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Mergaite isz Ohicagos nužu
dyta Detroite.

Detroit, Mich. — Soptinioli- 
likos melu patogi mergaite 
Genovaite Szafranskiutc, kuri 
pabėgo isz namu Cliicage, nes 
bijojo kokio tai nepažystamo 
vyro kuris paskui jaja sekė vi
sur, 
name

I KI
motu

likos
pa Ii ci junto

surasta'

— Mi’s.

Isz Amerikos
♦ -M -
Baisi eksplozije fabrike; 40 

pražuvo o 38 sužeisti.
Pekin, Ill. — Fabrike krak

molo Corn Products Refining, 
Co., kylo baisi eksplozije praej- 
ta Ketvorga kurioje pražuvo 
apie 40 darbininku, 11 mirtinai 
apdeginti o 38 sužeisti. Visa 
dirbtuve sugriauta. I<vg sziolei 
surasta griuvesinosia asztno- 
niolika lavonu.
Atydave . turtus idant kitiems 

palengvyt kentėjimus.
Wilkes-Barre, Pa.

Andrew McClintock, 80 metu 
naszle po mirusiam 

paa uka v o $501 >,000 
del visokiu institutu kurie tyri
nėja kaip palengvyt kentėji
mus žmonių visokiosia ligosią.

Fort Worth, Tex. — Mrs. 
Mare Burnett paaukavo visa 
savo turtą susidedanti isz $4- 
000,000 del Texas Universiteto 
ant naudos mokslo vargin
giems studentams ir mokslisz- 
ku tyri liejiniu.
Nauja armota iszszauna 1560 

svaru kulka 23 mylės.
Washington, D. C. 

koniszki kariszki
padirbo sunkiausia ir drueziau 
šia anuota ant svieto.

motore, 
daktarui,

— Ameri- 
inžinieriai

Tasai 
milžinas yra 14 coliu, 50 kali
bro, iszszauna isz saves kulka 
sverenti 1560 svaru, 23 mylės 

anuota randasi ant 
kuria galema

tolumo, 
koturiu ratu 
traukti nlltXrelc^inkeHu, o svė
rė 700,000 tonu. Kada jaja ve
ža per tunelius, 
nužeminta.
Areoplanai po 150 doleriu, — 

visi lekiosime. *
New York. — Noužilgio visi 

galėsime lekioti areoplanais 
jeigu Lauro Speny prižadėji
mas, iszsipildy s, kuris iszrado 
iniyia areoplana, T1/-.* arkliu pa
jėgu^ 10 pėdu ilgio, kuris su vie 
nu galonu gazolino nulėkė 87 
mylės o kasztuos tiktai 150 do
leriu. -Baudimai tojo mažo areo 
plano atsibuvo pasekmingai.

Fordas sako, buk indžinus 
del tokio areoplano galėtu pa
dirbti už 504 doleriu, eigų For
das paymtn savo rankas isz- 
dirbti už 54 doleriu. Jeigu For- 
nus, tai neužilgio visi nusipirk
tu kaip blokines Lizukes. I
Ohicage stato kas diena namu 

už milijoną doleriu.
Chicago. — Da niekad tięk 

mimu Chicago nestato kiek da
bar .statoma. Kožna diena pas
tato nauju namu už milijoną 
doleriu. Praejta meta pastaty
ta net 33,318 namu. Jeigu visus 
tuos namus pastatytu in viena 
ejlia, tai pasiegtu net in Mil
waukee. Szimet ketina da dau
giau pastatyt, nes žmonių kas 
jpetas daugiau pribuna ir no
užilgio daejs net trijų milijo
nu.,
Nužudė savo apgavinga paezia.

’ Passaic, N. J. — Franas Ma
dajus * isz Bridgeport, Conn., 
nuszove czionais ant smert sa
vo paezia, paleisdamas in jaja 
penkis szuvius. Buvo jisai už- 
darytas kalėjimo drauge su

tai gali būti

•A. • - - - « • f
1 

motereš prįeląidiniu Konstan
tu Gromadzkiu teipgi isz 
Bridgcporto.

Madajus kalbėjo palicijai 
biik džiaugėsi, jog nuszove

Gromadzkiu

ome džiaugėsi, jog nuszovo sa
vo apgavinga paezia, bet labai 
gailesi kad nepadaro. panaszoi 
OBride ipgi tzis tu ž,gho6ug 
paezia pabėgo, palikdama na
mie keturis mažus vaikus, Ma
lajus seko paskui pabegclia ir 
užtiko jaja iszejnant isz namoužtiko jaja iszejnant 
drauge su Gromadzkiu, paleis
damas in motreia szuvius.
i * ru

ISZ VISU SZALIU

įnor

nužudyta 
Willianlo 

"Ward 676 \V. Alexandrine avė. 
Mergaite pribuvo in Detroitą 
po vardu Kitty Gordon.

Palicijantas sako buk
gaite papilde savžudinsta, bet 
palicijanta 
kaipo nužiūrėta, žudintoju.
Laike mergina tvarte per visa 

meta.
Crookston, Mass. — Kas ki- 

szasi sliestvos apie papeikusios 
20 metu merginos, kuria tėvai 
laike uždaryta tvarto per visa 
meta, užsibaigė per nusiuntimą 
merginos in paikszn priglauda 
in Fergus Falls, o teipgi likos 
nusiunsta, josios motina, bro
lio ir sesers.

Virszininkas

uždaro kalėjimo

josios motina

iszt yri nėjo sveikata 
szeimvnos iszrasdami

58 motu, jo-

t u s.

k 

rado mergina 
Darata Moknleckiute gulinezia 
tvarte ant szieno, kada kaimy
nai apie tai pranesze palicijai. 
Daktarai 
visos
buk motina Ona, 
sios duktė Ona 25 metu ir sū
nūs Franas 18 metu serga ant 
proto. Tęva surado sveiku ir 
paleido. Kada mergina, surado 
ant szięno, turėjo tiktai plona 
andarokcli ir basa norints szal- 
tis buvo 10 laipsniu žemiau zo- 
ro- - i
Naujos atejviu tiesos kurios 

bus sunkesnes.
Washington, — Darbo sek

retorius Davis jau inteiko kon
greso komisijai nauja ateiviu 
biliu, kuris žymiai alicczia vi
sus svetimtmiczius, o valingai 
lietuvius, italus, lenkus ir ki- 

Jei tas bilius ereis, tai
kiekvienas, norints Amerikon 
važiuoti, turės 
gauti paliudyma, kad jis tinka 
invažiuoti. O tie. paliudymai 
bus duodami 
važiuotojams:

“Vyrams, aczioms ir ma
žiems vaikams tu ežia gyve- 
naneziu svetimtaueziu, kurie 
yra pareiszke noro tapti Ame
rikos piliecziais (tai yra, isz- 
sieme pirmas popieras); 
timtaueziams, 
laiko paskutinio karo; kuni
gams visokiu tikybiu: profeso
riams arba žmonoms pripažin
tu profesijų; amatninkalns; ki
tiems darbininkams, 
namu tanius.”

Kiek sunaudoję medžiu ant 
padirbimo pacztiniu markiu

Per 
sunaudojama 

i szk i rst a ] >e n kos-desziin t s 
akieriu egliniu medžiu ant pa
darymo pacztiniu markiu. Pa
gal, paskutini apskaitina, tai 

egles buvo nukirstos 
meta ant. padarymo 

pacztiniu markiu. Isz tojo me
džio galema buvo padirbti tiek 
popieros del laikraszczio, ka|d 
galema Imtu iszspaudyt 4,150,- 
000 laikraszcziu turinti po 20 
puslapiu, arba pastatimo 65 
namu. Jeigu visas 
markes kokios yra sunaudoja
mos per meta suklijot in viena 
stuczkelia, tai pasidaryt isz ju 
200,000 myliu ilgio ir galema 
bntu apsubt visa svietą asz- 
tuonis kartus. Kas diena val
džios Spaustuve atspaudina 30 «*••**<' *1* J • • 1 •

nuo konsulio

tik sekamiems

a ežioms

sve-
kurie tarnavo

inimant

Waslungtoh, D. C. — 
viena meta yra 
ir

4] ,752 
praėjiu

pacztinos

milijonus markiu verties mili
joną doleriu ant kuriu sunau
doja 3000 svaru popieros, 2200 
svaru atramento ir 3200 svaru 
gurno kuri padirba isz bulvių. 
Amerika raudasi 47 kainos vi
sokiu pacztiniu markiu.
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I Isz Lietuvos
MfH ZKOWhKI, llltor

I

I

/ MT*

t 'Ik:JE

i

■

Szis filipinietis yra geru I
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Kanada verta 22 bilijonus 
doleriu.

Ottawa, Ont.

Stovis Kauno banko.
Kaunas. — Lietuvos Batikos 

m. Lapkriczio
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KANADA AUGINS ARMENISZKUS SIERATUKUS.
Penkesdes'zimts

!

armeniszku sieratuku kurie neteko savo 
tėvu per turkiszkjis skerdynes, likos atgabenti in Georgetown 
arti Toronto, Kanada, ant iszauginimo kiireis rūpinsis kana- 
diszka valdže. Kada tiejei vaikai užaugs, aplaikys nuo val
džios farmas ant kuriu apsigyvens ir turės patys užsidirbt 
ant duonutes.

ir turns

Negerk isz torielkaites kava, 
ba busi nubaustas. A

Kansas City, Mo. — Willia- 
likos nubaustas

int 50 doleriu už tai, kad hote- 
lije gere kava isz torielkaites. 

iszgirdia

mas Dorsev

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Kiti sveczei 
ui koncertą“ 
locnininkas 
idant paliautu laja 
ir isz to kilo
likos iszmestas isz 
isz piktumo pagriebiąs akmeni 
uidaužeylideli langa.

“kavi- 
pradejo rugoti o 

jam 
muzika

Dorse v 
hotelio ir

aproiszke 
4 4

barnis.
1)

Hazleton, Pa. 
cziunas užvedė 
szais .Harry Herskeri ant $20,- 
000 už tai, kad jisai laiko me
džiokles nnszove Vaicziunu 23 
motu sunn Vinca. Badai Kers-, 
koris 't,vožia paleido szuvi in 
Vinca kada jisai su savo drau
gais radasi ant medžiokles.

Motefe negali iiždaryt burnos. ' Phillips, Wis. 
nlnn u L” n u 1O m/

Boston, Mass. — Kada EĮz- 
pradeda žiovaut, 

josios žandai isz- 
ir negali uždaryt

biota Silva 
iek kartu 
uliuosuoja 
nirnos. Per Kalėdas Silvia ėjo 
uit atsilsio ir pradėjo žiovaut
bandas iszsiliuosavo ir turėjo 
važiuot in ligonbutia idant jai 
laktarai uždarvtu burna. Xuo 
ojo laiko tas pats atsitiko pen

kis kartus. Dabar
oadarys ant josios žandu ope
racija.

daktarai

Vaikai innesze skunda prie- 
szais munszaine.

Philadelphia. — Dvi mergai- 
Irita 14 metu,tęs, viena 13 o 

kuriu pravardes palicije neiž- 
dave, atėjo pas Williama 
McClure, prohibieijos virszi- 
ninka, su skundu ant juju mo
tinos jog gerdavo 
Mergaites buvo 
labai nu vargia, 
užklauso: “ 
jeszkai inunszaines?
joms užtikriųo jog tai jisai 
mergaites pradėjo kalbėt: 

Szale mus dirba munszaine, 
musu mama aplaiko munszai
ne kas diena ir yra pasigėrus 
kas diena nuo kada musu tėve
lis įniro priesz Kalėdas. Szimet 
turėjome supuvuses Kalėdas, 
motina buvo pikta kad neturė
jo pinigu ir pasigėrė, 
niekad nebūna 
naktimis, o 
nieko valgyt.

Virszininkas 
gialbininkais 
vietos kur konfiskavo deszimts 

sUmogonka ir daug 
Motina nusiuntė

atejo pas
f

munszaine. 
apipleszia ir 
A te ja pas ji 

Ar tu esi tuom, ka 
” — kada.

pradėjo
4 C

Dabar 
namie tiktai 

neduodamums

nuėjo su pa- 
rtnt pasakytos

galonu
mtinszainos.
in pataisos narna o mergaites 
patalpino priglaudoje del ap
leistu vaiku. x

suvir-.4 Anglijoi randasi 
sztun “ du milijonai moterių 
daugiau no kaip vyru.

