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ISZ AMERIKOS
SIERATUKAS MAITINOSI 

PIENU PER TRIS ME
NESIUS.

KadaDetroit, Mich. — Kada de- 
tektvvai suome deszimts melu 
Franuka Diszkevicziu, vagent 
bonka pieno nuo trepu tulo na 
mo, nekumszeziavo ir ne keikt* 
jojo kaip tai paprastai! daroma 
su vageis, bet ]>aemo ji ant pa- 
licijos ir priglauth' prigulin- 
ezei. Dett'ktyvai žinojo apie gy 
venima Pranuko ir todėl ji 
aresztavojo idant ji palalpyti 
in narna apleisiu vaiku ant isz- 
a u ginimo.

Sierat ūką" maitinosi pavog
tu pienu per tris menesius, o 
jojo guolis na k t imis, buvo t nuz
uzins baezkos ir >eiii vežimai.

Apleisto vargszo motina mi
rt' trvs menesiai adgal. Pa-kui 
ja ja nuėjo ant kilo svieto, jojo 

koki laika po tam 
18 me- 

nž-

lovelis. In 
jojo vienatine apgloba, 
tu st'sute Valerije 
mnszta per automobiliu.

Neturėdamas nieko daugiau 
ant svieto apleistas sierata bu 
vo priverstas apleisti pastogių, 
mail judamasis lengviausiu bil
du -.. pavogtu pienu nuo trepu
namu. Sudže ji nenubaudė tik
tai davė jam prieglauda siera 
toliu name.

KATALIKU KUNIGAS, KA

liko<

LEJIMO KAPELIONAS, 
DINGO.

Atlanta, Gn. —Kataliku ku
nigas Thomas Haydon, 
federalio sunkiuju darbu kalė
jimo kapelionas, 
dingo. Jis buvo tardomas sa 
riszy su iszojusiu iii aikszte ka
lėjimo valdininku ėmimu pa
pirkimu isz turtingesnių kali
niu. l’ž ėmimą papirkimu kalė
jimo virszininkas Sartan ir jo 
padėjėjas Fletcher lapo ati
duoti teismui.

PALICIJE JESZKO BUVU
SIO KUNIGO UŽ APLEIDI
MĄ PACZIOS IR KŪDIKIO.

Milwaukee. Wis. — Jonas 
Kosicki yp pajeszkoma> per 
palieije už apleidimu savo pa-

vietos

kažin kur

lapt

f*
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TRYS LIETUVEI AUKOS 
MUNSZAINES — UŽTROSZ 

KONUOGAZO.
Aurora, III. 

villa
Juozas Monl
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palieije už apleidimu 
ežios ir kndikio, kuris iszdume 
in svietą su kita, kokia tai lla- 
lijonka Anele Pescota, 19 metu 
mi'rgaite.

Kosickis dirl 
siu bank<‘, 
ant katalikiszko kunigo ir pri 
gulėjo prie zokono Pranciszko- 

in Amerika 1913 
mete kur aplaike parapije 
North Dakota, o kad pradėjo 
pasielgi ne t, nemandagei, likos 
suspenduotu per biskupa. Pri
buvo in ezionais, aplaike (liūs
ta mokslaineje po lain eme 
szlinba su mergaite pas skvaje- 
ri, susilaukdami viena kudiki. 
Nubodo jam tokis gyvenimas; 
susipažino su talijonka ir isz- 
piszkino in kitur sutverti mei
les lizdą, nes jojomylema tiki 
si noužilgio<pagimdy t i jam vai
si uždraustos meiles.

NETURĖJO UŽ KA PIRKTI 
PACZIAI DOVANELIA, — 

NUSIŽUDĖ.
Phiadelphia. — Neturėda

mas darbo ir pinigu kad galėtu 
pirkti kokia nors dovaneliu ant 
Kalėdų savo paežiai, Edwardas 
Howard, 64 metu, gyvenantis 
ant 2050 Bandolph ulyczios, 
paleido sau kulka in smegenis 
sėdėdamas ant suolelio Fair
mont parke. Jojo pati aiszkino 
palicijai, buk josios vyras bu
vo labai nnsiminias kėlės die
nas priesz Kalėdas, rugodamas 
ant sunkiu laiku, neturėjimą 
pinigu ir kad negales jai pirk
ti dovaneles ant Kalėdų.

>o Eir>t Wiscon 
likos in>zvent inlas

1

A (• \v 
"Usilauke ana diena 

pusanl ro >ziinlo mot u. Idant 
apvaikszl ind laja diena su ko- 

at "ižymejimu, pana

PAKRIKSZTINO ULYCZIA.
Fifth Avenue nlvezin, 

ana 
mot u.

orka.

norskiu
Magdalena Kennedy, garsi ak- 
torka pakrikszlino Laja ulyezia 
panaudodama bonka szampa- 
no, kuria >mniisze ant Wasli- 
ingtono broim
NUŽUDĖ SAVO TĘVA, MO

TINA, BROLI IR DŪK 
RELI A.

L(»gaiispori, Ind. 
uždari' kalėjimo 
Iloboiigb, 30 melu, kaip nužin- 
reia už nužudiųima savo levo 
Henrikio Bassler, 09 melu, mo- 
'ina 00 metu, broli 22 melu ir 
-iąvo mot u (luktelia.

Motore diena priosz žadinėta

siimusze
• s.

— Palieije 
Mrs. Emma

nu. Pribuvo 
kur

59 mot u, Daminika?
pulonis 45 mot u ir jojo pat i Zo- 
l’ijt* 43 mot u likos surast i ne

na na
vi.>1

mu n."Z.a i nes Kiužio 
kara o eidami 
gerai gazinio pecziuko nuo ku 

iii kambarį s 
visi nžt ros'/ko. Visi buvo 
a|»si ro< i ia.

Monl vila laivo vede.-> bet per 
."iskyrias nuo >avo paezios 
met u. Turi penkis vaik us k nrie 
gy vena < 'Ii i cage.

t 'zepiilonis buvo veilias tik
J ulajaus menesi ('hieage, 

at važiuodami in 
a | >sigy ven i m< t.

Vaikai palaidoj
< Iiieago.

