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Pasauktas gyvuliu

Apie szimtas žmonių suszalo 
ant smert.

Washington, D. (’. — Nuo 
kada smarkus szalczei užstojo 
po visas Suv. Valstijos, o ypa
tingai ant Westu, tai nuo szal- 
czio snszalo apie szimtas žmo
nių ir kitokiu priežaseziu ki- 
laneziu nno szalczio.

Chicago žuvo 18, St. on is 8, 
Pittsburge 6, Filadelfioi 4, 
Detroite 2 ir 1.1.
Nepaprasta priežastis pasti- 

pimo karves.
Chicago. — Farmerio W. F. 

Whiting yuiti gyvenanti arti 
miesto, turėjo suezodinus 50(Y 
doleriu aukse, kuriuos paslėpė 
in dože szelenu skiepe. Ana die
na vaikai užtiko dože su szo- 
lenais nuneszdami karvei ant I 
vakarienes. Kada mot imi nuėjo 
pažiūrėt savo turtelio, pinigu 
nerado. Nuliūdus motoro mane 
kad vagei juos pavogt*. Karvu- 
ko suedus sz(*Ienus apsirgo ir 
pastipo.
daktaras geisdamas isztyrinet 
isz kokios priežasties karve 
pastipo, perpjovė vidurius, su
rasdami pilve auksinius pini
gus. Farmerio pati nesigailėjo 
karves, bile pinigai atsirado.
Sudege katalikiszka bažnycze.

Merchantville, N. J. — 
Szvento Petro katalikiszka di
dele murina bažnycze sudege 
Nėdeliėk ryta. Pa ra piję pane- 
szc bledes ant szimto tukstan- 
ežiu doleriu, o buvo asekuravo- 
ta tiktai ant puse tiek. Ugna- 
gesiai pribuvo in pagialba isz 
CamdenOj-JIaddonfieldo ir kitu 
aplinkiniu miesteliu.

Iszmesta isz gyvenimo, kūdi
kis mirė nuo szalczio.

Rockford, III.- — Negalėda
mi užmokėti raudos už kelis 
menesius, L. Trevaskai likos 
iszmesti laukan per locnininka 
stuhos. Szeimyna turėjo ser
ganti asztnoniu menesiu duk
relių, kuri mirė nuo szalczio. 
Trcvaskis buvo kareiviu švie
ti ne je karojo, neturėjo darbo 
nes nuolatos sirgo po sugryži-

Mielaszir- 
Sidaveisziu

I

mui isz Francijos. 
dingą draugavę 
rūpinasi varginga szeimyna.

PaHuosuotas nuo bausmes nes 
V ' turėjo 31 vaikus.

York. — Antanas (lag- 
lljardi, 53 metu isz Yonkerso,
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Munszaininė kare Herrin. —
Vaiskas iszszauktas; .300 

aresztavoti.
IferY'in, III, -
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Žydiszkas “patrijarka. »>

Koppel Bier izs Hoboken, X. 
J., kuris ana diena apvaikszti- 
nejo savo 
ves, važiuos ...............
pasisveikyt su prezidentu Uoo-

Tasai senas “patrijar- 
turi duonkepiuve ir dirba 

szeimynoje

104 metu sukaktu- 
in Washingtona

Pasai senaslidge.
ka“
kožna diena. .Jojo 
randasi 102 sanarei kurie bal-
suoje repu bl ikon iszka tikieta, 
o kaip “dedo Koppel 
jiems balsuot i.

kaip paliepė 
teip ir padaro.

Turtinga mergaite isztekejo 
už prasto laivoriaus.

Mieli. — VisasManistee, 
miestas (langiau apie nieką ne
kalba kaip tik apie apsivedima 
(‘hariešo Flomingo, 55 melu su 
pana Viviana Fiske, 18 metu 
turtinga mergaite isz czionais. 

o kiek da
turi ant galvos plauku, tai žili, 

sake jog myli 
Charlesa ir norints tėvai bal
sei pasiprieszino prieszais toki 
ženteli, bet abudu ana diena 

automobiliam in
artima miestą paimdami szliu- 
ba.

Jaunikis yra plikis,

Mergaite

iszvažia vo

Puikei apsigavo — net apalpo.
Baltimore, Md. — Priosz Ka

lėdas atėjo kokis tai žmogelis 
in dbapanu
binski nusipirkt

sztora Makso Ri- 
Ant 

užklausymo kokiu jis nori, 
kostumeris atsake jog geriau^ 
sos ka turi del 
vyro. Maksas nubėgo in užpa
kali sztpro, į 
sės kelnes kokias 
<irpo žirklėms 
?<oja ir padėjo prit'sz kostume- 
ri, kuris užklausė 
<asztuoje. Maksas pasako, jog 
dvileka 
su t i ko 
duotu kelnes 
net uri 
baisei užpyko ant kostumerio

i neszlis Jau
tam sukrito apnlpes 

ant grindų.

kelnes, 
kokiu

vieno kojinio

Naszle su 11 vaikais už
daryta kalėjime.

Uniontown, Pa. — 
žydama, jog dare munszaine
idant iszmaitvl savo ir vienuo
lika vaiku, nes nęlurojo kito
kio uždarbio, naszle Ona Bre- 
goniono, isz Fair Hope likos 
nubausta ant užmokėjimo 500 
dolerius ir szeszis menesius in 
kalėjimą.

Sudže ant 
jokios mielasžirdystos, sakyda
mas, jog dirbimas munszaines 
prieszinasi liesoms ir tas kat
ras jaja dirba, ar tai vyras ar 
motore turi ai kentėt už tai. — 
Skulkino paviete kitaip ant to 
sudžios žiūrėtu.
Ar daug yra ant svieto tokiu 

vyru kaip szitas?
Milwaukee, Wis. — Juozas 

Ealy, g 
Vliet ulyczios,

naszles
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PALICIJE SERGSTI VEŽIMĄ SU DUONA.

i.^

Isz Lietuvos.
>1 ■ J

Herkin, III, -—Kada valdžios 
prohibicijos j szniĮiai pradėjo 

son pavietą 
kius gėrymt 
nis sukilo pr oszais loki carisz- 
ka pUsiolginja ir pradėjo gin
ti savo ypjitisjzkn tiesu. Isz to 

lo didelis snmiszimas. Vieli
ne valdžo negalėdama žmonis 
apmalszyti, sžerilas davė žino 
gubernatoriui idant prisiųstų 
vaisku. Gubernatorius nusiim
to in Williamsono pavietą tris 
kompanijos 
B A • ’ .

darvti krai a

neturėjo k i 1

gyvenantis po No. 5412 
vra labai kan

tru m žmogeliu kokiu mažai ant 
svieto randasi sziadien. Maty
damas jog jojo paežiulo 
nesza su kokiu 
Becveriu, ne tik ka jam nepa
daro kūno skyle su revolveriu 
bet jojo no 
pirsztu. Pirma 
užtiko prielaidini su paeziule 
miegkambarije, 
aresztavoti, o kad nenorėjo su
tepi vardo 
vaiku teisinas atsibuvo slaptai 
kad žmonis apie lai nedažino
tų. Grioszninkai prisipažino 
prie kaltes. Beovoris prižadė
jo vyrui, jog daugiau nesima
tys su jojo mot oria prižadėda
mas apleist miestą kuriame 
daugiau nepasirodys. Prižadė
jo ra kai is het nedalaike, nes 
po keliu menesiu vela atvažia
vo ir susineszo su mot oria. O 
kad Beovoris sunkei dirba ant 
užlaikymo szeimyneles kuri 
susideda isz szesziu vaiku, ne
turėjo laiko;sekti paskui pore-

su ši
tai Emilium

> 
su 

karia Juozas
nedalypstejo

/

liepdamas ji

savo paežiu les ir

po visa WiHiarn- 
r konl’iskuot viso- 
s isz namu, žmo-

kompanijos vaistines milici
jos. Apie trys szimtai žmonių 
likos aresztavoti in laika keliu 
sanvaieziu, visi rodhauzoi irVISI 
salimai uždaryti.

Kada prohibicijos sznipai 
dare krata namuosia tai ne tik 
imdavo munszaine, bet ir viso- 
kes brangenybes, pinigus ir ka 
tik in nagus pakliuvo. Žmonis 
negalėdami nukensti tokiu va
gy sezi u, 
sznipu isz

prohibieijos

ja ja uždarytu

neiideido . in namus 
ko kilo tankus mu- 

sziai ir ant galo visas pavietas 
šukele revoliueije.

Duktė norėjo atsedet už 
tęva kalėjime.

Saint Paul, Minu. — Asztuo- 
niolikos motu duktė melde su
džiaus idant
kalėjimo vietoje tėvo kuris li
kos nubaustas už dirbimą mun- 
szainos.

Juozas Dvužnikas likos nu
baustas ant 90 dienu in kalėji
mą ir užmokėjimo 500 doleriu 
bausmes. Duktė pasiaukavo už 
tęva, kalbėdama, buk jisai ser
ga ir nukens visa szeimyna, 
jeigu tęva

visa 
uždarys

Sudže atidėjo 
szimts dienu, pakol ievas pa
sveiks, bet dukters pasiauka- 
vimo neprieinu.

szeimyna 
kalėjimo 

vi roką ant de

Kitados Berime apsaugodavo vežimą su auksu kada ga
beno isz vieno banko iii kita, bet sziadien duona yra Vokieti
joj brangesne už pinigus Kada vežimas važiuoje su duona, 
tai prie jojo buna keli sargai idant iszbadojuse myne žmonių 
ant j’ojo neužkluptu.

ISZ VISU SZALIU

nuo

žmogodžiu
4 lzas arba su kn-

lia ir vol Hope ji aresztavoti.
Beovoris iszsikalhinojo buk 

Lofy’ione ji 
ulyczios ir davė jam suprasti ; 
ko ji ji reikalauji' nuo jojo. Su
dže ji nusiuntė ant trijų mene
siu in pataisos narna, o jeigu 
po 
mieste,

užkalbino ant Instume savo vyra in katila 
verdanezio aliejaus.

narna, 
a t sėdėjimu i

tai bus nusiunstas in 
pavietava kalėjimą in Waupa-

pasirodytu

pagriebė geriau- nn ’sz kur niekas nesugryžta

loleriu.

Nesutikimas bažnyczioje.
Kaunas. — Szimet net pora 

kart buvo raszyta del Szv. Kry 
žians (Karmelitu) bažnyczios 
vargonininko tautiszkumo, del 
pamnldu tvarkos bažnyczioje 
lietuviams ir lenkams ir, dali
nai, viens-kits asztrenis žodis 
buvo miestas bažnvežios klebo
no adresu. Kaip isztikruju ton 
buvo, asz aiszkinti nesiimu, bet 
kaip elgiasi bažnyczioje ponai 
lenkai, brėžt eisiu žodi kita.

Sz. m. Gruodžio men. 2 d. 6 
vai. ryto nuėjau Szv. Kryžiaus 
(Karmelitu) bažnyczion Ra ro
toms. Bažnyczia pilna žmonių 
Iszejus knn. Grigaicziui giedo
ti Szv. Mišių, žmones pradėjo 
grūstis artyn altoriaus. Bet Už
giedojus lietuviszkai “Duokim 
garbe ir malone,’’
Klausau, vienas szalia manes 
bestovįs augsztos instangos po
nas kreipiasi in kita szalia jo 
bestovint i, 
plunksnų poną:

(Jau lietuviai ro-

jie aprimo.
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matyt, tokiu pat 
“Juž litwiniŽmdgaus viduriuosią du kudi- 

kei. — Antras panaszus 
atsitikimas.

Belgradas, Scrbije. — Tūlas 
serbas, Grogori Rodenkovicz 
vardu, 23 metu amžiaus vyras, 
atvyko in Belgrado ligonbuti, 
kad jam padarytu operacija.- 
Isz vieno s'zono pas ji iszanges 
guzas tokio didumo kaip dvi 
žmogaus galvos, ir jo skaudėji
mas kas svkis darėsi vis didės- 
nis. '

Ligoni apžiurėjo D-ras Kos- 
pagarsejas chirurgas, ir 

•e opera-
Pasirodo, kad vidury to 

guzo buvo du vyriszkos lyties 
kūdikiai, vienas geriau, kitas 
p r a sez i a u i szs i v y s t o s, 
turėjo 2.5 centimetru 
kitas liktai puse to.

Szilas atsitikimas sakele di- 
dele sensacija Vyras tapo mo
tina — juk tab negirdėta nau
jiena!

Daktarai

f 1

Przez tveh cham6w W7

1

J
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krzvcza 
kia).

Miszioms besibagiant, kn. kl. 
V. M. iszejo dalinti Szvencziau” 
siji. Žinrau, grudžiahi artyn ai 
torians viena poniszka moteris 
ir sako: “
litwinow nie možua nie do Ko
mu ni j i dobrac się” 
chamus lietuvius negalima ir 
prie Szvencziausiojo prisiartin 
Ii.) Vadinas . “szczyra’’ szir- 
džia artinasi prie Dievo.

Miszioms pasibaigus, kun.
“Szven-

(Per tuos

szczyra.
4

tie, 
po keliu dienu padai 
cija.

Moteres neturi jokio ženkly- 
vumo sziam sklypia.

Parvžius. —- Pulkininkas
Marcei, ana diena sugryžo isz 
Pietinio Ameriko, isz aplinki- 
ii(‘s Amazonių kuriame
1879 melo balto žmogaus koja 
nesirado. Užtiko jisai sztama 

vadinamu Matan- 
Žudintoju,’’

reis gyveno per du menesius,
studijodamas juju gyvenimą ir 
paproezius.