§ Afriko likos surasta 
sztamas varliu kurios lojo kaip 
szunes. ‘

§, New Yorko valstije autor

likos

mobilo.i užmuszo <2684 žmonis^ 
sužeista 16,422. Puiki žmonisz- 
ka rugopjiuto, ( ;;

- Franas Vai- 
skunda. prie-

\■— Povylas Ja- 
blonskas, 12 motu suradęs ka
rabiną patrone, norėjo dažinot 
kas jame randasi, 
plaktuku trenko 
kuris oksplodavojo sužeisda
mas vaiku, toip, jog po keliu 
dienu miro Park l^alls ligonbu- 
tojo.

Pasiėmus 
in patroną/

dari >avos i tarpe 
draugijose,

Brooklyn, N. Y. — Gruodžio 
31 d., pasimirė Brooklyno lie
tuviams gerai žinomas Selvest- 
ras Dragūnai t is, kuris per dau
geli metu
Brooklyniecziu 
kliubnoso ir Lietuviu Mecha
niku Saryszio darbuose. Velio
nis buvo geras lietuvis, uolus 
darbuotojas visuomenes labui 
ir tai]) pat geras amatninkas.

Velioni Dragunaiti isztiko 
mirtis dirbtuvėje dar priesz vi 
durdioni, kur jis staiga par
puolė ant žemes ir tuojau pa
simirė.

Selvestras Dragunaitis gyvo-

Y. ir buvo 51 metu amžiaus.
no 306 Suydam St., Brooklyn
XT 
a\

Laidotuves buvo Sausio 3 ant
Apeigos

Remeikos Bažny- 
czioje 11 vai. ryte.

Kalvarijos kapiniu, 
buvo kun.

Pagal val
džios surasza, tai Kanados tur
tas yra apskaitomas ant 22,- 
482,841,122 doleriu, 

t tirtas

ant
Didžiau-

tai formos,
1 >

; sz. m. Eapicnczio men. 30 d. 
; turėjo aukso ir sidagro lit. — 
Į 16,646,083.30; doleriu, svaru ir

■SOS JOSIOS 

kurios yra vertos 6,952,351,789 
doleriu, 
turtas, 
doleriu, girrios 
321,492 doleriu.
Senas ižgama laike mergina 
nelaisvoje per penkis metus.

Bear River, N. S.(Nauja 
Szkotije).
penkis metus arsziau kai]) ko
kia novalniiike, pusnuoge ir 
lankei suplakta virvėmis, Bcr- 

dabar yre su
augus motore 22 metu, buvo 
laikoma uždaryta ant pasto
ges vidurmiestije per tiek me
tu, bet užsibaigė josios kentė
jimai kada jaja iszgia|įbojo isz 
tosios peklos vietine palicije.

Rakalis kuris laike mergina 
nelaisvoje yra Williamas Lent, 
62 metu senumo, kuris novos 
paėmė mergina ant iszaugini
mo kada toji turėjo 14 metu 
bodama sieraiele. Po trijų me
tu mergaite dingo. Kaimynai 
dagirdo nuo Lento, buk mer
gaite iszkcliavo pas savo gimi- 

Per penkis metus niekas 
josios nemato, bet per visa ta- 
ji laika buvo uždaryta ant pas
toges.

Ana diena czionaitine pali- 
gYAftiflifa 

daneszant i

po tam 
vert ies

iniost iszkas 
5,944,000.000 

vertos 2,868,-

River,
— Uždaryta per

(a Potter, kuri 
mot ere

uos.

01 jo aplaikd - šlApta 
isz Snv. Valstijų, 
jog mergaite randasi uždaryta 
ant pastoges ir jeigu palicije 
padarys krata, tai mergina su
ras. Palicije toip ir padare, o 
kada prispyrė Lenta prie mu
ro, parode kur mergina randa
si.

Lentas likos uždarytas kaič
ia ikymajime už priverstina 

merginos ir žveriszka pasielgi
mą sti ja ja.

A
k-
%

f
A' 4

j kitos tvirtoj svetimos valiutos 
jit.—.43,<)25,584.15, 
! apyvartoj lt.
f" 
t

banknotu 
59,009,636.61. "I k

Lynn, Mass. — Viktoras Zal- 
gyvena Lynno 

ir angliszkai vadina savo Sher- 
manų,, užsimano anadiena in
vest! Lynno pilna blaivybe ir 
pra dėjo naikinti munszaina. 
Tecziaus niunszainas pasirodo' 
stipresnis ir taip pakirto ŽaL 
nicraiczįui kojas, kad eida
mas Summer streetu jisai griu
vo ant lango ir ingriuvo su vi
sais stiklais in vidų. Sulaužy-

nieraitis, kuris

tais stiklais /Žalniohutis sun- 
kini susipiausto deszinc ranka, 
ir pribuvęs jam in pagalba lie
tuvis ^policmauas A. Dycziusf 
turėjo gabenti ji ligonbutin, 
kur jam buvo susintas perpiau- 
tas dęlnasjr keli pirsztai. Ne
gana to, Žalnieraitis tapo su- 
lailcytas už girtuoklybo. Ir buk 
tu zihogau blaiviiunkaą,zjei 

•—k.
, ■■ . . 1 
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§ Isz vieno akorio .tabako 
galima surinkti 700 toniL

/ \ ' į

ganato, Žalnierattis tapo su-
« 1 >« ia i i .. . > 'A «• * '** v m

Angliję kuopina vaiska ant 
Afganisto rubežiaus.

London. — Anglijo j 
kuopini daug vaisko ant rube
žiaus tor]) Afganistano ir Indi
jos. Lyg sziai dienai 
siuntė in tonais 116,000 regu
la r i szk q vaisko ir 28,000 nere-

Afganistanai turi 
7,000 poksztininku ir 

9,000 raiteliu.
, Parduoda szliubinius žiedus 

už duona.
Berlinas. — Locnininkai 

šlubu ir aplinkinei farmeroi 
daugiau nepriyma 
markiu už stubas 
Žmonis neturėdami kuom kitu 
niokoti atiduoda savo szliubi
nius žiedus ir kitokius auksi
nius papuoszus. Sziadien Bor- 
line randasi tukstanezei vedu-, 
siti poru kurie ub turi žiedu, 
nes tai ženklai sziandieninio

Žmonis maino viską 
aue maisto, rakandus, paveiks
lus, fonografus ir kp tik turi 
idant apmalszyt bada.
Drebėjimas žemes sunaikino 

visa kaima.
Moskva. —- Drūtas drebėji

mas žemos kokis atsibuvo 29 
Decctnborio Turkestano, arti 
miesto Urah Tyulio, sunaikino 
kaimo susidedanti isz koturiu 
szimtu gyventoju.
šzimts keturi gyventojai likos 
užmuszti’o keli szimtai sužois- 

viotosia

gula riszko. 
tonais A) 7 O I

skurdo.

tu žihogau 
nori!

Apgavikas suymtas.
Kaunas. — Pagautas apga

vikas, kuris buk 
darbininkus, nonnezins va
žiuoti in Japonija. Apgavikas 
emes isz užsirasziusiu rankpi
nigius. Milicijai pasisekė pa
gauti ta apgavika.

Jis imdavęs 100 litu isz už- 
sirasziusio, bet neatsisakyda
vęs ir 10 lt. Kandangi Red. gan 
na paklausimo laiszku, tai in- 
spejnma, kad jokiu darbininku 
Japonija nereikalauja.

užrazinejos 
norinezins

■į

s
I

Gyminai Lietuvoje.
Kaunas. — Stasistiniais da

viniais, per pirmuosius sz. m. 
9 menesius gimė Lietuvoj 40,- 
060 kūdikiu, isz kuriu 20,907 
berniukai ir 19,153 mergaites. 
Per uos pat 1922 metu mene
sius gimusiųjų skaiezius sieko 
38,104, isz ju 19,912 berniukai 
ir 18,192 mergaites.

■

Amerikonu.
Aguinaldo,o

garsingo 
kuris

Suv. Valst.
turėjo u žemi a
Aguinalda yra prisiegias iszti- 
kimystia Amerikai ir prisiega 
nemano sulaužvti, 
dalvhas tebvriarn
fili pin iecziu kurie kanecz spi- 

ir kad Arnerikas 
atszauktu gubernatorių Wood 
ir karimnenrn - ir duotu -jiems 

valdyti savo sklypą

Sztai Km i Ii 
nūs 
riaus,

rosi laisvos

su-
revoliucijonie- 

priesz 
kada tai Iszpanai 

Filipinų salas.

kariavo

ymdamas 
pusikei imi a

laisvių
kaip tai padaro su Kulia.

Sumiszimai rusiszkosia
• cerkvesia.

.Moskva. — X esnprat ima i 
rusiszkosia

iH

III II
8

Užpuolė ir apiplesze truki.
Kazlu-Ruda,' Mariamp. aps. 

12-4 d. vakariniu traukiniu, 
kuriuo vyko in

i i

<1
Virbali-Ifau- 

nas-Virbalis ruožo ji/iiMuikas/ ' - 
iszmoketi geležkeliocziams al
gas savo vagono, tarp Kazin- 
Rudos ir Pilviszkiu, traukiniui 
pinant, tapes* užpultas pikta
dariu, kurio atonies visus pi
nigus (apie 100,000 litu). Pil- 
viszkiu stoty iždininką rado bo 
“žado” pusgy vi, suriszta rauk 
szluoscziais ir 
sienos. Ižjlininko 
rado revolveri ir 
buvo raktu užrakvtas. Smulk
menos visos nežinomos. Eina 
tardymas. Ruožo iždininkas pa 
sodintas kalėjimai!. Del to api- 
ploszimo ruožo tarnautojai iki 
sziol (12-9 d.) negavo algų už 
Lapkriczio men.
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2prikalta prie 
kiszepiuje 

— vagonas

a
:C

M
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užėjo rusiszkosia cerkvesia 
apie- apvaikszcziojima Kalė
dų jnigal senoviszko ir naujo 
kalendoriaus.. Petrograde isz 
tos priežasties kito kruvini su- 

kaled rosią lerp
dvasišzkuju. Vieni norėjo lai
kyti pamaldas pagal sonovisz- 

ir pripažydami 
Evkoniu. Kada 

kunigai naujo kalendoriaus 
norėjo laikyti pamaldas žmo
nis pertrauke su riksmais ir 
szvilpimais. Ant galo paszauk- 
ta kareivius kurie apmalszino 
maisztininkus su karabinais, 
sumuszdami pakauszius 
gėliems revoJiucijouieriams.

m isz ii na i

pradėjo /]<a ^aionJoriii

jau mi

popieriniu
ir muistą..

Trisde-

ti Žeme dau^oliosia 
sutruko, padarydama grabas
po dvidoszimts ir daugiau po- 
dil ploczio. c Susineszimas su 
kitaiHliniėsftus likos iwtraukT 
tas, todėl tolimesniu žiuiti sun
ku isz tonais aplaikyti.

1
rrarcibiskupa 

naujo

karabinais 
da u-

gvardijos lyg

Rusiszkas generolas lopina 
czebatus Viedniuje.

Viednin’s. — Xuo earfszkos 
prasto sziau-

eziaus, toip nupuolė nuo savo 
garbes 
kuris po bolszevikiszkai 
liucijai pabėgo in Vietiniu 

maža sziauczvs- 
ta. Tam paežiam kambarelije 
miega, verda 
czebatus. Isz

Va s ii e v a s A ga p j e va s, 
revo-

pabėgo 
kur užsidėjo

valgi ir lopina 
pradžių genero

lui sziauozysloje padėjo kapi
tonas Supranoviezius ir inži
nierius ^olojovas, nes vėliau 
iszkcliavo in Paryžių kur 
mazgojo tpriolkas vieiuhn isz 
tenaitiniu hotoliu. — Toip tai 
iszsipildo pranaszavimai jog 

augszticji bus nužeminti 
mažiuloliai iszaugsztinti.

in
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Baisi savžudinsta Lietuvio.
Scranton, Pa. — Sirgdamas 

nuo kokio tai laiko be vilties 
iszgydymo, Juozas Klavis, an- 
glekasis atėmė sau gyvasti bai- 
siii budu.
prie krėslo, po tam

. ‘ ' j w m • a "

Pririszo karabiną
, su koja

-TT L ’ t k

patraukė vtoždi ir szuvis jam 
iszdrrtske kone visa krutino.
Klavis*gyveiio pats vienas.

shit ištini a is

Mirusiu skaiezius Lietuvoj 
per 9 men.

