
*i T

Vancouver, B. C. — Sziuom 
laiku czionais ir Seattle Wash, 
darbu visai nesiranda. Girriu 
'darbininkai sugryžo in miestą 

“kempes 
Balandžio, už tai

kalbė
davai^ Džeik, lukaut, ba tasai 
sportas už daug daro ant tavo 
Meres gnguaizes, bet Džeikas 
man atsakydavo, jog ne turi 
ant ko rvti seile, ba senai bobai 
da neapsiverte guogeje smoge- . 
uis.

Dabar vyras rūpinasi ir ka- . u 
la ana diena ėjome in mainas, 

Sei ~ J ‘ '
su tokioms boboms, ka susinę-, 
sza su tokeis sportais, ka tai 
nieko nedirba, 
ežioje 
musu

■ II į

■

■ # 
sbi'l

I
lity ,įj|U

M
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ant žiemos o visos
SUStOJO lyg L.t .<< iivArjiv., iiz. i<<», 
kad ant kalnu daug sniego ir 
vanduo užszalo. Seattleje ran
dasi apie 5,000 bedarbiu. Oras 
neszaltas mieste nes sniego ne
siranda, nes lietus žiemos lai
ke daug žmonis vargina. Patar 
tina in czionais nevažiuoti ant 
uždarbiu.

tas/ Kauno miesto 
Mirties priežaseziai iszaiszkin- 
ti vedamas tardymas.

Surado pusgyve senute.
Kaunas. — Sz. m. Lapkriczio 

men. 30 diena, 21 valanda, ant 
kampo D u on e 1 a i cz i o

g re i ta i i szsi neszi n o, 
taksi ir nuvažiavo.

Kliubo prižiūrėtojas, P. Mi
ller, davė žinia, policijai, kuri 
griebėsi banditu jeszkoti. De- 
tektivai jeszka’tarpe New Yor- 
ko Italu, nes manoma, kad ban
ditai isz New Yorko atvažiavo. 
Indppm, kad pora banditu bu
vo visai be kaukiu, gi kiti bu
vo kaukėti. Jie buvo labai dra- 
sus.

Kiek viso pinigu 
tikrai nežinoma., ‘T 
Telegram’ raszo, kad iszplesz-

Bei “ Daily 
pasako suma $1,154 pi-

"W

> mot u už netekimą abio- 
jt/koju, kuria,s nupjovė dakta
rai po suž(‘idimui per automo
biliu kuris susidūrė su strvt- 
kariu ant kurio Olsenas buvo 
konduktorium. Kada sudus ap- 
reiszke Olseifiii apie tai, varg- 
szas paszauko: “Kas man isz 
deszimts tukstaneziu doleriu 
jeigu neturiu kojų. Geriau kad 

kojas o butau daug;
už tuosius pi- 

negalesiu pirkti kojų.
Kam užsidavė su velniukais.

San Antonio, 'Pex. — Okta
vijų Bell, likos prikalbinta in 
automobiliu kuriamo 
septyni jauni

mobiliu
buk ant padidinimo ir pageri
nimo savo fabriku, szimet isz- 
duos 110 milijonu doleriu 
idant galima hutu iszdirbinot 
josią po deszimts
forduku kas diena. In Anglijo 
siuneze kas metas tuju bleki- 

50 tukstan- 
ketina du 

kart tiek parduot. Jeigu dirbs 
ant vienos dienos po deszimts 
t u k s t a n c z i u s f or d u k u,
tekti; visiems. Kur jieji dings* 
taftai sunku pasakyt, nes žmo-

mu

M1

<

no

tu kstanczi u

< 
sake man: i Piter, godahel ■»

Lizukiu po 
ežius, nes szimet

J

ir 16-tos 
Vasario g. buvo rasta 60 metu 
amžiaus pusgyve senute, ku
rios pavanle tuo tarpu neisz- 
aiszkinta; ji pirmon pagalbon 

Raudonojo

tiktai vaiksz- 
po st rytus ir meszina- 
bobas, dabar vaczysiu,Brooklyn, N. Y. — Pereita 

ketvirtadieni, 
langus, nukrito isz 9-to augszto 
ir ant vietos užsimusze Lietu
vis, Alfonsas Kavaliauskas, 28 
metu, gyvenos rodos pas savo 

Bron-

jei da karta lys man iii kelia, 
tai asz ji gerai papiksysiu.

Daneszu tau kūmai, 
man atraszytumei, kaip 
tavo senoji pasielgineja, nes 
man raszo vienas vyras isz 
musu aplinkines, jog tavo se
noji tankei ejna pas Jonus ir 

bernu užejna ant szokiu in 
VohiėS

bevalydamasbuvo pristatyta
Kryžiaus ligoninėn. Gydytoju 
pareiszkimu priežasties susigi- 
mo — senatve.

«*" L
y|

■a

t undau 
gilukningesnis, 
nigus

kad' 
tenapiplesze, 

the Evening m/kares ir jojo sunns AV. II. Mor
rison isz Hager Citv, Wis., 14-. . ... . .
pirnla karta in 
szimts metu.

lason ihz linger viry, \\ is., su- 
siejo czionaitineje ligonbuteje 

keturesde- 
Vienas kito ap- 

vęrkinejo kaipo numirusi. Tik 
ana;diena sunūs dažinojo isz 
valdžips suraszp, apie buvimą 

’»tpv'oJiykur jj galėti; surasti.
Po pasibaigimui namines ka
res; tėvas sugryžo namo, apsR 
vedę ir susilaužo sunu. In ke
turis metus po tam vaiko mo
tina mirė. Tėvas isz gailesezio 
ritidave vcaika ir visa savo tur
tą iir rankas giminiu, nusiduo- 
damas iii vakarus. Buaamas 

• Montanoje dagirdo buk jojo

R

ftiinuK mirė. Džiaugsmas tėvo
* - "L t V . -U . r- • air stihads’jjuvo ijeiszpasakyĮap

kada suėjo po tiek metu.
u H

Y .<

L
*

i. Ul| *i4tal *1
> A t.

tai nž-
v. ’H

m

uis juos perka daugiausia.
Baisei kankino ir apvogė 

sztorninka.
Plymouth, Pp. — Penki ban

ditai insigavo in sztorg Jokū
bo Mavinukio, 50 metu senumo
nuo kurio pareikalavo pinigu. 
Kada Jokūbas užsispyri nėjo 
buk juju neturėjo, tada ji su- 
Hszo ir laike kojas ant karsz-
lti • pecziaUs. Žmogelis negalė
damas iszlaikyt teip baisiu
kaukiu pasakė kur randasi pi-
nigai 180 doleriu, kuriuos ban
ditai pasiėmė iszpiszkedami 
autotnobiliuje. Jojo sunūs su- 
nulti ji apalpusi.

ta apie $8,000.
News ’ ’
nigais. ir hrangumynu.

Ta paežig nakti dar szcszio- 
se vietose banditai apiplesze, 
pradėjus nuo Williamsburgo, 
einant iki Central Brooklvnui. 
Ar tie-patys, ar kiti, dar neži
noma. Policija lygsziol dar nie
ko nesusėke,

* • t,

13 sudege degąncziuosia
’ i » namuosia.

Tylersburg, Pa. — Per užsi
degimą namo aut farmos Em- 
mingerio, i 1 
ypatos susidedanezios isz sop-

>

sudegė deyynios

įyniuiVftukuj sesminas jp A19M-1

*

re i s
1‘radejus bizni su 38 do- 
Mrs. Alicije McDougall

broli, ant Trextou Ave 
xe. '

vienas

radosi 
nigerei, deurie 

mergina suriszo, nžl*imszo bur
na ir nuvožė keliolikti mvliii i ir « 
užmiesti kur jaja subjaurino, 
po tam iždegino ant josios kū
no penkis ženklus ir paleido. 
Palicije aresztavo du ižgamus. 
Oktavijc toipgį yra juoduko'.

■n i I -» T-J-X -II I .1 L J- I . -J r r -1* i A.niin » nn m* /'\ 'U \ 
, * Gubernatorius New Caro

lines paženklino Mrs. Palmer 
Jerinin isa-MlMgh direktorka

F

Atlantia Carolina geležinkelio. 
Ynųttai pirmutine motoro tu-

i A • i ‘ • • 1 • A • 4
v

vis. Emmingeriene sirgev. laja lipti, 1 n ji dinsta.

i
l

puse milijono doleriu

invedo
lyas isz to, kad

isz New Yorko, per 16 motu už
dirbo 
parduodama kava.

Motore kuri valdo aplin
kine Bhopclo, ludijoi,
prohibicije.
tenaitiiiei gyventojai neturi ka 
gert. • *

' Pgna Nina. Nononfoldt 
isz Detroit, Mich., 21 metu yra 
jauniausiu tidvokatu Amerike.

— Ona Gustaitis, 60 motu 
amžius, mirė Gruodžio 30. Pa
liko nuliudime 2 sūnūs ir (luk
teri. Buvo palaidota ant Kal
varijos kapiniu 2 d. Sausio, 
1924,10 vai. rvte su bažnytine- . • .Me . . \ .

su 
karezema. Velnės ne miega, 
laikyk jaja atit akies, kad ne
paklystu^ neš sziiĄot IcArAiie

4 7

Pana
.«)''

1

• Maro McLane isz MobilelUVUHHU AO<4

Alabamos, turinti 102 metus 
balsavo pirma karta.

Devinta dalis visu mote
rių ; Kiliuos i ai uėmokrt/ skaityt 
nei rfltizyt. ."r A

*

*!lq|
n mįiom

S

mis apeigomis, kurios atsibuvo 
kun. Pauliuko bažnyczioje.

— Tamoszius Naruszc-— Tamoszius
vich, 60 m. amžiaus; mirė Gruo 
džio 30 d. A. a. Naruszeviczius 
paszarvotas 55 So. 5th St. Lai
dotuves su bažnytinėmis apei
gomis kun. Remeikos bažny- 
czioje atsibuvo Ketverge, Sau
sio 3 d., 10 vai. ryte ir buvo lai
dojamas szv. Traces kapinėse.

Dievo su"t’dftit; bobį’mK’ Tr1 vy
rais— vieni beįa nuo kitu, 
kaip žydas nuo 
deszros.

Atraszyk man greitai, ir da
bar da karta sveikinu tave, 
gud baj. Piteris Szmitas.

szventvtos «

« 
kuris guli prie Australijos 

rai neturi jokiu tiesu.

Badu, mažam sklypelije, 
valdomas1 per mdiores. ^eny^
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k i moša s isz 
75 m vieš
i
žino, 
gus

kunigo tik
Apie nepaprasta pasiszven- 

tima kntalikiszko 
dabar dažinota, kada tūlas es-

Alaskos, padare
su rogutems in dvi 

lieims pribūdamas in Nome su 
buk kalalikiszkas kuni- 

J. Ruppert, 
prabaszczius Szv. Juozapo pa
rapijos suszalo ant smert, pa
aukaudamas savo gyvastį* del 
vargingu savo parapijom! pas 

su rogutemA
kalėdinėms dovanėlėms su- 

isz

jėzuitas E.

kuriuos važiavo
su
sidedanezios isz saldumynu, 
pomaraneziu, obuoliu ir knygų 
in Hot Springs sierateliu prie- 
glaudaarti Pilgrim River.

Eskimosai
szalusi kuna prie kurio 
jo vienas isz jojo szunu vardu 
Mink, kuris nieką

giilinczio savo pono, pa- 
nesueme uždedami

surado jojo su
si ove-

neprileido 
savo pono.prn

kol ji pa! i
jam ant galvos maisza ir lik
tada pasiseki* paimt i kunigo
lavonu ir nugabeni in sierjitu 
prieglauda nuo kurios 
tiktai penkiolika myliu.

Kunigas Ruppertas buv 
l»ai myh‘111 ne tik per baltuo
sius. bet eskimosus ir indijo- 
nus. Manoma, buk briedžiai 
iszgazdino sznnis kairu* iszbe- 
giojo palikdami kunigą viena, 

kelio

Manoma, 
dino sznnis

radosi

11 la-

ėjo pekszczias ir 
neje suszalo. 

Amerikoniszki turistai (ke
leiviai,) kurie turi papratimu 
kas metas at lank vt i

kuris

Europa, 
praėji a 192.3 meta praleido ar
ti penkis szimtus milijonu d 
leriu ant* geru laiku.