A uroroi ja u
mirė nuo tojo >zlopo, kt'li isz- 
ejo isz proto, daugelis serga o 
nesiil i k ima i 
t inka kožna diena 
t ies miinszainos.

GYVULEI NE ŽMONIS, — 
TOKIUS ISZVARYTI ANT 

PUSTYNIU.
Erackville, Pa.

i Purnell liepe uždaryti iii Potls- 
villes kalėjimą Steponą Javui Į 
ski, jojo vedusi 
met u ir koki lai Joną 1 lerilla.

Ilerilla ir Jonas snžagejo de- 
vvnin met u >avo sosut ia. * 
apleid
les dienas ant apveizdos Dievo 
ir visai jeis nesirūpino, nes mo
tina keli menesiai adgal likos

gy v i 
Kada i 
daug 

.i

ri<> priėjo

ta i

O

po 6ė ( 11 i \ e r .\ \ e. 
prisigėrė už 

\ a 
llf.HŽsll ko

I r\'<

guli

>• iz.o li

pi I na i

i6

(•zi< am is a nl

I) Mont vila

szes/.i Lietuvei

szeimvniszki alsi- 
isz priežas

- Skvajeris

sunu Joną 20

Tėvas
keturis vaikus per ke-

- - ■ ...... <♦ *«•* 1

r |1

pasake pastoriui Rev. Muilins, Hz(|nryta klosztorije Readinge 
tėvais negali su

likti ir kad turėtu karabiną,
iszszant u. Kaimvnas 

lankei
»are>i su tėvais.

KUNIGAS MELDĖSI

buk s u savo

tai vi>us 
Yantis 
Emma I

gi rdcj<» kaip

MOTERE JI KEIKE.
N. Y. --- I kist ori m

lai kant 
tūla Ve

►Syracuse, 
Javuos iszkilmingai 
Kalėdinės ]>amal,das.
laskieiK' atsistojusi pradėjo ku
nigą keikti, kaltindama ji dau- 

prasižengimii. 
Kadangi ji senai grasino ta da- 

Ihivo pasi- 
ir tas ja 
ligonbiH i.

protas silpnas.
DAVE MYLEMAI PINIGUS 

TOJI PARGABENO SAU 
KITA JAUNIKI.

Jnozas Kri-

gely bjauriu

ryti, tai 
kvietus poliemana 
panines nusivedė in 
Sakoma, jos

parapija

už paleist nvinga

terp tokiu žmOniu 
g\ valiu

ant pakulos 
gy vt'iiima.

N’aldžt* paeiiK.' vaikus iii prie
glauda, lies 
isztuiglii visiszkai ant
ir paleisi u\ iu.
NESUSILAUKĖ SAVO DŪK 

RELIŲ, MIRĖ SĖDĖDA
MAS ANT KRĖSLO.

Pine Grove, Pa. — Juozas 
Saeijan, 65 mot u .senumo A imi'- 
nas, kuris pribuvo iii Amerika 
15 jnotu adgal, sunkei dirbo ir 
siiez('dii.ut‘'259O doleriu isz ku
riu nusiuntė 15(1(1 doleriu iii to
vynia, idant jojo t rys dukreles 
priimtu in Amerika, palengvyt 
jam gyvenimą aut senai ves. O 
kad Juozas ne buvo ukesit szio 
sklypo, diikieres likos sulaiky
tos. Džiaugėsi senukas, jog pra
leis Kalėdas apsiaubimia 
dukrelių, bet nusimint'
kada dažinojo apie juju sulai
kymą kastelgardeje.

Sėdėdamas ant krėslo, verke 
jraudžt'i. Iii kolos valandas po 

rado jojo su-

Boston, Mas.- 
niekis, 25 
prieszais >avo siižiedot inia 
Ema Bedorf, su kuria ketino 
apsivesti po Kalėdų, duodamas 
jai 150 doleriu ant pirkimo rei
kalingu parodu ant \(-sel|<os.

Ema turėjo mylema tėvynėje 
kurio negalėjo užmirszti, pirko 
jam laivakorte už tuos pinigus, 
kokiam tai Bnrbliui, na ir tasai 
pribuvo iii Amerika ir tuojaus 
su juom apsivedė.

Sudas iszaiszkino Juozui, jog 
ne turi tiesos skunsti savo ap- 
gavinga mylema, bet jeigu ka 
tokio iszras priesz Burbli ir 
Emos, lai ttžves prieszais juos 
skunda.
TRYS LIETUVIAI NUTRO- 

SZKO NUO GAZO.
Chicago. — Domininkas 

Czepulis, jo pati ir ju giminai
tis Juozas Mantel! nutroszko 
nuo gazo ju namuose 650 Oli
ver Ave., Aurora. Visi jie nu
troszko miegamajame kamba
ry, kuriame rasta atdara gazo 
triubele, taipjau pusiau tusz- 
czia nmnszaino bonka. Polici
ja spėja, kad visi trys szvento 
Kuczias ir paskui sumigo, vi
sai nepajausdami, kad paliko

I neužsukta naza.

> metu, uzvede skunda
>a vo

si I

savo 
labai
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iszlyg 
|\ ne.

Laivas Illinois, kuris kol ino Imt i simaikytas pagal laikos 
as likos permainytas ant kazarmiu, kuris stoves Brook*

ISZ LIETUVOS
l--z Lind\iuaio, I t

I )ii;d\-ina\ o 
K u lok u; kaime 

tuliku kapiiu'>.
Žioje vieloje, prie 

Liudvinavo 
bažn\ kaimi.

lindi.ja, kad
>zimlo

los apskr. 
scziaus

.... .......................... ............— „M* ......................