Pirm utiniais 
daviniais, per pirmuosius 9 sz.
m. monesus mirasiuju skai
ezius Lietuvoje, be Klaipėdos 
kraszto, sieko 21,571, isz ju 11,- 
189 vyrai ir 10,382 moterys. 
Per tuos pat 1922 metu mene
sius mirė viso 27,771 žm. isz ju 
14,484 vyrai ir 13,287 moterys. 
Sulyg tautybe mirusioji Skirs-
tom i taip:

Lietuviu 
žydu 
lenku 
rusu 
Voklerziu 
kitu tautu 
nenurodyta

1923 m.
19,711 z

539
509
428
118

82
184

1922m.
24,170

1,116
594
520
199
239
933

Meiles bendrabutis.
Telsziai. — Sz. m. Gruodžio 

men. 7 d. ežia tapo vietines mi
licijos susektas Slaptas bendra
butis umeiles pdheliu,” Kapu 
g. 10 N’i’-j khihė taip pat bnvo 
rastu 
svoeziu ir belaukianeziu eiles, 
tarp kuriu buvo pastebėtas 
vienas isz vietiniu valdininku 
V., vedos ir turis vaiku. Szei- r Thr

būtis “meiles prtholiu,” Kapu

gerokai iszsidrožusiu

myninko baisiai nusiskundžia, 
kad tio vecziai neduoda ramy
bes nei jai, nei kaimynams. At
silankymas milicijos patenki
no* szeĮmyninkono* szeįmyninko ir nustebino 
sveczius, kurio žadėjo kėtsišyt v 
^milicijai už ju darbti trukdy
me . -
t
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Z ub i r o, M e zo | )01 n m i j o i 
dasi tūlas Arabas turintis 120 
metu, sveikas ir turintis geras 
pajėgas kuris nemažai nuste
bėjo tenaitine valdžo, apsives- 
damas su jauna turkaite. Val
džo jam davė urėdą Awgafu 

Senu
kas nieko sau nedaro isz to ka
da per diena suvaikszczioje p< 
dvidoszimts ir daugiau myliu.

davė 
kaipo kaimo Storasta.

ran-

»

I
E

t

ii
ii1

■ !'i;

Garsus astrologas

buk atejs 
visai nustos

profeso- 
ris Schiavassi isz Livorno, Ita
lijos apraszinejn, 
laikas kad salde
szviest ir mUoks savo pajėgu,
o svietas pasiliks tamsus ir 
szaltas. jog viskas kas ant jojo 
rasis siiszals. Neturimo ko ru- 
pytis, nes tas užstos už milijo
nu motu, o tiiom laik naudoki- 

ir szilumos.mes isz szviesos
» I į ~ —

Aplaikrme Lietuviu Darbi
ninku Kooperatyvos Sąjungos 
Kalendorių ant 1924 meto, 
• • Darbinink 
Boston,' Mas>. 
siunt ima.

t)

ant 
spauda.

A*‘ziu už pri-

l'ankei žmonis 
net ikvt u

«

prasergst o- 
ine idant netikėtu in visokes 
burtininkes, raganius, inspeto- 
jus ir kitokius apgavikus, ku
rie žmonim niekus iszbure po 
tam jieje gyvena didelioje bai
mėje ir nerimaut i jo. • ♦ m

* n

t

(

Juk tai 
“svetimi dievai” in kuriuos 
musu tikėjimas uždraudže ti
kėti. Bet žmonelei ant tokio 
persergejimo netemina ir daro 
saviszkai, <> 
beda arba liga

kada papuola in 
tada szaukesi 

redaktoriaus pagialbos ka turi 
darvt i.
Netikėti in tokius apgavikus 
kurie mm
doje po kelis dolerius, arba 
praneszti apie tai palicijai kil

os burtininkes a pina 1-

Mano rodą yra toko: •r

tamsuneliu isznau- 
kelis
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Pranaszystos ant; 
1924riieto. 

| ' j i

Mtuja diena užbaigtas ir gėles 
pasilsėk Bet kur tau. A t ejna 

ant

PADBKAVONBS NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

/ man 
sinag.iniise ir gyriausi laikrasz-

11 ž k 11 r i | ir is i u n cz i u

tsvietą, nes Fran- 
0 

Fra n oi jo i ir 
reiszko ta

Aitglijoi žinios, korespondencijos,
Visokįatsuk vt.

>1lis snniaiszo 
eijoi kitaip skaito laja suma 

kitaip.
Amerike bilijonas 
pati ka milijardas, arba l()00
milijonu, bet \'okietijoi , ir 
Anglijoj bilijonas reiszko 1000 
milijardu. Franciiziszkus bili
jonas turi 100,000,000 o Vokie- 
tijoi susideda isz dvylikos uo
liu 100,000,000,000. Po bilijonu 
ejna, trilijonai, 
kvint ilijonai,

: s
“jonai

kvadrilijomii, 
Sekstilijomii, 

<optilijonai, oktilijonai ir kiti
• a i be pabaigos.

diena galima 
visokius persis- 

įkyrimus vedusiu poru is;z viso- 
Amorikonai 

ir greit ils

Amerike kas 
iszgirst apie

priežasezi u. 
vra karszto budo 
už bile ka tuojaiis porsiskyri- 
neja, nes sulaužymas anot orisz- 
ko lenciūgo greitai 
atsibuna. Jeigu užojna nesuti- 

Ikimas tarp jaiinulolos poreles, 
tai žmonis kalba:

k in

!

kuriu roike 
užklausymai kuriuos roike at- 

sujeszkol knygosiii ir 
nekarta tas darbas užima kėlės 
valandas^ ir 
darbu. Kada jus szvonozblo 
linksmai kokia szvente, redak
toris mansio kaip 
szimts pypkin pripildyt laik
raszti po szvoneziu, 
diena nedirbo, iszvažiijoje aut 
poros dienu ntsilsio, bet sme
genys dirba kaip malūne, ant ja 
svodbos, szermeiiu, baliaus ar 
kitokio iiasilinksirtinimo, sme
genis vis dirba kaip meksiko- 
niszka revolincije niekad

I b" , \

■

Meldžiu p risi u risti

sakyt,

szi ml a i kitokiu 
jllS

revolincije - ■
- neturi pasilsi*

ezionais

“ka uorei, 
juk lai kvailei, snarglei, neži
no kaip gyvent, nes da akys 
užmerkto^ ir 1.1., bot jeigu po
rele turinti 
szimts melu, 
si sk v rim<» 
F-

arti septynosdo- 
jeszkodami pin

tai tikra komeili-

'Taigi, tomis dienomis, du 
smuikai Jonas ir Mare Lutz’ai 
turinti apie septynesdoszimts 
vasarėlių ir tiek žiemų, innc- ' psze praszyma in stula ant per
siskyrimo, neatsimindami, jog 
ir teip liks perskirtais per su- 
dže ant visados, bot apie tai 
nesirūpina. Jiems nurodo, buk 
mirtis da toli ir dabar stengė
si persiskirt priesz laika.

I szt i k raju 
angsztyn kojom!

svietas v irsta

tai yra rod y st e arba 
Gal nevienas isz 

užvedėdami

ežia

- ■

Nemalonus inspejimai del viso
4svieto. Amerikas turės už 

tektinaiergelio.
i

Szt a i l< ii s a t s i t i k s a n t svieto 
po |por 1924 mota, pagal pranasza -

tektinai ergelio.

Ii “Smile” 
pornumoratii imt meto, nes tai 
yra smagia uses * ir geriausos

Vargszii Grabas
''' ' M .1 ! ll i ' " ‘
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< j visu,kitu laikraszczitT ir ki

to nenoriu skaityti, kurie ejna

•Pokis tu i 
venimas, o 
gal neturi 
nes

r i tok 
szy s.

Jeigu tokie burtininkai ne
gali sau inburti atėjiies, tai 
kaip gali inburti kitiems? Jau 
laikas susiprasti ir truputi ap- 
szviest savo smegenis.

Sztai czionais duosiu paveiz- 
da kas atsitiko po Kalėda ma
žam miestelijc torp Szonadorio 
ir Mahanojaus:

Dukrele aplaike
du puiku ziegoreli, bet ant ry
tojaus dingo. Nuėjo pas burti
ninke*, kuri jai inbure, jog jo
sios drauge ziegoreli prisisa
vino ir da pasako, jog josios 
brolis mirs ir senesne ypata 
namie. Mergaite apsakė apie 
lai savo motinai. Motina teip- 
gi nuėjo pas burtininke kuri 
jai iszbure buk jiji neužilgio 
mirs. Motina atėjus namo, ap
sakė apie tai vyrui. Vyras nu
sijuokė ir paemias bonka mun- 
szaines ir gerdamas paszauke: 
“Na sene, kad jau mirsi, tai 
nors iszgcrkime po stikleli.” 
Mat vyras norėjo idant motore 
užmirsztu apie savo rūpesti. 
Bot kur tau sėkla baimes likos 
pasėta per burtininke. Dabar 
visas namas su baimia lauke 
prisiartinaneziu

• dukrele susirupinus, sunns su 
baimia lauke nelaimes, motina 
negali sau isz galvos iszmesti 
jog neužilgio mirs, o levas ge
re idant pralinksmyt szeimy- 
nelia, jog tai viskas “funes” 
ir tam netikėtu.
. Sztai ka padare burtininke: 
— suardė malszu 
linksmos szeimvnos.

Gal ne \ ienas isz jus mylemi 
skaitytojai nekarta sau mans- 
tet kas 
redaktoris.
jus gilei atsidus

balto kalniero- 
liaus, lengvo darbo 
Daugelis isz jus yra tosios nuo 
mones, jog redaktoris tai yra 
gilukningiausos žmogus ant 
viso svieto.

Teip, jisai gali-duot pamoki
nimą del tukstaneziu žmonių, 
ko kitas žmogus negali pada
ryt. Jisai gali iszreikszt nuo
monių tukstaneziams ant kiek 
ne vra 
tojus, , 
bl biznai ko kitas 
drvRtu padaryt, 
jam nestok no je. 
truputi iszajszkyt 
redaktoris, tai ajszkysiu isz 
dalies juokingos ir isz dalies 
tragiszkbs.

Redaktoriaus kambarije ar
ba ofiso yra pripildyta visokiu 

o dau- 
jnju ant grin-

redaktoriui
ir garbes.

žmogus

per ižduo- 
pu- 

žmogus ne- 
Rodos nieko 
Idant jums 

k a reiszko

t suvaržytas 
gali sukri t ikavot

knygų,

nelaimiu:

viskas

g\ venima
- Tai vra 

tikras faktas. Pravardžių 
garsiname, nes szeimyna yra 
gerai žinoma visiems.

ne-

*b

Retai žmonis girdėjo priosz 
sviotinia kare apie bilijonus, 
kvadrilijonus ir oktilijonus, 
bet sziadien Vokiotijoi juosius 
naudoji! aut kasdieninio pa- 
redko. Vienas isz didžiausiu 
skaitiyniu apie koki svietas 
buvo girdėjas, tai kada Fran- 
cije turėjo užmokėt Vokietijai 
po karei 1870 ir 1871 mete, nes
užmokėjo už kariukas bledos 
penkis milijardus franku.

4. . > a. ' > a ’ a a

Sziadien vokiecziai rugoje, 
buk juju skolos daejna lyg 191 
trilijonus markiu. Tasai skait-

JM

laikraszcziu, 
giause randasi
du. Ant. stalo guli visokios po- 
pieros, o jeigu jam roike ka su
rast, tai jcszko kėlės valandas 
naudodamas tokius žodžius, 
kokiu ezion negaliu suraszyt. 
Yra tai kambariHinksmumo ir 
rupeseziu. Kada žmogus jau 
manai kad trupilti-atsilsesi po 
iszleidiniui laikraszczio, tai 
sztai priliuna sVarbi žinia per 
telegrama, telefoną

laikraszezio,

>

ar grūmo
tas kuria turi peržiūrėt, patai
syt, iszvorst, padabyt arba nu
kirst. Redaktoris visados sėdi 
kaip ant špilkų nes turi būti 
pasirengiąs ant visko.

Jeigu turėtumėt proga per 
kėlės valandas temvti ant re
daktoriaus, tai jus apimtu juo
kai ir verksmas. Matai redak- 
tori raszant koki tai straipsni
manytiimei, jog jisai diktavoja 
visam svietui tiesas, tai volei 
persimaino jojo veidas juokin
gai kada raszo Baltruviene ar 
Taradaika, tai volei jojo aky
sią užblizga aszaros kada raszo 
apie mirti pažysta mos ar my
lemos ypatos o ir lankei apie 
savo kūdiki, tęva ar motina o 
vis turi turėti savo minti ir su
laikyti nervas idant netruktu 
kopi skripkos striuna ir 1.1.

Kada jau laikraszti paraszo 
ir maszinos urzgina,
damos laikraszti tukstaiiczius 
ant valandos kaip iszkeptus 
blynus, redaktoris gilei atsi-

iszmusz-

blynus, redaktoris 
dusą, manydamas, jog darbas

■ I,,ft •

-— Mano vienatine Marinka 
mano vargingas kūdikis!.. At
sitiko, jau 110 matysiu tnvias

1 nu
būdama 

teip mylema per savo moty na? 
Ka i p t a i 
mirsztanczio 
žiūrėdamas su aszaromis rodos 
moldžo palengvinimo, kuri no- 
galema jam duot! Ar-gi kūdi
kis no mislina. jog motina tai 
yra. paskutinis pagialba ir vil
tis ?