Motoras tojo sztamo gyven
toju neiuri jokio ženklyvumo 
ir jokios garbes, nes vyrai vis
ką paima sau. Kada motore ti
kisi pagimdymo kūdikio, ejna 
in girria ir teip ilgai tonais bu
na, pakol pagimdo kūdiki. Po 
tam aiojna namo, paguldo nau
jai gimusi szale 
ima naminiu gaspadorysta.

gymdyina ant 
atsigula in lova arba 

ant žoles ir per asztnonos die
vą i t oje,

K.

vvro ir užsi-

Pirmas 
ilgio, o

u žg i ed o jo Ii et u v i sz k a i 
tas Dievo.’’ Tuodu ponai: 
žmy, bo nie možua eierpiec“ 
(Einame, nes negalima kęsti). 
Ir, žinoma, iszejo isz bažny
czios no vien tik juodu, bet ir 
daugiau lenku.

Bet apsivylė: suplikasijoms 
pasibaigus, isz kun. kleb. sa
kyti pamokslo lenkiszkai.

Iszeina, kad ežia nėra kas 
kita, kaip jau toks lenkiszkas 
užsispyrimas nes: meldžia Die
vą ir ožius gaudo.

Id-
r. ”

at šit ikima 
Kodenkoviezio 

turėjo pagimdyti tris

Vvras yma 
savos,

szita 
aiszkina taip: 
motina 
kūdikius (tokie atsitikimai ne 
naujiena.) Bet isz Irijn vaisiu 

tiktai vienas, o du 
vaisiai naugo iii jo 

k ima ir pasiliko 
Vėliaus, kada jis 
dėjo augti, 
vaisiai pradėjo vystytis ir,,pa
galios, 
go, 
cija.

Szitai teorijai 
paties 
sako, kad tas 
pas ji augt i jau nuo mažens, ir j 
kas svkis darėsi vis didesnis.

Gal skaitytojai atsimys, jog 
keli motai j&dgal Suv. Valst., 
tūlas metodistu dvasiszkasis 
buvo panasziam padėjimo, ka
da daktarai i^zpjoye isz jojo 
szono panaszii guzą kuriame 
radosi žmogiszka veisle.

54 žmonis pasikorė in viena 
nakti.

— Vargas vokie- 
eziu tęip yra didelis, jog žmo- 

,Keliolika no- nis neturėdami kuom maity- 
tis, atima sau gyvas!es no kaip 
tolinus kentėti. In viena nakti 

rado miost iszknosia 
54 žmonis kaban

ti’ stulpu.
Tilksta nezeį sze ijny n u 
kokis smokas sviesto, 
keliolika motu jojd nemato no 
nevalgo, panaszoi 
kitokio vąlgiu.

Tryk milijonai vaiku konezo 
nei szpasaky t a bada, 
jionjs heatojs greita pagialba,

Neapolius. — Flaviana Nic- 
coli iszskaite laikfasztije buk 
kokia tai amerikonka, nekens- 
dama savo vyro, paskandino ji 
maudyklėje, bet Flaviana no
rėjo geriau iszpildyt atsikraty
mu niio vyro ne kaip padare 
amerikonka.' Vietojo pripildyt 
mainline su sziltu vandeniu, 
kaip melde vyras savo prisie- 
geles, nes buvo sirgęs, tai toji 
nelaba motore pripylė verdan
ezio aliejaus. Atvede serganti 
prie maudynes patamsėjo, o 
kada vyras lipo in maudine, 
toji ji instume, užrakino duris 
ir iszbego isz namo. Baisu riks
mą iszgirdo kaimynai ir po ko
kiam laikui pasiseko iszverst 
duris bet vyras buvo iszvirias 
alijujo teip, jog visa skūra bu- 
.yo nuslinkus nuo kaulu. .
Palicije pradėjo jeszkoti nela
bos moteres, kuria surado a iš

gyvenant e 
kuris prikal-

nudnoda-
j
inas stena, 

mas, kad tai jisai pagimdo kū
diki. Per taji laika motore turi 
ji maityt kanuogoriausia ir ap
iak ji triūsti. Po tam atsikėlė 

ir su
siems kūdiki, 
pradeda

iIlga kelione.
Traukiniu iii 

Szvenczionelius 5 dienas. — 
Mums pranesza, kad paskuti
nis “Lietuvos kelio” Nr. ati
duotas Vilniaus pasžtui sz. m. 
6 diena szvonczioneliuose bu
vęs gautas vos to men. 11 die
na. Įtaigi lietuviu spauda sula i-

<iszsivvsto 
likusieji Vilnius. —kaip padare

A ' • A A
(po metui laiko, 

tiesia kelnių į Žiurkes sukramtė 830 doleriu.
Paw tucket t, R. 1. — Kokia 

tai Katre C'zekavicziene, gyve
nanti miesteli jo Arnolds AI i Ils, 
suezodinus per visa savo gy
vastį 830 doleriu, neturėdama 
nžsit i kojinio bankams, paslėpė 
bumaszkas senam czebato skie
pe. Priosz Kalėdas nusidavė in 
savo “banka” pasiymti kelio- 
ika doleriu ant reikalingu pir

kiniu. Kada inkiszo ranka in 
ezobata iszeme isz jojo sinulkoi 
sukandžiotas bumaszkas, — 
žiurkes viską sukramto. ■ Bu
rna szkos teip buvo sukramty
tos, jog nospa sabas juju per
mainyt, nes ne buvo ne numa
ni. — Kas kaltas ?

Iszmete laukan motina ir 
dukteria.

Chicago. —1 szmešta laukan 
su dukteria per savo vyra lai
ke didelio szalczio, Veronika 
Smukle, 33 motu ir josios duk
rele Olga 9 metu isz Joliet, pri
buvo in czionais ir likos suras
tos per palicije ant ulyczios.

Smukliono pasako, buk vy
ras jaja iszmete laukan nes ne
norėjo idant ijji turėtu dau
giau vaiku. Motore yra nesz- 
ezo ir tikisi pagimdyt kūdiki 
bile diena. Abi sėdo ant trūkio’ 

Chicaga, o kada

turėjo, nn-

kiek josios

uoieriu. Kostumeris 
sakydamas idant jam 

del vyro kuris 
kojos. Žydelis

lljardi, 53 metu isz Yonkerso, 
likos*aresztavotas už nesiiinti- 
iim savo dukreles in mokslai- 

nubaustas ]
bot sudže dovanojo jam baus
mė kada dažinojo, buk Anta- 
nąk’turejo net 31 vaikus isz ku
riu 22 mirė. Dažinota, buk mer- 
giiite tankei sirgo ir turėjo pa
silikt namie, bet ne del to likos 
tevaa aresztavotas kad mer
gaite nesilankė in mokslaine 
tiktai del to, kad pasilikdama 
nttinie, turėjo prigialbet moti
nai naminiam užsiėmimo.

Nelizvire jam gerus pietus, da- jisai nužudo savo moterių

ką i roses

pinigiszkai,( paliepdamas jam

bar randasi ligonbuteje.
Už tai, kad‘. Madison, Wiš< 

protus ne'buvo iszvirti pagal 
jojo norA, Tamoszius Kačzins- 
kiš, teip suplakė savo neval-
lituke sii szmotu lentos, jog tu- 
tejo ja ja nuvožt in ligonbutia
JT ’ — - - . - . -CJcpr randasi ant mirtino patalo.
• ;penki vaikai isz kuriu 10 
mėtų dukrele, buvo liudintojeis 
ŽY*0fiszko pasielgimo tėvo su 
itioiina. Ne garta kad motina

^balsei sumuszo, bet nustumo 
Įr^pniH žemyn in skiepą. •

Kaczinskis likos uždarytas 
kalėjimo pakol pati nepa-

* .. .'a« iU a

ŽVėfiezko pasielgimo tėvo su

sveiks, po tam bus pastatytas

kan po
banka

neiszsivysto. 
gimė ir pra- 

pasilike jo kūno

'į

' I
pasiSziauszimu rodo vi- 

Kada kūdikis 
vaikszeziot, turi pats 

apie save rupintis ir jcszkoti
maisto.

Matanzai žudą 
nūs, iszkepa ir suvalgo.

Szeszi bus pakarti už 
pogromus.

Moskva. - 
gulinti prie

savo kaimy-

po 23 metu taip iszau- 
kad reikėjo daryli opera-

atatinka 7 . — vko ir pasztas. Žodžiu, valdinin
ligonio liudymai, kuris j<u sauvale kiekviename žings-

i
guzas pradėjo nv. 4fe. a

Motere nužudyta — vyras 
aresztavotas.

Scranton, Pa. — Gulėdama 
upei ūki jo kraujo, su sutoszky- 
tu pakausziu, pati Petro Kru- 
szo, 34 metu, likos surasta jo
sios name Olyphante. Palicije 
n ūži u rojo josios vyra, buk fa i

i su 
pikiniu kotu. Matyt, kad mo
tore likos užklupta miegkam- 
barije ir gynėsi naršei, iszbeg- 
dama ant tropu, 
muszta.

kur likos už-

Rado sudegusi kūdiki invy- 
niota in laikraszczius.

Hazleton, Pa. — Palicije 
jeszko nelabos motinos, kuri 
stengėsi sudegint savo naujei 
gimusi kūdiki, kuri surado in- 
vy niota i u senus laikraszczius, 
ir jau pusiau sudegusij Viena-

Pa.

timam miostolije, 
su savo milemu, 
bino motoria ant atsikratymo 
nuo serganezio vyro. Motoro 
apsudino ant 30 motu in kalė
jimu, o josios mylema ant do- 
szimts.

Szeszi vyrai pri
gulimi prie Petįuros bandos, 
kurie eme dalybas pagromuo- 
sia Ųkrajinoi 1920 mete, likos 
apkaityti ant mirties Zitomire. 

? Daugelis likos apsodinti in ka
lėjimus. Vienas isz 
vardu gėralu k, 
buk jisai su kitais užklupo ant 

' kaimo Czernikovo, 
’ do daug gyventoju.

Lenkai bombardavo suda.
Warszawa.

banditu 
prisipažino,

kur iszžu-

Beri in a s.

ATSAKYMAI.

J\L. Elizabeth, N. J. — 
turimo ko tamista reikalauji.

S, V. Port Washington, Wis.
— Negavome danoszimo, to
dėl negalimo patalpyt.

Bov. XX. — "

No-

. ‘‘Cžinomu vvpu bombardavo ka- 
ridzka suda czionais su tįkslu 
i szg ia 1 bo j i m o d v i e j 11 
kurio likos apgudinti 
smert. Palicije aresztavojo lp- 
liolika'nužiūrėtu žmonių.

Norėjo nužudyt turkiszka

ri raugu
imt

pa lie i jo
parkuosiu
ežius ant medžiu

nezmo 
nes per

Pleszimai.

Kaunas. —• Eina gandai, kad 
nakti isz 1 in 2 Gruodžio isz 
Kauno goložkelio St. iszvogta 
apie 3 vagonai anglių.

Priežastis esanti ta, kad vi
sur sargius paliuosavus, niekas 
nedaboje.

tuos tėvus,

.i?
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Ka ipgi rodą k- 
toris galį isjsreikszt savo nuo- 
monia lįipib Icolil klausima, jei
gu yra suvaržytas per kitus?

ia dpio koki'.'klausima, jei
kuris ojo in 
pribuvo ’ in ! rfnostaį nęturejo Suprask tamista. savo parėji

tini pedsaki ka palicije turi, kur pasidėt pakol juju nešu- ma.< Redaktoris nepriguli prie 1 _ _ - - . A , 1 A A A ■ A . ■ -i' ■ A A !i ■ . . .L
IlW1tai pravarde žmogaus kuri ra

dosi ant laikraszczio kuri ap-
--------------------

rado palicije ir ncsujoszkojo kompanijos, nes yra darbipin 
joms prieglaudos. Vyras likos

- —A-1 A 

ku kaip ir kiti, todėl: thri lai
1 4 • • V -H i .• »

prezidentą. '
i ■ i1T « # ,, X ’ i

Atėnai., ■
jotai užsikoisejo ant gyvasties 
turlęiszko prozidonto' Musta- 
pha KomaiiPasliay .< ‘kada tasai 
atlanko Smirna. Numestas gra- 
nadas truko arti automobi- 
liaus, bot tik sužoido'jojo ptv

« 1 • VI •

— Graikiszki patvį-
su pienu ir

o jeigu

tai taros mirti. Suv. Valstijei 
ketina tuos vaikus maityt, pa
kol Vokietijoi neužojs sziokia

• J 1 • •

Turi siunsti vaikus in 
mokslaine.

Vilnius. — Baus Anelankan- 
cziu mokyklų vaiku tėvus. Min 
Tarylya, a^iuntusi kuratorijon 
i n šaky ma bausti
kuriu tam tikro amžiaus vaikai 
nesilanko in mokykla pa 400 
markiu už praleista diena.

Mergina — vagis.
Deltuva, — Gruodžio 8 d. 

Deltuvoje suimta 22 motu mer
giną, kuri vaikszciojo po visa 
Ukmergės apskriti nakvoldamn 
klebonijose ir vadindama savo 
invairiomis pavardėmis. Kelio
se 'vietose ji apsivogusi. Mili
cija dar nesuseko tikrai kas ji

J
“f
'J
4

o

i|į

*
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dolerines

ka pasielgimu su ja ja ir tanku 
Motore isztekojo 

už jojo turėdama vos 13 metu 
ir dabar nenori su juom gyven
ti. ’

Kiek

sumuszima.

I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Burdine, Pa.

K
a.'' 
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KAS GIRDĖT
Valdžo iždą ve naujas vien- 

Immaszkas kurios
daug atsižonklina nuo senu sn- 
plysznsiu kurios mes aplaiky- 
davom vieni nuo kitu nuo pra
sidėjimo svietines kares. Nau
jos bumaszkos 
kęsuos kurias

>

yra daug pui- 
žmonis grei- 

eziau gaudys ue kaip senas su- 
plysznsias. 'Pas yra teisybe, 
bet valdžo da neiszdave tokiu 
huinaszku kad mes juju negau

tai bjaurios ar 
- mums vis tiek, ko- 

O kad ir de-

tai panasziu porelių 
randasi po visus miestus? Ka
da tokia vaik-motere daejna 
lyg luotu, atsidaro jai akys, su
pranta savo kvailybia ir nubos- 

luoinas irta jai moteriszkas 
Imli nevahiinke savo pono.

i

<

A,,
Ir'

B'”
' I ># r

rTL-

' H
B

? i

Tas

ardvtuni — 
puikios 
kios jos neimi u.
szimtukas Imtu su skylute*, lai 
ji priymturnom.