I k

Pristatymas paežio nuo N 
nana, Alaskos in Pairbanks ir 
kitas tolimas szalis tojo szalto 
sklypo iižyma net dvideszimts 

Kelione yra padaroma 
pagialba mažu rogu-

kurias trauke kokia dvi- 
leszimts gerai iszla vintu ėsk i-

4

paczt mis

dienu, 
liktai su 
ežiu 
(
mosimu szimu.

I >aba r

e-

kelione Vietoje 
tai dabar

departa
mentas mano laja pavojinga 

.su trumpy t.
dvideszimts dienu,
paeztas bus pristatytas in lai
ka keturiu valandų su pagial- 
ba areoplanu.
1 urnas! Nuo dvideszimts dienu 
in ketures

Kokis tai skir-

valandas!

skcrdinv-

Amerikoniszki♦ 'ptoferforei 
AV a sh i n gt o n e u ž» i hi toj'Ofia v o j o 
labai žinia, ktjria prisiuntė 
jiems ameriktpiiszkaS keleivis 
isz Souwerby, Kinu, in
iszkeliavo jeszkoti sonoviszkn 
nžlieku. 
sze apie 
paprastos

pavidalo. Veisle tujų
panaszi isz lauko 

nes juju veidai yra

dfuczei sukandus liežind. t 
.'Nesenoj Buft’alije, buvo atsL 

tikimas, jog motore su i vyru

1

kur

tikimas, jog motore 
nužudo pirmutini jauniki gir
noje, v vims

KALVIO DARBININKA5 P*2 WM S ay*

1
F

f

Keleivis joms prane
šu radiniu lenais ne

žinom u —veisles
szunu 
žmonių vra 
in sznnis, 
apželia, ir išzrodo no tik kaip 
szunes nes loję kaip sznnis ka
da kalba. Toje paezioje aplin
kinėje, lasai keleivis surado 
sparu uolas kirmėlės, kurios 
padaru dideli inspiidi ant žmo
gaus.

keleivis 
kirmėlės,

19244>zis iu_'4 metas yra p<*rk<‘- 
liamas metas, nes vasario me- 
nesistnri 29 dienas. Petnvczios 
nepripuls ant 13, nes joju ne
siranda. 'Tame mete yra papra
timas mergų praszyti jaunikiu 
idant su joms apsivestu. Todėl 
senjaunikiai szimet turės gera 
proga iszl eket i ir t u ros 
ežiu 
t verima.

4 i 
aplaikyti zioki toki

ezen
su-

Europiszki lietuviszki laik- 
raszezei rugoje. Imk joju laik 

niekas neskaito o ir 
jnju nesuszelpi-

Kaipgi juos skaitys, jei- 
ka ra-

raszezi u 
amerik ieczia i 
neja.
gu žmonis nesupranta 
sz.o.

A pie t a ji klausymu ‘ 
rasz.o sekaneziai:

mes imlume tiki*!i 
Amerikiecziųs IJotu-

I )i rva

vos “ 
sako, ir

(raszytojai) 
kad mes

pasidžia ilgimu

1 .abiau
ka apie

didžiūnai
manyt ūme

tikrai atsilikom nuo laotuviii 
gyvendami sziame szom* ba
los, jeigu isz Lietuvos žmonių 
negautume
kaip jiems ten Lietuvoj musu 
spauda “nepakeneziama.” Ga
ve isz 
žmonelių i
skaito, vienas
nuleidžia per rankas in kelin
ta kaimu.

Gave isz Lietuvos ju “augsz- 
tanosius’ ’ 
skait vdami

nepakeneziama.
Amerikos laikraszt i, 

per nakti nemigo 
kitam skolina ir

laikraszczius mes 
ju nesuprantame. 

Ir reiktu su nusiminimu verk
ti kad jau isztautejome jog net 
savo kraszto raszvbos nein-

f i

'» I
BU

s

Amerikoniszkos 
ežios gyvuliu turėjo pasekmin
ga praejta meta, nes paskerdė 
deszimts milijonu kiaulių dau
giau m* kaip nžpraejta meta. 
Kitos mėsos teipgi pardavė 
milijonus svaru daugiau. Pro

ne

kraszt 
skaitome.

Tie patys 
vo žurnoluose 
žmonis ir jos 
I jot u va . 
musu raszyba supranta ir my- 

prieszingai, nesupranta ju

raszvbos

f p riestanosiai ’ ’ 
kalba 
kalba

O kadangi

4 i sa- 
jog tik 
iszlaike 
žmonis

Ii, o
raszybos, esame tikri kad Lie- 

kažin 
1 ‘ Lie-

riesi a nosiait uvos “ riostanosiai ”
kur nužirgliojo su savo

o ne mesraszyba,

ke ant mėsos buvo pigesne 
kaip kituosią metuosia.

Ka tiejei mokyti profesorei 
neiszras atejteje? Mergaites, 
jeigu jums nubodo Imti mergi
noms, tai turėkite kantrumo 
truputi, nes tiejei mokyti isz- 
rado būda,
mergina ant vvro. Teip t virt i-

Riddle 
isz ('incinnatos, Ohio, kuriam 
pasiseko surasti t a ji būda po

kaip permainyti

na daktaras (Iskaras

t y nuėjimo sutrilekos metu 
karvę*! ei s.

Girdėjome, jog isz vyro leng- 
mergina, bet 

merginos padaryti
vai padaryti
idant isz
vyra, tai jau tikri stebuklai.

Pragyvenimas Amerike pa
brango ant 64 procento dau
giau ne kaip 1922 meti*. Mais
tas pabrango ant 50 procento, 
drabužis 77, randa 65, szviesa 
ir kuris 81, rakandus 12.3, o ki
ti dalykai ant 102 procento.

Isz (1algary, Kanados in Li
verpool], Anglijo, 
si tinstąs septynių menesiu 
numo kūdikis, steratukas, be 
jokioš^pgfobossavo ilga 
kelione 3200 mylės geležinke
liu ir 4800 myliu laivu, užsi
ėmė juom mielaszirdingi pasa- 
žieriai, ir teip jam buvo ge- 

• rai, jog*svėrė aszuonis svarus 
daugiaii. Kūdikis likos isz- 

» siunstas in Lh’erpooli aut pra- 
szymo tūlos vedusios poros, 
kuri apsiėmė iszaugyt sierai u- 
ka. i,

likos isz-
se-

t uviszka “ 
Amerik ieczia i.

Amerikiecziai turi 
pinigu už jus, 
žurnalistai,

daugiau 
ponai Lietuvos 

ir Amerikiecziai 
perka ir skaito viską, bot ko
dėl jie nesigriebia už juju jau 
taip “ I dėt uViszku ’ ’ leidiniu? 
Delko? Ar del to kad isztauto, 
ar del to kad bijo isztauteti isz 
jusu raszybos?

Niekad jus savo spauda ne
palaikysi! žmonių prie skaity- 

nei Lietuvos žmonis, nei
Amerikos Lietuviu. Jeigu ne 
musu ežia laikraszcziai, jus 
netektumet Lietuvoj Lietuviu, 
ir isztautetu visi ežia gyvonan- 

stiliu” be

m o -

t i Lietuviai jusu 
skait vdami.

t Jeriause iszsispaviedot 
priesz szliuba jeigu iszteki už 
vyro ar moteres, nes lankei 
atsitinka po tam bjaurios žu- 
dinstos isz tosios priežasties.

Atsitinka, jog moterį* turė
dama kokius meilingus atsiti
kimus su kitais vyrais priesz 
szliuba — tik po szliubui isz- 
sispaviedoje vyrui isz praėju
sio savo gyvenimo. Po tam už- 
ejna visokį nesupratimai, ne
apykanta, persiskyrimai, o kas 
arsziause vyras su tokia mo
terių nužudo buvusi jauniki.

Taigi, užejna nekarta klau- , 
symas, ar motore turi iszpažili
ti vyyni savo praėjusi gyvensi
ma arba t v let. Nekuriu vra to
sios nuomones, jog mergina 
turi iszpažiidi savo mylemui 
viską priesz apsivedima, 
jeigu priesz szliuba to nepada
rė,

linstos isz tosios 
Atsitinka, jog

- tik

O

tai po rfzlinbui tegul, laiko

už k a v v ra s mirė ant•

elektrikiuos kėdės; motore pa
gimdo kndiki ir likos uždaryta 
kalėjimo ant viso gyvasezio. 
Kndiki paėmė 
buvo
moteres savo kalto po szliu- 
bui, buk pirmutinis josios my- 
lemas jaja subjaurino kada bu
vo jauna mergaite.

Dabar New Yorke tesi
mas poros Volteru, kurie nužu
dė priesz szliubini jauniki A. 
.1. Storev, kurio lavonu insiu- 
vo iii maisza ir paskandino.

Velteriene lurejo 
liūgus atsil ik imas, po 
jinrni gimė kudikis, 
masi už savo neiszmiiit ingiuna 
prisipažino prie
Nuo tosios valandos vyras pa- 

neužsitikejo, nes 
mane, jog ir po apsivodimui ji 
apgaudinėja.

savo
vra i «

szitok i
kviesiu poną Story in namus o 
tu pasislėpsi. Isz mano pasiel- 

•jis su manim, 
tau esmių

priežastį*

ezei niekame

t ikrvt 
jam 
jam

te
gimines ir tai 

iszpažinimo 
kalti*

■M
A/Sj 
■ * m

Į

I

L
A I' 
v.

<

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Qul turit G(įlhuiu* plrtuktt^ ! O g.il Jų* phuk ii yra juodi t 

; į jilMtikA) ar \ i 
VIonBK kokiow sjmlvos jie noLijty, ’neleisk‘ k • 1 * * •

RufHtt utlik^ Dil, jei tik biilkg rmn laiko jitog nnihk^ife. 
įivo plaukui dar supintu* i kiiKi. ai an-

auk Din į riuiWh ar gal jau eaat trumpai mudkfrpt, vienok jus negu
lite didetyl. kad l^krik^ pfetakunow muxadvtij jnny išvaiz
da ! Jnlffi* n^relkA^ lentini Siejau n mn detof niežėjimo ir bh^fltiplmti 
galvos odos (<d naudokite Ruffles. * ,

Netikėkit inuMj Žodžiui. NAihipirkit 65e. berilui Ir pa/Moa jier* 
ailjkrlnkilc, kad Ruffian i ra mirtiim priešu pleiKk.mil ir kurtu yra 
pi i fk 1 ai i« I u plaki; lonlku, kokį t ii; kada e^ale naudoję! Galimu 
gauti aptlekolK*.

: F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So, 4th Street
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Nuriitdde, mano anioleli 
tuojau gapsi. Valandėlė 
t rvbes^

Vienok ta valandėlė buvo be 
galo ilga.

Jau gal szimta sykiu sergan
ti Onute praszo majuos

i mažo duonos kasijqlio, bet vis 
*si leis- tas’pats raminantis atsakymas 

valandėlė kantrybes.
Ak, kaip norėtu motina nu

raminti alki savi) sergnnczlos 
dukreles. Bet isf> ktir-gįjms 
tos duonutes, kad jos nei,’a. 
ra no pinigu, už kuriuos nuėjus 
dnonkepyklon, tuojau galima 
butu nusipirkti tos skanios 
kasdienines duonutes. Paskuti
ne sauja miltu sumaisze ir;ne
gali greit iszkepti silpnai besi- 
kurenaiiczia.m pecziuje. () ežia 
Onute be 
praszo duonutes, 
net viduriukai skauda.

Be serganyzios Onutės day 
trys vaikucziai, taip-pat alka
ni, glaudėsi prie besziuremin- 
c/.o pvezio ir bluko, lanke lain 
gi duonutes. Vyresnis už Onu
te .Kaziukas, nors pats konto 
alki, bet, matydamas motinos 
aszaras, tylėjo ir 

tildo, 
tylėjo,

trauke savin kvapa, einanti isz 
peczio.

Jeigu ne Kuczios, 
ji galėtu praszalinti ta. skaudu 
prityrimą. Dabar-gi... Ak!.. Vi
su vaikai linksmus, 
apie eglaite ir 
riais žaislais, lik jos grineziu- 
t'*.|u .* žalia, liudna u\ ku.

melskimės! 
Gal ateis Kalėdų Senukas. 
Melskimės ir bukinu* pilni vil
ties, kad ateis.