Vakar da kalbėjo su manim 
laike tojo nuobrotlo 
kuris jai drasko 
sza likdama: *

— Mamyte, palengvyk man. 
Palongvyt tari, mano kūdiki. 

Reikėjo tau kaip kalbėjo dak
taras, gerovės,z ant szviežio r 
czisto oro ant. kaimo: žinai ge
rai, jog tavo.molyną, kuri aty- 
dnotu už tavo savo gyvaste-no- 
galejo tau (o visko 
yra vargsze.

Toj diena iszsidnoda man I szviežio oro keikiau taji inil- 
baisum sapnu. .Kokiu spasabu žiniszka miestą, kuris užmuszi- 

nojo nekaltus kūdikėlius.
ant ]ieties levo 

lerp troszkinaneziu

l\f l(1<1
H

atsitikimu 
R o k vos. Po rpy k i a sprieszais tikėjimą ir vieni ant daugiau! Kaip-gi galonui ’■i

mirt szesztam mote,i žeiiki^yįniisii i n s kitu loję.
No. a(3 ——

v i imi kol tiriu 
rtiuteu# j, 

.Madame 'hefclmn )n'rtnmcziiu- 
?: Nelaimes

nes tuja trologu isz

B > prasidės su .mui
luoti i no tik

Su vienvlosia 
f

Europoje' liet 
ir ?Sii vien vi ošia Valstijosia.* '• 
Amerikas niikmites daug su 
atejnanczia vasara. Euifopisz- 

sklypai bus ant kranto mnt-

J. S., Orient, III.
i^rr****

“Saules 
suvirsz

skaitytoju

dikio ?
Buvau da nusiminus tuom 

i nėjo tėvas 
nubėgo in 

giminos urėdą idant daneszt
apie nedorus žmonis ir sugrįžo 
su kitais žmonims, kurio buvo 
truputi, szirdingesni. Grabelis 
vėla buvo per didelis nes kito
kio no turėjo ir davė man su
prast .jog neturiu tiesos reika 
Jaut už daug. Indojau mano 
Marinka, in grabeli ir pridėjau 
senu drapanų dant kūnelis no- 
sibaladotu.

Po tam užkalė grabeli ir bu
vo laikas oil i.

Kokis ilgas iszrodo man tas 
kelias! Norėjau ejti paskui gra 
heli ha jeigu jie Imezian ėjus, 
kas-gi ojtu paskui ji? Laikais 
man iszrodo jog
ant kuriuo no panosziau jokiu 
kasztu, ne prigulėjo prie nie

kada pasibaigė. Puri

iii■H■M

■ ^ii'
liūdini žiūrėt ant 

įnidikio, kurisEsmių “Saules” 
jau suvirsz 20 mėtų, o kad 
mane patiko nelaime ir jau 8 
menesiai kaip guliu Ashland o 
Ijgonbtitejo su su laužta koja ir 
konczKU daug, bet “Sipilc“ yra 
mano goriausiu draugu kuri 
palengvina nuln'o sopulius. Ka-

" dl

i

P
Il<i'♦ I JOS 

numirs.
Madame Deux ’l’hobi 

uaszaiije: 
kelis 
melo bus nelaimes. Polilikisz- 
kas padėjimas ant svieto poT-

karos...D u žouklvvi žmonis

kada'“ 
kauž

alga neužlekfina, 
genis džiusla 
sensta, 
nat ves

i r 
susikūprina ir 

jeigu
lauks, neturi
Nes
jai,

•s pra-
“Ih'r pirmutinius 

mėnesius pradžioje kzio

da, aplaikau, tai rodos yisi ma-
■ ba M ” 'l * _ ■ '

no kentėjimai nuo manos nu
slinko. Aeziu szirdingai už 
Kalendorių. -
Ko. h242 V. C., Minersville. Pa. 1

Aeziu szirdingai

kosulo, 
szirdele, s

: "f

>. ■*

redaktoriaus gy- 
numirszt a, 
pasilaidot, 

o smor
isz laik pa- 

aut so-
josios susi- siinaiiijs ir lyg pabaigai meto 

isz ko rnait vi is.
istebekit milemi skaitvto- 
jeigu malysili* redaktorių 

plika. Jum lik rūpestis nžga- 
nadyti paežiu ir vaikus, 
redaktoris iszskiriant
ir vaiku turi užganadyl tuks- 
lanczins ir Inkstanezius skai
tytoju, kuriu nuomones no yra 
vienokios, 
redaktoriaus 
pakalnes.

bet
I laezios

Žinnnai

Teip, 
ant szios

snuki dalis
aszaru

sako, buk kuom 
nesnis vynas loom geresnis. 
Tuosius/žodžiiis galima prily-

se-

n1

visi sklypai terp savos gyvens 
nesutikime. Amerikas niikon- 
tej* daug nuo tvanu ypatingai 
\V(‘stuosia. Vasario menesi 
Amerikas sunikivirCzys su kitu 
sklypu. Daug Ims kalbėta apie 
kare, bet. prezidentas Coolidge

Vasario

viską smlavadys iižganadinan- 
cziai.

Jac(|ii*‘s 
szauje: “ 
ginęs ant 
kils 192.5 mete terp ouropiszku 
sklypu. Vasara Ims

Reutaiicli
M etas 

naujos

I iru 1 ui * 
1924 pa si ren

ka ros kuri

labai 
karszta kokia buvo 1894 mete, 

vra

Vasara

Amerike, 
t uros

tai yra Europoje.
gint ir prie senos knygos. Dau- West uosiu, 

dung bledos su 
lūs miestas prie Pacifiko ma
riu (o tai gal San Franeiskas) 

dre

fermeriai 
kvioeziais. Tn-

padėka voraSzi ta padėka vone rnszita 
angiszkai, bet. lapinam*' lietu
vi szfea i.

Susimildami siunskite man
Saule” be kurios negaliu ap- 

siejt. Mano motina omo ja ja 
per daugeli motu ir papratau 
ja ja skaityt teip, jog sziadien 
jokiu budu negaliu turėti ra
mybes pakol ja ja neperskaitau. 
A O.

(i

rn

d not, ba

iszsiduoda

249. N. N. Now Phila., Pa.

jums szi rd ingai

kad “Saule”

tas pagrabas

nias, o
žilis, juodas ir pilnas dulkiu.
Kada radomes užmiostoje ant

I szviežio oro keikiau I

If

|. įI
*

ant kuriu mel- 
arba tėvai, 

K11 yga 
nes

gelis Lietuviu su savim a t vežt* 
stums knygas 
dėsi juju levukai 
arba aplaike dovanu, 
ant visados negali laikyt,
|)or tanku vartojimu suplyszta. 
Jpigu turite t<>kes knye 
prisiunskite in redysle, 
apdaryta in skūra driiczei 
puikei.

<I

bus kouia sunaikintas per 
liejimą žemes ir ugnies.

Maria Plienini isz Parvžinio
Draugystes

* * Nepaprast as

Siiineziu 
aeziu už teip puikia, dovana 
Kalendorių ant szio meto. Vė
linu jums laimes sveikatos jit- 
su darbosiu ir
nenustotu szvletus niekados. 
Dieve jums padek jusu darbūo- 
sia su Naujeis M (‘tais. Pririn
kite ir nuo manos maža atminti 
redaktoriau “Saules
Boczkauskie, prisiuneziu jums 
nitu seklu, kurias 
ant kapo savo mylemos dnkro- 

kaipo ženklą 
(Aeziu tau

už tai brangi skaitytoja už at
minti, lai Dievas tau už tai at-' 
lygina. R.). 

«> ...
N. Brookfield, N. V.

T t p 
1 1 • W.

ATSAKYMAI.

tai ; Motaphiziszkos
bus | pranaszaujo:
i irloras laike 1924 moto. Du gar- i ■ . .‘sus vvrai numirs varnas

amoriko-

F. J. Mechanicsville, N. \ 
Kam teip skaudžei 
Juk tai buv 
nas 
g! 
taras klaida greitai 
skverbi 
daro 1921’.

rugojet ? 
klaida kuria kož- 

skaitytojas 
ali dasiprast. Juk statant Ii- 

jali insi- 
vietoje 1924 tai pasi

juk kožnas žino, 
jog kalendorius isz 1921 meto 
nesiimtom niekam ir tamistai 
nesiuntern lik aplaikei szime- 
lini už katra padekavojai. Pa
taisome klaida ir panaujinoni. 
Neturi tamisla 
riigol, nes lai nobuv 
ne ant juoko.

< > 
iszmint ingas

(»*•

už ka pykt ir 
o padaryta1

N. N. G i ra rd vii le. 
per vėlai, bus kitam nuniarije. 
Raszvkie t am i st a
Laikysimo slapty beje.

numirs
< >

Imvusis
(gal Wilsonas.) Ant mariu at- 

jsitiks didele nelaime kurioje 
i pražus apie lakstantis žmonių. 
Drebėjimai žemos atsiims Ita
lijai ir Afrike. Svietinis padė
jimas bus labai pavojingas. 
Socializmas apims \ isa Angli
ję. Kanada
Anglijos ir pati va klysi s, po 
tam atsiskirs Australija ir Pie
tinis Afrikas.
dideli darbiuinkiszki
'Terp kapitalistu ir darbininku 
kils nuolatinei nesupratimai.”

Isz to duodasi suprast, jog 
szis metas alnesz mums nema
žai vargo ir ergelio,, bet turė
kime vilti jog m1 teip bus bai
sus kaip tiojei “pranaszai” 
inspeja.

V\lai 
i Fraiienzas 
I niszkas

kitas
prezidentas

a t si k ra t v s

tlejei

nuo

Amerike užejs 
ergelei.

tankiau. 
A ežiu. -Skaitykite “Saule”

i
*

, 4 Į r. j' ' ■ t.M

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS į B

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

f it
’ ’

150'Paveikslu.
Dnicziai Puikiai Apdalyta Audekliniais Isnuargintais VyrSsais

♦" ' II ' ' * • ’ ■ * , ' ,į , ' 

lakstantis Nakta

los a. a. Irenos, 
josios nekaltybes.

pasekite

No. 413 Mrs. F. G.,

Prisiuneziu .jums 
ratu už “ 
to ant paduoto adreso. Mes ne- 
-----! --------........ įs, Lietuvos 
kur lankomos pas dedia. Jisai 
pa k lyd i as be “Saules” nes gy
vendamas Amerike skaito jusu 
laikraszti pakol iszvažiavo in 
Lietuva. Siunskite jam tuojans 
ba jam be josios labai nubodu. 
Dovanokit, jog szita gromata 
raszau angliszkai, nes man 
groieziau raszyti. Su pagarba 
No. 15117 P. Š., Pottsville, Pa.

pernume-
Saule” kuria siunski-

senoi sugryzome

J 
angliszkai,

Tariu daug aeziu už kalen- 
Skaitau

T 
dorių ant 1,924 meto. 
“Saule” jau per 15 mėtų ir 
kad butą u priesz tai skaitos, 

1”, ma- 
kaip plienas, 

pasveikint jus 
su gerais volinimais, su pagar
ba,

No. 147 F. Jankauekas 
Mechanicsville, N. Y.

Saule”

tai nebutau sirgęs nervu liga 
bet skaitydamas “Saule 
no nervai dabai* 
Skubinu ir asz

Pasirėmus 
įlok ves, 
dulkiu ir karsezio, atbuvau tą
ją kelione be jokio murmėjimo 
su tuseze galva.su tuseze galva. Ne mislinaii 
apie nieką, kaip tik apie ta, 
jog mano szirdis pliszta su kož 
nu drebojima vežimo ir rodosi 
man jog mano kūdikis vorko 

!ir sžauke manias gulėdama 
; mažiam grabelije.

sugrįžau nuo kapiniu? Nieko 
sau neatsimenu. Atsimenu sau 
tiktai 1a viena dalyku, jog oš
inu pati viena, ant szios pasau
lės ir jog ne turiu nieką kuris 
verktu su manim.

Tvkmml! kas tok i s. ateina. 
Tai jieje mano Mariuko. Nes 
ne, jog asz josios daugiau jau 
neparegesiu, jog girdėjau nese- 
nei puolanezia žemo ant josios 
grabelio.

Kada metas atgalios, numirė
josios vyras, galėjo tada ji pa- į 
laidot be jokio ergelio; priete- ’ 
loi jojo 
ba visi mylėjo ji už jo teisin- 
gysta. Ant. jojo grabo lankei 
ejome su Marinka pasimelst. 
No dabar! Štokas darbo, prie 
tolei pamaželi visi atsitolino 
nuo manias, atėjo po tam liga 
o ant galo.. Kas-gi su manim | 
daliai’ stosis, kndti.••netekau tos į 
vienatines mano dukreles?