Senoviszkos bumaszkos isz- 
rodo sziadien kaip inoteriszka 

kuria nuszluos- 
autoinobilius.

ne kaip su se- 
bet nau- 

niekas ncap-

sena toipgi 
nes ar tai se-

skepetaite su 
tyta purvinas 
Valdže negvarantina, jog su 
nauja buinaszka galėsite nu
pirk! daugiau
noviszka buniaszka, 
jos huinnszkoN 
laikys už dyka, pakol nesugra- 
žys purvinos ir suplyszusios.
' Nauja buinaszka bus sun

kiau padirbti, bot 
sunku padaryti,
na ar jauna tai vis padirbėjai 
gauna po deszimts metu iii ka
lėjimą.

Žmonis yra daugiau užsiin
teresavo nauja buinaszka, nes 
jeigu tai butu deszimts-doleri- 
ne ar dvidoszimtsdolerine, tai 
daugelis žmonių juju nematy
tu, bot viendolerine yra daug 
smagesne ir tvirtesne.

Suv. Valstijų
(kur musza pinigus) iszmusze 
praejta meta 27)4,277,250 szmo- 
tolin pinigu verties 114,575,- 
080 doleriu. Menyczios taji me
ta iszmusze 4,369,000 pinigu 
del Peru sklypo. Amerikonisz- 
ku pinigu iszmusze: 2,268,27)0 
dvideszimts-doleriniu

56,631,000 sidabriniu do
leriu ;

men vežios
•>

auksi-
niu 1

2,452,000 pusdoleriu; 
11,070,000 kvoterin; 56,729,000 
deszimtuku; 41,87)9,000 niko
liu ir 83,42^,000 centu.

Arti septyni bilijonai dole
riu randasi amerikoniszkuosia 
hankuosia, kuriuos žmonis, šu
tą upino, ka parodo gerove po 
visa sklypą. Penki metai adgal 
radosi žmonių sutaupytu pini
gu vos penki bilijonai.

žmonis papranta czedyt pi
nigus, nes nežino kas gali už- 
ejti už keliu motu. Kas isz laik 
taupina tai vėliaus nosigramli- 
nn.

leszimtuku;

Sztai kokia brangenybe pa
laimintoje
Rosi joi sziadien, skaitant auk- 
siniuosia rubliuosia arba dole- 
reis:

Pūdas augliu (40 svaru) 
kasztuoje 38 auksines kapeikos 
o priesz kare deszimts kapei
kų, pūdas blekes 6 auksinei 
rublei; pūdas geležies trys rūb
ini. Drapanos isz menko rnate- 
rijolo 70 doleriu; marszkinei 
nuo 5 doleriu, ezeverykai nuo 
10 doleriu, inoteriszki nuo 12 
doleriu. Maistas kasztuoje tris 
kartus daugiau ne kaip vaka- 

Europoję. I ’a < le j i nfa s
larbininko kas dien arszesuis, 

mokestis maža o viskas 
nesvietiszkai pabrango.

s-..... .

“Už kokios deszimts metu 
Kinai, Rosije, Vokietije, Japo- 
nije ir Indije susitvers in vie 
na milžiniszka draugavo ir 
ejs priesz europines vieszpa- 

teip kalbėjo garsus
kiniszkas diplomatas Sun Yat 
Sen del studentu ant juju susi
rinkimu Kantone ana diena.

Gal lyg tam lajini kitos 
vieszpatyjitos suras laida kaip 
atsiapirt užpuolikams. 

..  I
Ana diena sitdže John Mc- 

Carpenter isz Pittsburgho ne- 
mielaszirdingai paniekino ap- 
sivodima vaiku svetimszaliu 
kurio neyra apsipažinia su tie
soms szio sklypo. Priesz ji sto
jo jauna itpliazka naoteie Gio-

bolszevikiszkoje

aplaikePennsylvania Jiplaike 15,- 
828,494.40 doleriu nuo automo
biliniu laisnu per 1923 metn, o 
iszduota laisnu 
visokiu automobiliu.
konia pifskctvirto milijono do
leriu daugiau m* kaip 1922 me
te ir 763,960 automobiliu dau* 
giau. Szin^et skait lis automobi
liu badai daejs 
milijono.

del 1,090,261
Thi vra

lyg pusantro

Per talpinimu padekavoniii 
nuo musu skaitytoju susirasze 
apie deszimts giminiu apie ku
riuos vieni kiti nieko nebuvo 
girdojji . (i* (langelį motu. Tas 
duoda suprast, jog skaitytojai 
su at yda skaito jas ii* yrn tik
ros.

• daugelį motu. Tas

rains iszvažiuot i.

kurios drau-

Imigiacijos sekretorius su
malu* visai iirinleisti imigran
tu isz tu s'/aliu, 
džia jauniems ir sveikiems vy- 

Prie tokiu
szaliu priklauso Lietuva ii* di
džiuma kitu valstybių, kurios 
neleidžia savo jaunu vyru svo
tui*, nes priraszo juos kariuo
menėn. Bet kasžin ar kongre
sas priims ta užmanymą?

Statistiniais 
metais Klaipė

dos kraszto nusižudo 20 asme
nų, 14 vvru ir (» motervs. 1922 
motais nusižudo
isz ju 14 vyru ir 3 moterys.

Klaipeda, 
daviniais I9‘2l

17 asmenii,

Kaina 35c. 
a pliekose

Kūdikiai mėgsta jj I
Jie net prašo (langiaus! 

Bet kuomet jie yra labai ir dar ne
gali kalyti, tuomet jų ak\s kalba u* 
ju<»>—tik pastebėk it kaip jie u ar įdega 
diiaugsmu, kuomet motina paima bonkij 

BzVMBINO 
Irę#. S. V. Pat. Biure.

Pastelrfkit Jų padangas nuryti ska* 
nlainrj viduriu paliuosuotoji), kokia tik 
kuomet nors buvo padaryta*. Ir jis yra 
lengyiauaiji, iienok veikia pu^ekmingiau- 
i ‘ 
jauati malonumo, pusitikėjlmj 

kuomet kudiki* jxaidnro neramiu, 

užkietėjimo. Miegok Aiqnukt ramiai. nrw 
austančiu rytu kūdikis vėla bus linkimas 
kai visuomet Baubino atliks iuvo darbą 
Ir atliks gvral I

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So® 4th St

Pastelrfk i t Jų pxttangas nuryti ska* 
nlainrj viduriu paliuouuotojii, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lenrvlauais* iienok veikia piMekmingiau- 
siai 1 Motlpm—jus nežinote to smagumo 

. . ’* \ I ir užai-
glrAlinimų, jei jus nenaudojate IHmiiino, 
kuomet kūdikis jm s t Jaro neramiu, micr- 

dktu—tat yru tikri tekiai vidurių 
i. nes i»u

zintu. piktu—Ui yra tikri žekhi 
užde irtoji m o. Mlefrok ftiqnukt ramiai

I

rinoje
< 
nes

I

Brooklyn, N. Y.^

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

tvatės, 9 9

vannia Sesj^a, 16 metu, turi «p-
skunde savo vyra UŽ barba risz-

I

Pigiau negu fabrlkos preke 6 puikus 
daiktai preke dar liktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
inlslykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurel, puikus isz- 
marglnli nikolio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvurautytas ant daug motu. 
G varant y ti balherio kilpelei plaukams 
kirpti. Revolveri# B.C. 
czei f- —’*-* — '-**-'-* 
kulkas, ir galite' apsaugoti savo na
mus. Peilis ’i geri geležeis, kamsztus 
traukti Ir stiklą pjauti, Gražus lencVu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.hritva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnani patiks. lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisluskite 25c stempo- 
mls o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavom in justi namus. Adresavokite:

PRACTICAL BALES COMPANY, 
1210 N. Irving Ave, Dept. G02. Chicago.

22 kalibro dru- 
ir grąžę! padirbtas, naudoja B.C.

Ii '4

„l

Brooklyn, N. Y. f Sausio 4 
diena, 1924 metuose, 
atsilsi Stanislovas Ijiikoszevi- 
czius urnai pasimirė po keliu 
valanda sirgimo. Ta paezia 
diena isz rvlo velionis atsikė
lęs nuėjo in bažnyczia, kaip 
paprastai jis darydavo beveik 
kasdiena — iszklausvdavo Szv. 
Misziu priesz eisiant dirbti, 
bet di(*noj(* mirties jis nedirbo. 
Po Szv. .Misziu isz bažnyczios 
iszo ja s paki kid I >o jo su d ra i įga i s 
ir pažinstaniais ir apėjus kelis 
blokus, 
South 2nd.

—— Be r koki lai
ka pas mus.buvo gana puikus 
oras su lietum, bet dabar nu
puolė sniegas ir drįs atszalo. 

, nes

III

amžina

gi’vžo namo. Eidamas 
gatve, arti Roeb

ling gatves urnai apsvaigo ir 
puolė žemen sumuszdamas gal
va in szalygat vio akmeni. Pra
einantieji žmones pakėlė ve
lioni ir pasodino ant laiptu 
szale stoviuczio'namb, o p. Juo
zapas Levendanskas eidamas 
pro szali patemijo, kad tai jo 
kaimynas yra tokiame padėji
me ir prikiartines užklauso 

kas atsiliko su tamstaVe
lionis negalėdamas nieki) dau
gi}) us kalbėti kaip (ik pasakė 
savo adresu ir melde p. Lovon-

$

f uolu i užbaigė 
kalba. P.

i *

dausko 
ir su 
savo 
pasidarba vus
ligonines 
velioni ir

ro^,prieszingus

Darbai ejna labai menkai
kaip kur 

tik dįi’ba. No 3 (Jii;ba. nevi so
dos. Žmonelių' randasi daug be 

nežino

kasi klos uždarytos,
dirba.

balius, 
ant jojo nepriims, 
keti doleri bausmes.

— Kaip visur, 
mus randasi 
telidžonlu 

I 
lloncla su

kas
turi nžmo-

O

darbo ir nežino kaveikti isz 
nubcldumo, bot ■ l$a<Į turėtu . i ... < . .. • "h ■' >
neimtu teip nubodn.
‘ * Sa ule ” t a i k i tai P gyv on tu ir 

A f I i. 1 ■ -■« A, ;

Export, Pa. 
ligai apleido

t rampai— Po
szi svietą. Ona 

Bauscviežiuto po vyrui Jurk- 
sza i ti en o, j >a likdama, d y d e I i a m 
niilindimia vyra ir poakes (luk
terės, senus tėvelius Lietuvoje 
ir du brolius Anieriko *—'Mi
kola ir Juozą ir daug giminiu. 
Velione paėjo isz Suvaiko gub., 
Kalvarijos par., Susinyku kai
mo. Kas geistu isz giminiu da- 
žinoti apie josios mirti, tegul 
raszo pas Sylvester Jurkszai- 
tis, Box 110, Export, Pa.

■ V ’
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Mokėjo Padalyt.
■i

i l\ji vga A
teip ir pas 

Smorgoniszku in 
po stabasr> i oii * w '■ " kį J S ji , ,

Gyveno'chi5-' brolei: Motiejus

4 i

kurie
visokį om H' pa giri om s 

del /laves, (’zionais yra vienas
tekis, kuris iižsitraiikes muli
ažai nes, giresi buk ji lietuvisz- 

vnldžo ragina atvažiuot 
garbinga

ka valdžo ragina 
apimt itngszta ir 
dinsta “dog keczorio.
lyg sziam laikui da vis tranko
si po miestą, o
prezidentas neatsiimto jam ant 
szipkorl cs.

Nesutikimai torp vedu
siu porelių czionais kaip ir vi
sur. Nekuriu norėdami būti 

labai stailisz”
inus ant persiskyrimo, nes isz- 
miidingesui pasibueziavo, nt- 

vioni kitiems kaltes ir
A b ra-

Bet

gal Lietuvos

4 i užveda teis-

leido
vėl gyvena su taikoje, 
homo Simus.

^4

t 
su gaidomis ar na

toms del Piano, kurioje randa
si 27) Liotuviszki szokiai ir 1.1, 
sutaisyta lengvam bude. Pre- 

(14 
(leorgi & Vitak Music (’o.

4639 S. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

ir Kaulas. Kaului buvo baisus ^’,e* l)el peezta.
ne turėjo ka valgyt o ■

T
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IICUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vicnntinh vandeniu kėliau Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southainptone. 

Lietuviai ypatlszkal lydėti
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Karef 
Pi I lava 3 k lesa $106450. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
seda ant laivo Pillavoj važiuojant 
iri Sonthamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcztanfd laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

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

CUNARD LINE 
2& Broadway* 

New TorL

’•■i
'J
i

■t7

va rgas, 
turėjo iszinaityt kelioleka. vai-i 
k u. Jojo puti turėjo sena visž- 
ta. .Paėmė Raiilns taja viszta, 
iižmnszo ja ir nunesze pas po
ną.

Ponas nusidžiaugė ir užkhin-Į 
so kiek nori už viszta.

Kaulas atsake tik tiek 
yra alkanas.

— Na, jeigu esi ifizalkes, tai 
ateik pas mano ant piet.

Kaulas atėjo ant piet. žiuri, 
ant stalo stovi kiapsnis o jojo 
viszta ir guli ant stalo. Liepp 
jam valgyt, kiek tik sjiu vėli
na. Kaip pradėjo valgyt, teip 
ir neužilgio 
Kada pabaigė, 
jam taja viszta padalyt terp

/

privalgę soezei.
ponas paliepė

«
i

Scranton, Pa. Ket uriolika 
vvru likos siiarosztavoti o d n 
randasi ligonbutije, kurie likos 
sužeisti laike kruvinos musz- 
tynes salime Old Forgo Pane- 
delio vakara. Kada du konszta- 

areszta voti musz-
pasveikino juosius su 

bonkoms, krėslais ir kitokiais 
ynagois, sumuszdami konszta- 
belius mirtinai.

ponstvds, nes,teip, kud ir juin’l 
pasiliktu.