Suklaupė 
i-a n kas. 

jo nuo szalczio.
Onute, visa karsztyje, Jejuo-

savo mei- 
iszteke- 

o gailedar

visko v vrni.

per-

i *

mano
knij-

nors

! I

praszomeldžiasi, į praszo Kūdikėlio 
Jėzaus, kad gelbėtu juos yarg- 
szus. Negalime palikti nosu- 
szolpe jos. Padekime Kūdikė
liai Jėzui iszpildyti praszyma. 
Dabar imu kepure 
rin kliūva.

Sidabriniai ir popieriniai pi
nigai pradėjo kristi kepuren.

Suskaityta.
Vvrai! -

ir darau

i

F f
i /A
B 

1/ 

11/
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Norėdama
jog ji ji tik 

padavė 
“Pa-

vyra, 
iszl ikiama 

i iižmanvma:

paliovos praszo ir 
Sakosi jai

i

gimo su juom
galėsi suprasi
iszt ikiama.”

Vyras sutiko ant to. Abudu 
sula rt i, 

norėjo primyt praeju-

11 

jog

pagal

a t si liepa .Jonas, 
— isztikruju nemažu sumėtote* 
bot k a, tai
.varge?! Ar nesutiktume! pereit 
per namus ir daugiau parinkti 
liuku ?
ežios 
szioins,

reiszkia tokiame

Kol suskambęs bgžny- 
varpai piemenėlių nu

bus i me poroje visus 
namus. Ka sakote ?

— Mylu noru!
Eikime!

namo
Visi, aukoja.

Po sunkaus
dienos
darbo
t

/ ' 4
Kasyklose ir
i nunirtose
dirbtuvees

i VISI TAVQ Ml SKI LAI, VLSI TAVO SANARIAI YRA RAIŠIAI

4

- choru su-
HZJiko visi —• 

Ir eina isz 
rinkdami aukas.

kiti drabužiais,

m. narna

Vieni pinigais, 
kiti, valgomaisiais produktais. 
Buvo ir tokiu, kurie net i Ir pi
nigu, bet ir žaislu suteikė vai
kams. Kol perėjo isztisa. gatve 
susidarė dideli maiszai dova
nu, kuriu nei vienas negalėjo 
pa neszt i.
davė arkli ir vežimą. In kelta 
maiszai vežiman, pakinkyta 

\arjielis ir,

11

NUKANKYTl IR SUSTYRE. 'v
Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dati- 

Patikek daugeliui tukstaneziui tautleeziu ir

Praszalink sustyrimo

pasielgi*
Storev 
sius laikus, ir tas ji pražudė. 
Abudu nužudė ji dabar lauke 
nusprendimo mirt ies.

Terp miisu lietuviu ėzionais 
Amerike, ypatingai jaunu mer
ga ieziu panaszoi dedasi, kurios 
siam-zia su Ugne, neatsimyda- 
rnos 
t

’J .

maldė, 
nors

mažesnius 
ramino; tie-gi 

vienok neramiai

lengviaun

Vienas geraszirdis

kas 
.l'i.i"

vvras dažino

kvla lankus nesiiprat i-

joms gali ai neszt atej- 
vedusiam . gyvenime.

Kada apsiveda, 
apie josios praėjusi gyvenimą 
isz ko
mai, persiskyrimai, iszbega su 
kitu ir ant,gal< 
vina t raged i je.

Geriausi* idant merginos isz- 
pažintu savo “prasikaltimus 
vvrui isz laik. 
nžvelu, arba 
priesz vyra 
kva i tuma.”K ‘ '

I) užsibaigė kru-

nes
visa i

* ‘ savo

tas gali

11 e s

begi nt*ja 
žaidžia invai-

- \’aikucziai.
Kalėdų

I
į >1|< lo jo

visi prie peczio, 
< I rel •<() hii-o <

i
po tam jau jn įr vjs praszo duonutes.

j i

kokiam
vyras gali netikėtai da-
apie

s
s

į .

užtylet u
jaunystes Meldžiasi, kai,

: maldon sudeda visa savo vilti, 
užkenki po 
po

Meldžiasi, meldžiasi ilgai. 
ii.p ižinones, kurio
L* ’ . • 1 * * »«.»•»»• j _ i ■

savozposolius 
na ir be velniavos

liet ir 
apsivodimui, 
laikui 
girsi 
pacziub
neapsiejtu. Szeip ir toip nege
rai. (įeriausu.... gyventi dorai, 
o po tam nereikės gyvent nuo
latinėje baimėje ir nerimas! ij(*.

k
I*'"

t

h

1.

giauH juos ■ nukankyai.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAM AS
(BEAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia Ir greita pagelba.
' IJalsamu smagiai t rydamas suskaudolas vietas, tada jausiesi visai 

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
arba pardavėja, prjsiusk mums 35c., Ir 5c. už pastūmima, mes tuojaus 
is'zsiuslni buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Lt<l, 21 E. Centre SG Shenandoah, Pa.

nauju žmogumi.
4i

■ *.
I ►

< M

visa atsidavimu Dievo valiai.
-— Kūdikėli Jėzau, pasigai

li k IiI'.imi vargszu. Jezu. i. <|uok 
mamytei ska- 
su aszaromis

ii (‘gird i 
Negirdi,

*

Sunkus,

r

mums ir musu 
nios duonutes, 
praszo vaikai.

Onute, ant laimes, 
tos liūdnos maldos, 
nes klejoja karsztyje.

• f

dideli žingsniai su- 
. giržįlejo ant suszalusio sniego.

\ ioiiok nei motina, nei vaikai 
grincziiiteji* to nenugirdo; no
pal emijo, kad kaž kas buvo 
sustojęs prie Jango, ir. žiurėjo, 
kaip motina su vaikais suklau
pė praszo Kūdikėlio Jėzaus

diegiančiu stįnariii

krutinėję ir 
. J i 

I mazgu.
d’ebaneii). < 

gnaibymų

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo
ir nniskuių

Nuo skiimmH)
Kuomet reumatizmas just;

silt rauk ia
Nuraminimui

•neuralgijos
Nuo išnariiiinn; ir 

Nuo diegiu; ir skausmų.
Patrinkit juoml - - Pravys skausmų 

šalin.

peri ųot*'. 
luuskuhiH

ihirančitj 
b- 

nuinuMimų.

>1,

*

AF

* Visuomet laikykite bonktj po ranka’-—
niekuomet negalit žinoti, kaila jin 

jums bus reik.Dingas.
35c. ir 70c. už bonkų aptiekosc.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. if

t

*

■M

CUNARO
T1 » te ' f . • l . f K ■ ? 1“ f. '

LIETUVON IN 10 DIENU 
per SoutlinmpUin nnt Milžiną inlvn 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkat lydėti
In Hamburgą 3 klcsa $103.50 Karei* 
I’iliava 3 klcsa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOJ 
sėda ant laivo Plllavoj važiuojant 
in Soutliamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausl laivai pasaulyje. 
Informacijas apie prekes Ir reika

lingu* dokumentus del iszkalno ap
mokamu i keliauninku galite gauti 
no blle agentę. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellnkeje.
CUNAKD LINE,

25 Broadway,.
N>w Vert,

A■*■*■ i
f I ■ V

/
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vežiman, 
arklys, pririszta.
atsisėdės Jonas, patraukė tie
siai naszles grinteles link.

* * *
Mamyte, girdi, 

skamba. Turbut Kalėdų Senu
kas atvažiuoja. ,

varpelis

T

f
NENUSIGĄSKIT—

JIS TIK IEŠKO BAMBINO

l’aszoko Kaziu lis, pravėrė 
grineziutes duris ir... o stebuk
las!

Mama, mamyte, 
pristatyta, kiek 

dovanu pridėta! 
viena, kita maisza atszoko Ka
ži u lis in szali bijodamas, kad 
kartais virsdamas maiszas jo 
paties neprislegtu.

Koks džiaugsmas! 
džiaugsmas naszles g
je. Trejetas vaikucziu szokine- 
ja apie m^įszti^,; ipotinajsz di
delio džiaugsmo balsiai 
kia. 
tas gausiu

kiek maiszu
Cziuptelejes

Kok is 
rineziute-

ver-
Kur yra tas geradejas, 

dovanu davėjas? 
Veltui jo jeszko. Vaikai vienas 
po kito rėkia, kad tai Kūdikė
lis. Jėzus davė, o Kalėdų Senu
kas atveže. Isz džiaugsmo visi 
pamirszo net ir apie alki. Ima 
isz maiszu dovanas, deda ir vi
si džiaugiasi. Viename niaisze 

guli snukiant paties
dėžutė. Vaikui negali jos ne pa 
judinti. Pasiszauke 
iszeme ja isz inaiszo.

dugno

fina

KaIm 35c. 
aptiek***v_ _ _ _  __ _ _ _ _ _ Z

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nork Kūdikiui Bambino reiškia tick^kicK 
iščmimas iš šėpos skanios vaisių koščs.
OB A. 1XZE B I IV O ,

Inu. 8. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio

jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tick,kiek Ki'iniOVlC ta lhAz-w’ «a i <«

Irc^. S. V. Pat. Biure.
nepavojingas— 1 ■ ■

vidurių paliuosuoiejas. 
Kūdikiai mėgsta jj. 
Jei jūsų kudikis neramus, turi aptrauktą' liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankiiianin.is, tat išvalykite jo -sistemą su lengvu 
vidurių paliimsuofoju, tokiu kaip Bambind. Jis ji 
i 
valandas nemalonus simptomai turčs pranykti

Jie net prašo daugiau*.
_ J 

negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
tat išvalykite jo -sistemą su lengvu -------- .... * y y jj 

ims <u noru ir daug genau jaunis nuo jo, J kelias «• M I H •« . I .. •< A 4 z. 4----------- — J — A .4 4^.4. * A *1* _ ' ' U.J .V -1.1T
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y. *

M'

t

t

1

u

system a
ANTISEPTIKON, 

kožnai

nervus ir vima moteres 
. Preke $1.00 

miltelei pasimaztfojimui, reikalingi 
......................................... Preke 50c.

.........................------------------------------------------------ -------- -.................................- ■ - .....- -........... ............- -................ ' ' ■ ' ‘ . į 

SERGANCZIOS MOTERIS
JUSU ATYDAI.

Dr. Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
niisilpnejusiu moterų, kurios buvo nelaimingos iš prie
žasties tulu niotcrisz/kij.jign.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina kraują, 

ir rcgulevoja jojo veikyma. 
sveikatos

vedusei moterei.
GYVATSZAKNES ELIXIRIUS, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsenojusiu szalczio del vyru ir moterų. $1.
ŽOLINIS LINIMENTAS* genus trinimas nuo visokiu skausmų. 5O<
TIKRA LIĖTUVISZKA TRĖJONKA ......................... 50c pokelis

i )

Visi vaistai prisiiincziami.per paczta po aplaikimuiP<> , 
Money Orderio. Musu aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairybe gyduolių, liotuviszku žolių ir perfnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY, 
12015 Jos. Cahipau Aye . Detroit, Mich.

T
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*
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Kūdikėlio 
pasigailėti ju, vargszu.

Kalvio darbininkas,
Jonas, tiesiai trauke, smuklen, 
kur susirinko jo draugai links
mai leido vakaru, laukdami pie 
meneliu misziu.

Dvi dideles aszaros iszkrito 
jam isz ;
rankos.
aszaros tai no jo,

vardu

akiu ir nupuolė ant 
.Jam rodosi, kad tbs 

bet viduje 
klupanczios motinos ir vaiku- 
eziu aszaros.

Tylomis pasitraukė nuo lan
go. Paskui dideliais žingsniais 
omo žingsniuoti, kaip tas, km 

‘ris pasirižta su stipria, goleži- 
jne valia invykinti dideli ir kil
iau užmanymu..
C Susimastęs inejo Jonas Sinu- 
;klen ir atsistojo vidury grin
di u. Sužiuro visi, draugai.
j — Tylėkit, tylėkit! — pra
bilo vienas. — Jonas turi ka 
nors mums pasakyti, pranesz- 
ti.

i Visi nutilo. Visados taip da- 
jre, kiek kartu kalvio ,darbinin
kas turėjo ka nors praneszti, 
kadangi yisi ji gęrbe. r

Jonas pasiima kode, atsisto? 
■ja r kalba. Kalba nedaug, bet I V 1 v • • i • Ti •»

rrylokit, tylėkit! 
s.

i

žodžiai, kurjos sako savo drau
gams, eina isz tikros .jo szir- 
died. dy-uw

Eidamas pas
1

— Draugai! Eidamas pas 
jus praėjau gAįiitoji|^iiyiėnbs

1 : ■ I, ...i ?