MOTINA PAAUKAVO SA
VA GYVASTĮ UŽ SUNU

Kolos
G ran

sugryžo isz Afrikoniszkos 
kares namo in miesteli Tomei 
jojo motina vėlindama jam lab- 

, I na k t kalbėjo in ji:

i
i

800 KINISZKI KAREIVIAI |san vaito# a<
SUSZAUDYTI.

i iGiidoii, 
Kiniszku ki 
buvo snkylimo Kalgane, likos

Madryt, Iszpanije. 
idgal jaunas 
isz

-i*

- Aszluoni szimtai 
ireiviu, kurio dalv-

sustatyti in eile prie goležinko 
lio i r siiszaudy I i per 

antgils
sa v o d ra u 

\ aIdžios,paliepimo
maiszati užKareiviai šukele maiszati už ,<V1‘ 

neaplaike mėnesinės i 
niokt'siies per daugeli menesiu |
lai. kad

ir netiiri'jo ka valgyt, todėl 
sudegino dali mie-t 

apipli'sze.
>

jeigu

kilo ir
Kalgano kuri 
szininkai prižadej< 
jiems algas,

, bet kareiviai

-u-
11

Vir-

turi 
prižadėjimu koki 

Panc-

Dabar sūneli mielas 
savo 
Szvoncziausoi

I “
J dalakyt 
daviau

Sumiš nežinojo kokis tai ga
lėtu but prižadėjimas,

; damas, jog gal motina nori pa- 
j simolst ir padokavoti Szv. Pa

jojo sugry- 
žimn. Bot motina naktie# laiko

man v-

■w

a 
a
I

iii I

*

nolei už gilukinga 
iszmoket i 
sugrvž in ;

nepa

*
F ■ f

'pasiskandino artimoje' opoje,, 
j kur josios lavonu surado 

klauso, už tai tapo sriszandy t i. !-n,S‘

SZVENTE i ir pagal apsakima keliu kaimi- 
i ninku, tai Lenora Gran priža-

kazarmt ant

BOLSZEVIKAI 
KALĖDAS KRIKSZCZIO 

NISZKAI.

Laiko tyrinėjimo pasirodo
yI

111"
:ii

iiI 
tjoigu jiai 

sunu 
isz kares, tai jiji už taja apim

li ž sunn 
dalaike savo

rojo Szv. Paneliai,
Maskva. — Nors sovietu vai j sugrąžys sveika ir gyva

džia. nepripažinsta Kalėdų, vis 
del to Kalėda diena szvesta - 
visos valstybines pramones ir 
prekybines instaigos buvo už
dą r v tos.
pat linksmybėmis
tur. Turtingieji turėjo ir eglai- 
eziu ir kepsniu, ir saldumynu, 
ir kalėdiniu dovanu,

Szvesta. su tokiomis

l kyta loska paaukaus 
savo gyvasti ir 
prižadejima.

Argi Szv. Panele buvo nžga- 
pasiszvontimu, 

motvnos del sunans? 
tvirtai kad no.
JESZKOS MILIJONINIO 
SKARBO ANT MARIU

DUGNO.
London. — Czionais susitvė

rė d ra ugu vo surasti turkiszkCl- 
laivu paskandytu per Rosijos, 
Franci jos ir Anglijos ‘laivių, 
pristovoje Navarino,

kaip ir k i- nadyta tokiu
Tikime

II

kuomet 
milijonai kitu szeimynu bado I 

spaudžiami džiaugėsi, Į
N imvados 
pažadėjo duoti 50 litu tam, kas 
pranesz Kazlausko vieta, 
sirado žmogelis, kurio nurody
mu policija ir suėmė pabėgėli. 
Padarius tardymu pasirodo, 
lead toji banda voiko jau nuo 
šonai. Jai užeiga duodavo Gri- 
giiuas Juozas, gyv. Daugilihz- 
kiu vienk., tarpt' miszku. 
priiminedaves 
net pats nuo
mynu vogęs avis 
mis pleszikils.

virszininkas tada

7 V. t *
vargo
jei turėjo szventemis duonos į

Į

I
■Ii

i!

kąsni.
Vodkos teipgi buvo užtekti

nai, nes nuo revoliucijos 
džo praszalino prohibicijo.

Gyventojai nopaisedami kad 
sovietai nepripažysta I’žgimo 
Kristaus diena ne ktn kriksz- 
t'zioniszku apeigų, atlanko baž- 

pamaldu.
Dangeliuosia namuosia žibėjo 
žvakes prie ikonų.

ŽVERISZKAS TĖVAS NU- 
SZAUTAS PER SAVO 

DUKTERIA.
Grodzisk, Lenkijo. — Blons- 

ko paviete, Stanislovas Kili aš
ie i, likos nuszautas 
]>or savo dukteria.

'Povas turėjo žvoriszka bu-
Paja. diena sužaidė savo j 

jaunesne dukrele su 
durdamas jiai in 
tam norėjo 
dukteria, bot toji 
isz rankos revolveri pasiutėliui 
paleido in ji kelis szuvius, už- 
muszdama ant vietos.

Laike teismo kaimynai liu
dijo, buk tėvas lankei pasielg
davo su dukterimis nomilaszir- 
dingai, o karta užkiinszo kami
ną idant jiaises nžtroszkyt.

Mergaite likos i 
t ik ant szesziu menesiu in kalė
jimą ir bausme turės atbūti na- FARMERIS NUŽUDĖ IRSU- 
mio.
BANDITAS “PONAITIS’’ 
PAPILDE 18 ŽUDINSCZIU.

La n c,n- 
kokio

vai- I
|ū

ant Me
ti it era n įszku inaj’ip;, 1827 met-e. 
Isz viso paskandyta 
turkiszkus laivus ant kuriu 
radosi daugiau kaip doszimts 
milijonu doleriu aukse.

Paskandyti laivai guli arti 
gilumo 60 podu5

APLEISTI KAPAI.
M a ria mpo- 

val- 
yra ka-

Jos sto\ i gra- 
\ieszkelio 

miestelio in 
Slo\i

laidojama.

supuvę par-

nvczos ir buvo ant

n o f 5) H
<

f

svdaves
pakraszezio
Norikai, kurio surado tuos lai- V 
vus, sako buk jieje yra geram 

juos

ginklus, 
pasiliptos jo 25 

i, 5 ka- 
, 5 mo- 

szautiivai, 2 durtu-

szaut uvii
vus, sako buk jieje yra 
padėjimo ir galema bus 
iszgauti isz mariu su juju skar- 
bais. J
NEŽINOMA LIGA BAJSEI 

i * j. w • 1 i * *• • . •

I

I

I >:i u kszu
beržai ir kryžiai 
kapines \ r.i sene"iies 
metu.