Kaulas paomo peili, nupjovė 
galvele ir padėjo priesz ponia; 
nupjovė gala nugaros ir pada
vė ponui; priesz panele padėjo 
kojas ir sako:

— Asz vargszas

4
LSpencer, Mass. — Pirma 

diena, Sausio, per Naujus Mo
tus mirė Ona Czožauckieno, tu
rėdama 76 metus amžiaus, isz- 
gyvendama Amoi’iko 50 metu. 
Velione paliko dydeliąm nuliu- 
dimia. vyra. Juozą, 
ligonbntejo nevaldydamas ran
kos ir kojos, todėl paskutinėjo 
valandoje negalėjo pasimatyt 
su savo myleina priesiegelia. 
l’eipgi paliko 
Al are MeKno isz
Mass., ir Ona. Kiirelaitionia isz 
Spencer; du sūnūs Juozą, Wor
cester i, Mass., ir
Bostono; viena broli Juozą Po- 
czinli Worcester! ir vienuolika 
anūkėliu. Paskutinius szeszis 
nudus iszgyveno pas dukteria 
Ona. Knrolaitieno, kuri prižiū
rėjo savo sena, motynelia kaip 
privalo daryt gera dukrele. Ve
lione labai mylėdavo skaitvti 
visokos knygas ir buvo skaity
toja “Saule”
Senuke labai nudžiugo, jog su
laukė paskutine diena sennjn 
metu, bot naujuju nesula.uko ir 
niekas to nešitikojo, idant teip 
Maigai apleisiu sayo mylomus. 
Laidotuves 
ežioje su 
goms Szv. Kažancziaus bažny-

11 ill
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

OKDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnnvima.

ROTAI MAIL STEAM 
PACKET COMPAMY.

Mew Twrk.
arba pas vietinius agentus.

belei atėjo 
t likus,

i

suvalgysiu i 
stuobri. 1

Ponui tos dalibos patyko ir J 
Kaului daug pinigu ir 

rugiu ant duonos del vaiku.
Kada, dasižinojo

Motiejus,
visztas ir nunesze iri dvaru.

Ponas paemias
klauso jo ka už jais nori.

Motiejus atsake:
— Alkanas esmių.
— Tai ateik

kuris gulikad ji parvežtu tenai 
amžinai 

Levondauskui 
pribuvo vienos 

A minda ūsas paėmė
parvežė namo apie 

11 valanda priesz piet. I \lgu- 
lejas vos gyvas iki 7:20 po pie
tų pasimirė. Velionis buvo ne
vedus ir paėjo isz kaimo Szil 
sodžio, parapijos Gražiszkiu, 
apskriezio Vilkaviszkio, Lietu
voje. Buvo gimęs apie 1866 
metus. Atvažiavo in Amerika 
Imdamas apie 17 metu amžiaus 
ir pragyveno beveik visa laika 
Brooklyne,

praleisi u
kelis

4

i

davė

iszski riant
Sheboygan,s

dvi d u k toros: 
Springfield,

Antanu isz

NUOPADEKAVONES 
MUSU SKAITYTOJU.

apie tai 
užmuszo kol uros

H

'k-

Sveikinu su

met us
Wis.

Velionis vede tikrai pavyz-
linga-dora gyvenimą. Buvo

visa redyste 
szeis nicteleis, vėlindamas su
laukti kitu meteliu sveiki ir 
suneziu szirdingas padekavo- 
nos už teip puiku knlcndoii ir 
laikraszti kuris yra, geriausiu 
ir smagiausiu visam Amerike.

S. K. Burdine, Pa.

visztas už-j
I

I

No. 791

gyvenima.

piet.
pas mano ant

ant piet;

per or>.) metus.

Atejo Motiejus 
žiuri — visos keturios visztos 
guli iszkeptos ant stalo.

tuojaus, in

26 Broadway, 
» arba nas

ii

.

( 
tikrai isztikirnas savo tautai ir 
Katalikiszkai bažnveziai. Buvo 
atsargus kalboje ir teisingas 
pasižadėjimuose, ({ausiai rėmo 
netik Lietuvos reikalus bet ir 
kiekviena dora ir naudinga su-

Ypat ingai mylėjo 
vaikelius

manvma.
mažutėlius vaikelius ir prie 
kiekvienos progos gausiai ap
dovanodavo juos.

Stanislova
savo 

mirszdavo ir savo giminiu. 
Kaszinedavo jiems laiszkus ir 
kaip kuriems isz ju siimsdavo 
dovanu.

Jis paliko nubudime 
tikras sesutes 
lauskieno, 
parapijos Bart ninku

A. a. 
nei ik

s rūpinosi 
ateitimi bet nepa- 
ir

Amerikoje

savo 
Antanina Ar- 

kainio Grajausku, 
, apskri

ezio Vilkaviszkio, Lietuvoje ir
antra sesute Marijona Brokio- 
ne, Sheboygan, Wis., Ameri
koj. Paliko keletą seserų sunu 
ir dukterų kaip Amerikoje 
taip ir Lietuvoje ir taipgi to
limesniu giminiu
kuriu antraszu nežinau.

N'elionis priklauso in kara
lienes Angelu lietuviu parapi
ja, iii dvi pagialbines draugi
jos ir iii viena apdraudos kom
panija luomi pilnai aprūpino 
savo iki amžinojo gyvenimo.

Szermenys atsibuvo pas p. 
Petrauskus, po No. 51 So. 3rd. 
St., Brooklyn, N. Y. Tapo pa
laidotas, su dvejomis Szv. Mi- 

Ka ra 1 ienos Angelu
bažnyczioje, Szvcnto Jono Ka
pinyne, Brooklyn, N. Y. Sau
sio 7 diena, 1924 m. Palydėjo 
velionio kuna in kapus vieti
nes parapijos klebonas, Kun. 
S. Remeika ii 
nūs Kun.
dvieju draugyseziu komitetai

SZlOiniK,

jo krikszto su- 
J. Simonaitis ir

9 

kiti draugai ir pažystami. Lai
buna A. a. Stanislovui lengva 
—ramu ilsėtis szioj szaloloje.

A. J. V.
• < .

Grand Rapids, Mich. — Apie 
musu apygarda noblogiause, 
darbai slenka vidutinei, žiema 
ja h užstojo ir gana szalta o 
sniego užtektinai. Lietuvei gy
vena gana sutikimo; nauja 
bažnycze jgu baigo inrongt per 
darhszavjrna ; F ' "
Antano Doksziiio

4, .k.'S j ' ■ ■ t ■ ii ' ■ ■
, * ? r-

darbszuvtmn

gana sutikimo; nauja
M L A

prabaszcziaūs

x,
M "i

atsibuvo Petnv- 
bažny finoms apej-

ežioje ir palaidota ant vietiniu 
kapiniu. — Lai silsysi amži
nam atsilsi sena musu skaitv- 
toja pergyvenus 50 metu sziam 
laisvam sklypia.

Brooklyn, N. Y. — Teko gir
dėti nuo vieno isztikimo “lais- 
vieczio”, kad kum 
jau esąs apskundęs “Laisve

7. Petkus 

už szmeižta, kuris buvęs tilpes 
pastaniisiais vaidais kun. Pet
kaus parapijoje. Pereita szcsz- 
tadieni ja.u tape intoikta 
vei” summons, kuriuos intoi- 
kos p. Do Kennipp.

— Mažiausia kūdikis, ko

summons
i i La is

kis kada, gimė szibje apylinkė
je, yra dabar Long Island 
College ligoninėje, 
mergyte, gimusi tėvams Ernes
tui ir H’eresai Schuster, 325 
Henry St. Ji gimė tiktai pus- 
septinto menesio isznesziota 
pas motina, svėre arti dvieju 
svaru; galvuko turėjo visztos 
kianszinio didumo, o kojuke, 
sulyg motinos nykszcziu.

”-1***’*" » 1 ji •

Tai yta

f

Kewanee, Ill. — 
blogai, bedarbiu galima matyt 
visur. Szvonte perleidome ga
na grąžei. Moterėles pas mus 
labai darbszios, todėl ir giresi, 
jog pinigėliu turi, bet kas isz 
to, jeigu ejdamas dirbti palie
ka. stnboje mažus vaikuczius 
be priežiūros. Kitos vela net 
prukaituojo dienomis ir naktį- 

, o reikė
“karsztas džia-

Darbai ojna

mis prie samogonku
žinot, jog tai
bas‘”

Buvo in czionais atsilan- 
‘ ‘ rabinas ” su šĄvo tfoye, 

bet niekas ji nepriome jr tiiro;
kės

jo įszdumt vela isz kur pribu
vo.

m ll.i.ll WW

kaiiupgerupiso. Pienu J?

< 4 •: .v,.; / Z .. ■

Parapijos voikahii ej?ij\

šio bus pa rengt as puik 
rėlis ant naudos paruti* ’
sip blip pabengtas pųikps vukti" 
relis ant naudos parapijos.r. , * .Oi vjg0
k i u

’"'V

Asz senas tomistu laikrasz- 
sveikinn su 

11 io tai s, vėlindamas

kuris

ežio skaitytojas, 
nanjeis
tnmistoms kannogorituisio pa
sivedimo justi darbosia isz- 
loidincti per ilgiausius metus 
top puiku laikraszti,
szvieezia ant viso pasaulio, ku- 
riamp, žmogus suranda sma
giu skaitymu. Aplaikiau ir ka
lendorių nž kuri jum szirdin
gai aeziu ir dabar prisinncziu 
peniu me ra ta. ant 
Su pagarba

No. 8133

viso meto.

— J. S. Chicago

Nors mano laikas da nesuejo 
bet prisinncziu jums užmokesti 
už “Saule”, nes žinau kad ir 
jums pinigai labai reikalingi. 
Jus niaue mieli Boczkauskai 
nepažystats, nes buvote da ma
ži Lietuvoje, bet jusu teveli ir 
motinėlė pažinojau gerai, nes 
ne viena plotkelia mums atue- 
sze būdamas vargamistra Alvi
te, bet. jau abudu numiria ir 
duok Dievo jiems dangų. Jusu 
užsiėmimas sunkus bet ka da
ryt, visiems reiko sunkei dirb
ti ant szmotelio duonos czion. 
Vėlinu jums kanuogeriausio 
pasivedimo. \

— M. M. Pen. Sta., PaNo. 1721

.Siuncziu szirdingai aeziu už 
.dovana kurias aplaikem, yra 
tai labai puikus 
Musu vaikai ir moka skaityt

, nes iszmoko isz / 
laikVaszczio. Jau szoszi

> 9 
9 

kuri yra goriausiu mokytoju 
jaunos gent-

kalendoris.

lietuviszkai
j u su
motai kaip skaitomo ‘‘Saule

Ponas a t si Hope 
,U; SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS
I

taisės visztas torp mus nes teip Į gerai žinomas specialistas, 
idant visi turėtumėm ka vai- 
(iry |

Motiejus paemias viena visz
ta. padėjo priesz poną, antra 
priesz poniai ir treczia panai
tei o pats nieko ne paėmė.

Dabar dalyk. Motiejau,

ATSAKINTAS

Ponui tas no patyko, tviksta I 
Motiejui per žandus ir tuojaus Į • k • w

I

nusiuntė pas Kaula, idant tas, 
pribūtu dalyt visztas.

Kaulas pVibuvo dalvt vvsz-i 
tas.

Ponas liepo sėst prie stalo o j 
Motiejui liepo stovėt ir temyt
I W i \ a 't I I 4 v « « I A % #1 s I ■ ■< A w » » 4 r-M

valah-

ir viszta — 
ponaite ir 

asz, vjir-

kaip Kaulas dalins visztas.
Kaulas pamišti nias 

dele teip pradėjo.
— Ponas, poni 

tai trys; ponaitis, 
į . 
'g „
— tai ir trys.

Ponas nusijuokęs szirdingai 
paszauke:

— Matai Motiejau, tavo bro
lis gerai mums padalino, ka 
mums davė ir pats sau pasilik 

Už tai duosiu Kaului du’ 
daugiau rugiu ir pinigu, o ta- 

jog buvai užvidus, ba tu-‘ 
ri ka valgyt, liopsu iszmest isz 
griuezios.

Kąip ponas pasakė teip ir 
padare. Kaului davė daug ru-^

yiszta — tai trys; o
Ringas mužikas ir dvi visztos

ko.

ve

gi u ir pinigu, o M otiejų iszva- 
ro isz kaimo.

del lietuviszkds ;* 
kartos. Kada'“Saule” atejna, 

o kiti aty-tai vienas skaito, 
džiai klauso puiku skaitymu. 
Mos gyvenamo torp svotimtau- 
eziu, ant farmu, tai musu vai-
kai visai užmirsztu lictuvisz- 
ka kalbai kad ne ‘ ‘ Saule * ’. Tnk- 
staiĮGzius kartu del«u\Tju jums 
už tai jr kad pjovas duotu 
jums sveikata tol į aus birbti 
del lietuviu liibo ir kad “Sau
le” niekad nenustotu szviost i.

jums sveikata tolinus įdirbti 
del lietuviu labo ir kad “Sau- *' ;r.-• ' 'ii ■ . i f r f i ■ ’ '

Yra tai sunki užduotis del re
daktoriaus, bot Dievas jum už
tai atlydins yįįsame.
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GCrCkis Pain-Ęfpsllorlo Trynimu
Nelauk Ilgi to, kuowjet Jau bu<i pri- 

vęr»tux atsigulu, t’o aunkium <Ueųps
Nelauk lijffi. to. 'kuowjet jau buM i>ri-

durtini, savo rankom. kojom >r pečiam 
suteik pahnevinimq !