Numirė tykai, bneziuodama 
mane,

KA TIK ISZLEISTA.

4

'lift

o jo paskui ji o grabu, I

»

I

o asz stovėjau prie jo-

(14

sios lovėles, apalpęs ant pajo-1 
gu be aszaros akyse-isz didelio 
gailesezio negalėjau verkt-kad

i nėjo <in grinezia mano 
kaimynas tėvas Rak vos, kuris

, ir

szt a i

teip mylėjo mano Alariuka 
taro in mano:

— Ne galėsi poni padaryt 
laidotuvių,rar ne teisybe? Nore 
cziau tau prigialbot nes ant to 
no turiu pinigu. Gminas užsi- 
jim pagrabu, paduosiu inneszi- 
ma.

Geras žmogelis mislino ir rū
pinosi apie viską. No .turėjau 
pajėgu jam atsakyt, nes kada 
atsitolino pamisltnau, sau, jog 
tai labai liūdna, kada reikė 
szauktis pagialbos nuo žmonių. 
Nes ka galėjau pradėt!

In kolos dienas atnesze du- 
grabeli paskyrta del 

vargszu: keturios plonos lentos

su gaidomis ar na
toms del Piano, kurioje randa
si 25 Lietuviszki szokiai ir 1.1, 
sutaisyta lengvam budo. Pre
ke tik 75c. per paczta.

Goorgi Vitak Music (’o.
4639 S. Ashland Avė., 

. . G14cago,Jll.

CUNARD
•i J d' 11 V'į. "1 •„* wA' i*

g AR MANOTE ATSIIMTI g GIMINES IN AMERIKA?
n 2629 Lietuviai atvazuot in ežia
Vt azi meta.
g Letak musu rasztinci Kaune pa- S gelti ju.su giminėms iszgauti pas- 
» pertus ir vizas ir tinkamai juos 
g prirengti in kelione.g laukti del vietos,
a Cunard Linijos laivakortes, nes jS Cunard laivas iszplaukia isz Eu-»

\ ropos kas kelinta diena. Cunard 
; laivakortes yra geros kelionei

J ant laivu Aquitania, Berengaria 
5 ir Mauretania, greieziausia juru g kelione tarp Lietuvos ir Ame- 

rikos. Del daugiaus informacios
S kreipkitės pas

Nereikia 
turintiems

*• O I «

’•Re

* *

vvrai
•k1

musu vietinius 
agentus arba musu rasztitneje.
CUNARD 1IXE,

25 Broadway, 
Rew Yort.

;Z
■4

iĮ

Ali
• 1 41

SZTAI KAį kaszo isz lieTuvOs 
APIE SZITA KNYGA

Gerbemasis TamlBtal:—
Sulaukiau nuo Jubu slunczlamoa 

mano vardu knyga "Tukatantli 
Naktų ir Vienu" už kuria y tariu 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man

istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szyentai ir sma
giai praeina. Asz visiems linkgczlau 
kad nusipirktu tokia knyga ‘ kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena*’ peš ja 
skaitydamas Žmogus pyle viską .tada 
pamirszti ir visokį tUpesczlalgUors 
ant valandėlės at ui t rauki a. M

Su pagarba, A. ŽOKAS, '

t

Vardu knyga 
už kuria - tariu

labai yra iingoidu akaitytl visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szyentai ir sma
giai praeina. Asz visiems JlnkBczlau 
kad nusipirktu tokia knyga. kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena"-peš ja 
skaitydamas žmogus apie viską Jada

ant valandėlės atitraukia.
Su pagarba, 4U ŽOKAS, 

18 d. Gegužio 1921IQ 
Dv. Palazduonys, 
Creklszkes vai, 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

•< I i

P

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tos
Teipgi gulimaparodo kad žmonoms labai patinka.

ja nusiusti;
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2 50

’ ■ •' 1 ■ ' ' ____

, j eipgi gulimu
in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
__ • . ___ □___ ____ _____ J

W. D.BQOZKAU8K1S-00. M AB ANO Y CITY, PA
l

. A ' 'f;

t

i

t

isz balto mtAlžio, kurios vos lai
kėsi.

Tiojei žmonis ne patiko man 
isz pradžios: vienas buvo aug- 
sztas, kudas ir iszrodo ant žmo
gaus be szirdies; antras storas 
su raudonu veidu buvo už daug 
linksmas. Pastate grab*.’Ii aitt 
grindų, o augztas su vendu ne- 
užganadinanežiu d irstei o jo ant 
Mariukes. . . u

— Per maža bus-tare.

k*/
■t®

Į J •r f J

J

f

7/Ji
‘ in A

PAS

UI

Žydas:

»

Iii*

T) AKTAI? A.

\ ' I’

— Pa*, 
sake mums gimine jog tai sžo-i 
sziu metu mergaite, o jie jo isz-
rodo teip didele kaip asztuonin 
metu mergaite.

— Ba!
tai nupjausim jai kojas ir pri- 
desim szalo josios grabeliję, 
bus jai šzileziau.

'’Iii'

atsako kudasis —

gra belijo

N iokado ja i, n ed a s i 1 y pst e -
r

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, perslszku, Graiklszku, 
ArablBzku ir Cigoniszku burtlniku. 
Iszguldlnejimas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su- 
prastlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra Uždeda žmogaus ateiti. Su
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Ponas gydintojau, šit mano kūdikio! 
ar asz turiu bijoti?

; — t<a tai konko? 
k

Ale asz nenoriu bijoti ?
— Tai gali no bijoti.

Pastaras; 
bijok savos. 

A 1 ~
• W -Tj |Pr.

D.
•y
gul ponas daktaras diios man

O jisai atsake nusiszypsojas 
— Na, na, motin, ;

r?*■ *4

Labai gerai; tiktai te-

receptu ‘del nobijojoimo, asz ge 
ra i užmokėsiu}, j„ 1ra i užmokėsiu, j.

I »

1 ■ į. y : .1

A 4

I '

IĮ 
.ink tąjį 

juokai, no imkite tai už pikta. 
Juk tai, šzposai, ryto atneszim 
įlidosni grabeli.

Juokai tokioje valandoje ir
tokiam laike? Ar 
ttfret trupinėlio gailesezio del

-gi no galima

motinos skausmo už savo ku-
L ” ’ ■ ,r J .į ’ ? 't<■ ■

'k

1

Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES ~ 
TIKTAI Už................ ...

» Prialuaklte mumis 25c. Gausfto 
Tiaa* tris knygutes per paccla. 
Pinigus galite siusti įtampomis.

W. D. B0CZK0WSKI-C0. 
MAHANOY CITY PA.

“25c.
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PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
! Verte S, Hleila11

Ir
j

Visi iki vagdnu ėjo patys, Ir
tiktais Jansonas prisėjo nesz-j 
t i už ranku: isz karto jis insi-
spirdavo kojomis ir tarsi pri 
lipdavo padais pm?
du lentų, paskui sidmike kebu * 
ir pasikabino žandaru raukote, 
jo kojos vilkosi, kaip lahhi 
girto, ir pirsztai draskė mmi: 
Ir in duris ji st amo ilgai, bet 
t vlint. 

t

Ėjo pats ir Vasilij Kasziri- 
nas, 
gu

tn pagini

Ministeri ?
4Mmisteri, t) tu.'
Asz pone, pagal kita da- 
Kur mums prie ministi*- 

žmogžudys,
I vka. 
rio! 
sztai kas asz 
Niekis, 
si

liūdnai tomvdamas dn»u- *
judėjimus — viską dari*, 

kaip jie. Bet iiiojos in vagono 
prieangi, jis paslydo ir’ž.uidn- 

alkūnes, kad
Vasilij sndr<

pone,
Veliu žudytojas, 

poni*, pasispunsk, ne 
ivo valia in kompanija pa

kliuvai. Aname svieto visiems 
vielos užteks.

Jis keistai, isz 
plauku, apžvelgi* 
smarkiu uoiszl ikimu 
Bet 
rimtai ir dargi su matomu da- 
Ivvavimu.

m

po suveltu 
visus vienu 

žvilgiu, 
visi žiurėjo in ji tylint ir

ras paėmė 
sulaikyti.

ji už
Iszsisziepe ir grei

tai kelis sykis Vernori padau-
'be|o ze keli.

ir neapkoneziamai suriko, ati- 
Inoje dainuojasi: ne užk tu, mo
tin, žalia girele.

— Kode! tu mane vadini po-

traukdamas ranka:
— Ai!

sn lavini?— Vasia, kas 
puolė prie jo Verneris. Vasilij 
tylėjo ir sunkiai drebėjo. Nu
liūdęs ir dargi 
žandaras iszaiszkino:

— Asz norėjau jn 
t i. o jie...

— Eime, Vasia, asz tave pa- 
Jaikvsiu, -

lindės ir nuskriaustas

<»s sulai k \

sake Verneris, ir 
norėjo ji paimti už rankos. Bet 

ranka irVasilij vėl atitraukė
dar balsiau suriko:

— A i!
Vasin, tai asz, Verneris.
Asz žinau. Nejudink ma 

nes. Asz pats.
Ir, tęsdamas

in
drobei i, 

mojo m vagona 
kampo. Pasilenkęs 
sios,

pats 
ir atsisėdo 

prie Mu
Verneris tyliai jos pa

klausė, rodydamas a k imi s in

taipgi
Jis jau numi

rt r-

l vliai

Vasiliji:
- Na kaip.’
- Blogai, 

atsake Mūšia.
re. Verneri, pasakyk man, 
gi yra mirtis?

— Nežinau, Mūšia, 
nau, kad norrt, 
noris rimtai 
ežiai.

— Asz taip ir maniau. O jis? 
Asz nuvargau su juo karietoj, 
asz lygiai kad 
važiavau.

— Nežinau, Mūšia. Gali Imti, 
neknriems ir yra mirtis, 
bar, o 
Sztai ir man buvo mirtis,
bar jos nėra.

Biski pabalę Musios skruos
tai užkaito;

Buvo, Verneris? Bnv 
Buvo. Dabar

ir

bet mn- 
atsake AA‘r- 

užsimanstan-

m numirėliu

Da- 
paskui suvisai nebus, 

o da-

nėra.
o?

Kaip
tau.

Vagono durys pasigirdo 
triukszmas. Garsiai belsdamas 
užkulniais, garsiai kvepuoda- 

spjaudydamas, i nėjo 
Mete aki

mis ir naraviai atsistojo:
— (’zia nėra vietos, žandare?

- suriko jis nuvargusiai, pik
tai žiurineziam žandarui, — 
'Tu man duok kad butu liuesai, 
o ne, lai nevažiuosiu, kark 
ežia, ant liktarnes. Karieta ir 
davete, szuns vaikai — argi 
tai karieta! Velnio grintele, 
no karieta!

Bet urnai palenkė galva, isz
tempe kakla, 
kyn, prie kitu. Isz suveltu 
mėliu plauku ir barzdos jo juo
dos akys žibėjo baisiai ir asz- 
rriai su biskoli beprofiszku 
iszreiszkimu.

— O! Gerbiamieji 
tiese ranka. — Szta 
Sveikas, pone.

Jis atkiszo Verneriui ranka 
ir atsisėdo prieszais jo. Ir arti 
prisilenkęs, mirksėjo viena

durys

mas ir
Miszka Czigonelis!

o

ir taip ėjo prie- 
re-

- jis isz- 
tau kas.

mirksėjo 
akimi ir greitai pertrauke ran
ka per kaklu.

— Taipgi? AT
— Taipgi!

A’orneris.
— Tai nejaugi visus?
— Visus.
— Oho! iszsisziepe Czigone-

/

- nnsiszypsojo

nu,

na** rjiriiiriiB. —

i Eiladelfijoi visi grąžei pasįelgefį ’HxhilUt*»HtUHltlMUMHIH4STUDENTES MOKINASI SZAUT IR SUTVERS PULKĄ JEIGU TAI REIKETU.
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Taip-tai, pone’ Kaip dai- tai

ka da mes visi...
Teisingai, —

('zigonelis.
'r 

sut iko

c*
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BALTRUVIENE

!

'Tiktai aut vieno strytd mji- 
k<*i pasibeldži*,

11 .\<*s<*iiei ten Veselka'Mtsihnv
i j Daug juoku buvo.

1 
i

<)

Ii

Daug juoku buvo.
T

j Pirmianse gęre kiek tik tilpo.
3 .

I r ’
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Ne pertoli nuo Porfambijos, 
Atsibuvo vmeninos. 