įnoturtingos naszles. Motini; su
trimis voikuczUis; Suklaupė

l f

mamyte 
Kas tai 

butu, kad tokia sunki?
Kaziulis kirvuką ir atidaro. O,
dangus! Pilna dėžutė pinigu, 
tikru pinigu! Sidabriniai, po- 
poriniai, ju, tarpe matosi net 
keletas auksiniu.

l’ž valandėlės 
prie stalo, valgė Kucziu vaka
riene ir dėkojo Kūdikėliui Jė
zui, kad iszklause ju praszy
ma. '

Ilgai kentus 
trvbes 
ke.

1

visi sėdėjo

n 

“valandėlė kau-
Onute galiaus sulau- 

pasistiprinus 
dabar miega, ramiu miegu. x 

Lauko pasigirdo iszkilmin- 
gas bažnyczios ‘ varpu balsas, 
szaukiaritis žmones iii piemc- 
noiu miszias. Naszles namuose 
susėdo apie stala vaikucziai 
plonais balseliais užtraukė Ka
lėdų giesme:

“Gul sziandiena
Jau ant szieno
Atpirkėjas szio svieto.“ / 

Bažnycziojb klupoja prastas 
kalvio darbininkas ir sykiu su 
visais apvaikszczioja t 
le Kristaus gimimo 
Meldžiasi ir rodosi jam lyg 
butu pati Kūdikėli Jezu paval
gydinęs ir apdengės,. Isztiosu 
taip ir buvo, ąulyg paties Ku- 

: “ Isz*

> F
1.

Pa valgius,

gas bažnyczios ‘

a dido- 
szvente."

(iikclio-Kri'Staus ž'iįlžiu: 
tikrųjų sakau jums, kibk kartu 
jus tai padarote vonam szitu 
mano mažiausių, man padaro
te. S*.

* Sutaisę S-a v t i K. I
I *" ' 's ,

SKAITYKITE SAULE
'•

!

•«lų

ir-

U

f I
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Salutaras Sitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS, 

* NUSILPIMAS, IR T. T.
* v

, Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu,

■e ■ F

*

A

J> *f«. ■“

ATSIRAUGĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.

Jis yra labai veiklus ifszaunai medikaliszko vertes. Jis yra labai veiklus if 
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-i
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso

* kuna. jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus. ,

iii r .
Salutaras Drug & Chemical Co.

CHICAGO, ILL.1707 S. HALSTBD ST, Dept. 15.
’’ ! ' M 1 11 ' I1' 1 v j

Seniausia Liėtuviszka Agentūra
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Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra. 
patogiausis laikas siunsįi laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamieins.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviafn- 
in Amęrika, įaigi nepraleiskite taip geros progosi Toji .

■ proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs.szįn metu kvota. Q ■'i a *nTTrv\ A v r Fix irsr r*4 x* i • t x j v • j« • . a _

JI Ii

ii

!į; Padarom AFFIDAVITUS lietuviams del atvažia$\iim>*in 
■J Anieria, sinneziafh pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole

riais pagal dienos kurso. Užlaikėm lieteli del keleiviu 
koliaujancziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziti New Yijrke pribuvusius isz r < i • i • vI

r
i1"

<
I •
■T
1

I“

>7 H

U

kitu miestu Amerikos.
Suteikiame uiikvyue už' prieinama kaina, lieikalaukitc
LA1VAK0RCZ1U ir pinigu kurso per laiszkns aTba as- 
mopiszkai po žeminus nurpdyt.u atttraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
tl, 498 Washington Street,i

1 I. b. t

f

New York City,
• *!»
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Shpiyiiis ^akartuoau%.
Verte 3, BieiU v
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paūuinšlė su
J

1- ii • ♦ • it Im .t sA J

r i i 's t . r ”

ba ? Ir sii giliu szVehmmu, 
kaįp.kaliui tik kapams, pasakė:

~-4 V’asia,

spirta žvilgi ir 
momentaliszku nuliūdima: isz 
kur jis (žiiiri ?'Isz khif jis kak

>•1^1

■I ar tu girdi 
tave labai mvliu.* *

Ii ?

—*tr aszlavdlabaimyliu, — 
slinkiai judėdamas,

.... . ...................................... ............................... . .............. _ ......................... i ’i

. ' . ‘ įmils iszleišti isz pniucziu toki 
szviežia. ir dailu, orą.

■. .. ' ■ j . .

. —•♦»' J

Pra nyko'sudrumstas nuovar
gis, kankines Verneri du pas
kutinius metus, ir nupuolė nud 
szirdios miros, szalįas, sunkus 
žaltys su tižmc'rktdtfii'š’aldmis 
ir mirtinai sneziaupta gerkle 
— priesz mirties veidą stigry- 
žo, žaisdama, dailioji jaunyste. 
Ir tai buvo daugiau, negu dai
lioji jaunyste. Su tuo stebėtinų 
d va sios pa si sz ven t i m u, 
retosi miųntose laimina žmogų 
ir pakelia ji ant angszeziaiisiu 
virszuniu pažvalgos, Verneris 
staigiai pamate ir gyvastį ir 
mirti, .ir nustebo puikumu ne
matomi» reginio. Tarsi 
siaura, kaip peilio aszmenis 
augszcziaiisia kalno 
ir vienoje pusėje mate gyvastį, 
o kitoje mate mirti, kaip dvi 
tviskanezias, gilias, dailias ju
ries, susiliejanczias ant gori- 
zonto in viena noiszmatiiojama 
placzia berubeže.

— Kas tai! Kokia dieviszka 
regykla! — išžioto pasakė jis, 
nenoriai atsistodamas ir iszsi- 
tlesdamas, kaip esant augsz- 
cziausin tvariniu. Ir'sunaikin
damas sienas, platuma ir laika 
smarkumu beganezio žvilgio, 
jis placziai pažvelgė kur tai in 
giluma paliekamo gyveninio. ,

L’ gyvenimas persistatė nau
ju. Jis nesistenge, kaip pirma, 
insitemyti žodžiais matyta, 
dargi ir nebuvo tokiu žodžiu, 
ant vis dar biedno, vis dar 
minko žmogaus liežuvio. 'Pas 
inAžutelis, purvinas

• kas budino 
žmonių

szirdios mires, szhlįas

reginio, 
kaip

žodžiais

kuri

(‘JO

briauna,

ir piktas, 
jame neapykanta 

link ir kartais dargi 
i szsza ūkdavo į >a si b ja u re j ima
link iszvazdos žmogaus veido, 
dingo suvisai: 
iszsikelusiam

saszlavos

kaip žmogui 
orlaivyje,

nyksta saszlavos ir purvai 
augszczin gatvių palikto mies
to, ir gražybe tampa berubeže.

p ra-

Bosamoniszku judėjimu Ver
neris prižengė )>rie stalo jr^in 
ji atsirėmė deszine ranka. Isz- 
didus ir valdingas nuo prigim
ties, dar niekados nej>riime to
kios iszdidžios, liuosos ir val
dingi >s pozo 
teip, nežiūrėjo teip, 
kuomet dar neJmvo laisvas ir 
valdingas, kaip ežia, kalėjime, 
tolumoje keliu valandų nuo 
nužudymo ir mirties.

Ir naujais tapo žmones, 
jai meiliais if prielankiais jie 
pa strode 
žvilgiui. Vieszpatainlamas lai
kiniai, jis aiszkiai pamate, 
kaip jauna žmonija, dar vakar 

slauge; ir 
rodysi baisiu žmony- 

bjauriu, 
kaip

nesuko kaklo 
nes nie-

imu-

I >ra siszv i et tįsiam

miszkuose
tas, kas
se, nedovanotinu ir 
urnai paliko meiliu, —

jo nemokeji- 
užaugusiojo 

nesurlszamasis

žvėrių

meilu kūdikiui 
mas vaikszczioti 
eisena, ‘ j<> 
niurzgėjimas, blizgąs žiežirbo
mis genialiszkunio, jo juokin
gi nepasisekimai,' klaidos ir 
smarkus užsyiavimai.

— Mieliausioji jus mano! — 
nusiszypsojo 

sykio pamato 
visa intekminguma

arcsztantu, ku
riam ir anksztu ir neparanku 
po užrakeziu, 
nuo 
akies, riogsanezios

staigiai netikėtai 
Verneris ir isz

zos, vėl tapo
savo po

ir biski liūdna 
inkirejusios žingeidžios 

lygumoje 
duru. Ir keista: beveik netikės
tai jis užmirszo ta, ka pamate 
tik taip iszpusta ir aiszku; ir 
dar keiseziau; — dargi ir pa
minti nebando. Paprastai at
sisėdo parankiau, be paprasto 
sausiimo kūno padėjimo, ir su 
svetimu, ne verneriszku, silp
nu |r szvelniu nusiszj^psojimu w a • < W tapžvelgė sienas ir lango gele
žine kletka. Isztiko dar naujo, 

. ko niekados nebūdavo su Ver-
jieriu: ūmai apsiverkė.

— Mielinusieji 
gai!

mano drau- 
sznabždejo jis ir karėžiai 
e. — * Mieliausioji mano 

draugai!
Kokiais slaptais keliais jis 

priėjo nuo- jausmo iszdidžios

r>
V

1»

w*. Hw'*‘ ** T* ' * T'

ir neaprubežiuojamos 
bes prie tos szvelnios ir karsz- 
tps gailesties? Jis nežinojo ir 
nenumatė apie* ta. Ir ar jis juos

liuosv-

Atsake, 
tfežiįviš.

, HrW -V"Staigiai Mūšia, paėmė \’er- 
lier’r už rankos ir, iszreikszda- 
“a niiHistebejipia, priversti-

Ne 11 i u i tok in pu gndn. ?. t— 
piiMiteirnvo Vęrųm'is. — Suvi
sai pnvasnris.

— Antra, tik diena, buvo 
jierspejas ir meilus atsakymas,

_1 „Ja- A! ? ! 'U. .! - I ->*’ l11

V iena, pa s k 11 i k i ta. m i n k sz ta į 
ii ode jo tamsios kar iotos paėmė 
po du, važiavo *in thmsa, tėn^ J *. . w V* «.’b te . ' r

' ■' - ' 1 ' ■ ■ ■- (r -r “ ■

gų i lejo, savd mietiailsius drh il
gus,. arba ka kita dal aiigsztes-

k h . f , '
m ir karsztesm slope jo asza- 
ros savyje — nežinojo ir to jo, 
urnai firisikehisi, 
szirilix Vprke ir s

— Migliausieji

ma imsistenejųna, privorsn- 
nai, kųlp aktfisa ant scenos,

nežinojo ir to jo 
sužaliavusi 

zmibždejo:
inniio drau-

'1 ■ I - * ' k L.

prathre:
— Verner i, kas 

Ibi posakei: myliu.

gai! Mielinusieji jus, drangai

'I
tu visas toksai...

f

1Ir kaip ekleras,

gležnus? O, kas 
— <1 kas ?

mano!,
I r

'raine karėžiai' vcH’kianczia- 
me ir per aszarns besiszypsan- 
cziam žmoguje niekas nepri
pažintu sza 1 to ir smarkaus nu
vargusio ir nepaklusnaus Ver- 
nerio — ne teisėjai, ne draugai 
— ne ,|is>pats.

11. Juos veža.
Priesz persodinsiant nuteis

tuosius in kameras, juos visus 
penkis surinko in dideli szalta 
kambarį su gaubtomis lubo- 
mis, papaszu in rasztyne, kame 

arba in tusz- 
pavelyjo

Bet tik Tania Kovalczi.uk isz 
sykio pasinaudojo pavelyjimn. 
Atliekamieji tylint 
paspaude rankas, szalths, kaip 
ledas, ir kttrsztas, kaip jignis, 
— ir tylint stengėsi nežiūrėti 
viens in kita, susispietė nepa
rankia, iszsiskirszcziusia krū
vele. Dabar, kada jie buvo sy
kiu, jie lyg kad gedyjos to, ka 
kiekvienas perkentejo vienato- 
je; ir žiūrėti bijojos, kad nepa
matyti ir neparodyti to naujo, 
ypatingai, biski gedulingo, ka 
kiekvienas jaute ir nnteniyjo 
už saves.