.Jau priesz didiji kara sziose 
kapinėse nebuvo
Viduj stovėjo trys kryžiai. Du 
jau priosz kara
griuvo. 'Tvoros navardvtos vi
sokiu dy kadiioniu 
1914 m. stovt'jo 
kad ezionai butą

Kuomet aplink 
karo laiku ėjo 
sziai ir nebiixo galima laidoti 
Liudvinavo kapinėse

- ‘ gelis žmoniii ezionai lim o 
dojama.

.Iii kapu 
k n kinu It's• * » « ežiu autoritetu dėka kapai bu
vo nors prastai \ ielos tvora ap- 
t vert i. I >abar jau vėl t vora nu
ardyta, ganomi g\ \ aliai, ardo
mi kapai.

Reiketn kam norint szino da
lyku susirnpinti.

SUGAVO PLESZIKUS.
(hiusziszkis

szh'inot atsirado daug nusimi
nė; kur tik užeisi, vis iszgirsi* 
kalbant, kad tai ežia, tai kitur 
apsilanko ph'szikai, reikalavo 
pinigu ir 11. A])skrities policija 
dėjo visas pastangas; net Kau
no kriminalo policija atėjo pa- 
gelbon; taeziau iki 
niekais ėjo juju triūsas.
sztai, Lapkriczio 9 d. ( hinszisz- 
kio policija, vedama nuovados 
\ irszininko Deleckio, .jau su
ome keturis pleszikus: Jasiule- 
vicziii Motiejų, Kazlausku Ba
liu, Versecką Andriu ir Ba
nį iszko vieži u Mot toju, 
apsiginklavo karo szautuvais,

ir taip ligi 
lyg til< vieta, 

seno\es kapu.
I .imivinava 

smarkus mu-

ant smort

(p
tam, 
slingusi kuna.
paliepė jojo kuna atgabenti ant 
palaidojimo in Kiladolfije.

gaspadint'
Vedusi dūkto

Priosz pat Kale- 
szeimvna 

gavo isz ad- v • •žinia,
priteista 

atlyginimo už

LIETUVIU VAIKAS GAUS 
25,000 DOLERIU.

Chicago.
das, J. Maska liūno
135 W. 103rd St., 
vokalo nuraminanezia 
kad ju sūnui Juozui 
25,000 doleriu 
sulaužyta koja.

Dveji motai atgal Chicago ir 
Western Indiana trankinvs su
žeidė Juozo koja, kuria vėliau 
toko įtupianti. Byla tęsęsi ga
na ilgai iki pagalios Apt'liaci- 
jos teismas neisztiesze galuti
nio nusprendžio.

Haxtun, Colo.Haxtun, Colo. — Keturi 
vaikai nuo 4 lyg .12 metu, A. 
B. Strausseru, fannorio, sudo- 
go ant smort kada namas užsi
degė, laiko kada 
azinvosi nns knimvnus.

tcvais svo-

, lai dail
iai

s aplinkiniu ukinin- 
at kabinėjo. \ okie-

rrfraku apskr.

sziol vis
Bet

kurie

buvo užpuolė ir apiplesze Kaz
lausku Juozą, gyv. Novasodu 
kaimo. Isz jo buvo pleszikai 
pagrobė visokio turto ir pini
gu apie už 25,000 litu. Kaltina
mieji prisipažino dalyvavo szia 
me pleszimo. Pas juos rasti bu
vo ir pagrobti daiktai.
Omskas isz kalėjimo pro gele
žinius lango pinuezius buvo 
DflboD’os ir slnnsteni misak-nnsn

gvv.

Kaz-

ginklus taisy- da. m

PRADĖJO. SMAUGT. ii

Valkininku vals.

Kai tik 
eme žib-

visztos ko-

be darbiu yra nemažai, 
neprascziau 
visi dejuoja.

Jis 
vogtus daiktus: 
artimesniu kai

mą i lines jo-
Jis buvo szalt- 

knlvis, todėl reikalui esant, tai- 
pleszi kams 

Miszke rastu
medžiokliniu 
riszkiu szaiituvu lutos 
džiokles 
vai, apie 2 kilogr. parako ir ki
tokiu ginklams inrankiu. Jis 
pats prisipažino, kad banditai 
jam atneszdave 
Ii.

PEILEI ANT VESTUVIŲ.
Pa merky s
Lapkriczio 10 d. turėjome 

vestuves. Suėjo musu jaunimas 
su Biekszin jaunimu. 
i.-Czsigero degt ines,
(•žinoti peiliai ir kiloki muszei- 
ku prit'taisai. Tokio rogino dar 
nebuvome malt*.

PADĖTIS LIETUVOJE.
“ Visos bendroves (Lietuvo

je) stovi kaip ant
jos. Visoms mirties varnas žiu
ri in akis... Daug žmonių taszo- 
si važiuoti iii Francija —: sako 
vežszia anie 10,000 darbininku. 
Fabrikai Lietuvoje dirba silp
nai, žmonos isz darbo atleidi
nėja
Žmones apsirodė 
Amerikos.
kad pragyvt'tiimas kasdien ei
na brangy n.”
DABAR CZIONAIS KITAIP.

Gardinas, — Priesz kara bu
vo ežia lietuviu zitininkiu dran 
;ija, buvo koletas lietuviu inte- 

dabar apie 
nieko nesi- 

fiesa, sėdi ežio kelios

Tik

cr
k ..

ligoni u ir kunigu,
Gardino lietuvius
girdi. T‘ 
deszhntys lietuviu kalėjimo ir 
laukia teismo. Artimiausia nuo 
Gardino parapija.
turi dar nemaža lietuviu

Oze (HožaV 
, bot 

klebonauti dabar atvažiavo ku
nigas lenkas. Oze randasi prie 
pat Nemuno 12 kilometru nuo 
Gar.dino. Paežiam miestely dar 
yra. kalbancziu
Gardino dar lietuviu 
gyvena neorganizuotai ir dau- 
e-nrnns lonkn dnrbn dirlin

lictuviszkai.