Žmogus, kuria dirba su savo musku
lais, tiegalb būti sergančiu. l’ainAginklt 
Pah'tsHlhriu išsitrinti skaudamu* pelas.

čiij winariij.J f*ąin-Ė*pell«rū palaiko 
sveikus žmones auroje padėtyje!

33c. (r VOo.l'tOi bunka ttpttokoae. •

Huteik pahngvinitnq !
žmogutį, kuria dirba su savo linuku- 

lala, jiegąlb būti sergančiu. _ riimAg'inklt

_ lAvengklto skaudamu pečlij ir diegiau*

sveikutį finonęs auroje padėtyje!
Sflc. (r "00.1‘iih bouka aptiokoac. •

F. AD. RICHTER A CO.
104.114 S®. 4th St., Brooklyn. N.Y.

IR GREITAS
GYDIMAS PER NAUJAUSI
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOT CITY'bus kožna Utaralika 4
20 E. Centro St.' ant antro Bore. 

Ofiso valandos: 0 ryte Iki V vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.
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IDAKTARAS HODGENS r
PhiUdellphia BpecUUttM 

UžolseRcjulR If ChroRhikR Ugv 
Eikite tea kur esate tikri kad gau- 

alte tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
llszka gydimą, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavime. 
Gydime ke aplaikote nuo menes yra 
gvarantuotaa..

Jeigu esate silpni, nervlaski ar 11- 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mano ir >a»- 
iaptlngai pasikalbėsima Lenkti yra 
pavojinga.

Vidirin netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, nikimlmas ir sukamas po val
giui, , ganai* svalgnlis* silpnumas satr- 
dles* ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos* iszberimaL papueskoe. 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydime 
j Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidlia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar Štokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jumi pa
ženklino, jaigu taip ui matykite ma
na

Bamatisnas visokiuose padėjimuo
se, telppgl Užtino ir aztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime

Ar esate nervuotl ir tvoto nuodiju, 
silpni Ir nuvargo, palUo isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant To
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, istbliszkuaia Ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
akauamas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleja stokaa en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Uz tin Ima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir specialeo ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

AtelMto gausite rodą dykai. Po tam 
tszalszkinslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonoa nuo dak
taru, lojeriu ir dvaalszkuju. Tio gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti por 
garsingiausių* Europos ir Amerikos 
Specialist us:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens būna 
kožnn Šerėną ir jo ofisas tenaia yra po 
No. 41 BROAD ST. Oftaoa valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
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Lieturiszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN 
4 B. Main St. Du Boto, Pa.

Siunskit ir in Lietuva ‘ ‘ Sau
le” apt Romiau pmlpoto ac|te

ęzįcįnii18. J’ Kiujciaiįi ęziomiis viąo- 
pakrUJpu'. žmhiiiii. Vieni 
nūs szok už akiu. Kiti>
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\ I PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
Verte S. Bleii. ' V**? * U A

/
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A

t

ir

ka rėžiais 
atnoszk - 
ta.

vandenėlio atsigerti
ton man bus karsz-

— Sudiev.
....  Asz nenoriu, -

— Greitai ketvirta.
— Sakei anksti iszvažiuoja- 

mo.
— Auszta penktoje.
— Na tai, penktoje. Sztai ir 

reikėjo...
Tamsoje, ant aiksztelos, su

stojo. Toliame atokume, už re
tu, permatomu, kaipo žiema, 
medžiu, nekalbiai judėjo dvi 
liktarneles: ten stovėjo kartu
ves.

— Kaliosza pamecziau, 
pasako Sergejis Golovinas.

— Na? — nesuprato

Kaliosza pamecziau. Szal-

Verne-
ris.

ta.
— O kur Vaši Ii j ?
- Nežinau. Sztai stovi.

Tamsus ir nejudąs stovėjo 
Vasil i j.

— O kame Mūšia ?
— Asz ežia. Tai tu, Verncri?
Pradėjo dairytis, vengiant 

žiūrėti ton pusėn, kur tyliai ir 
baisiai — suprantamai tose 
judėti liktarneles. Kairėn ap
nuogintas miszkas, lyg kad re- 

didelis, 
Ir isz ten

ramstis ir nejudąs

matesi kas-tai 
baltas, plikszezias. 
ėjo szaltas vejas.

— Juros, 
Golovinas,

t^jo,

— sake Serge ji s 
insiuostvdamas ir 

gaudydamas gerkle orą. — Ten 
juros.

Mūšia skambiai atsiszauke:
— Mano meile, plaezin, kaip 

juras!
— Tu ka, M tįsia *
— Mano meile, plaezia, kaip 

juras negali intalpinti gyveni
mo krantai.

— Mano meili', plaezia, kaip
- pasiduodamas balso

garsui ir žodžiams, nžsimans- 
t an ežia i atkartojo Sergej is.

— Mano meile, plaezia, kaip 
juras... — patvirtino Verneris 
ir staigiai linksmai nusistobe- 

Muska! kaip tu dar jau-

juras,

jo: —
na!

Arti urnai, pagal
Vernerio ausi, pasigirdo karsz- 
tas, uždustas Uzigonolio sznab- 
ždejimas:

— Pone, 
tai, a ?
O ten tai, kas, kur liktarneles, 
kartuvples, ar kas? Kas-gi tai, 
a ?

Verneris pažvelgė: Uzigone
lis siūbavo prioszmirtiniu kan
kinimu.

— Reikia atsisveikinti... 
pasako Tanio Kovalcziuk.

— Palauk, dar nuosprendi 
s, — atsako Vornoris. — 

O kur Jansonas ?
Jansonas gulėjo ant sniego 

ir szalimais su kuo tai tąsėsi.
užkvipo na-

skaity

urnai, pa ežia

M iszkas<> pone.
Vieszpatie, kas gi tai?

Staigiai asztriai 
szatyrnu spiritu.

— Na kas ten, daktare? Jus 
greitai? —- kas tai nekantriai 
paklauso.

Niekis, paprastas nusilpi
mas. Patrinkite jam ausis snie
gu. Jis jau atsigauna, 
skaityti.

Szviesa

paprastas

reikia

slaptos liktarneles 
nupuolė ant popieros ir baltu 
be pirsztiniu ranku.

— Gerbiamieji, 
sprendžio neskaityti, 
ji žinote! Kaip jus?

— Neskaityti, — už visus at- 
ir Ii k t amele

gal nuo-
juk jus

sake Verneris 
greitai užgeso.

Nuo popo taipgi visi atsisa
kė. Ir tamsi plati szmekla ty
lant ir greitai atsitraukė in gi
luma ir pranyko. Afatomai, 
auszti pradėjo:

I

shiegas paba
lo, pajuodo žmoniu figūros ir 
miszkas paliko retesnis, liūd
nesnis ir prastesnis.

— Gerbiamieji, reikia (‘it i 
po du. Stokites in poras, kaip 
norite, tik meldžiu pasiskubin
ti.

Verneris parode in Jansoną, 
kuris jau stovėjo ant kojų, lai
komas dvieju žandaru:
i — Asz an juo. 0 tu, Sbrioža 
imk Vasili j. Eikite pirmyn.

— Gerai. __ <

reikia

Asz su juo. 0 tu, Sbrioža

— Mudu su tavimi, Musicz- 
ka ? — paklausė Kovalcziuk.— 
Na pasibuezinosime.

Greitai pasibueziavo, Uzigo- 
nolis bueziavo kietai, kad net 
dantys jautėsi; Jansonas 
niinksztai ir snvelusiai, pusiau 
I) ra s i ž i o j n s ia ge rk Ie, 
ma, jis rodos, ir nesuprato, ką 
bedoros. Kodą Sergejis Golo
vinas ir Kaszirinas jau paėjo 
kelis žingsnius, Kaszirinas 
urnai sustojo ir pasakė garsiai 
ir aiszkiai, bet suvisai sveti
mu, nepažinstamu balsu:

— Sudiev, draugai!
— Sudiev, draugo, 

lojo jam.
Nuėjo. Paliko tylu. Liktar

neles už medžiu nejudamai at
sistojo. Lauke riksmo, halso, 
kokio-nors trinkszmo, — bet 
ten buvo taip tylu, kaip ir ežia, 
ir nejudamai geltonavo liktar
neles.

— Oh, Dieve mano! — kas
tai keistai sukrankszte. Apsi
žvelgė: tai prieszmirtiname 
besikankinime blaszkesi Czigo- 
nelis. — Karia!

Atsisuko, ir

jautėsi;

— žino

žingsnius,

rikte-

vėl buvo tylu. 
Uzigonelis blaszkesi, gaudyda
mas rankomis orą:

— Kaipgi tai taip! Gerbia
mieji, a? O man vienam, ar ka ? 
Drauge tai linksminus. Ger
biamieji ! Kas-tai ?

Pagavo Verner i 
su gni a u ž i a n cz i a i s ii 
žianeziais, tarsi 
pirsztais:

— Pone

tai

už rankos
• atgniau-

žaidžianeziais

mielasis, nors tu su 
manim, a? Padaryk mielaszir- 
<1 y s t e. n ea t sa k y k ?

Verneris kankindamasis at
sake :

Negaliu, mielasis. Asz su
JUO

pažengi' priekyn ir

— ()h tu, Dievo mano! Reisz-' 
kia, vienam. Kaip-tai? Gei'bia-j 
mie ji!

Mūšia
tyliai pasako.

— Eisiva su manim.
Uzigonelis atsitraukė ir kei 

tai iszvert e 
.i« •

savo kaitimus in

Su ta vinį i ?
Taip.
kiūrėk. Koki mažutėlė! O 

O tai jau 
geriau. Ko ten!

— Ne, nebijau!
('zigonelis iszsisziepe.
— Žiūrėk! O asz juk galva

žudys. Neatmeti ? O gerinus tai 
nereikia. Asz ant tavęs pyk
siu.

Mūšia tylėjo ir silpnoje pa- 
szvaiteje auszros jos veidas ro
dėsi iszblyszkes ir užsimąstęs. 
Paskui urnai greitai priėjo prie 
Czigonelio ir, uždėjus rankas 
jam ąnt kaklo, tvirtai ji pabu- 
eziavo in lupas 
pirsztais už pecziu, atitraukė 
nuo saves, papurtė — garsiai 
pliauszkedamas, pabueziavo ja 
jn lupas, uosi, akis.

i — Ei va!
Staigiai artimiausias karei

vis kaip-tai pasviro ir atgniau
žė rankas, paleidęs szautuva. 
Bet nepasilenke, kad ji paim
ti, o valandėlė nejudomis pa
stovėjo, staeziai pasisuko ir, 
kaip aklas, ėjo in miszka per 
sniegą. .*■ '■

— Kur tu? — persigandu
siai pratarė antras — Stok!

Bet tas vis taip pat tylint ir 
sunkiai brido per sniegą; tur
būt užlipo ant ko-nors: susiū
bavo rankomis ir 
veidu žemyn. 'Pa i p ir pasiliko 
gulėti.

— Pakelk szautuva, rugszt i 
vilna! O ne, tai asz pakelsiu!— 
garsiai pasako Uzigonelis. — 
Tarnystes nežinai!

Vėl neramiai suvirpo lik ta r- 
nelos. Užstojo eile Vernerio ir 
Jansono.

— Sudiev, pone! 
riktelėjo Uzigonelis. — Aname 
svįete busime patinstami, kada 

I pamatysi, ąeątsįsuk, Dar ret-

■ T 

r'
nebijai? asz vienas

Asz

Jis paėmė ja

parpuolė

garsiai

prabilo 
Jansonai apsivėlusiai. Bot Ver
neris paėmė ji už raudos ii' ke
letą žingsiiiu estoncas pats ėjo; 
paskui buvo matoma — jis su
stojo ir įiarpnolc ant sniego. 
Ant jo,pasilenke, pakele ji ir 
nunesze, o jįą silpnas spardosi 
noszanczįose ji rankose. Kodėl 
jis neroke? Turbųl nžmirszo, 
kad jis turi baisa.

Įr vėl nejudamai atistojo 
goljonuojanezios liktarnes.

O ąsz, Mnsiczka, 
viena,,
Kovąlczitlk. — Sykiu gyveno
me, ir sztai...

— Tąnbczką, mylimoji...
Bet karsztai insikiszo Czigo- 

nelis. Laikydamas Alusia u.ž 
lankos, tarsi bijodamas, krtd 
dar gali atimti, jis smarkiai ir 
nuotikiai prakalbėjo:

— Oh, poni! Tau vienai gali
ma, tu tyra siela, tu kur tik no
ri, viena gali. Supratai? O asz 
up. Kaipo galvažudi...
pranti ? — Man vienam negali
ma. Tu kur lendi, pasakys, gal
važudy? O juk ir arklius vo
giau, dievaž! O su ja asz kaip... 
kaip su kūdikiu, supranti. Ne
suprato?

— Suprato. Kagi 
Duok, asz tave dar pabucziuo
siu, Museczka.

— Pasibucziuokite 
cziuokito, — pagirdomas Czi- 
gonelis moterims pasakė. — 
Jusu dalykas tok is, reikia ge
rai atsisveikinti.

Nuėjo Mūšia

v- j ■
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Kurczias Kasparas
1 P

vėl

reiszkia, 
lindimi pasakė 'Vania

bijodamas, kad

su-

eikite.

* I pasibu-

A r girdėjo kas apie. Imlia hitrod 
Girai’dville prie Hairod, 

Kuri prisisemus su munszaime, 
Pasirodė Jclydele nęiszmanele, 

zVtejus pas viena moterėle,

Pradėjo langus dąąžyt, 
Bjąurei liežuviu makalyt, 

Prick, tam raudona kazoka 
szokt

Ir ant moterėles bjaurei lot. 
Tas atsitiko per Naujus Metus, 

Devinta valanda užbaigent 
senus metus,

Puiki pradže, ar ne?
Ka tai iždaro munszaine, 

Gerai kad toji gaspadinele, 
NeapszutinO’ laja pasiutėlė, 
Bot jeigu da karta teip pa

darys 
Tai szratais jaja pasveikys.