Bet karta,

dauginus nedirba 
ežia priimamąjį, 
kalbėtis tarp saves.

Ir

ir tvirtai

pažvelgė, 
sykio pa

liepti verstinai ir

ant ra 
nusiszypsojo, ir isz 
ja ui e save 
paprastoj, kaip pirma: jokios s
atmainos neisztiko,
atsitiko kas-non 
giai liete'visus 
na m a t skiria i

o jeigu ir 
tai taip ly- 

kad kiekvie- 
tapo nežymu. 

\ isi kalbėjo ir judėjo keistai: 
pert rankomis,

Pi

pastumdo-su fieri rauKomis, pastumto
mis, arba labai pamažini, arba 
labai greitai; kartais užspring
davo žodžiais ir daugeleriopai 
juos atkartodavo, kartais dar
gi nedakalbedavo pradėtos 
d ra zos arba skaitė ja pa baig

ti epą t emy jo to. Visi krai
pėsi, ir sti žingeidumu, nepa
žindami, žiūrinėjo paprastus 
daigi us,

nedakalbedavo

tu -

žiūrinėjo
ka i p' žmmies, k n rie 

hesziojo akinius, ir urnai nusi
ėmė juos; ir. yisi dažnai ir 
aiszkiai atsisukdavo atgal, 
tarsi visų laika"kas-tai už nu
garos szaūkdavo ir ka-tai ro
dydavo. Bet nepatemyjo jie ir 

Tanios Koval- 
eziuk skruostai ir ausys doge; 
Sergejis isz pradžios biski bu
vo pabalęs, bet greitai pasitai
so ir paliko tokiu, kokiu visuo
met.

■Tr tik 
atyda. Dargi tarpe ju jis buvo 
nepaprastas ii; baisus. Verne
ris susijudino ir tyliai prabilo 
Mūšiai su szvelniu neramumu: 

> Kas tai, Musiale? Nejau-

Vaši Ii j nuo kur-tai isz tolo, 
tarsi nepažindamas, pažvelgė 
in Vernerf ir nuleido akis.

Vasia, kas pas tave su plau
kais, a ? Da hi ka ? Nieko, bro
lau, nieko, tuojaus užsibaigs. 
Reikia laikytis, reikia, reikia.

Vašilijis tylėjo. Ir kada pra
dėjo rodytis, kad ir suvisai nie
ko nepasakys, atėjo k u rėžias, 
pasivelaves, baisiai tolus atsa
kymas: taip ant valandėlės 
szalikimo galėjo tik atsakyti 
kapai.

— Tai 
kaus.

Ir atkartojo:
— Asz laikaus.
Verneris apsidžiaugė.
— Sztai, sztai: Gerasis. Taip, 

taip. <
Bet sutiko tamsu^ apsunkin-

ir. 
atsisukdavo

to. M tįsios ir

iii Vasiliji atkreipė

gi jis to, a ? Reikia prie j<

kais

asz nieko.

ta, isz giliausios tolumos in-

su tavimi?
I.V nuo ko 

szviosiis ir

taipgi pri
verstinai iszroikszdavo ta, ka 
jis jauto, Verneris tvirtai Sit

z’ (laluir labai my
liu. Nesakyk kitiems, nereikia, 
geda, bet asz labai myliu.

Susitiko ju žvilgiai, ir sužibo 
aiszkiai, ir viskas 

taip

spa 11 de M Ilsios ja n k a: 
--- Tai, asz <

geso:
žaibo szviesoje gesta

aplink už- 
momentaliszkoje 

visokios
ugnis ir mota ant žemes sze- 

geltolioji, Mitrikioji

M usin. —

szeli pati ;
szviesa.

Taip -
Taip, Verneri.

— Taip,
Taip, Mūšia, taip!

Buvo kasnors suprasta 
jais nepajudinamai

sake

---- J1 s

'4

atsake.

ir 
ūžt,virt in- 

ta. Ir pusiszviocziant žvilgiais,
susijudino irVerneris vėl 

smarkiai žonge pas Sergeji.
, — Sorioža!

Bet atsakeTania Kovalcziuk. 
Džiauksme, beveik verkdama 
nuo motiniszko iszdidn’mo, jis 
už rankoves.

— Verneri,

ri. Asz

tu paklausyk! 
Asz ežia jo verkiu, asz muszuos 
o jis — manksztymais užsiji- 
me!

— Pagal Miullori ? nusiszyp
sojo Verneris. j

Sorgojis sugėdintai a tekrei
pė:

— Tu veltui juokiesi, Veme- 
ga kd ina i i n si t i k pina u..

I Visi susijuokė. Besidrauga- 
į vinie vienas su kitu semdami 
i tvirtumu ir spėkų, laipsniszkai 
jie tapo tokiais, kaip 
bet nepatęmyjo ir to, maustė, 
kad jie vieni ir tie patis. Ūmai 
Verneris pertrauke juokus ir 
su nepaprastu rimtumu prata
ro Sergejui: '

— Tu teisingas, Sorioža. Tu 
I suvisai teisingas.

— Ne, tu suprask, 
džiaugė Golovinas. — Žinoma, 
mes.... 1

Bot ežia pranesze važiuoti. 
Ir buvo taip meilus, kad payc-1 
lyjo susėsti poromis kaip nori, 
ir abelnai buvo labai, dargi per 
daug meilus: ne tai parodyti, 
kad czht ju suvisai nėra, o vis- 

Bet buvo

pim>

— apsi-

kas daros savaimai.
iszbliszke.

— Tu, Mūšia sir juo, — pa
rode Verneris iii Vasiliji, sto
vinti nejudamai.

— Suprantu, —. numojo Mū
šia galva. — O tu ? <.

— Asz? Tania su Sorgejh, 
tu su VasiaJ... Asz vienas. Tai 
niekis, juk asz galiu, tu žinai.

Kada iszejo ant kiemo Ureg- 
.J t ... . < .»na szilippa szvelniai, bet szil-

tai ir tvirtai užgavo in veidą, 
, urnai 

ir meiliai pereme
akis, ūžime kvepavima 
valanczini
visa sudrebėjusi kuna. Sunku 
buvo intiketi, kad tas nustębi- 

paprastai payasai'inisna s — į
vejas. Iv užstojusi stebinanti 
pavasarįo;naktis užkvipo tirp- 
stancžiii sniegu, — bernbežinęstaneziu sniegu, — bernbežinę 
platuma suskanjbejo laszelias. 
Pastangiai- ir tankiai, vydami 
vienas kita, krito smarkus lar 
szeliai ir sutartinai skambino 
Skardžia daina; bet staigai nu- 

viena^ nuo savo balso ir 
viekas- susimaiszys linksmame 
szokvjo skubiose painėse. 0

kris

szokyje skubiose painėse.
paskui suduos tvirtai didelis, 
smarkus lasžas ir vėl skamba 
aiszkiai ir skardžiai skubi, pa.-
vakarine'Ąaįna. Ir ant miesto, 
augszcziau 1
stovėjo iszbliszkusi pašzvaistę 
nuo elekriszku ugniu.

-— A uh!placziai atsi
duso Sorgojis Golovinas ir suį-

tvirtovių stogd.

duso Sorgojis Golovinas ir su
laikė kvepavima, tarsi gaileda-

1

i
I

fceurtw m M .. .................. ...

-- Mielasis! Tau, rodos, ne
paranku sėdėti,’ Pasislink ežia? 
ILb įl . <• J h V < ■ . ■ , įprie manos. •

Jansonas palylejf»'ir atsake:
-

netikėtai Ijnks- 
jnoku atsakė 

Verneris ir kaip-tai ypatingai 
nesuriszamai i r* lengva i pamo
jo ranka. Tarsi kalba ėjo apie 
koki-tai netobula ir neverta 
juoką, kuri nori ant jo atlikti 
meilus, bet baisiai drąsus žmo
nos.

Pati yra? — 
Jansonas.

— Nėra. 
Asz vienas.

—r Asz irgi vienas. Vieha — 
pa s i t a i se J a n s< m a s;
1 eš.

Ir Vemerio jau pradėjo suk-

M

TARADAIKA

i Bėr Naujus Metus' atėjo

Abrems ant naudos
H

ji

■fl
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IIpinigus dabai’, 
gimines dar gaus ant 
Kalėdų, o jus gausite

Kas ]lasius 
tai jus 
szaltu 
labai puiku, speeialiszkai piesz 
ta del Baltic States Bunkos, 
kalendori.

Siuncziame pinigus in Lietu
va, Rusija, Lenkija ir in visas 
pasaulio dalis, — doloreis ir 
litais.

Parduodame laivakortes ant 
visu linijų.

Priimame pinigus taupymo

t\a, acžių -Alan gūrai. O 
tave ir kars?

Irgi!

*•'«<*■ teAUMte ■

lįj>

O dangini, lai vis szalcziai.' mai, hoy cik

po tlu, važiavo thmsa, ton, 
kur |)o vartais snposo liktame. 
Pilkoniis’ sžmokloinis apsupo 
kiekviena vožihin kjmvo|nni, ir 
pad kavos, jn arkliu skardžiai 
stukspjo arba brido szlapiu 
sniegįi.

Kadji Verneris, suSilinkes, 
mane listi in karieta,' žandaras 
pasako‘įieapsklombtai:

kiekviena,vedima k^rinvoįnni,

— Cžia.*> su., jumis važiuoja 
dar viens.

Verneris nusistebėjo n
— Kurį...Knr-gi jis važiojo?

A b tai! Dar vienas? f*Dar vienas? 
tai? * *

Kareivis tylėjo.

K aš-g i

Iszlikruju, 
karietos kampe, tamsoje, glau
dėsi kas-ta i maži,telis, nejudąs
bet gyvas —- prie pražambaus 
spindulio nuo liktarnes, sumir
go atmerkta akis. Tnsesdamaš, 
Verneris koja, pastūmė jo keli.

— Atleiskite, drauge.
Tas neatsake.

karieta, sujudo urnai paklaUke

Sil

Kokia

Rusija, Lenkija ir in visas

•i

pa kin rise

ten pati!; *

pamnns-

tis ghlva. Ir rodėsi minėtomis,

I
•įjffll
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skalioje už kuriuos mokame 4 
%, prisk'aitant prie sumos kas 
menuo.

Balt ic

duonkepis iii Sveczins, 
Su nuomonia kad kostume 

ris'pribus, 
Keli*; <lolerius padėjo, kad 

namines parnesztu, 
Nepaisė ant kasztn. 

Už tai susibarė, 
Lnrino daug padare, 

I ’asza u k e j >a 1 iemo na, 
l’aeme in koza. tik viena.

States Bankas yra 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytuose, todėl m£s
pa tariame kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic Statos Ban
ka, kur 
draugiszka patarnavimo.

Bankas ;

kad jie važiuoja ant kokios tai 
szventes; keista; bet beveik vi
si važiuojanti aht mirties, jau
to Iii pati ir, ei lojo su džiaugs
mu ir baime, liūdnai džiaugėsi 
tam nepaprastam, kas tuojaus 
isztiks. Apsigėrę tikrumas be- 
'protVsto ir szmeklos- pagimdė 
mirti, susitaikiusia sii gyveni- 

Labaį galima, kad ant 
’o vėliavos?

Sztai ir atvažiavome! —'■

szventes; keistu, beL beveik vi
si važiuojanti aht mirties, jau-

. . . . . 1 * ■' a L. •

na-mu.
mu plevėsa v

gabia!'rusiszka kalba, mikezio- pasako Verneris žingeidžiai ir

Ir tik, kada• 1

damas:
1 . %

— Kas jus ?
— Asz Verneris, 

pakarti už 
N. N. O jus ?

— Asz — Jansonas, 
nereikia karti.

Jie važiavo, kad per dvi va- 
landi stoti priesz veidu, neinspc 
jamos <

*

nuteistas 
pasikėsinimu ant.