nu szaut

ŽMONIS, r
London. - A H i trys szimtai 

mirė, o daugelis 
serga nežinoma baisia liga kn-

szakoms, | žmonių jau
i

ri platinasi torp Persijos ir Af- 
jganistano, distrikte Karoz. Gy
ventojai yra didėlėje baime jo, 
o daktarai nežino kaip taja li-

poczius, po 
vvresne 

isztraukus

■|

>

"J1
f!?
id

.......... .ų.. ..
ga gydyt, nes jos nesupranta ir 

yra girdėja 
Sorgancziam 

pradeda tekėt kraujas ip bur
nos, nosies ir akiu, o po mir- 
cziai pageltonuoja k imas kai]) 

nuspronsta geltonas vaszkas in dvi v^Jau- 
■ das. ■

da pirma karta 
apie tokia liga.
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“ PONAITIS

Krokuva, Lenk i jo. - 
cko aplinkinėje nuo 
tai laiko pradėjo darbuotis ko
kis tai smarkus lymditas ži
nomas kaipo “Ponaitis” kuris 
su savo draugais papilde asz- 
t uoniolika žudiuseziu 
apipleszimu.
darni didelioje baimėje, ne nori 
iszduoti bandito, norints ir ži
no kur jisai slapstosi. Banditas 
teip moka porsimainyt, jog jo
jo niekas negali pažyti.
diena atlanko jisai savo mylo- 
ma tarnaite Krokavo, porsiro- 
dias kaipo kareivis.

Dvarponis Potnekis apskel
bė, buk padovanos
margu žemes tam žmogui, ku
ris banditu iszduotu vuldžei in 
rankas, bet lyg sziam 
niekas nedrysta pasiimti dova
nos.

ir daug
Kaimuoczei ba

Ana

1
!

j *

dvvlika
%

laiku*

Karta banditas likos su
yra, bet imtas Kriokavo, bet kad jojo 

niekas nepažino, todėl ji paloi- 
...aa i:------ 1—

VALGĖ 15 ŽMONIŲ. .
Berlinas. — Karolius Denko, 

siležiszkas fa nuori s, pagal pa- 
lieijos nuomones, nužudo nema
žiau kaip penkiolika žmonių 
kuriu kuims suvalgė o isz ska
ros daro petnoszas ir virves.

Partneris prikalbindavo žmo
nis ir vaikus, kurio praeidavo, 
prižadėdamas juos |Mivioszyt, 
bot juos nugirdydavo, po tam 
užmuszdavo 
ant szmoteliu,

ir supjaustydavo 
kimus indoda- 
apšud i adomas

o 
vo in baezkas,

kaip kokia kiauliena.
Bet karta, kada pasiszauko 

pas savo jauna vyruką kuri 
mane, jog prigirdo ir ketino 
jam insmoigti peili in krutinę, 
tasai pabėgo ir pranoszo apie 
tai palicijai kuri žmogodi ir ža
dintoja

4 4 mėsa i t

a resz t a vojo, i szga vo 
isz jojo visa pripažinimą ir už
dare kalėjimo. Bot tasai raknlis 
apgavo teisingysta, uos Ku- 
ezios vakaru pasikorė kalėjimo 
ant petneszu kurias buvo pasi
dirbės isz skaros vienos isz sa- 
_________1^.-
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KAS GIRDEI su skundu pas Dievą, kad jojo 
i, — Po- 
Ar neturi

Po-

SAULE
I 

liu— skaitliaus nežinojo! Ver- kirmėlė žemes, kiek tu dabar

Naujas Motas!
Su vilozia pradedame vela 

isz naujo dar ba, 
spėkoms ir užduotoms.

Teip, Naujas Metas,

su naujoms

bet k a 
jisai mums atnesz, tai to niekas 
negali inspeti. Turėkime vilti, 
nes viltis tai musu didžiauses 
suraminimas musu gyvenime. 
Be vilties 
svieto.

Taigi, turėkime vilti, jog ta
sai Naujas Metas bus mums ge
ras ir laimingas ir kad Dievas 
užlaikvtu mus 
v u s, k a 
szirdios.

dingtų viskas ant

ir laimingas ir kad Dievą 
sveikus ir gy- 

veliname visiems isz

nr
vaikai buvo 
del tukstan- 
vaiku senoje 

vai-

Amerikon isz k i 
Kalėdų Dieduku 
ežiu nelaimingu 
Europoje. Ameri koniszki 
kai nuMunte per Kalėdas apie
szimta tukstaneziu visokiu do
vaneliu in Albanija, Estonije, 
Latvije. Lietuva, Belgije, Aus- 
trije, Lenkije ir kitus skls’pus. 

dovaneliu už-
Raudmio Kryžiaus drau-

Iszsiunt irieji mu 
sieine
guve.

Tiejei vargszai neužmirsz 
sa v o Ai n e r i k o n isz k u 
kurie palink<mino juju liūdnas 
Kalėdas.

Jeva ne nori klausyti 
nas Dievas atsako: “ 
lazdos!” Bet kada Adomas su
pliekė savo “szonkauli 
buvo arszeSne,.
sznnc poteriu, kad Adomas ve
la nuėjo pas Dieva kuris ji su
ramino kalbėdamas: “ 
prigialbesiu tau .da karta! 
Spjovė ant pirsztu ir patepo 
Adomui lupas po nosia:

užaugs plaukai, 
(eip kaip ant galvos, o kada 
jeis sukrusi, tai Jeva tavos bi
jos ir klausys visame.”

Kada Jeva paregėjo apžėlusi 
veidu Adomo, labai persigando 
ir visame buvo paklusnu.

Bet boba, kaip boba, nebuvo 
užganadyta ir nuėjo pns Dievu 
su praszymu idant ir jai Die
vas duotu plaukus, bet Dievas 
pasako nevalo tau tureli plau
kus ant veido, na ir toip pasili
ko lyg sziai dienai.

Todėl czionais Amerike, kur 
vyrai daugiaaše skuta usus, 
buna bobiszkais neva Įninka i s, 
nes neturi usu o bobeles juos 
už tai bosauje, ba juju nebijo.

Lietuviszkos Pasakos.

vargszai
draugu

Ne visi gyventojai New Yor- 
ko praleido linksmas Kalėdas, 
nes lenais randasi 69,000 žmo
nių neturineziu pastoges ir 
300,000 kurie randasi be dar
bo. Visos mielaszirdingos drau
goves pa valgydino ir priglau
dę tuosius nelaimingus varg- 
szus per szvente.