Neužilgio in tonais mano ku
rna atsilankys,

Ta ja bobelka pasveikys, 
Su koeziolu,

O bus jiai labai nemalonu.

prasmegtu

Pati viena namie gaspadinele J

Kętųresdeszimts motu per 
gyveno^ su savim senas Kaspo- 
ras ir jojo (pati 
taikei ir sutikinie, Kaip Dievas 

Per ta laika visko

Katre, labai

prisakė.
datyre ir gero ir blogo, viską 
kantrei nukente priiminėjo be. 
rupesties ka Dievndis ant jujn 
užsiuntinejo. Katre laivo labai 
gera motore, kokios toli jesz- 
kdti, buvo glamoni žmonele,kdti, buvo
jog ant pirszto galojei vynioti. 
Jeigu vyrais pasakydavo, teip 
turi būtį, tai ir jiji sakydavo 

teip’’ p jeigu ne, tai ir Katre 
. Niekados

< l

^neM nesiginezino. 
Katro teipos-gi turėjo linksma 
būda ir mokėjo visada sulinks- 
myti Kasparo, jeigu turėjo ko
ki ergeli, tai ir ne dyvai, jeigu 
mylėjosi abudu.

Ne toli nuo juju gyveno gar-
si va id i nyko, visi kaime vadi
no jaja ‘‘pokliszka’*
va turėjo viena koja trumpes- 
nia ir visaip jaja kaime vadi
no: vieni, “kliviksztu” kiti 
^dribszia”. Kada būdavo Je
va savo liežuvi paleidžia, tai 
ne vieno nelenkia ne kuningu, 
ne szventuju, pradėjus nuo Szv 
Petro, o pabaigus .ant vaito ka-

Jeva. Je-

rodos ant sžimto
— Kazoka szol

džiaugsis, 
arkliu užeis! — Kazoką szoks 
ant tavo kapo. Ir da ka tau pa
sakysiu, jog padaro rasztus, 
kmp pats sake kąrezemoje... ir 
kaip tu mislini, ar tu gausi ? — 
Czo pprode szpign: —? nieko ne 
gausi ne kriioputes! Szpiga ir 
po visam! Tikėkie man, ba asz 
tikra teisybe kalbu jeigu nori 
tai pasakysiu kokie žmonis 
girdėjo.

Iszgirdus Katre tuosius žo
džius, net sudrėbėjo. No buvo 
jije godi ant to, nes tokios ne
dorybes isz szalies savo vyro 
nesitikėjo; o teiposgi ne pamis 
lino apie tai jog pati gal pirma 
numirti; bet szirdi jei .sopėjo 
jog nieko no užrasze.

— Jau asz žinotau,

pasakysiu

ant

I
- <

1

karvei o

re
— Tylėk duaZele, ryto turė

siu padaryt. *
—į- Tu Įįnivis ne paikai apie pa 

ežia.
— Tai-gi duszele,

pasitaisys, radau sziryt tvarte 
s ta ežia!

— Asz ilgiau ne vargsiu, tu 
galėsi imti slūgine — paszauke 
da garsiau — pajos?kokie ko
kia mergina. į

Tai-gi, toji padlina, kaip 
jaja pagausiu tai kojasasz 

iszmusziu, tiek bulvių iszkni- 
so! 9

A r t n sziandion suvis ap
kurtai t

— Bus gerai

%.

[T

ka jam 
pasakyti, kad aiszkei suprastu
tarę pckliszka Jeva.

— Ar isztikro žinai? 
klauso atsidusus Katre.

— No kalbekio jam kad del 
tavęs sako — tarė Jova, — bet 
duokie jam pamoksta, kad net 
per kulnis pereitu ir nieko ne
si bi jokie!

pa-

Katriute gal 
du koki meteli pagyvensiu ir 
numirsiu.

— O kokius tu užraszus pa- 
darei-klykia boba.

— Gerai kad iszvarei, ba po 
lietui gražus oras, tai karvuke 
atsigriebs.

— Mes motoras turime am
žinai rūpintis!

— Asz turiu duszele bobele 
atsake Kasparas.

— Kad ir tu 
velne mielini.

— Teip, duszele, gali! Asz 
žinau kaįd tu tikus prie visko o 
kad asz numiriau, tai ir da

senas, vienok
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ir Uzigonelis. 
Mergina ėjo atsargiai, paslys- 
dama ir, pagal paproti, pakel
dama sijoną; ii' tvirta), po ran
ka, perspėdamas ir užeziuop- 
damas kojomis kelia, vyras ve
du ja in mirt i.

Ugnis sustojo. Tylu ir tnsz- 
czia buvo aplink Tanios Koval- 
cziuk.
pilki
szviesojo prasidedanezios die
nos.

— Asz viena,

Kareiviai tylėjo, 
bespalvineje ir

visi 
tyloje

urnai pra
kalbėjo Tania ir atsiduso — 
Numirė Serioža. numirė

Asz viena, 
vie-

nSerioža, 
Verneris, ir Vašia. 
Kareivėliai, o 1 
na asz. Viena...

Ant juriu saule tekejo.
Dėjo lavonus in dėžės. Pas

kui nunesze. Su isztemptais 
kaklais, sn beprotiszkai isz- 
verstomis akimis, su isztinusi 
mėlynu liežuviu, kuris, kaip 
nežinoma baisi gėlele, kyszojo 
tarpo lupu, apaugusiu kraujo 
puta — plauke lavonai atgal, 
tuo paežiu keliu, kuriuo patys 
gyvi atėjo ežia. Ir taip-pat bu
vo minksztas ii' kvepiąs pava- 

sniegas, ir taip-pat

kareivėliai

nunesze.
su

irsari uis
szviežias ir tvirtas pavasarinis 
oras. Ir juodavo sniege Serge
fl 7....... .......szlapias, sumin
džiotas kalioszas,

Taip žmones sveikino užte
ka nezi a saule.

—:GALAS:—

jo pamestas, szlapias, sumiu-

e

^Ruffles,

9
. I <

Kad nors karta
Ir gala, gantu, 

'Pa s munsza i n ia vi mas
Ir su poileis pjaustimas.

Tas dėjosi per Naujus Metus 
salime.

Kur paeziame pasiutime, 
Su poileis susipjauste, 
Net gyslas pa pjaustė, 

Ir tai konia kožna karta, 
Kada tik in karezema at

vyksta.
Ne, lietuviszki tamsunai 
Tai mat apszviestunai, 
Girtuoklei — .gyvulei,

y

gyvulei
r Tai ne lietuvei.
Jau piktinasi amerikonai, 

Sako jog tai dydžiausi pagonai 
Tegul, tegul, teip ilgai nebus, 

Ba Dievas ne skubus, 
Bausme savo parodys,

Laukine veisle isznaikvs. a

Ne szunes to neiždaro,
Ką lietuviszki kucai padaro, 
Vienas vaikinas su mergina 

savo,
In Pittsburgu pasiymti lais- 

nius szliubui važevo, 
Gauja naktigonykiu lyg 

pui vijosi,
d i-

Alat pagadyt jiems norėjosi 
Tai net lyg stacijos, 
Paskui juos vijos, 

Palicmonai darbo turėjo, 
Kol ta ruja ižgeniojo.

Po tam porele laimingai 
važiavo,

. *
Ir dabar tiems naktigony- 

kams nei gero.• • •
Jau tam Šzenadorije, 
Užėjo tikra negerove, 

Mat isznaikino karezemas, 
Ir tai visas (?)

Ląisnus gavo

nu-

Bot paleistuvyste vis nenu
stoję, 

Kas kartas labjaus insįkęrioje,

tino. No galėjo spigoti ne va
landėlės, ne szi, tai kita trauke 
per dantis. Vyras josios jau per 
trisdeszimts metu turėjo pak
ramta nuo savo bobos ' ir jau 
senei troszko persikialt isz že- 
miszko ezyseziaus in dangaus 
karalyste už liežuvi savo bo
bos nelabos.

— Kartą, prilinkus Jeva prie 
Katrės kąlhejo: — Ar girdi, 
tu nieko ne žinai, tu nieko ne
matai. Tu mislini, jog tavo tas 
diedas Kasparas, tai yra szveli
tas, ir jog ka pasako, tai jojo 
žodžei yra szventi ? Tu tripine- 
ji nuo lyto lyg vakarui apie ji 
ir del jojo, o tu mislini jis yra 
del tavęs už tai dėkingas ? O jo, 
cįękiąghs! Jis da tavo iszjuo- 
kia! Kad tu žinotumei ka jisai 
dirba nuėjės in 
szi n karka! 
tai d a tu 
trauki.

Katre norėjo užginti, jog 
ne teisybe, nes Jeva tarė:

— Tu tylėk ir klausyk, duok 
man pasakyt. Jis moka priosz 

, o apie tave 
no paiso suvis. Jau sensti, pati 
neturi pasilsio, trypi ir tiypi 
nuo ryto lyg vakaro, kaip ark
lys alieniesįoi. Jeigu jis tave 
mylėtu kaip tu ji myli, tai se
nei butu paemes mergina ant 
tarnystes. O ka, neima, ba tai 
brangei kasztuoje, tada netu- 

jTotu užka gerti. Tu esi per 
daug gera ir per daug kvaila, 
tiktai dūsauji ir lauki smer- 
ties o jis isz to džiaugėsi, kaip 
tu paneria kas padžiausi. Ar tu 
mislini jis tavęs verks? O ne!
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PAJESZKOJIMAI.

Ar girdi

karezema su 
O kada sugriszta, 
jam czebatus nu-

tave iszsiteisinti

tai

Pajcszkau Marijoiios Gave- 
niutes, po vyrui S. Kajokięne. 
Mirė josios brolis ir paliko 
turto. Meldžiu atsiszaukt pa-

josios brolis

ežiai arba tam kas apie ja žino. 
John Gyldq,

— Katre prižadėjo pakalbėti 
su vyru pagal rodą Jevos.

iknt giluko Kasparo, viską 
girdėjo būdamas karna raitoją, 
kai abidvi bobos kalbėjo. Jisai 
buvo truputi kurczias, nes kad jauna vaikina gauti gali. Žinai 
ir viską aiszkei no girdėjo tai 
dasiprato. Klause ausis patem
piąs. Iszpradžios norėjo iszpult 
isz kamaraites ir uždadaiyti 
snuki senai raganai, nes sušilai 
ke isz akyvunio, 
pabaiga.

Kada Katre persiėmė tuom 
užraszu, nusiszypsojo senis ir 
apmislino plana, kaip padary
ti©.

'Paja diena Katre buvo ne
smagi ir tylėjo. Kasparas lau
ko nokantrei pradžios vainos. 
Rodėsi jam, jog ateis priesz 
vakar, nes pasibaigė Ant mažo 
urzgė joną.

Anksti prie pusryezu, Katre
Ant galo

'Vji

' i

J f

|iw

I
II

I
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M
J

jog

kad girdėti

tylėjo kaip akmuo.
atsiliepe Kasparas.

, ar gal liežuvis
turi suczianptajog

inadosii, 
Norint

— Kas. tati 
pastiro, 
burna ?

Tiktai to reikėjo.
— Jeigu nori, tai

— paszauke Katre. —
karta turiu tau teisybe pasaky
ti: ne duosiu save už nieką lai
kyt asz esu i u tavo pati o ne ta
vo szuo!

Kasparas ant kart apkurto 
ant dijdelio stebuklo.

— Ka tu sakai! — paklausė 
Sziandien mažai girdžiu — mie 
gojau ant kairio szono per 
ciela nakti, ai man suvis ausi 
užgulė... o ant deszines ausies 
teip kaip nieko no girdžu.

— Kad norint karta akvs

ant kairio

gana gerai, jog asz tave myliu 
ir lyg smert myleeiu. Prisiartyt 
kie, ba asz tave no labai gir
džiu.

Moterei net gerkle suskau
dėjo ir pradėjo leeziau.- - -

I — Tali reiketu kitokios bo
bos, kad prilaikytu kaip ant 
virves.

— Ar isztikro mane nori pa- 
buoziuot: — paszauke senis — 

szo art in du-kad tiktai nori, 
szele!

Stojo senis, paėmė bobai, už 
kaklo ir pradėjo buezinotis. 
Dingo Katros piktumas ir pra
dėjo verkt.

— Ka tu seni dirbi, — ka 
dirbi-*- kalbėjo szvelnei boba.

— Kad tu žinotumei kaip ta
ve myliu, tarė senis-pasakysiu 
tau ka naujo. Viską tau iszra- 
sziau. Kaip numirsiu tai ne už- 
mirszi apie mano duszia.

— O tu mano Kaspareli! — 
paszauke boba su aszaromis! 
— tu ne mirsi pirma asz mir< 
siu! mirsime abudu sykiu. t

Mėtėsi vyrui ant kaklo ig 
karsztai bueziavo.

— Jau dabar labai gerai 
girdžiu tarė Kasparas. Jait 
kairėj i ausis atslūgo.

— Dėkui Dievui! *—» tartjĮ 
Katre.

Tame laikia stovėjo už du* 
riu pageltele Jeva o iszgirdua 
puikia sutaiką Kasparo su 
Katre, užkeikė ir nuslinko per 
kaima, kaip szuo muilą suedes.
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Seržantas Sapiuel Woodfill isz

Abiems ant naudos
Kas pasius pinigus dabar, 

gimines dar gaus ,ant 
kalėdų, o jus gausite

tai jus 
szaltu 
labai puiku,* specialiszkai pieez 
ta del Baltic States. Bankos, 
kalendori. . k

Siuncaiame pinigus in Lietu
va, Rusija, Lejjkija ir in vięas 
pasaulio dalis, — dolereis ir 
litais.

Parduodame laivakortes ant 
visu Jinijm .