Manes

didžios shlptyboS; isz 
gyvenimo .nueiti in mirti — ir, 
persista.tinejo. Dviejose lygu
mose vienų laiku ėjo gyveni
mas ir mirtis, ir iki galui, iki 
paežiu juokingu ir nevalyvu 
smulkmenų, pasiliko gyvonipis 
gyvenimu, i

— O ka. jus padarote, Janso-

linksmai, kada karieta susto^ 
jo, ir lengvai iszszoko. Bet su 
J a n šonu d a 1 yka si ižs i t ran k e: 
tylint ir kaip-tai labai susivė
lusiai ir afsirimdavo ir nono- 

Susigriebs ranke- 
žandaras atgrrianž silp

nus pirsztuš ir atplcsz. ranka-, 
susigriebs kampo, durti, augsz- 
to tekinio—ir tuojhu's prie 
silpnos isz žandaro pdsos pas
tangos atleis. Dargi nesigrieb- 
davo, o greieziatis mieguistai 
prie kiokviotio daikto prilip
davo tylus Jansofias — irTLsi- 

be pašiau-

rojo iszoiti. 
uos

ir tuojįiu 
įdaro pilsi

ne:
%

♦ e

— Asz szeimininka pjoviau 
peiliu. Pinigus vogiau.

Pagal baisa matėsi, kad Jan
sonas ’užmiega.sonas'užmiega. TnYrtsbjo Ver
neris atrado jo isztežušia ran
ka ir paspaudo. Jansonas taip
gi isztežukiai atome ranka.

Ar tau baisu? — paklauso 
Verneris.

— Asz nenoi iu.
Jie nutvlo. Verneris vėl at

rado estononco anka ir kietai 
ja suspaudė Tarpe savo sausu 
ir karsztu delnu. Ji gulėjo ne- 
judomai, t J
linosuoti Jansonas nesistenge.

Karietoje buvo anksztu ir 
koktu, kvep.ejo kareiviszka ge
lumbe, neszvarumii, meszlu ir 
oda nuo szlapiu ezobatu. Jam 
ųntis žandaras, sodintis priesz 
Verneri, karsztai dūsavo in ji 
juokingu kvapsniu cibulio ir 
pigaus tabako. Bot per kokius 
tai plyszius skverbėsi asztrus 
ir szviežias "oras, 
maž<>jo, (I utfznioj'e, 
je dožejo pavasaris jautėsi įlar

■ fili

lentele, bet jos pa

ir nuo to, 
judanezio-

tvireziaus, negu isz lauko. Ka
rieta užsukdavo tai in deszine, 
tai in kaire, tai lyg kad gryž-
davo atgal; rodėsi kartais,kad 
jau c.zielas valandas, jie kodėl 
tai sukinėjosi ant vienos vie; 
tos. Isz karto per nuleista tan
kia uždanga in langus veržėsi 
melsva olektrikiszka szviesa;
pa sku i staigai, paskui vieno
pasukimo paliko tamsu, ir tik- 
t' - ' 'I ' ' ” *■ ' i. J .. 1 ’’’i «■. ~ ' r . ’ ’ — 11 I • te

jįais pagal iii galima buvo sii-
* ■ , a nt i F m ’ ♦ i

prasti, kad jie pasuko in tolį-
• . . A ! Ik 1 ’ h. A

rijas pakrasztines gatves iv pri
siartina prie S—skio stoties. 
Kartais prie staeziu užsukimu
siartina pi’ie S—skjo stoties.

____  •„ * * i L, r * ” k. _. »v ir •

gyvas, sulinktas Vbrnerio ke
lias draugiszkai daužėsi in to-
ki pat gyva ' sulinkta žandaro

Lkeli, ir sunku biivo intiketi in
nugalhbimii. z
! — Kur mes važiuojij^? —
staigiai paklauso Jansonas*
Jam biski sukosi galva nuę ii
į<o vartymus tamsiojo dožejo 
r iszlongvo dvoke. *

Verneris atsake ir kiecziausI | z 
šuspalide estbnco ranka. Norė
jos pasakyti kas-tai ypatingai 
drougiszkd, loskaTo tam ma- 
puteliui mieguistam žmogui,
ir jau ji taip jis mylėjo, kaip
ūieka gyvenime,

.! ' ' ' . ’ ' 'r

I
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Mat duonkepis prasiszalino, 
i > gaspadine nespėjo, 

Bet ir ta netrukus nutvėrė.
Ir n koza užMare,

Ant rvtojaus prova buvo, ......... .j
i

gausite teisinga ir

T

Ba volei abudu bausme už-1 
mokėjo.

ai mat, kaip žmogus storojes
O kitaip stojos.

K ost i įmer i o i lennsipi r k o, 
Ne naudojo nieko.

atdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakare 
o Su balomis iki 7 vai. vakaro.

BALTIC STATEŠBANK,
294 Rth Avenue, 

New York, N. Y.
—Angar«(nima«

J
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SAPNORIUS BUS UZBAIG-
l'ris dešimts doleriu prilsz. | TAS UŽ DVIEJU MENBSIU.m

bičavo,
Kaip rodos szuni pabucziavo;

Kur tas dėjosi nesakysiu, 
pel saves pasiliksiu.

1 I
k *

I
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ploszdavo lengvai 
gos.

Vėliava nebuvo. Kaipo nak
tis stotis buvo tamsi, tuszezia 
ir be gyvybes;’, pasažiriszki 
traukiniai jau nevaikszeziojo, 
o tam traukiniui, kuris pake
ly j tyliai lauke tu fiasažiru, ne
buvo reikalinga 
szvio.^n, ne judėjimo.
Vernoriui paliko liūdna. No 
baisu, ne ilgu, — 
žihiszku,

įie skaisčziu
Ir tVmai

o liūdna mil- 
spaūdžianeziu, alsi- 

naucziii nuliūdimų, nuo kurio 
norisi kur tai nueiti, 
kietai uždengti akis.
pasirože ir pailgai žiovavo. 
Pasirože ir smarkiai, kelis sy

atsigult i, 
Verneris

ir

kius paeiliui sužiavojo ir Jan
sonas.

— Nors greieziau! — nuvar
gusiai pratarė Verneris. Jau-prataro Verneris, 
sbnas tylėjo ir sziausžosi.

Kada ant tuszcžiu 
du, apsuptu kareiviais, nuteis- 

prie dulsiai ap-

pagrin-

tieji slinko
szviostu vagonu, Verneris pa
sijuto pagal Sergeji Golovina; 
ir tas, parodos
in szali, pradėjo kalbėti, iv bu
vo aiszkiai

liktame,’

ranka kur-tai

i girdėtis .. tik žodis 
‘ ‘ likthrne,’o pabaiga nusken
do ilgame ir nuvargusiame žio- 
vavime.

— Tu ka kaliu? — paklausė
Verneris, atsakydamas taipgi 
žiovavimu.

— Liktame. Liampa liktar- 
neje rūksta, — sake Sergejis. 
Verneris apsižvalgo; isztikrujn 
liampii lik tarno je labai ruko ir
jau virszuje pajuodavo stiklas. 

k — Taip, rūksta.
Ir urnai? pamanste: a koks, 

isz. szalies, man' dalykas, kąd 
liampa rūksta, kada... Ta pati, 
matomai, mausto ir Sorgejis: 
staigiai pažvelgė in Verne r i ir 
atsisuko. Bot žiovoti juodu ne
stojo Tolinus bus.

sI' *

• ♦ •
Mainzvillc tik merginos kelios, 

Bet visos be Yla los, 
Viena teip jau vyra gavo. 

Na ir apsivyriuvo. 
O j puikei bo vi josi, 

Galvos su vįsokeis ynagei 
skelbėsi, 

Biles, po i lei darbe buvo,
Net ir bobos su pokefeis pri

buvo.
Daktaras darbo tnj’ejo. 
Kol guogos susi vi nėjo, 
Paskui dedos pribuvo,

Dydžiauso kaltininką, pagavo.
Boba nenųrejp vyro duot. 

Pradėjo dedei in akis szokt.
Bet kaip tas boba in kampa 

\ pasuko, 
Tai net ranka iszsuko.

Palieimonai ta vyra, jo bpba 
ir vaikus, 

pitlieijos namus. 
Kur užmokėjo 35 dolerius, 
Ir dabar prova atsibus, 
O kaip jarięsz siu.Įa štos. 

Tai da daugiau ten paklos.

Vienas sportoiis paeze su vai
kais czion paliko,

i > pats iii Lietuva nuvyko. 
Ne ilgai toliais užtruko,

Isz tonais adgal parsinuko, 
O ka, jau gana.

Atsivožė su savim ir mergina. 
Neturėjo ka ėst, pas savo pa

ežiu nuėjo* 
O ir su savim ta morgiea

• turėjo.
Pro vi josi nuo paežius, kad 

abiems valgy t duotu,
v Ir nesigailctu,

Pati isz pradžių nieko pikto 
nemislino,

Ka turėjo tuom pavioszinp, 
Sportoiis namie sėdėjo. 

Darbo jeszkoti nenorėjo.
Paczęi abudu szorti nubodo, 

Ant galo ir provotis turėjo

s

Nnveže in

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,“ 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi-
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 

į nes tai mums padaro. daugiau 
_ v • i •_ v 1 • t eergelio. ir. užlaikymas nerei-

’ kalingu rokundu*
i
II . I
I
' GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS?

’ I
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SERGANTI ŽMONES.
KRRITKITES PRIE DR. MODGENS.

ATSAK1NTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRAŪIMA IR SPASĄBA.

MAHANOV CITY Ims kožnn UUrnlnU
30 E. Centre St. ant antra floro. 

Ofiso valandos: 9 ryto Iki 9 vakare.
HORA SUETIKIA DYKAI.

DAKTARAS HODGENS 
rkflUolteMa frMlallatM
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Tam drimbui mokėt prisli
di jo, 

Kad pati su vaikais turėtu 
užlaikima,

Ir kad negyventų su svetima. 
Tokiu tai turime czion cim

bolu.
O kad jie nuejtu.ant sausu 

balu.

UiaiMielulB ir Ckraaliak> Liga
EUklta tea kur esate tikri kU ga»- 

site tvirta rodą ir atsakanti moADta- 
liszka gydimą, per daktara kuria turi

Gydimą ka Mia^ote" nuo manėt yra 
cvarantuotau

Jalgu etate tttpnL nervtoakl ar li
tuoti. nedarykite tea klaidos ka kiti 
eta padare ateikite pat mane Ir pas
laptingai patlkalbeatae. Laiku yra 
pavojinga. ' \ .

fidaria Betvarkei, aptraaktas lie
tuvis, nkklmlmat Ir tinkamai po val-

lg«U^ tllpnimae uir- 
diet. Ir visos vidurį^ netvarkei grei
tai palengvinti

Odes Ilgei, isrberfmal. papuoškit, 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jutu jatBls- 
tes jus apleidžia r Ar etate nuvargti t 1 
allphl? Ar atoku jums drūtumo, mfv , 
rūmo ir pajėgos ka gamta jonui pa^

(

alte tvirta rodą ir atsakanti modtta- 
1
daug metu pssoimitngo praktikavimo.

fiui, rasai, šiai

I

■ ufSB<11'1

Al]

I liHll

1

tei-J"

tai palenrrintL
i 

dedervinei ir kitos adoa lifoa graftal 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jutu jawBia- 
tes jus apleidžia r Ar eaata nuvargę 1$ ; 
allphl? Ar stokai juma drūtumo, ariu , 
rūmo ir pajėgos ka gamta juma pa
ženklino, jeigu taip ta! Jnatykite ma* 
ne. *

Ramatismaa visokiuose pada|laBW> 
ae. teippgl iastino ir sstyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

Ar esate nervuotl ir (roto nuodoju. 
silpni ir nuvargo, palias Įsa ryte, bo 
ambicijas, bo gyvumo, tratinai ant vo
ros. silpnos atminties, sarmatlyvt, 
greitai pallatat. pikti, tezbUaskuala ir 
Isxberimai ant veido, pallaoa. nuvar- 
akausmas pečiuoto, skausmas kau
luose. skausmas gsrkleja. stekas oa- 
orgijos. Tddol nelaukite.

Pasekminga! gydita ketera, astma, 
dusuli, užima* geVrolK trumpo girdė
jimo. isstln ima gerkles (goitre.) krau
jo. odos ir spocialsa ligas pilvo, lako
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir aourt- 
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TtOTAjTMAir’
iH fa isž tiEfuYos;

“OHIO”
. '-ORBITA”

“ORCA”
Tie laivai yra nauji ir moders- 

4 ninzki visame. Geriausi del juru 
J 

> t . . J ■" ‘ -p I1-, 1*— * J

ravimo ir vigadoa visame. Geras

aht baltai uždengtu stalu. Szei- 

speciale patarnavime.
■ -------------------------------- -----

PACKBTWMWWY.
H Broadway,

arba pas vietiniui agentus.