Buvo ten virvtos ir medaus. 
Namines ir dauginus, 

Badai vyno del moteliu,
Ir munszaiues del merginu.

Tas liejosi Niudžerzes sloilo,1

Ba pilna st ubą pvisivilko, 
A ui treczio floro tas buvo, 
Kur ta glanna svodba atsi

buvo.
(Ji gražu buvo žiūrėt, 

Kaip nuo \ irszaus pradėjo 
nuejtinoi.

Ba girti buvo, 
ne vienas in diezia par

griuvo.
I Net szliubinius žiedus pamote, 

In purvina sutripe,
(> kiek tai pridaro juoku, 
Ir sarmatos del Lietuviu, 

Tai geda, del visu, 
Nuo svetimfanezin.

Tai

I

i

vienas, 
vyras,

f

miesto.

su džiaugs
mu sutiko i zigonelis. Koksai 
tu ponas, kad sykiu su manimi 
kabėsi! Sztai jis, tai ponas, — 
bastelcjo pirsztu iii tylinti žan-
darn. — E, o sztai tai tas jusu
to, neblogesnis musu, — 
de jis akimis iii Vasiliji. 
no. o pone, bijai, a ?

Niekis,
bosi veldama s liežuvis.

Na, jau kokis ten niekis.
ežia nėra ko 

uodega
7

paro-
I ki

dulsiai atsake

'Tai tu nesigedyk, 
ged v t is 
musiioja, o dantis kaiszioja 
kada ji veda karti, o tu juk 
žmogus. O tas kas, nulėpausis? 
'Tas no isz jusu ?

Jis greitai perszokinejo aki
mis ir be perstojo, su sznabž- 
dejimu spjaudė tekanezia, sal
džia seile. Jansonas nejudamu 
kamuoliu prisiszliojos 

susijudino
u žsm u k n s i os ba r o n i 11 o s 

kepures, bet nieko neatsako. 
I’ž ji atsake Verneris.

Szeimininka papjovė.
Vieszpatio! — nustebo 

Czigonelis: ir kaip tokioms pa- 
volyja žmones pjauti!

Jau 
nei is 
ir dabar, 
aiszkiai ir tiesiai atsikreipi* in

lis ir greitai visus apcziupine- 
jo akimis, ant valandėlės il
ginu apsistojo ant ^tusios ir 
Jansono. Ir vėl mirksėjo Ver- 
neriui. ~_

i

'Tas szuo tik 
o dantis

i.szlengva 
savo

kampe, 
sparnais

seniai, žvairiom, Czigo- 
prisižiurinejo in Mūšia;

smarkiai atsisukęs,

poni! O jus ka-tai ? 
rožavi ir juo-

geležiniais pirsztais.-—

— I’oni, o 
Ir skruosteliai 
kesi, žiūrėk, ji isztikruju juo
kėsi
žiu re k, žiūrėk!

Paraudus su biski nuliūdu
sia szypsa, Mūšia taipgi tiesiog 
žiurėjo in jo asztrias, biski be- 
prot iszkas, 
klausiauezia

V’i si tyleji
netikusiai 1x4- 

mažuteliai vago- 
re-

szvilpe garvežį.s

sunkiai ir keistai 
s akis.

Smulkiai ir
de tekinai, 
uoliai szokinejo po siauras 
les ir stengdamiesi bego. Sztai 
ant užsukimo arba prie kryž
keles tirsztai ir paslaugiai su- 

maszinis-
tas bijojos ka-nors suvažinėti. 
Ir keista buvo pamanstyti, kad 
prie pakorimo 
pin taip daug žmogiszko tak
to, stengimosi, taikumo, kad 
labiausiai beprofiszkas darbas 
ant žemes atliekamas su tokia 
prasta ir protinga 
Bego vagonai, juose

žmonių intal-

iszvaizda. 
sėdėjo

f 

jie paprastai
paskui

Pulkiuinkas h’oy Green, kuris mokina sliidenltis kareiviszku 
merginu toipgi randasi daugeli knrios moka naudoti ką

rą bina. Suorganizavojo jisai visas merginas in pulku ir dabar mokina jaist 
sekins ginklus o nekurios pataiko in eielin geriau už vyrus, 
atejs reikalus, tai sutvers pulką del apgynimo tėvynės.

(‘incinnati, Ohio, užtemino, jog (erp
apeigų

M (‘rgi uos

atmerkęs

nieko

lai versi t v

‘S 
sa ko,

kaip naudot i vi- 
jeigu kada

ir pa žiu rėjos

nekalbanti bin-

akis
per tamsia, užtverta geležine 
klot ka,
gu.

Niekas nepasijudiu 
sake, tik Czigonelis 
pradėjo akimis

I
kaip nuspre 

' m iri n.
in le. I ,vg kad i r ne Lsza li

I No, nereikia, paša ko 
, Verneris ir atsisuko in Janso- 

mielasis, kodėl nerūkai ?neat - ' na,
l niai drebąs Jansono veidas

<>,
staigiai, ,

bėgioti po va- (gailiai susiraukė: tarsi kas-tai
gona, apcziupiuedamas langus, I isz sykio už siūlo

Isunku aliko kvėpuoti.
gus szirdis isztempe krutina, 
atsistojo skersai gerkles, blasz- 
kosi beprof iszkai --
meje savo kraujuota i-pilu usavo

reke bai-

■■

duris kareivius.
Szalta, prabil 

Kaszirin kietomis, | 
tikrųjų užszalusiomis lupomis 
ir tas žodis pas ji iszejo: : 
ta.

'Tania Kovalcziuk sukruto.

< * 
lyg ir

patrauki* .... ........ ,
privedant i in judėjimą rauksz-1 kosi tekiniai

i -. i r

balsu. <> akys žiurėjo žemyn in j 
drobanezias grindas 
klauso, kaip vis pamažinu su-

t o ausvs

vėl

Mažam
Lietuviu ten kelios familijos. Į 

Nes protingos ne vienos.
Vienas įtarsimas atsirado,
Ir kibti prie moterėles pra 

įlojo.
Bet in kaili nuo jos gavo.
Ir keliolika dienu dejavo.
Ir jojo bode vos gyvas pasi-j 

' liko. '
Ir tas vos neatliko;

Gerai kaip tokius kvailius 
pataiso, 

'Tai nepasilieka ant sauso.
• • 1 H

1 lei, jusu grinorkeles, 
Katros nesenei pribuvote 

mano mergeles,

m

Springvaleje
Pusgalvis

Ant uliezios stovėjo, 
•‘Gesino ugnia“ ant niek ne

žiūrėjo.
■ Praejdamas motores ji kolojo,

!

I

t

Jis ant to nežiūrėjo. 
'Tada paliemona užleido, 

Nutvėrė ir nepaleido, 
Nuvedė pas vaito, kur užmo- 

kojo, 
dolornkus padėjo;

Daugiau lo nedarys, 
Sn tokiu darbu in užkabori 

inlvs.

Bausme 32
to nedarys

Bus gana, 
Važiuosiu in Shebojgana.

N

t) kad tavo nogla, jau noro-

41

Jaig jau katros munszaiues jau sesti in areoplana ir traukt 
į in svieto, kad sztai vaikas at- 

nesza. telegrama, o neturėda
ma laiko padainuot talpinu ji 
kaip gavau:

į tuojaus iii Nufilia apmalszyt 
_ ___ ' viena salimi n ka, pas kuri tan- 

stikleliu in save pila,[ kei atvažiuoja apie 12 valanda 
i ; nokti automobile! su mergi- 

i eoms, kurios pradeda linksmyt 
žmioczius lyg 2 ar 4 valandai 

i įnikti. O riksmas ir klvksmas 
J ueiszpasakytas ir fartapijono 

jog kaimynai 
negali miegot.

...... szlianže —-
Vasilij į los, ir visos jos porsikreipe. Ir, [sukosi — ir urnai sustojo. 

'Traukinys sustojo.
Czi^i užstojo miegas. Ne tai, 

kad butu labai baisu.
Ag- lt omą, 

svetima: pats bangines paliko 
tiktais sz n lekia jo 

i judėjo, bebalsiai 
kalbėjo, žingsniavo be triuksz- 

kontejo be kanOziu. Miege

isz- į kaip per
v

SZ I-

Jansonas su- 
, mv aszaru, sausu, be

veik n nd iiodanczi u bal
Asz nenori u vnk vt i.

kosėjo
miega, 

be
su : o

Iha!i Ag-ha! Ag-ha! Manos ne-| 
<zia skarele, apriszk kak- j reikia karti. Ag-ha. Ag-ha. A

perma-
neatmintina ir kaip-tai

cr -

la. Skarele labai szilta.
net ikelai

i r
Kaklu! -- 

klausė Sergejis ir klausymo 
iszsigando. Bet kadangi ir vi 
si pamalusio ta pati, lai niekas 
jo neg 
nie ko

prdejo, 
nesako

pa-
lia.

Aplink ji sujud 
valezi uk, 
tr

'Tania Ko- 
verkdama

lošto ji per rankove
nusvirusius sparnus užsmukit-

o. 
gausiai

ir taiso

szalyje, O I 

bekuniszkai

priputia,
Susi v;i klykite, 

Juoku isz sjives nedarykite. 
Isztikro ne viena, vyro negaus, 

•Žinau apie tokias. 
Neprastas girt nokiias,

Ka vyrus sakytina, 
Tuziną. :

Be pasilsiu ir tai su vienu 
kvapu 

akiu.

m

Misis Baltruviene pribuk

! viena saluninka, pas kuri tan-

mo,
ėjo isz vagono, dalinosi in po

x’pa t ingai szvie- 
pavasarini orą.

Prie visu
ras, kvėpavo 
žia, miszki ui. 
Miege Imkiai ir bespekiai prie- 
szinosi Jansonas ir, tylint, vil
ko ji isz vagono.

Nusileido nuo laipt u.
— Argi peszezia ? -

Jau antai, 
szveneziii i n t i ligoni a i.

sios kepuri's:
Artimasis Iii mano. Meli

tai ni'verk, lai artiina- 
Tai nelaimiu-

skambėjimas, 
aplinkinėje
Badai ketina inneszti skunda 
in Pottsville idant stintinei ap-

> y
! Nuvažiuosiu apmalszyt taisės 
naktines laksztingalas, nes ži
nau katros, ba man ir pavardes 
visu prisiuntė.

Po
Sn gnmineis branktais ant 

kaklu.
masis,
sis tu mano gi!
gasis gi I u mano!

užsiriszk, 
pa- 

Paskui atsisu-

Ivg kail niekas 
arba visi seki u 

pasuke viena ir ta pati žodi.
Niekis, \ asui,

užsiriszk bus szileziaus 
Verneris.

ko in Jansonu ir szvelniai pa
klausė.

Mielas, ar tau neszalla, a ? 
gal jis nori ru-

Ėmėsi vieni kitus už plauku,
tarė Mūšia žiurėjo in szali. t'zi- 

jos

Vernej'i, 
kyli. Drauge, jus, o gal norite 
ruk y t i!
Pas mus yra.

Noriu.
I)uok jam papirosą, St*rio- 

apsidžiaugė

paklauso Mūšia.

Verneris.ža,
Bet Sergejis jau krapszte pa
piroso, 
žiurėjo,

vagonai, 
žmones, kaip visuomet sėdžia 
ir važiavo, kaip 
važinėja; o 
kaip visuomet — “traukinys 
stovi penkias miliutas.

Ir ežia isztiks mirtis — 
žinastis ■— didele paslaptis.

12. Juos atveže.
Su pastanga riedėjo vagonė

liai. Koletą metu paeiliui Ser
gejis Golovinas su giminėmis 
gyveno vasariniuose namuose 
pagal szita geležinkeli, dažnai 
važinėjo diena ir nak,ti, ir ge
rai ji žinojo. Ir jeigu užmerkti 
akis, tai galima buvo mausty
ti, kad ir dabar jis gryžta na
mo — pavėlavo mieste pas pa- 
žinstamus ir gryžta paskutiniu 
traukiniu.

— Dabar greitai, — tarė jis’

bus stotis
4 l

t >

t

am-

Ir visi sn džiaugsmu 
kaip .Jansono pirsztai 

ima papirosą, kaip degtukas 
degi* ir isz Jansono gerkles isz
ejo molynas durnelis.

•— Na, aeziu — pratarė Jan
sonas. Gerai.

Kaip keista ! 
g<“jis.

Kas keista .’ 
Verneris. Kas keista?

— Sztai va: papirosą.
Jis laike papirosą, paprasta 

papirosą, tarpe paprastu gyvu 
pirsztu ir iszbales su nuostaba, 
dargi Ivg kas sn Rainio žiurėjo 
in ji. ir 
mis in laiba 
rios galo bosisukanezia mels
va juosta kolos! diunai, n,upu- 
eziarni kvėpavimu in szona, ir 
darosi tamsesniais 
pelenu. Užgeso.