Praėjusi numesi Pennsylva- 
nijus
ta 136 darbininkai

kasyklosią likos užmusz- 
o sužeista 

368. Per visa meta užmuszta ir 
mirė nuo sužeidimu 2159 darbi
ninku. Szimet daugiau žuvo, 
nes per tnnkes eksplozijos gazo 
buvo daug nelaimingu atsitiki
mu.

EuropojeKolono 
mano duoti 
varpa in bažnyczia, kuris per- 
virszlns savo didumu visus 
varpu* ant svieto. Tasai nau
jės varpas ketina sverti 25 to
nus arba suvirszum puse mili
jono svaru.

katedra
atlieti didžiausia

Reike žinoti, jog Amerikonai 
myli labai deszras,jeigu 1924 
mete suvalgė juju net už 28,- 
600,500 doleriu. Tik vienu ble- 
kiu pargabenta isz Europos 
arti dvideszimts milijonu’ sva
ru, o daugiausia isz Kinu.

I

Miestelije East Lansing, Mi-

tos vietos tau 
ant

” tai da 
davė jam tiek

Palauk
11

“ Ant

Mete 1923 kaip rodo kalen
doriai, turėsime tris Petnyczes 
kurios pripuola 13 diena: Feb
ruary 13, 
vem beris 13.

13 ir NeMorczius
Kalėdos pripuls 

Petnyczioje, Velykos 12 diena, 
4-ta Džiulajaus Subatoje ir 30 
Mojaus pripuola Subatoje. Isz 
to duodasi matyt, jog žmonis 
turės po dvi szventes, Subatoje 
ir Nedėliojo.

Da turime keliolika setu ka
lendorių, 
keturin
Szeimyna, Geras Piemuo, Kris- 
tusas Darže Alyvų ir Aniolas 
Sargas. Kalendoriai turi didu
mo 11 coliu ploczio, o 14 ilgio, 
suriszti su szilkiniu szniureliu. 
Ant kalendorių nesiranda jo
kiu apgarsinimu. Visi keturi 
kasztuoje tiktai vienas doleris 
su prisiuntimu.

Kas vėlintu sau puikius gur- 
binius kalendorius (cut auta) 
gali aplaikyti teipgi keturis už 
doleri. Siunskite užkalbinimus 

nes j u 
t.f.

kurie 
paveikslu

susideda isz
Szventa

redakcijatuojau s m 
mažai jau ftirime.

b
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

pupola, nunesze ir

38. ....... > ■
Gyveno senelis ir bobule ir 

jie buvo biodni. Viena syki se
nelis rado
pasodino kamaro pagirnyj. Bo
bute nuėjo pažiūrėt, sako: 
nelink, jo pupela iszdygo. 
ko senelis: 
Kita syki vėl nuėjo, sako: 
nelink, jo pupela lyg girnų už
augo.” 
ga. ” 
per 
lenda, 
los nesimato.” 
pupela lyg debesiu užaugo.

— “Seneliu k 
lyg dangaus

sako senelis, 
” Lipa, lipa 

deszimts metu, prilipa dangų, 
ineja, sutinka Dieva; sako Po
nas Dievas: 
atsiradot?” 
ežia.’’ 
gykit ir gerkit, ale inszita 
bįiflda, kur ant stalo, nežiūrė
kit ir ant szito ratelio (vežimė
lio) nesėsk i t.” 
eme ir sako bdbute: 
pažiūrėti, kas tam bliude yra. 
Senolis sako: “

Alė shko, pažiūrėsi.

“Se- 
” Sa- 

“Tegul dygsta.” 
“So-

Sako senis: “Tegnl au- 
jo pupola 
— 11 Togul

— “Seneliu k 
stogą lenda.

JI 4 4

I ?

Sendink, jo pupe-
— “Sendink, jo

“Tegul auga.” 
jo pupola 
go.” “
Ii psi m juo dangun.

Dabar,
užau-

Isz kur jus ežia 
“Užlipom

— “Tai ežia, sako, val-

4 4

Sako:

Jie buvo, buvo, 
“Reikia 

J ?
Nežiūrėk.” — 

“Alė shko, pažiūrėsi.” Erne 
atidengė bliuda: pauksztuko 
butą — purpt ir 
Atėjo Dievas, sako: 
rejol ?” 
vo; vėl bobute sako: 
sendink, ant to vežimo.
jie ir susėdo. Tada tas vežimė
lis kad ome lakstyt po dangų— 
jie negali iszlipt isz to vežimė
lio! Ponas Dievas atėjo, sustab
dė ir juos iszvaro isz dangaus.

ATSAKYMAI.

- Pa- 
praeita 

—• Viena karta už

V. N. Fairhope, Ala. 
talpinom straipsneli 
sanvaitia. 
tenka.

Del daugelio. — Bolszevikai 
apreiszke, buk nemano mokėti 
caro skolas ir atpirkti 
kus rublius.

J. W. A. New Haven, Conn.
— Kam karszeziauti teip ? Juk 
laike szveneziu 
szmoteliu naczto dingo

carisz-

czigane randasi tautiszka baz- jr tamistos kalendorius 
nyczia, kuri stovi per 25 metus kita kelione. Jeigu

tukstanezei 
o gal 
rado 

negavote
ir patarnauja del 23 tikimiszku tai reikėjo truputi mandagiau 
iszpažinimu. Ant tosios vietos 7 ‘ ‘ * ~ * *
mano pastatyti didesnia bažny- j j*u nusiunsime 
ežia kuri kasztuos apie czverti j Juk terp tokios

iszpažinimu. Ant tosios vietos
I apie tai praneszti. Su mielu no- 
. ___________t._j tamistai kita.

milžiniszkos 
“vaiku,”

skundu ku
li žganady t, 

karszcziu ir 
iszbjaurinimu parodo tik žmo
gaus būda, o ta kožnas 
stengėsi užslėpti.

milijono doleriu.
Protestoniszkosia bažnyczio- siranda visokiu 

šia nežiūri kas laiko pamaldas 
— viena diena presbiterijonisz- 
kas o kita diena laiko pamal
das metodistas ir 1.1.