S r

Lietwrinku. Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BQGDEN

f

keliones, žinomi del. gero patar
navimo ir vigadoa visame. Geras 

“Ir užtektino valgio paduodamas i 4
i minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimu.

BOTAI MAtt STEAM

M Broadway,
U

WewTwIr,

»
/ I.

» te>| M*
f’< 8. Main St. Du Bois, Fa. 
!MNjbwmjbmjj*mmh2!2>22SSE£SB&!SSS

..... ................... a----------  . ------------------------ --
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iRaktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS, 

'v H
A Bavuais , daktaras karlumenaje.

Gydo yiBoklaa Ilgas.
Priima ligonini Iki 10 valanda ryta.
12 iki 2 popiet < Iki 9 vakare.
215 N. Main St. Shenandoah.,

dusuli, uilmaa vahroX trumpo gtrd»- 
jimo, lastla Ima garbios (goltrs,) krau
jo, odos ir specialia ligas pilvo, laka
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykaL Po teas 
Iszateririnslu koktu skirtumas, gores
nis Ir daug pegolbantls yra mano spa- 
sgbas gydimo. Padokavonos nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslstkuju. Tis gydi
mai patvirtinti ir rekomendsTOti per 
garslngiauslus Kuropoa ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUĄ Daktaras Hodgcns buna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAH ST. «Ofisus valandos 
nuo 9 ryta iki 8 vakare.
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Ant. J. Sakalauskas
LTETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

ŽINIOS VIETINES. I« Lietuviuką Kaimelio
NedeRoje “Trvs Kara-

ATEIVIU PINIGU PER: 
-f .
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams. . ,r,

Parduodu AtįsaĮdiL^ paminklus, dide
lius ir mažius tra pigiausia preke, to-

Pigi 
automobilius
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SIUNTIMAI IR PA- .

SZALPA.,Audenried, Pa. — Kai Vi sa- 
liuninkas 
t ri įmesi k lipniojo, 
atvažiavo in šaltina 
su savim register! kuriame ra
dosi apie ketumi szimtai dole-

AdoNias Valeskis 
trvs vvrni • • 

r
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Kiek pinigu ateiviai iszsiun
ezia užsienyje ? »

Su v. Valstijų 
Departamentas savo Susineszi- 

jsz Rugsėjo 14, 
1923, prma karta isz-diioda pra- 
neszima apie musu pramones 
matomus ir nematomus .daig
ius. Matoiiii (laiptai yra inga- 
benimai ir iszgabenimai, kuo
met i ___
pardavpniis,

11Panedeli pripuola Ru
sini k u kalėdos.

\ ela tas pats darbas, tie 
patys vargai ir bėdos, rnpes- 
ezei ir nelaimes, — tokis musu 
gyvenimas ar tai per Naujus 
Motus ar po nauju metu.

— Po vylus .Ben a vieniu.s, sa- 
luninkas, 539 E. Mahanoy pve., 

mote* 
Mare Paplauskiute 

Niagara Pails, Panedelio 
ryta. Nnotulca kitados g^’veno 
mieste. ' „

Vvcziu balins kuris at
sibuvo per Naujus Metus buvo 
pasekmingu. Snle buvo pripil
dei a sveteliais.

Jonas 
Pino nlyezios, 
apdegintas Park Place kasyk- 
losia per karbaida kuris eks- 
plodavojo, apdegindamas jam 
rankas ir veidu.’•Likos nuvež
tas namo ambulance.

Daktaras llensidis, mu- 
paviotavas kasije- 

torp kilu darbininku ko- 
in pagini ha 
isz Miners-

del jeigu pirkaite POMNINKA tai likos surisztas mazgu 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.
333«33S W« Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK $l.C0
O gauti saUklo ir apyniu del 15 gor- 
czlu naminiu alaus bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prlsiuntlma apmoka- 

Gerlausla stambi trajanka 60c 
PuplalBzkal 

Truk-

$1.00.

ma. 
arba 6 pakelei už $3.30. 
35c arba 6 pakelei už $1.75. 
Želiu 80c arba 6 pakolei už $1.40 
tfnyga “Daktaras Namuose”
lęanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
(gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele.
amąfua drukfts, prasto abdaro po 75c.
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Cclu- 
lęldo atdarais $1.50. Vainikėlis mažo
ka prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Mloksttu abdaru $1.25.
poploros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽVKAITI3.
<51 Hudson Ave. Rochester. N. Y.

Aukso 
senove?

!

pasiėmė
Susineszinio i

rysi es su

su naują*Lalszkamp 
rilis, 
kius. firiemc 
v ra • ..

1

JONAS M. OISARIKAS 
.Ftru -luiuraueu Ageut

▲Mroudiia (Insiurlnlu) Namas. 
Taranu, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnies. 
Qortaaaloce Kompanijose

Xttft W. Mabaaoy Avė, Mahaaoy City į
■BBMBBBMMBMMMBBBBMMVWlwinnrvv'Vvat vnaaaiav** ra* >««««•• *•« n• 55

Tvircziausia Lietuviszka 
‘ Banka ' J

Didele kaucija sudėta Valstijos
•' Banko Departamento.

E?ib po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
praTtftT.' Priimu pinigus saugiam 
pfiUrikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalu svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz-

i

Jasaitis, 615 W. 
likos skaudžei

sau
Jurgis Abazas

Ivilh’s ir dn Mahanojiecziai, bet
— Lietuvei sunkei

laktara Ilon.seli da
amerikonai.
dirbo už < 
banojui.

|kaip mūras politikoje, tai gan- 
jlu ka tik norėtu, bet ant nelai- 

trauko in visas puses, to
jo rinkimu gauna tiktai

Kad Lietuvei laikvtusi

mes 
del | 
kaulus apgriaužtr. Patys kal
ti ir tegul po laikui 

; krokodiliaus aszaras. 
I ■r” ~

nelaisto

ATIDARYMAS NAUJOS 
PIEKARNES.

piekar-A t idarymas naujos 
nes per savininką S. Bear prie 
407 \\. ( outre St. bus Subatoj 
5 Sausio. Kepsim tik geriausiltatviyvains Kainoms, i arupinu rasz- i . . • . .

keliaujantiems in Lietuva. 1 ngine 11 balta duona, \ IMoklUS
VjjkąS daroma teisingai, greitai ir keiksns ir 1.1, t žpraszome at- 
pi<jaL Raižykite apie kainas o gau-! silankvti.
rite teisinga atąakima. Adresavokitu:
. . v. LAPINSKAS

601 W. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.

- - J

I
Metinis

« », i • > » i < > «• • • • * •

Susirinkimas.

U eta vis akas Graboriaa

K. RĖKLAITIS
Laldoja Ntuairellat pagal 

naujausia mada ir mokais 
Turi pagelblalnkft raotara.

Frleiaamoa prakaa.

riu iszpiszkedami in nežinoma mo Raporte j 
vieta. Normts pidicijai duotą 
žino, bet kaip visados plcsziku 
nesugavo.

Salt Lake City, Utah. — 
Czitfnais nesiranda kitokiu dar 
bu apart kasyklų, darbai ejna 
neblogiausia; vario, sidabro ir 
aukso kasiklos dirba, diena ir 

ne.už-

Į I!

nematomai vrrt užstatu 
tarptauHszka 
persiuntimas 

piniguShz* vienos szaĮięs m ki
ta. To raporto vienu didis lie-

transpbrtacija,

isz dydėsniu 
Denver, Colo./ 
Los Angeles,

nakti, darbininku yra 
lėktinai, todėl kompanijos par
traukė žmonis 
miestu kaip isz 
Portland, Ore.,
Calif., ir kitur. Uždą r bei maži 
nes moka isz kompanijos po 

o miikeriš gauna $4.25 
už 8 valandas darbo, unijos lyg
.$4.75,

sziolei jokios nebuvo, tik dabar 
pradėjo organizuot I. W. VL 
ir jau turi apie 1500 nariu.

NUOPADEKAVONES 
MUSU SKAITYTOJU.

padekavone

K

ežia ateiviu pipfgri persiunti
mus if paszalpn.

1922 melais, skaitome jog to
kiu* pinigu iszsiusta
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. suvirsz 
$400,000,000. DaliH tu pinigu 
buvo iszsiusta Europon užmo
kėti iiž mažus t a vorus. Ir turi
mo nuo tos sumos atimti tuos 
pinigus, kurihos naujai atvyko 
ateiviai atsiveža, in szita szali 
kad nors ateiviai, kurie grįž
ta Europon su savim daug dau
giams iszsiveža ir jeigu ne iszsi- 
voža iszsiunezia. per paczta. 
Imigracijos 
pranesza, jog 1922 metais atei
vio) atsivožė su savim in musu 
szali $30,000,000. /Tos4 skaitly- 
nes neteisingos, nes imigrantas 
turi tik praheszt kiek pinigu 
turi virszaus $50.
dauginus iiriigraptiVatvažiuoja 
isz sziaurinęs 1T, 

dauginus
atvažiavusieji at*

’’I (T

. ATMINTIS DEL PRANCŪZU KURIE ŽUVO PANAMOJE.
Szis slovylas, kuris randasi prie Atlantiko mariu prie pabaigos 

likos pastatytas per Erancije ant atminties ’ 
kada pradėjo pirma karta kasti laja milžiniszka g ra be, bot
špatais ir be jokio sanitariszko invųjimo, fraiivu’/^j mirė kai 
pradėjo kasti kauala, tai pirma-rūpinosi apie. darbinink 

Al 1 I • 1 | 1 | • t, I .pastate stabas ir tada pradėjo darbu Kuri pasekmingai užbaigė

i Panamos kanalo, 
žuvusiu darbininku mm visokiu ligų jr amaro 

I su simoviszkonis maszinoms ir 
ip muses.

I<ii sveikata, 
k *•»'

Kada Snv. Valst. 
isznaikino ninlarįje,
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TARPE PASAŽIERIU ANT 
j. V. LAIVU.

New York. — Labai madoje 
dabar pasakoti visokius spėji
mus ateieziai. Studijavimas 
spirit izmo yra prasiplotos viso
je E-nropoje. Kiekvienas žin- 
geidauja žinoti, koks rytojus ji 
Jaukia. Kiti nori žinoti vieno
kiu budu kokliu laime jo laukia 
net del fonu. Keliami i n inkai
traukiniais, ir laivais.pasakoja 
savo ateiti pagelba kortu. Ant 

laivu l’ni- 
Linęs ant kortu 

skaitymas yra labai popnliaris 
szi sezoną. Kiekvioiias džiau
giasi menulio szviosa ir kitais 
gamtos gražumais bevažiuoda
mi laivais.