Užgeso, pasako .Tania.
— Taip, užgeso.
— Na ir po velniais! — 

sako Verneris, susiraukęs ii 
neramumu žiūrėdamas in .Jan
soną, kurio ranka su papirosu 
kabojo, kaip negyva. Staigai

a tsisuko, 
arti, veidas in veidą, prisilen
kė prie Vevuerio ir vartyda
mas akiu baltymus, kaip ark- 

s, prasznabždejo:
— Pone, o ka, Jeigu konvoi- 

niis, to.,, ji f Pabandyti?
— Neteikia, 

mis Verneris atsako, 
gerk iki galui.

— 0 dol viso ko? Pesztinoso 
tai vis linksminus, a ? Asz jam, 
jis man,

aczm

— atsisuko

S’.

vis apsistodavo aki- 
triubele, isz ku-

Czigonelis smarkiai

Iv

prisirinko

pa-
■ su

— taipgi tylo-

ir pats neputemyjo,

goiiel is
iszsisziepe.

J uokdarv
A rbata gori, o

pagavo /.v i Ig: ir

S jo didenybe!
pilvas szaltas,— 

pasakė jis su trumpu juokeliu. 
Bet paežio veidas paliko moly
nai—juodas, kaip 
kyszojo dideli geltoni danty 

sudrebo- 
i. Vi- 

ir Ka-

szpy zis, ir

Staiga i vagonėliai 
jo ir aiszkiai sulaiko bi 
si, iszskirianl Jansoną 
szirinu, atsistojo ir taipgi 
ai sisot lo.

Stotis!

>0*

Vėl

rjklejojo Sorge-
jis.

Lyg kad ant karto isz vago
no visa orą iszpompavo: taip

i

ąz 
vi f

?? 
!><. 
$ 
I

V;

£
•y/

< &

S

li

►

Sį
:>1

Mls

kas-tai 
paklauso, beveik linksmai.

— (’zia netoli, — atsake ki- 
tas kas, taipgi linksmai.

Paskui, didele, juoda, tylia 
krūva ėjo tarp miszko per blo- 

iu važinėta,gai invazinėm, szlapia ir 
minkszla, pavasarini kelia. Isz 
miszko, nuo sniego pute szvie- 

slydo, 
sniegą ir 

rankos nenoriai griebėsi drau- 
i’arsiai kvėpuojant, snn- 

brido szalimais 
konvoinai. Keno-tai balsai pik
tai pratarė:

— Negalėjo kelio 
Klampok ežia sniegu.

Kas-tai kaltai teisinosi: 
jusu didybe. Ata- 

nepadarysi.
J 

keistais szmote- 
Tai staigiai mintis nuo-

žias, 
kartai

tvirtas oras; koja 
klimpo iiis

gu; ir 
kiai

(>• 
sni(?u‘ii

nu va I vi i.

Ir peilius iszsitrauke.
Per gerkles patraukė. 

Jau vyruezei tai ne kas, 
.Jeigu tokis jusu progresas.

malszf.u tuja vieta.

Naujas Amerikoniszkas Ambasadoris in Angliję.

f

i

- Valo, 
drt'gis, tik nieko

Sąmone gryžo, bet nenoriai 
pratarpiais, 
liais. T 
tikini patvirtino:

— Isztikruju, i 
valvti kelio.

Tai vėl viskas 
tik vienas kvapas: 
cziamai skaistus kvapas oro, 
miszko, tirpstanezio sniego; tai 
nepaprastai aiszku viskas pa
liko: ir miszkas, 
kelias, ir tas, kad juos tuojaus, 

s. Pert ranko
mis maiszesi sulaikomas 
szna bžda s besi kalbėjimas.

Tolinus bus.

negalėjo pra-

geso ir liko 
neiszken-

i

t

Franas B. Kellogg likos paskirtas per valdže nauju am
basadorių in Angliję ir jau iszplauke ant laivo 
Harding, ’ ’ 
imti nauja dins t a.

F
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“President
su paezia ir savo sekretorium F. B. Dolbeare, ap-
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r
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I
szia minuta pakai 

maiszesi

4:

,-kV.v..V.

■si
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ir naktis, ir

PAJESZKOJIMAI.

ô'■1
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p

Paieszkau 
vienos,

Sz niežu

m
■1'1

Vestuves turtingos merginos.
I

vienaVornollijc Head, viena isz 
patogiausiu ir tnrįipgiansiu

# * -<* .. hi-i *merginu isz Omahos, ana die
na apsivedė su Raymundu, , s su ......r.
Burr, direktorių Sinclair Oil 
Co., Frhncijoį.
apsigyveno Paryžiuje.

Jaunavedžiai

i

f *
«■> «■» -«*> «Ml» —i ♦ 4V

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “0RCA>r

Tio laivai yra nauji ir modor- 
niflzki visame. Goriausi del juru 
keliones, žinomi del k®ro Patar
navimo ir vigadoa visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas

i ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
nilnios, moteres Ir valkai gauna 
spoclalo patarnavimą.
. . ROYAL MALL STEAM ' 

BACKET COMPANY.
26 Broadway, \ Now Yerk, 

4arba pas vietinius agontus.
26 Broadway,

I

Anoles 
tėvais Kviotkyte 

paeina isz Kauno G., Baseinu 
Apskr., Szaukliu Kaimo, 
gul atsiszhukia ant adreso.

Juozas Bandonis
K. F. D. No. 1 Nicholson, Pa.

Alano pusbrolis Stanislovas 
Diibioka^ ir jnisšoro Marijona 
Dubickiute, paeinanti isz Ala- 
ijampolos Ąpskri., Balbiorisz- 
kio Miestelio, Jie yra Antano 
Dubicko vaikai. Apie 12 metu 
atgal gyveno apie Scranton 
Idaljar nežinau kur. Meldžiu at- 
sisjzaukt ant adreso.

Juozas Yurgencas
Box 34 / * Shaft, Pa,

po

Te-

• (t.4)

Ii

Pajeszkau mano pažinstama 
ir gera dranga Jurgi Petrusz- 
kevieziu, paeinantis isz Szvon- 

Kartu su juomtažorio Para.
ntvažiavomo in Amerika 23 me 
tai atgal, 
ant adreso.

John Norkūnas
780 Main St

Sugar Notch, Pa.

Tegul atsisznukia

M

Pajeszkau mano broliu Pra
na, Petra Povyla, Joną ir se
serį Barbora Bazik u, paeinan
ti isz Suvalkų Ėed., Marijam
polės Apsk., Panemunes Para. 
Tegul atsiszaukŲi ant adreso.

J. Guzis
įGĮilberton, P&Box 115
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Ant. J. Sakalauskas ! ŽINIOS VIETINES.
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kilnus Numirėliu pagal Nau
jausia madA/Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti. 
333*335 W. Centre St., Mahanoy City

i I atėjus in sztora ar 
norėdama pasirodyt

r
SAULE s

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

ATSIUSK TIK $I.C0
O gauni saliklo ir apyniu del 15 gor- 
czlU naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlahmtlma apmoka
me.
arba 5 pakelei už >3.30.
85o arba • pakelei už >1.75.
AOllu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose” |1.00. 
Kantlczkoe $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po- 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntnju $8.50. 
Altoriui Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto sbdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu- 

' ka prasto ainiam 65c. Celuloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gatunku. tuzinas už C5c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės

La Is zk am?

JONAB M. CI8ARIKAS 
.Ftro Inenrnnee Agent

A*drgudpa (Ingzarinlų) Namui, 
Taveree. Namibian Rakandui, 

BQO Ugnies.
•ertausloM Kompanijose

BIS W. KAbanoy Avė, Kahaauy City Į

Tvirčiausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano B^nkoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto- pagal dienos kursą, ir 
paduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in

Priimu pinigus saugiam

Ti'rp t uju yra se- 
Ado- 

Klucziuskas mirė 14 Ja- 
Ona Miskevieziene, 8 
Vincas Narviczius 10

M

— - Szalta.
Praėjusi 1923 mota per

siskyrė su mumis 177 suaugu
sios ypatos kurios silsisi amži
nam atsilsi,
kauti musu tautiecziai 
mas 
amino, 
Fe b r., 
Mar., Juozas Biulginas 17 Apr 
Stasis Baraka 29 Apr., Vincas 
Ramanauckas 17 June 

Macziulis 3 July, 
Androjauckas 9 Sept 
Božis 6 Nov., Juozas Navickas 
14 Sept., Mare Laukaitiene 23 

.Tonas

>
nas

M

Anta-
Petras
.Jonas

.\ov., Jonas Mazaleviezius 4 
Dec., Ona Szimkiuto 12 Dec., 
Jonas Markūnas 1.5 Dec. Vai
ku prie mirusio skaitliaus ne- 
priskaitonui.

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme sekantieji:
zinski su R ozą lijo Barovski isz 
Mahanojaus: Juozas Recklitis 
isz Szenadorio.su Jnzefina Vil- 
konis isz Grier City; Enoch 
Masuleviez isz Minor.svilles su 
Katrina Potroški isz Pottsvil- 
les; Pranas Plazkovski su 
Alice Roshko isz Shenadorio.

f Praejta Petnyezia
T

k ri a u ežia u s 
510 W. t’on t re 

Velione gimė Lietu-

Dee.

Mikola Kur-

isz Grier City;

naudoje po kožnam isztar- 
“Džisus.” 

o sJ
Neimk Vardo Vicsz-

tavo dovanai.’!

4O gal 
prisakyma

hi 'Tiiii ė'iiiMii'n*—>i^i' mį r i i

Kaip tai bjauru klausyti 
szale stovineziam, kada jauna 
moterėle 
buezerne,
kad ji moka angliszkai kalbe- 

tam žodžiui 
nežino, jog laužo 
Dievo ‘4
paties Dievo 
Yra tai bjaurus papratimas ir 
tokie, kurie tajl vardu isztare 
be reikalo nužemina savo tarp 
žmonių.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Vincas Banaitis parva
žiuodamas per William Penn,
sužeidė Helen Vaijiohlutoė ku
ri buvo i.HzlipuH kito auto
mobiliams, kad tume Banaitis 
atpi.szkejo isz GiHjortono užsi
geria, pataikindrtmi in Helena.

ANT PARDAVIMO.
Balborio dvieju krėslu fiksz- 
czerei, 
vadina
case”, tinkamas 
cigaru sztoro.

Wm. Sshukis,
903 IC. Centre St. 

Mahanoy City

REIKALINGAS
. . . - ♦

.Jaunas vyras kuris supran
tu biski apie gi'oseriu pardavi
mo bizni, del pardavimo Post
am Cereal Kompanijom J a voru 
apie Schuylkill pavietu. Toks 
kuris moka koletą ktllbU. At- 
siszaukonti duokite.,,pilna in
formacija, reference 
reikalausite algos.

.... ...........i— S Slnj siA-iioiAi

Akyvi Trupinėliai.

h’ kiek
(12)

W. Burt Barnes Co. * 
Wilkes-Barre, Pa.

OWMWWWWMMll į.............................  ■■ t lU^.. B —— ■^.,.,—1» ■— ....... ..

PIGUS NAMAI
MINĘRSVILLE, PA.

6 namai su 6 ruimais po $1,500, 
2 namai su 6 ruimais po $1,600. 
1 narnai, su 7 mimais po $2,600. 
Visi geVmn pudejime.. Tim 
but tubjaUff parduoti. Kreipki
tės ant adreso.;; (t.107) 

Č. TL Clappicr 
* I — .

Siuvienituosia Vaisi i josią 
randasi suvirszum 36 tuksan- 
czei hoteliu kuriuosiit kolevoi 
randa priglauda. Kanadoje yra 
8595.

§ IVnnsylvanijoi 
meta, buvo 200,435 visokiu ne
laimingu sužeidimu, o 2412 mir 
tingi.

§ Chicago statys milžinisz- 
ka, hoteli 4‘Congress” 
rasis 3000 kambariu del sve- 
czin. Ilotelis turės 33 laipsnius 

Saloje sutilps 2000 
svorziu. Kasztnos $22,000,000.

Slonius suvuodže žmogų 
nuo t.ukstanczio pėdu tolumo.

§

nracjta

kuri a me

augszczio.

AJ

CžoVoryku Storas
, Minersville, Pa.

...   f , .     ■ ■ ■ - ■— »■ ■■ n i 'Ii

Karalius C. Želonis
r

arba kaip angolskai. jnvoda ciektrikinus dratlta iržiburus
„ , , 1 * 1 1 I ■ v • . ' .. ** i two chair 

teipgi

.Jan. 15

barber 
del

Pa.

in nnmuą. Teipgi atfieka vlsokiun

l

t 
L-

► *

Vj
W&£:

MILŽINISZKA MASZINA KURI DARO ELEKTRIKĄ.

r

/

k^SKlEniZCtti)
1L. ■ - X />**•' * >!■' '. ■ x XaBk

s

>4

J
I

Valgiu Gaminimas 
J-..-------1RJ------- .