Priimame pinigus taupymo 
skaitoje už kuriuos mokame 4 
%, priskaitant prie sumos kas 
menuo..

Baltic

538 W. Pine St. 
Mahanoy City, Pa.f Szpicukai apie moterėles tu- 

pinoję, 
Munszaine atncszinejo, 

Bonkutesja, 
Pantukesia,

t5)

Mano brolis Jurgis Janu
laitis paeinaptis isz, Suvalkų 

, ,. .. Red.,
Tas del nekuriu labai patinka, Szumsku Gmino, Veterotiszko
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Marijampolės Apskr.Trindamas su
IMrlnd Fleiskanus 2
Niežti, niežti vi*q dienų ~ jįjį* net 2 

stebitės IA kur tų pleiskanų tiek t 
imasi ! Juo daugiau jiw kasote, Juo A 
daugiau pleiskanų Rpuola iA juiij gab 
vos, suterAia jusi) drabužiui, daro IMK (t 
malonumo kiekvienam arti omu* X 
Clam, Ir via neapsakomai ! U

Raffles - j
UI prašalimi. Rufft^ vra tonikų M 
galvon odai !r plaukams. Kuf/fea yra X 
pldakanų naikintojas su pulldomia W 
punekmėm la. A

Ir tame nėra jokius paslapties X 
11 Rufffat yra sudarytan gabi t; ir pat v- N 
K rusių kemiktj, kurie išdirbo formulę X 
M specialiai paskirtų sunaikinimui plel^* N 
A kanų perų — ir Rufffa* atlieku A 
M darbų. U

Pamėginkit bonkų i J (rinkit truput} M 
9Į Ruffle i savo galvos olų kasdien y 
|| anie po r sa i vaite Uiko* O kvioipet 
H pleiskanos jau isuyks, tuoinęt naudo- 7 
N kilo karta nuo karto ir pleiskanos jųų v| 
|| <laugiau niekuomet nekankinai Tik A 
W 65c. už bonkų. Galima gauti aptiekėme. V 
9 P. AD. RICHTER A CO, U 
9 104-114 S®. 4tb 5l., BrPftMyn. R. V. M

Rufflti f y

J)

fi

|1 tul prabai ln«

I

į savo galvos o<h| kipkUin

Ir pleUkanou jųn 
nekankina! Tik

# 1 r> ■ ■ ji * ’ j"" ~

O tankiause ne vienas duriu 
neatinka,

Su szluota iszvaro,

u Kaimo. Keli metai atgal gyvo?

Larumu padaro,
Parduno neduoda, 

Pas velta paduoda.
Nekurie ir atsiskirt mėgina

i

O tai vis pei* tokius szpiclius,
Ar tiesog pasakius biclips,

AjVlVtlX &V 14 <rVt4£>4OJ.k 1Ą V

Turteliu ir vaikas pasidalina,
» I ' '|. I ! ', ' I '*

Ar tiesog pasakius hiclips
# ' > •

Km* ton Vjrdžinijo,

no Kansas City. Jeigu kas ži
no ar jis gyvas ar miros, mel
džiu pranęszti už ka busiu do-
kingas.

Jonas Janulaitis.
126 Dewey Ave. Scranton, Pa.
'■ ir

Mano pusbrolis Stanislovas 
Dubickas ir pussere ^larijąna-— *- 1

Dubickiutę, paeinanti isz Ma^

Dviem broliam no kaip atsiejo, ( 
Abudu snsiprovojo, 
Už ta i. užmokę jo.

Abudu susiprovojo, 
Už tiii. užmokėjo.

Oze volei (erp Inirdingieriu,
... ' L, ‘ " r 'it 11 * . k. 'I-

Nežino kur 300 dot .pasidpju
___ D Elffstfi___

Ir niekas neprisipažino.

ijampoios Apslcri., Balbiorisz- 
kio Miestelio. T’
Dubieko vaikai. Apie 12 metu 

i Scranton 
'dabar nežinau kur. Meldžiu at- 

(U)

Jie yra Antano

1 ■ w

Kur dingo niekas nežino,
% ' ’• 1 . • r - I— . .."U ’•

fttgul gyvopo apie
-j _____ - 1-.-^ *

į
Box 34

i i
a

siszaukt ant adreso..
Juozas Yurgoncas

t Shaft, Pa,

Amerikos kariumenes atsisakė 
nuo to urėdo ir dar gyvens pri- 
vątiszkai. Laike svietin.es ka
ros jisai naršei kovojo del savo 
tėvynės.

States Bankas yra 
vienintelis Lietuviu Valstybi
nis Bankas rytiiosc, todol mos 
patariamo kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiszkais 
reikalais in Baltic States Ban
ka, kur gausite teisinga ir 
draugiszka patarnavimu.

Bankas atdaras kas diena 
nuo 9 isz ryto iki 5 vai., vakaro 
o Subatomis iki 7 vai. vakaro.

BALTIC STATES BANK, 
294 8th Avenue,

ka, kur

New York, N. Y.
-* * * ■ Fey W ' ■■
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVtSZKAS GRABORIU3 

IR RALSAMUOTOJAS

automobilius
Pigi preke. Teipgi 

visokiems

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada.
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti.

* *
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK $1.60
O gaua! aallklo ir apyniu del 15 gor- 
cilu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryt! ir prisiuntlma apmoka- 

Geriausla stambi trnjanka 60c 
Puplnlszkal 

Truk-

mo.
arba 6 pakelei ui $3.30.
86c. arha 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei ui $1.40.
knyga ‘'Daktarai Namuose"

Aukso 
senovės

11.00.
KantlcžkoR $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyrenlmo Sr.ventujn |6.50. 
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minkytu abparu su kabo $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloklo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 30 gahinku. tuzinas už G5c.

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

Ijilszkams

JONAS M. CISARIKAS 
.flra lasvraaea Ageat

▲gUruudlla (iDSZurlniu) Namus, 
Tuvorua, Naminiai Rakandai, 

uuo Ugniai.
OariauiloM Kompauljoaa

til W. Muhaaoy Ava, Mahaaoy City!
i

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Rankoje negali 
pražūti.
pahnklmui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
paftluodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms. Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskds daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimą. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS*
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.j

- UutlriaakM ttraborlai

K. RĖKLAITIS -r
LulUaM N natini Ina pagal 

l. pauMnala aauda ir mokai*.
Turi MCalblulnke moters.

.PrUtnimoe prekes.

. IK Weet ipneu Street
KAMAJOJ CITY, PA.

Keli Telephouae Ne. 141L 2
t

CAPITAL STOCK SUi.HTM
Bnvtaa Ir Proflu H

MtkaMe natrs procentą ant sudlta 
Btelgu. Pmeenta prldedam prie jus 
ptnlgn i Snuala Ir 1 Liepos, aepal- 
MRl ar atnmsat parodyt knygute 
ar aa. Kai aarim kad Ir jus turi- 
tamst reikalą sa muso banka, ao- 
palaaat ar malas ar didelis.
'' Bankas ataras aus • ryto Iki S 
paplot •abateasls t ryto iki U vai.

K. BALL, Prezidentas.
Goa W. BARLOW, Vlce-Prei. 

/ Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

.< - W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 

*ČRABORIUS MAHANOY CITY.
T .

' fK ” <

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tipiu, veselija, pasivažinėjimo ir t.t. 
620 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

JI.

Raal Estate Agent.
CHA9. S. PARMLEY

Notary Publie.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savd 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
patataautl. Randa vejame namus, 
kdektatojame randas. Parūpiname 
visokius insurlnctis ir teip tolinus.

Kampas Catawisca ir Market St. mm • - ----

j?

I

I « * 
ii

ŽINIOS VIETINES.
h .11 I. I—■ .1 .1

— Seredoje niokojo Read in
go kasyklos, bot krutėjimo jo
kio^ nebuvo, nes žmonelių ir 
teip “isztuszlinfi “ kiszonei 
per szvontes.

— Jono Koszelniko kuna 
atrado 4 vhlanda po piet Sero- 
dojo Park No. 7 szlopoje. Buvo J 
jisai užgriautas 
r i o.

isztusztint i ♦ »

29 Donom be-

— Antano Reklaiczio šalti
ne ant West Centro ulyczios, 
Panodolio vakaru kilo kruvina 
musztyno kurioje likos sužeis
ti keturi Szenadoriszkei: Juo
zas Soverauckas, Jonas Butri
mas, Jonas G landei is ir Jonas 
Biszkius. Saluninkas Rėklai
tis ir Antanas Milauokas likos 
aresztavotais o t reezes vvrukas 
pabėgo kada palicije atėjo ąp- 
malszyt revoliucijonierius. Li
kos pastatyti po 500 doleriu 
kaucijos lyg teismui. Daktarai 
susiuvo Į 
riszkiems.
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Isz Shenandoah, Pa.
— Szeszin motu Viktoru- 

kas Jankausku, 411 W. Wash- 
voš noprigero,- ka-ington Avė., vos neprigėrė,-ka

da nupuolė in grabe1 kuria dar
bininkai iszkaše arti niimo, o 
kurioje radosi daug vandeha. 
Vaikiukas stojo ant plono le- 
daus, kuris ji nesulaiko iv su
lūžo. Praeinantis žmogus isz- 
gialbojo ji isz gTabes.

•K ■ .i 11 ji < * *

— Duonkepio Dįchio duktė 
Elzbieta, slaptai, apsivedė su 
italu Tarkvini isz Mahanojatis. 
Szliuba. paėmė Filadolfijoi. Tė
vai buvo prieszingi italui, bot 
jauniejo nepaiso ant to, iszva- 
žiuodami in Filadelfijo.

pakauszius Szenado- broli ir

503Antanas Szadžius, 
W. Spruce ulyczios likos sknu- 
džoi sužeistas per nupuolimą 
szmoto anglies Bukmauto ka- 
svk losią. Likos
Ashlando ligonbuti.

Seredoje suėjo 
metai nuo kada mirr'Margavie
ta T'raskauckiene motina p.

9 Sausio,

Tamaqua, Pa. t Sirgęs pen- 
kos dienas ant uždegimo plan- 
ežiu, Juozas Lijcszys, 63 melu 
įnirę praėjusia Snbata. Velio
nis paliko dideliam nuliudimia 
paezia ir szeszis vaikus, viena

■ seseria, pati Antano 
Daniseviczinus isz Mahano- 
jaus. Laidotuves atsibuvo Sc- 
redos ryta su bažnytinėms ap- 
ejgomis. Kanas palaidotas aut 
vietiniu kapiniu.

isz

nuvežtas in

Traskauckiene 
Sklavienos -* mirė 
1920.

keturi
SZILALES BAŽNYCZE, 

______ ■ -

Szilales bažnvezia muro
‘ statyta

AugBztais bokszlais grąžei 
padabytn

Dovana del ponioj 
prezidentienes,

»■... . ... «

■' V”7K
” ‘ ' I

i ■ ant PARDAVIMO. PARSIDUODA NAMAS.

Drauguve kanarku ana die
de! ponios Cool

idge puiku giesmininka-kanar- 
kn idant ja ja palinksmyt jo
sios nu liūdimo,

na prisiunt(o

prezidentiene be to neapsiejna.
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Balbėrio dvieju krėslu fiksz- 
*arba 
’“two 

/tinkamas
cigaru szloro, 

Wni. Sshukis 
903 E 

Jan. 15

Naujas namas su visais nau-
czerei, 
vadinrt
case > $

kaip angelskai Jauseis intaisymais, ant czver- 
chair barber ties loto po No. 318 E. Market

taipgi del

Centro St.
Mahanoy City; Pa.

St. Galima tuojau* insikraus-
lyti. (t.L)

4

1

JLJ)anjįcq# ‘ 
30 W. UdHtre St. 
Mahanoy City, Pa/
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Albertoje, Kanadoje, far- szimo kuliu praejta rugepjute. 
i aplink musu 

del sūri- svietą net 19 kartu.
merei sunaudojo 365 tnkstau- Szniuras apejtu 
ežius myliu szniuro 

—------- -------- - --------------------------------- ------------- r

Sapnas Varguolio
s

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Prnneszu jums, kad dabar yra’ 

patogiausis laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika* 
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFF1DAVITUS lietuviams del atvažiavyno in 
Ameria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Moteli del keleiviu 
keliaujančia n in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LAIVAKORCZ1U ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu an t rami:

GEO. J. BARTASZIUS
• 498 Washington Street, New York City.

Ameria, siuneziam pinigus

i

Pagal slidžios Koeho 
nusprendimą, tai pavietas tu
rės sugrąžyti saliuninkams pi
nigus už užmokėtus laisnus 
nuo 1 A pritinus lyg pabaigai 
1923 moto.

Szi ryta (ketverge) apie 
6:20 valanda, pasidaro ugnis 
piekarnejo prigulinezia prie 
S. Bare ant W. Railroad St. 
Ant giliukio pribuvo in laika 
ugnagesiai kurie tuoj ugni už
gesino bet hledies visgi buvo 
padaryta Ant irolotn szihUli 
doleriu.