szeimynos muš u at

riuos stengėmės 
bet groin a t oš su

savije

bliudu kaimines kaip debesiai (turi gerybes — užteks tau, kol 
r,

( nekantrybes paim- 
pątėpe pirkliui kairiaja

i senu-

po laukus ganosi* O- tas seno- tavo kaulus kirmėlės sugrauž. 
ves grapas tik: vbs vięną ‘ :b 1 ’*’1 u f v v
turti snnu turėjo. Sūnūs tas

PAJESZKOJIMAI. Antanas Ramanauskas
--------  Lietuviszkas Graborius

I

Skaitome vienam angliszkam 
laikrasztije apie sutvėrimą 
Adomo ir Jevos, kuri czion pa
talpinamo del p ra linksminimo 
musu skaitytoju:

“Kada Dievas sutvėrė

apie Paskutines Žinutes.
* Tokio, Japonije. — Vela 

pjr_' czionais atsibuvo smarkus dre-
ma svietą, o po tam Adoma, už-1 Ujimas žemes kuris tęsęsi per
sinorejo jam draugo
tiksle nuėjo pas Dieva praszyti

*■ idant jam sutvertu antra žmo
gų kaipo dranga.
Adomas užmigo, Ponas Dievas cijo.

vięh’ įVel -senis, "1 V.* ’ ‘i ■ 4 i* i ''‘ I “ * ■ ■

augo labai puįkoi, ka tik įlie
jo, ta daro; niekas jam nepor- 
szkadijo. Teip labai valnai gy
vendamas labai iszsipaikino, 
pražudė žtnogrszka dora. Tėip

ves grapas tik vbs viena

•' ei i 1 w

labai iszsiprtikibo,
<1* k . Ik'1 k. 'U

j. - ---------- -- --------------------------------------------------- ;

piktus darbus bepiklydanias,

/ ■ j*

Davo jam ą«ztuoneą(j9i‘'

vemdamas

eip insikerėjo tevuix įpjį tas 
atidavė dali ir iszVarė savo au
nu. Davė jam, asztuonesde- 
jzimts verbliudu, aukso, sidab
ro dide daugybe, žodžiu sakant 
— be skaitliaus ir žinios! Su
nns buvo linkės prie vaisbos, 
prisipirko visokiu navatnu ta- 
voru, apkrovė ; asztuonesde- 
sziints savo verbliudu ir iszsi- 
vare in svetimas žemes pre- 

Gorai jam pasisekė

apkrovė

kianti.
vaisba, iszpardave visus tavo
ms, prisipehies didele daugybe 
aukso; auksa ant verbliudu su
krovęs, gryžo namo* Keliauda
mas per giro rado po medžiu 
besėdinti seneli, sustojo pns ta 
seneli ir pradėjo szneket; ilgai- 
ilgai sznekejo; ant galo tas se
nis prižadėjo duot tam pirkliui 
(vaisbunui) da kita tiek auk
so, kaip tas pirklys turėjo, ale 
nuo to pirklio prasze 40 ver
bliudu. Pirki v s davo 40 ver- 
bliudu; senelis vedėsi ta pirkli 
atiduot prižadėta auksa. Sene-
lis eina pirma, o tas pirklys
paskui! Ėjo, ėjo kalnais, pakal
nėms, priėjo giro: tas senis isz- 
seme dėželė, inskyle ugnies ir 
pasmilkino. Eina toliaus smil
kydamas, priėjo kaina; ta kai
na pasmilkino, paskui iszsiemc 
tas senelis tokia dežele ir pasi
tepa aki, priėjo prie baisaus 
kalno, d a smarkiau susmilk i n o, 
— atsivėrė kalnas ir senis su 
pirkliu inejo. in kaina, teipgi ir 
verbliudus insivare. Tas senis 
liepo kraut aukso ant tu ver
bliudu; pirklys krovė, kad net 
verbliudu kojos in szalis kly- 
po, varant namo. Keturosde- 
szimts verbliudu liko tam se
niui. Varosi juodu dabar, vie
nas in viena kraszta, kitas in 
kita. Ale vėl tam pirkliui gai
la teip daug verbliudu atida
vus, 
szimts syk tiek,
bliudai verti, ale tokiam gos
liam pirkliui tik

die- »•’ ir 
verbliudu. Tas senis nenorėjo 
duot atgal, ale pirklys pradėjo 

“ka
veiksi? jau tu senas, jau ne il
gai gyvensi; ka tu veiksi su 
tiek daug verbliudu? atiduok 
man dvideszimts atgal; buk 
teip geras, seneli, asz tau labai 
už tai padekavosiu ir už tai 
tave Dievas priims in dangaus 
karalyste; paliksi tuos verbliu- 
dus, o asz jaunas matai, jie bus 
man labai reikalingi, ir .asz ta
vo, kol
Senis prisiklausęs saldžiu, mei
liu žodžiu, atidavė dvideszimts 
verbliudu. Varosi pirklys na
mo verblindus, ir vėl pagailo 
jam tu verbliudu, ka pas ta se
ni liko juju 20. Ir vėl gryžta 
pas ta seni ir praszo atiduot ta 
dvideszimt verbliudu; tas se
nis nenori ne sznoketi, ale pir
klys vėl pradėjo gražiais, sai

ką dabar daryti / Ale jisai ir džiais žodeliais prikalbinet,

iszskrido!
“Kam žiu- 

Jio persiprasze P. Die- 
“ Sėskim, 

IJ

priėjo giro* tas senis isz-
* * a T fa* a a

39.