Ant laivo President Fillmore 
keliope isz New Yorko in Bre
mena, szios merginos taip iszsi- 
lavino kortomis laime. pasako- 

musiu. Ir tos kaitlynes parode, | nfiolat praszo-

Apart to, ant tu laivu buna la- 
szokiai 

• pasilinksmini
mai.' Tokiu budu. Jungtiniu 
Valstijii laivais yra labai ma
loni kelione ir kas keliauja tais 
laivais, ilgai negali nžmirszti 
tu smagiu ktdiohiu.
ar-—- ■ - . : “=...... .............

priesz kare in sena Austrijos 
— Vengrijos valstija iszsiusta 
suvirsz $100,000,000 kasmet, ir

iszsiunezia.
komisijonierius

Siuncziu jums padekavone 
už kalendorių Ihiris mane pa* 
dare aiminga nes buvau tikra 
sierata be .motinos tėvo ir ne
tekau savo vvro kuris skaito 

Saule” ir jaja mylėjo.
kada ji patiko nelaime, nes ji 
sužeidė kasi klosią ir turėjome 
paneszt dydeli skurdą namie, 
nes m* buvo kam uždirbti ant 
duonutes ir negalėjome užmo
kėti už ‘‘Saule” kuria skoli
nome nuo kitu idant pasiskai- 
tvt. Mano vvras mirė. O kada

B' •

paaugo mano sung)is ir pradė
jo 4ir b t ir labai myli savo mo- 
tinelia, užklauso, karta, manos, 
kokia asz mvleczia. dovanelia 
ant Kalėdų. Bet asz jam atsa
kiau: “
man gali padovanot ?
sake: 
tu
“Saule”
na nuo manos.” Nudžiugau ka
da jĮplaikiau

per
szirdiagni dekavojų.

nemoku raszytl, tai 
žiurau in Kaleiąloriu, ištrenku 
Ii t a ra s ir szita gromata jums 
iszdrukavau norints inan už
ėmė daug laiko, bot padėkavo- 
ne turėjau prisiunsti. —No. 
12372 Katro A. Norwood, Mass

11
i

4 4 liet Nuo kares

Eli roposi ir-at si- 
pi nigu neguveža

priesz kare• v sivcze.
Review of Economic Statis

tics isz Liepos 1919, padtioda 
$150,000,000 ingabentu pinigu
iii metus del » laiko nuo 1896- 
1914 dasiekia nip $200,000,000
iki $250,000,000 m motus. Har
vard Committee on Economic 
Research surinko informacijasi

vieno pasažieriniu 
ted States

fy*^
* \

3-

/

N*

Mielas vaikeli, ka tu 
P’Ojisat- 

Asz žinau motvnelia ka 
myli, ir dabar atejs tau 

in namus kaipojlova-

4 4 ir Ka-

isz banku Detroite, Clevolande
ir kitu miestu, kuriuose gyve*-
no didelis skaiezius svetur-gi-

jog pinigu persiuntimas žymia) I \nos Pasu^ytJ llors lai,ne.
sumažėjo per kare, bėt 1919.Į .>

- r‘ ' ■ - 1 i |)aį gražus koncertai,
ir kiti visokie

sumažėjo, per kare, bdt 1919 
metais, kuomet daug organiza
cijų užsienio paszalpinių įlarbu 
Europoje, pinigu persiuntimai

Saule”
Kalėdas už ku

ri
Icndoriu 

(r Ui os 
kad asz

Metinis susirinkimas Stock- 
Merchants Banking 

Trust Co. banko atsibus Utar- 
ninke S Sausio 1924, nuo 1 iki 
3 vai. popi(it, tanu* banke, del 
iszrinkimo direktorių ir deį ki
tokiu dalyku kurie gal but 
perstatytu ant to .susirinkimo. 

D. K (H’LNAN, Sek.

PARSIDUODA NAMAS.
Naujas namas su visais nau

jausius intaisymais, ant czver- 
11ies loto p<» No. 218 E. Market 
St. Galima t uojaus 

lt vti.

I holdoriit 
re

I
I I

I

I •

luto p<» No

E u ropojo, pinigu pers iii n t i ma i 
buvodaug didesni. Del 1919 m. 
paduota $600,000,000. Nuo to

Tokiu

T

c
4 v

I i

III Wait Spruca Street
> KJLBAROY CITY, FA.

» Ball Talephonas No. 14*
• ’ r 1 ——— ----------------------

* 1r—

K |U6,m.Cf 
roflta $61*,144.H

MMa antra procentą ant sudėtu J 
t*. Frocaata prldedsm prie jus j 

a Baaat* ir 1 Liepos, nepsl- } 
t Or atasasat parodyt knygute 1 
K Mea aortos kad ir Jus turi- ' 
H reikalo sa sausu banka, oe- 
^Bt ar motas ar didelis.
Mdtao odors* oue 9 ryte iki 8

• t <- 
'• / t;

MUt Babatomb • ryt* iki 11 vai.

>, BL BALL. Prezidentas.
W. BARLOW, Vlce-Prez. 

f < Jot. B. FERGUSON. Kaslerlus.

r t t/j" *
L/’vW. TRASKAUSKAS '
L'HHMUTINIS L1ETUVISZKAS 
^'ČHABORIUS MahaNOY city.

kunus numirusiu. Pasamdo 
. nbbilius del laidotuviu, kriksz- 

, tinld/veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
ė ® h ' •

tak«&

insikraus-
(Lf.)

B. Damico 
30 W. Centre St. 
Mahanoy < 'ity, Pa.

REIKALINGAS
Jaunas vyras kuris supran- 

Ita biski apie groseriu pardavi- 
iino bizni, del pardavimo Posj-

Deka.voju už puiku kalendo- 
i’L ir kalėdini numara ‘‘Saules.’ 
Skaitvdami tu laikraszti m ei- e
džem nuo užgymusio musu fyi- 
tvertojaus kad Vieszpats užlai- 
kvtu ‘‘Saule” redaktorių svei- * *katoje per ilgus metus; kad ga
lėtu platyt' szventa tikėjimą 
nes ‘‘Saule
tik tai tuoki na kaip gyvent ant 
svieto Linkiu jum linksmu 

su pagarba.
S. K. Oglesby, III.

Saules

4 4 Saule redaktorių svei-

JOJO

jum

nedarkina

laiko pinigįi persiuntimas vis 
auga.

Gauti teisingesniu informa
cijų apie pinigą persiuntimą 
1922 motais, Susinoszimo De
partamentas gavo. skaitly niu 
nuo Amerikos atstovu užsieny
je,isz invairiu svetimu vii.ldišz- 
kii vietų ir isz New Yorko 
banku, Banka di Napoli pra
nesza, jog in Italija persiuntė 
$105,000,000p.iį'ili urokaviniai 
gauti nuo atstovu’ Ryhiė paduo 
da nuo !
000 apt metu. . ’ ;

Isz kitos bankos New Yorke
• • •<*<.•* S. M • . •

ir isz

$105,000,000;., kili iirokavimai

$56,600,000 iki $60,000,-
A - ' \

szveneziu, 
12572

jog 1922 metais ta Tuma padi- 
dėjo.

lino bizni, del pardavimo Posj- 
nrn t ’e real Kompanijos tavom 

f apie Schuylkill pavietu. Toks 
kuris moka keletą kalbu. At- 
siszaukenti duokite* pilna in
formacija,
reikalausite algos.

\V. Burt Barnes (’o. 
Wilkes-Barre, Ra.

reference ir kiek
(12)

' PIGUS NAMAI 
MINERSVILLE, PA.

6 namai su 6 ruimais po $1,500.
2 namai su 6 ruimais po $1,600.
1 namas, su 7 ruimais po $2,600.

Valgiu Gaminimas
-----IR —

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
prįvalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 

,ke tiktai . . . . $1.50
W. D. BOCZKOWSKLCO. 

MAHANOY CITY, PA.

isz Kitos bankas Aew i orke, 
turi iszsiunczia‘daug porsiuntiv 
mu in Vokieija, praheszta, jog 
in Vokietija iszsiunsta tarp 
$75,000,000* i r $100,000,000.

Persiuntimai in Lenkija mai-9 I
uosi; Guaranty Trust Company 
ir Polish Syndicate of Banks 
can Express Company suvirsz 
$55,000,000 ir$55,000,000 ir kitu surokavi- 
mai visai kitoji. Viener Bank 
— Verien, kuri persiunezia 
daugiausia piiiiglaiszku ir cze- 
kiu ir Austrija, raportuoja, jog 
1922 metais iszsiusta iki $1,- 
500,00. Yra žinoma, jog daug 
pinigu/isžsiųsta kitais budais 
netik per banku. Senas Austri
jos rapdrtas pranesza, jog

itavr. Centre St. Mahanoy City Pa.

it1*ii•'T ♦ A.
Jėlgu nęrite pirkti ar parduoti savo
■thbu, mes galime jumis tarno reikale

CHAS. S. PARMLEY
. Notary Public.

tyttfcfrnaatf. Randavojame r namus, 
koltktavojame randas. Parūpiname 
viidliu* insurlncus ir teip toliau*.

mpaa Catawlaia Ir. Marlcat St. 
Mahanoy City, Pa.,x^

)•, * * * <i * '*■ **
Mahanoy City, Ba.^

*£?r

Raportai nuo atstovu 
Czekošlova k i joj ir 
parodo, jog 
nuo $1:0,000,000 iki $15,000,- 
000. IŠz Roumanijos 
pranesza, 
$10,000,000, ir 
jog persiusta $20,000,000. Pra- 
noszta, jog Szvc/.lijou'iszsiusta 
apie $1,000,000, ir Norvegijon 
ir Danijon apie tokia suma.

Vengrijoj
czion gauta pinigu

atstovas 
jog persiusta apie 

isz Graikijos,

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

SZVENCZIAUS1OS i

' Į f|*|

Visas .pilnas apraszymas apie
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

Puiki kpygolo.'95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

t . i
— - ■ - - - . -------- - 4

Matykite szitus

Visi geram padėjime.
but tuojaus.parduoti. Kreipki
tės aut adreso. (t.107)

C. H. Clappier
Czevotyku Storas 

Minersville, Pa.

Karalius C. Zelonis
Invėda elektrikinus dratus ir žiburus 
in namus. Teipgi atlieka visokius 
elektrikinus darbus pagal naujausia 
būda ir
Pataiso visokius elektrikinus daigtus 
kaipo .tai skablynes, prosas, sviporius 
fikszcžerius ir t.t.
kokiu elektrikinu daigiu ar prietaisu 
tai kreipkitės pas mane, 
jumis suezedinti pinigo.

x 605 W, SprucQ Jftreet 
Mahanoy Oity,-PU.

gvarantina savo darbu.

Norinti pirkti

asz galiu

U J

rapbrtąs pranesza,
-'■'■■■ ■ > 1 '■ 1 1 ■■■ ■■ ....... I............. ........—

jog

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa; r■ ■■■ 
—$-----

J Ta Bapka nori jumi^s patarnauti.
> tyloka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
• Ndri idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- S 
’ dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam < 
; .tyfeijchants Banking Trust Co. Banko. f <
’ Szita Banka pyigolbsti savo depozitoriume pirkti savo, r
• locnus namus. " <
• Szita Banka prigelsbti jumis, suczedintb pinigus. J

I

priesz pirkimą
—.M—< . .

■ A- ' -4 \

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
MaytagSkalbyn.es
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Coffięld Skalbynes
i Į « . *

Linoleumas arba 
kiijonkes.
Ant lengvu . 
mokeseziu

HJ.Hds^&Co.
2 7iEi Centre St
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MILŽINISZKAS DARBAS— STOVYLAS ISZKALTAS

1

4 
Jik"

3
ANT DIDELES UOLOS.

&nt atminties prnž.nvnsiu kareiviu kurie paaukavo savo
1861 lyg 1865 
; ejnantis in

gyvauti kariaudami už laisvo szio sklypo nuo 
metugęttt, bus iszkalta ant Stone Mountain uolos 
kareyvisas pulkas konfederatiszkos armijos kaip ant paveik
slo matome. Taji milžiniszki^darbu jau pradėjo. Artistai yra 
nuleįati’ant tojo.kalno ant vizitines kitaip negali užsilaikai 
ant sįono kalno. Pavidalai žmonių bus 18 pėdu dydžio idant 
galonui butu matyt isz tolo, ^erfiiau^iaveikslas parodo mergi
nas renkanezias bovalna idant savo uždarbi paaukaut ant 
prisidėjimo užmokėt už taji darba.

uždarbi paaukaut

*M

M

M

PAJESZKOJIMAI.
Mano pusbrolis Stanislovas 

Dubickas ir pttssero Marijona 
Dubickiute, paeinanti isz^Ma- 
ijampoles Apskrj., Balbibfisz- 
kio Miestelio. Jie y Va Ailtano 
Dubicko vaikai. Apie 12 hifetu 
atgal gyveno apie Scranton 
(dabar nežinau kur. Meldžiu at- 
siszaukt ant adreso. * (t.4) 

r Juozas Yurgenoas *
BOX 34 SJmfL Pa,

Jie yra Antano

-
/ * ’ 'F .

BkdkWJb “Hit .a..

Ąsz AnUuiina Griszkonieie, 
jj<| t4vi>,.Luzausl<iute pajeįz-CKJJ0 tAvi>,uuzaiu>Kiuie paj<M|z- 

kam savo drauges Maros Ko- 
szuloniutOB kokia 30 metu kaip 
amoriko. Paeina isz 
gub. Seinų pav. 
girtino ir parapijou 
kaimo.
adreso (t.107)

Mrs. M. Griszkonis
Box 66 ‘ Gilberton, Pa.

,.r

Suvalkų 
Miroslavos 

s, Tolkunu 
Tegul atsiszaukia ant o

Skaitykite “Saule”

■it

t
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II

MaytagSkalbyn.es