Ant koletą

Visi namu ploisteroi isz
Skulkino pavieto, nuo 1 Apri- 
liaus spirsis daugiau mokes- 
czio už darba, tai yra du dole
rius 
po 1.50 ant 

tai pleisteroi 
12 doleriu

Ant Smileziu kalno prie upeles, 
Apsodinta gražeis musu 

klevoleis.
*

Ir muru zomatas naujas, 
Didžiosios durys padarytos, 
In pietų .szali stovi altorius, 
Vidur kabo didysis liktorius.

u * *

Vieszkelei isz dvieju szalitų 
Žmonis ejna isz visu pusiu, 
Saulei tekant, langai žiba, 
Kaip auksu rodos dabina.
Ten karvelei aplink lekiojai 
Viens su kitu linksmai

* brukuoja.
O kaip varpus sujudina, 
Visu szirdis pralinksmina.
Ten linksmybe jr gpižuipas,

£

z

X

z
i

i , * .■

* ■’ '<•.** .•■•4* 
Nelaimingi! szalis, Ittir. tik asz keliauna, 
Nor del manos laimei vien tik vargus kraunu 
Ar guliu ar keliu stovi man akysia, 
Kaip gyventi turiu sapnuoju naktysia. 
Juk esmių be galo laime aprėdytas, 
Sėdžiu sau už stalo, kaip ir žmogus kitas 
Bet vienok tik vilius mane apgavo, 
Gyvenime skyrius man prisisapnavo. 
Prabundu isz miego su manim jau skirius, 
'Tas sapnas prabėgo man nakti inkirus,

*

f

2iurau įpjlairausi kaip prie manės buvo, 
Noriu jo'.užklausti, jau jisai pražuvo. 
Klausiu szirdies savo ar ji to nemato, 
Kas szia nakti kalbėjo, ji man atsake: 
“’Sapnas vilius tavo, jis tave atlanko, 
“Daug tau. pranaszavo kaip gyventi raiko. 
“Asz ma|ąu be galo tu esi nuvargęs,

Sapnas vilias tavo, jis tave atlankė,

‘Mog netpr* ant stalo nieko, no esi valgos, 
“Per dienu (Uogeles su darbais kankinies, 

Mąžai nždjrbcs, vėl prastai maitinies,H
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j^alutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,} ATSIRAUGĖJIMAI 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI, 

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini4 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus. —

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

NERVISZKUMAS,

>

Jis yra labai veiklus if

1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.
> i > * ’* J "  .  *

T

b

SERGANCZIOS MOTERIS “^51
JUSU ATYDAL

Dr.'Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
nusilpnejusiu moterų, kurios buvo nelaimingos iš prie
žasties tulu moteriszku ligų.
MOTERŲ TONIKAS, sustiprina krauju, nervus ir visa moteres 

systoma ir rcgulevoja jojo veikyma. ...
ANTISEPTIKON, sveikatos 

kožnai vedusei moterei.
GYVĄTSZAKNES ELIXIR1US, stebuklingas vaistas nuo Reuma

tizmo, sausgeliu ir užsenejusiu szalczio del vyru ir moterų. $1. 
ŽOLJNIS LJNIMENTAS, geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 

50c pokelia 
po

p

| \‘kas nuo maisto lieka kiti tuom naudojęs,
2 HJiivnn nr/ orinlrn hn turiniu vnrfauhu*‘Jie ne už grieka, ba turtais vartojęs; SDidei žmonių m|il<)i|iunas, 

Trys ten yra kunigai, 
Dievo malonus tarnai.
Kad paleidže varpus, bubnus, 
Ir garsius puikius vargonus, 
Žmogaus dusz0 prnlinkap)ilia, 
O nekurtuos ir pravirKdiluL « 

galimą matyti,

3 Šįipiias nors ir vilius.bet jisai isznyko, 
I Bet szinjis mano skausme pasiliko.
!

4ant dienos dauginu arba 
valandos. Jeigu 

uždirbs 
už 8 valandas

“g 
po darbo vietoje deszimts valan
dų kaip lyg
Daugelis biznierių mano pasi
likt pleistereis, 
isz geriausiu apmokamųjų dar
bu.

gaus > >

sziolei dirbo. — Kunigą voth
Kaip ima Miėzes škinlvtij, 
.. ...____ V
Užtenka kalbėt ikv'alėi',

J uozas'Goštautas

nes tai vienas Juk kas biivo Hz/ilėTe!
Jf

I SVARBUS SUSIRINKIMAS. (Szilelin fmžnyezė via Kauno
--------  -rody I jo jo, Ta u ragė# 

Lithuanian Storo Company, jo.)
1 a i ky s • . /vordo,Lietuviu 5-to 

svarbu susirinkimą Utarninko 
vakara 15 Sausio, 7 valanda 
vakare,

15 Sausio,
po No. 34 S. lOtb St. 

Visi szerininkai privalo pribū
ti, nes bus daug svarbu reika
lu at likti. (16

.Jonas Vaiksznoris, Sek.

NE REIKALINGA 
VANDENS.

automobilius ne
reikalauja vandens, todėl žie-

Krankliu

V f ‘fcpskrity-

Akyvi Trupinėliai.

§ ma tiktai a Ulijonos ir 
puse miliutu del sz\įbšbs per
ėji nuo saules ant musu žemes, 

saule yra 
milijonu myliu

no pi n l s
Kzimtus
mus’ -f

§Soiith Amerikos,tigras yęa.
geriausiu szokiku isz ,visu,žve-

atitolinta
i nuo .. »*.

a

mos laike neužsznla o ir negali P"-. Jisn» fizoka. H1’0 žomn^net
persiszildyt vasaros laike.

A. J. Szukaitis, Agentas,
16 pėdu in virszu.

Parmloy Name, W. Market St. ,
arti Catawissa*6t.

ANT PARDAVIMO

NamaK persiduos po XTA O.

A

SKAITYKITE SAULE
< . * * t •» A ’

y ...  ..................... n. ... ..................... ... * .......................    A4,

Karalius C. Želonis
1313 h. I ine St. ii 1312 1b. Mai - Invedd elektrikinus dratus ir žiburus

ė O szirdis mylenui, tu klaidas naikinai, 
į Tu mylėt artyma mane iszmokinai, 
| Nors varge gyvenu bet szirdis tvirta, • r ■ 1 - - -Nė poriu bu,ti ponu., tas ihan jieprigimtn.

. . . Preke $1.00 
milteIci pasimazgojimui, reikalingi 
..................................... Preke 50c.

£

X
X

£
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' Nors svielfį nelygus, to pjes neužginriiįin,
. NT9jlš‘ kit i krauna turtus, vienok Visi mirs
t ..... . t .. ? v

•A’r šit (ikni.asiircižia ines gyveįiYJiii'kNfęte.
t ju.?.?„•’ilx-1.1 .•ik1?...*<’•_. . 1.1^14.1.;.

MuįU,.l),udgieijstosi^.'ffi-agaro nęhOiig

x^^fagaras 'tdkins jauke, |«jz danjįįus Ruleto.
’‘jNurįus ir.smėrtis tiuvisa lygybui, : *

e o

N91S, Kiti Ifrąuna turtus, vienok visi ^mirsnn, 
'T»ėikš į p);iesz slidžia rpkundif i^(Juotie,

Atęjs -muątį girtai,' šjfnsjš nuslįlĮĮ^tidjįj, 
Miijįit, bjįdgiei ^tošinį.‘fjVągarO nęjnlnįfi;.
K urie. $non j’s 4 tau ko ant link snįy b i ifssv iet o, 
t’l I _ L. _ ■ Z * 1 i 1 • * ’ 1 I U . 1 r J A ♦ ‘ '.V?/ i I j
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TIKRA UETUV1SZKA TREJONKA ...
Visi vaistai prisiuneziami per paczta po aplaikimui 
Money Orderio. Musu aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairybo gyduolin, lietuviszku žolių ir porfnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY, 
12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

Kad ličiai rant" :žeih65s mus lurtp' (|aųgy bia, 
Po dideHub hįiostiLs stovi murai t.virtt 
Alau prisisapnaVuš vėl- klausiu pas sžirdi:

Kas fuosjunruRstatė, ir kono.jie yra? 
Alode fik.fsųkrajė iiMMzaros isž akiu' byra.
fYi’i*.'. ■ "L * v " •''b •'* * * 1 “ • I • H J • į',-'

S‘O juj.ii valdonai mesvietiszkai turtingi,

Po d i del i ub Miestus stovi murai t.yirtį,

‘ ‘ Kas | uos jnnrufi si ate, ir ko no jie v ra ?
J? ..n. ■ i.- -------- •’ ■ • —

(PTėih grazną raudoni, puikoi padaryti,
A. <u , v-;<r . - •• " ’ w ....... ” -----

glajai vargai H Inžtti ntio gei\vmiifdaugy be,t

“Pinigu, jiems netruksi a, dyde jiii linksmybė!
“Garbes visad pilni, vargszai jiems, tarnauje,

‘‘ puodą jiems grinėielC', ,• bile,ne nelijo,
.. . L . .1 , .... |

Kaip senelius- peną, mat, jiems, tiu;tua k ra ujo,

Ar kįo'ti| rdvelia pasilsęiie naktije.
.. , ( J

turi mirt be Taiko;

“Ar kie,tq rovei m pasilsęue naktije. 
“Visa d •pąįijeky4 a s, iiž bep ro t i Ta i k o, 
.“Ligoje. apJeiMas, l
‘Ne teipTęaip turtuolei,"JčurVlidoli dvarai, 
Fr \ - '■ f - Z 

“Numirus, laidojo daugybe kunigu, 
į,‘ Grąžei palaidoje bįĮlĮui’eji) pinigiL š 
$apiia^ ,ta8’n|kii'u8,^T itiane atlankoj

.‘‘Ligoje apjeįsta ■>
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Kgs dieXi $u gyduolėm stov ’ priedu daktarai
. .. . 1 t T J TI L J j.,. K ■ «. . ’ k .r <.
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Grąžei palaidoje .Įyąitui’ejo pinigu
$apmu# fa8’if)k;iruft, itiane atlanko;?
Turtuoliui jrii,hlriisf limp, lutaip aptoi'szke:

*

Po sunkaus 
dienos 

darbo

i

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbt uvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI TRA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstaneziui tautleczhi ir

i 
3
i Į 
I g I 
i I i i• ** II
i I 
t

Praszallnk sustyrima

nukankyti ir sustirę.
Ne bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuomi dar dau- 

gtaus juos nukaukysl.
darbo draugu, kad
MESZKOS BALSAMAS

(BEAĘ BALSAM)
suteikė jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju Žmogumi. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu 
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. . už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Balsamo.

1 J? k

The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU Shenandoah, Ta.
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i j0aVė iuilta;gentys sįyjčsztuolio 
j Kitaip imą jjtėlsifs, ....’.............. ,
J tr volei tajį^sapnąs, jis mane neužmiršzlą,

■' bi'

t
Kaip mirtis dalina turf a tojo turtuolio, 

•1 1 / *4 rr • j’ii * i i t k i ♦ 1 a j| Dhlis gėftticįhs .skive to baisaus szykpztuolio..
i

• už tlvka 
Kitaip imąjglėlsfis, už ji szoka džika’,

pirkt atsi-
Ctb

Norintieji 
sznukit po adresu.

P. Munukas
1313 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
* $ 1 V J, "iw

ket St. in namus. Teipgi atlieka j visokius
elektrikinus darbus pagal. naujausia 
būda ,fįr gvarantina savo darbu. 

t Patajso visokius elektrjkinus daigaus
būda ir

I

E
• *

— Parsiduos gera Maszin- 
sznpe Rti maininiu tulsziu dirb
tuve. Gera vieta ir geras biz
nis. Parsiduos pigfei nes Įpeni-
ninkas nori apleist miestą, Se
na vieta, kur kitados -buvo' 
Viszniauckas.
tuojaus pas Joseph Bradley &

Atsiszaukito
< i

Co., kampas Catawissa ir Rail-

t OO
rond ulycze arba 910 E. Centre 

l — - - -

kalpė tai skablyries, prosas, svlpbrius 
fikszczerius ir t.t. Norinti pirkti 
kokiu elektrikihu daigiu nr prietaisu 
tai kreipkttes pus mano,' asz galiu

605 W. Spruce Street.
jumis suezedinti pinigo.

» * ’ * Ii ' ■
i *

y

Mahanoy City, Pa.,

, • » ‘ - * ■ >' 11

Daktaras Juozas' J. Austrą
■ • ' LIBTUVlA-A - - • J -
BbvuaIb daktarai lt|iduxntn*Hc

. Gydo risoklaa UgaK •

LIETUVIS

Priimu ligonius Iki 10 v^imda rjrtu.

210 N. Main St Shbhaiidoah ;
L^yi-

12 Iki 2 popiet C iki S vakara.

4

:»LMatan kaipo,antras vėl varguoliu mirštą,
.j . “Menkei*grinozelei nuo:visu’apleisU ‘

I Kietotlovelei sįaudnlois suHpąustas,
‘ ‘ Nor>prie jojclaktaru/lia neturėjo pinigu,.

i ' /‘Nedave’ ąpiėrti, negul gaut kijnlgu/ , 
I Visas jojo turtas, tai-phlkas yAikėliu, .....
t -X.. L .
i Toko-tilt mirtis varguolio, jo dklziauso lajine,
1 Ji ■■» ’ ' . ..»..i/A- -.i ■■• J

Ne s^Vr jam ikytiia did^f&^ '

į Vienatiiic jojo viltis, tai atsilsib1 jam vieta, ? X,-. i. _ • ’'•Ji- i • J • ’i ___ ‘ y _ ji "

i ,« Kietoi’ lovelei standų leis^suspaustas,
į. ir- ' ‘ *' •*
| ---------- * k ' 3 i ♦ ‘ v *

I ' / ‘Nedave apiėrh, hegąl gaut kunigu.;'
S <<v _ 1 ■ /■■'♦■..j.— b.
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Uz/dusze Ao vol męldžės suklaupia ant keliu.

Be sžihlios skąuąmo mirštant jammebaime, -
<•« * YM/n ' N/ .< '1 4> .1 • .1 __ 1_____ f ' .

fca sapnąvj nakiysia svajonių daugybes
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Kaip duszoi reiks skirtis, dangaus jam žadėta......

lAiaaaAAaaUiliiA

M »•

Parasze J. Genis, Sutaikė F. W.’S.'B
• V’,,A ? '' ■'. * 6 f.• J ' « . i■Ii ’
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, Dekite savo pinigus in \ , 
Merchants Banking Trust Cd. Banka 

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

.y, i, i, *

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

dMhAdupyti pinigus ir tUrCti banka va knygute* szitam j
Merchants Banking Trust Co. Banke. J

Szita Banka prigolbsti savo depozitoriams pirkti savo S
locnua namus. r Į

Saitą Danka prigelsbti jumis suezedinti pinigus. j
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius. $
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