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.60 

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

Szi maszina, ari m liet uviszkai pavadinus vandeninis ma
lūnas, kuri yra varoma per vandeni puolanti isz Niagara 
Falls, likos nosenei užbaigtas del naujos el<*ktrikines kompa
nijos. Toji maszina turi 70,000 arkliu pajėgu ir yra didžiause 
ant svieto.

kuri yra varoma per vandeni
clektrikhius darbus patfaL nąujausih 
budn it gvararitipn M>Vo dalba. 
Pataiao visokius ckktrildrths daigius 
kaipo thl Kknblynos, prosas, svipctius 
fikszczeilus ir t.t.
kokiu .elekti ikinu daigiu ar prietaisu 
tai kreipkitės pas mane, 
jumis suezedinti pipigo.

605 W. Spruce Street. 
Mahanoy City, Pa.

m linn ■■ .11 .mils 41!^ išlipi Į I - -

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Norinti pirkti
/S

1aaz galiu SAPNORIUS BUS U2BAIG-
. 1 TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Litanijos, Į 
Puikiai apdaryta minkaztais

m i re 
09 metuA liszauckiene 

senumo, motina 
Aliszauekio, 
ui vežios.
voje. Paliko du sūnūs Kazimie- 

pas kuri gyveno ir Mikola 
Lyon, Pa., ir du bro

lius Frana ir Juozą Lietuvoje. 
(i raborius Traskauckas 
eme laidotuvėms.

Musu Schuylkill pavie
te persiskyrimai vedusiu pore
lių pasidaugino in 
met us ant 70 procento, 
dabar advokatai neturi 
ėmimo su laisnais, tai užsiima 

perskyrinet ne- 
poreles. Pricžas- 

paduodama, 
iszdvkino mo-»

Katie

isz G leu

UZSl-

deszimts
O kad v •

UZS1-

pagialbcjimii 
si 11 inkanez.es 
t is persiskyrimu 
buk geri laikai

Lietuva, teri's. <> vyrai negali pristatyt 
daroma teisingai, greitai ir vįsko ko moterėles . UŽsimailO.

‘supratimai ir ant 
persiskyrimo.

szi met

pigiai. Raižykite apie kainas o gau- ' 
site teisinga atsakima. Adresavokito:
1 ; : V. LAPINSKAS

601 W. Mahanoy Avė.
’ Mahanoy City, Pa.

<

r

■ PARSIDUODA NAMAS.
Naujas namas su visais nau- 

jauseis intaisymais, ant ėzvęr- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus 
t vti.

insikraus-
(t.f.)

B. Damico 
30 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvuels daktaras kariumeneje.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto.
12 iki 2 popiet. C iki 9 vakare.

J 215 N. Mam St. Shenandoah.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
"ANIOLAS SARGAS” 

Vitos reikalingoa maldoa, 
ir t.t.
■kurinaia apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke tu prisiuntimu tiktai $1.50. 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

MAHANOY CITY, PA.

SZVENCZIAUSIOS

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-

Uetavliskas Oraberisi

K. RĖKLAITIS
NuUrellai pagal 

BAtjavala mada Ir mokslą. 
Tari MSelblnlaka notare.
* Prieinamo* >rekM.

f

KAMAKOT cm, PA.
BeU TeleyhoDaa No. 14>

ill WMt Sprwee Street 
i 
* i

■ATITAZj BTOCK I11S.M4.M 
■BrvtM Ir Profita |ISI.t4< 5«

•ae aatr* procentą aat sudftta 
fketg*. ZroMnta prided am prie jus 

1 lašale Ir 1 Llepoe, aepal- 
Mai ar ataeaaat parodyt knygute 
ar ao. Maa aortai kad ir jue turi- 
tuot reikalo so atueu banka, 
pelnant ar mala* ar dldelle.

Bankas atfaras nuo • ryte iki 1 
poplot Bubėtomis » ryte iki 12 vai.

emeMMH « , .
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vke-Prez.

- Jos. E. FERGUSON, Kaslerius.

> * M ’

W. TRASKAUSKAS

♦

i

PIRMUTINIS LIETUVJSZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY./

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St, Mahanoy City Pa.

; CHAS. S. PARMLEY « 
Real Ealato Agent. Notary Public.

Jeigu ■ norite pirkti ar parduoti savo 
rtpbas, me9 galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo j am e namus, 
kotektavojamo jrandas.. Parūpiname
vMokiua' ineurincus ir teip toliaus.

. k<> ko moterėles
i isz ko kyla m

jeszko
Isz Mahanojaus

diusto lietuvys 
slide, o reike su

tik Lietuvei su Len- 
politikiszka 

kuri po

! k-a I

[neturės joki 
Bot t s vi lies 
prast jo 
kais 
maszina 
rinkimu 
juos iszrinko

_■ J

Įgalima tikėtis 
[dolerius laike 
' ka visa niaisza

.Jeigu visados teip

<»

< >

(r M

užlaikineja
Bot t sv ii loję, 
jnažai atsimena kas 

ant 
jeigu

rinkimu nuper- 
polendcriniu 

lai
tai

pirks 
už sztnoie-

urėdu. Ko 
už kelis

vol u. 
kvsis

1 I

. ......... Lietuvei politikoje,
j “ polit ikiszki 
fori ignerin balsus 
Ii eziutabako.

Jonas Koszclnikas kuris 
likos užgriautas praejta san- 

įvaitia I'ark Place kasyk losią, 
da likos nesurastas, nors jesz- 
kotojai.turi vilti suradimo jo
jo kuna kas valanda.

Kengkites visi ant vieno 
pokyliu kuri 

kele szvento Jono blaivininku 
d ra ugu ve Norkevicziaus saloje 
21 szio menesio. Joninei kožna 
meta parengė puiku pokyliu, 
bet kaip girdėt, tai szitas per- 
augsztys visus kitus.

— Isz Mahanojaus 
vilios sūdo randasi 12 visokiu 
teismu o isz Shenadorio 28 — 
viso 157 nauji teismai isz visu 
szaliti pavieto. Sudas atsidaro 
Ihinedelio diena. Terp teismu 
randasi net 12 už benkartysta.

naktiniu 
piszkinimu po 

‘S. '

besą i ! J

ISZ puikiausiu

Potts-

O tai vis pasekmes 
automobiliniu 
visas pakampėj

— Ant E. Market ulyczios 
(pakrikije) ėjo dvi jaunos lie- 

apie de- 
Utarninko va

karo, o buvo užsigeria kaip ne
sakyti 

nes munszai- 
G raudu

tuviszkos moterėlės 
vintą valanda

negalima
> y

nes da buvo

sutvėrimai,
“kaip gyvulei, 
nes gyvulei negėrė.
buvo žiūrėti ant tuju liotuvisz- 
ku moterėliu,
jaunos ir gana patogios, isz ku
riu viena butu insiritus in upe- 
luka kad nebūtu prisuokęs 
in laika praejnantis žmogus ir 
jaja sulaikęs. Oj toji prakeik

rt‘<«ta pTohibicije, kick jiji nustu
in

Kampo CatewlM* ir Market St. me doru moterėliu ir merginu
Iflabaaoy City, Pa. in pragarai

1

o ir koznas naujas

l/1

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS CO.

Puik^ knygele.

ko apdarymas. kada bus už
baigtas, tada visiems praneša
me. Meldžeme pinigu nesiunsli 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir: užlaikymas nerei- 

I kalingu rokundu.i

Koznas naujas iszniislas, 
isz pradžių buvo nesuprantomasiszradimas 

ir iszjuoktas.
t

*' s l ** ' ' • ** '. . ♦ ’

Kada'geležinkeliai bu y o i n vest 'f Francijojo, Bmaitini žmones»* tL r 

važinėti.

MAHANOY CITY, PA.

*

31 hrn’hp constitutr

f!

(Jo Whom these pifsentfl shall rome
br it known that bo Inrtur otauthoiilp invrstrd m mr

nn nasociute member

HAH DING MEMORIAL 4

k

, ♦»

h

Tada -buvo paant ju bijojosi ir, nenorėjo, aut ‘ ju
vagonuose, tie linksmai juo- 

ykesi ir nudavinčjo buk visai nesibijo geležinkeliu
jimu. ’ • ; ' . ■ /

. * ' •* » * \ «►. .. , ' . > +
* • Vk f

Tik keletą metu adgalibs. žAibiiės pradėjo susiprasti apie
*

samdyta kuopa akt.orįu važuoti
važi ne

S 1

nauda ir gėrovą nuo invesHhJihrt^ sivvb suczedintn pinigu
y k/ i •• • i * * • « • .

tem kur ,pe alnesztu gera, procentą ir butu saugioj vietoj.
Bet ir dabar dg szįama jaiko randasi tuk*stanCziu vyru 

■ ir motoru Icnrie tuomi nenaudojusi ir trotina visa ta gorade- 
jisto ka butu turėjo jeigu invostvlu savo suczedintuf* pi-.jisto ka butu tarėja jeigu invostylu 
niugns.

suezedintus pi-

DEL HARDINGO STOVYLO.
Visi, kurie užsiraszys in draugavę 

idant suszelpt pastatyt 
p rez i den t o J I a rd i n go 
kys szi certifikata ant atminties jog jisai prisidėjo prie pa- 
statvmo tojo stovvlo. Draugove’ randasi Washington!*.
—į-------- :--------—i--------------- ------------------ - -------------

Association ? T

ii000.00
Pfiliginai.it : jeigu metas adgalios butumot invostino tik

in Pennsy J vanta Power ir Light Kompanijos
• $70.00 dauginus.

♦

Memorial“ Harding 
stovyla del mirtikio 

užmokėdami doleri ir daugiau, aplai-

-m

l«l.

•Preferred Stock’a, tai dabar , turėtumėt
-Procentą arba dividendą už savo pinigus gaunate kas tris 

a . ’ a * t L a a* •• - ^a ' m A

menesius, 1 Sausio,'! Balandžio, 1 Liepos ir 1 Spalio.
'V 4

* * I 4 „

Investylcitę savo suezedintus pinigus in
1 ‘ % y* /.F- -■ ■ A1 1 • ’<

Pennsylvania Power & Light Co.

PREFERRED STOCK’A 
I 

♦

* V

K ’ *!>■

V ♦ 
¥ i

-

- U

1 <

Yra saugus ir atnėsza 7%
buL -

• » y > *•

už justi pinigus
> ,

“ *■ f* * *

>b * " • ♦

Pirkit szerus 
no bite kokio 
8zio8 koipihiįt 
nijos darbi* 
ninka, jieyrd 
mus agentai 
arba prisius^ 
kite kuponu 
o gausit pit-

A

YRA SAUGUS
* ' ’ ’’ ‘V i! '! f

’ i /J". ;——
■"t' ’ i ■" 1 4 v ? ir 1'

• Pennsylvania ’ Powėr. & ' Light Company, x

1. . ” '»

V.'"37 I.—.

■h
;TTF-

I

- - Investment Dept., AUentown, Pa-
Send me illustrated booklet “How to Put Money 

m nwiri ohnlit'vmir PrAffiiTfid

r 4 t* 4
t f 
4 *> ■

to Work and Information about your Preferred
i,... A * b > . '' - -1 aa^ *

Stock also details of Easy Payment Plan.
,,  .......................  v 1 •

• 3 9 ,« • • • • •Name
i
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Address .,.
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7 Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

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

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

dėtu taupyti pinigus ir turėti baukava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banko.

Szįta Banka prigolbsti* savo dopozitoriams v pirkti savo 
loonus namus.

Szita Banka prigolsbįi jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumot t b Banko depozitoriue.

I

t
*

(

Sveikata t
Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias m Sveikata—

.i
n kelis szimtus visokiu

1,1 ......  ... 4
h v Jm ■ i *’Vn .y

Knyga “Sveikata” turi kelis szimtus visokiu 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszomi vjsoki apsireiszkimai žmogaus kūno 

• jii . • * e • v • •

Turim depar
tamentą kur 
noriptiem s 
parduoti sa
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu

gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-. 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu 
kalboj dar nebuvo. 339 Tlidelu puslapiu. Puikei 
ir drueziai apdaryta audekliniais vyrszais. 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojaus 
jumis iszsiusta per paežta.’ Adresavokite:

'‘V ! > f . , •
* * **»' • • > • ♦

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City. Pa.
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Szenadorio.su
inkanez.es
Pfiliginai.it