Pajcszkau savo

Erne

dygo, pradėjo 
daaugoiki 

diedeli,4 4

suolo;
pragriažk

Kad buvo diedas ir boba; jie 
turėjo pupa. Atbėgo pele, nu
kando puse. Antra puse paso
dino in szukute po suolu. Isz- 

augtie pupa ir 
boba sako: 

suolą.”
Pragriaže suolą — augo, augo 
lyg lubu daaugo; boba sako: 
“diedeli, diedeli, pragriažk lu
bas!” Pragriaže lubas, daaugo 
lyg stogo, vėl boba sako: “ 
deli, diedeli, prapleszk stogą! 
Praplesze stogą; pupa augo

kad ir aukso gavo dė
le ie k tie ver-

l’t”

dą gailėjo 
vėrblindu. Gryžta jis pas seni 

praszo atgal dvideszimts

W> L.. ...
aki. Phdekavojp pirklys 
kui ir eiha i;pa8 snyp verbliu-

»

dus, nle pasifbde pirkliui na- 
vatni daiktai: jau mato viską 
toli aplink, ka pirma nemato, 
žino visus praėjusius ir atei- 
nancziuH daiktus, žinojo, kur 
yra skarbai žemoje, ir per kai
na galėjo lystie, kaip kokia

*. - 41-,.*. * L J « ***

dvėsė! Dabar mislija pirklys: 
kad viena man aki patapo, 

kaip bus smagu ir gerai ant 
svieto gyventi, o kad abi butu 
pateptos, gal da butu gerinus 
ir ramiau.” 
ni ir prnszo;

4 4

Vol gryžta pas so- 
“ seneli, patepk 

man ir doszido aki; matai, se
nule, jau tu esi senas, neilgai 
gyvensi, o kam paliksi tuos tur
tus? palik man, asz tave atmin
siu. kol gyvas busiu.
pakaiiHzi pakasęs, 
lindės prakalbėjo: 
mano mieliausias, da tau to že
mes purvo neužtenka! Jau turi 
viso svieto gerybes, o kad da 
tau to neužtenka, tai kad ne
teksi nieko, ar nerugosi?” 
Pirklys tos kalbos no neklauso, 
tiktai praszo senelio, kad jam 
ir antra aki pateptu. Kada se
ni pirklys i n ved e in didele ne
kantrybe, senis, norėdamas at
sikratyti pirklio, piktumu už
sidegęs, patepo pirkliui ir de- 
szine aki. Iszsyk pirklys nu
džiugo, ale ne po ilgam nulin
do ir pradėjo graudžei szaukt: 

senuk mieliausias, tėvuk 
brangiausias, ka tu man pada
rei! atemei nuo manes szviesv- 
be tuo antru patepimu — jau 
dabar nieko nematau, nieko ne
žinau, kur asz biednas pasidė
siu! Kur mano verbliudai, kur 
mano turtai, kur mano auksas! 
Ak, senuk, tėvuk, eik szia, ati
daryk akis mano, vesk mane in 
mano teviszkele!
sėjo smarkei, per usus kvapu 

suriko:

” Senis, 
didelei nu- 
“oi, sunau

4 4

» > Senis suko-

szvogerio
Altana Kavalaucka paeina -i^z 

BartiriiknPolcokinu Kaimo, 
Para., Suvalkų Red.-

Jisai vra vedos su nlano pus
sesere Ona Endnkaieziute, pir
miau gyveno New York, dabar 
nežinau kur.
juos žino malonėkit nranelzt.

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Jeigu kas apie laidotuviu.

Joseph Petri k
A

-f

625 Main A ve., 
Passaic, N. J.

Asz OnaifCiminiute po vyru 
Lambertiene pajėszkau savo 
pusseseres Domicės K u n ga i tos. 
po vyru pavardę Sakalauskie
ne, paeina isz Tauragės Ans..

Lambcrtiene pajėszkau

po vyru pavarde Sakalauskie-

Zvingiu Para., Bikavėnų Kai
mo. Girdėjau gwena Chicago. 
Ill. Meldžiu atsiszankt ant ad
reso.
Ona Lambertiene

Iszbalsamuojn ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Ržia nuo papruseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 

, veseliu, knksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas. 187.3 M.

t

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBols, Pa

LietuviRzkas Rankierin* 
ir Laivakorezii) Atfpnta*

Praploszo stogą; 
augo už debesiu ir lyg dangaus. 
Užsimanė diedas lipt in dangų. 
Lipo, lipo viena diena, 
prilipo prie duriu, pabaidė, jiji 
inlcido, 
kaip ponas. Kolek jis ten gyve- 

, ale pamate, 
isz labai dai-

inkalbinet: tu, senoli

kita »

ir gyveno jisai sau,

no, asz nežinau 
kad Dievas ruko 
lios pypkutes. Užsimanė jis pa
vogt ja ir pavogė. Pavogęs pa
kovojo in pelude. Dievas pasi
gedo pypkutes; jam nėra ka 
daryti, reik bėgt isz dangaus. 
Prasidarė duris, ogi kad žiuri, 
kad jau jo pupos nėra: ka da
bar daryt? Ale senis, mat, ne 
kvailas buvo; tuojaus sumisli- 
jo isz mižpelu virve vyti; vijo, 
vijo, nuvijo gala labai ilga; vie
na gala pririszo prie dangaus 
klampos ir leidžiasi žemyn. 
Leidosi, leidosi, dasileido lyg 
debesiu, ir jau galas virves —

gyvas, neužinirsziu. ’ ’

pūstelėjo, 
dabar!” 
Pirklys, 
lei, szauke balsei vaikszczioda- 
mas, nieko nematydamas klu
pinėjo, in medžius atsimuszi- 
nejo, savo verbliudu jeszkojo, 
ale nieko nerado, nieko nesuti
ko, nieko nepriszauke. Teip isz- 
buvo kaip ant pustynes, tris 
dienas ir tris naktis.

Viena ryta iszgirdo pirklys 
neper toli rėkavimus 

žmonių, lojimus szunu, skam
bėjimus ginklu;
szaukt žmonių pagelba. Atbėgo 
medžiotojai iii 
liui neregiui, ale

• s

neregys

4 4 pasikark

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmagumu sa- 

vije kaipo tai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosuli* dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, nesuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmagumu, tai nesikankyk virsz 
mihetoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanežios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatfzmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8ūc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
35c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
la ngo trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
:0c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
151 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Box 241 
Silver Creek, Pa.

Nfhss. — RitaLowell
Desrosiers 3 metu ir Irena Hul 
4 metu likos nuszautos ant 
smert per 4 metu Jonuką Me
na rkos kuris užtiko revolveri 
ant pastoges ir paleido kelis 
szuvius.

ir nuėjo sau tolyn! i
pasilikęs verkė gai-

pradėjo jis

pagelba pirk-
— negali su- 

sznėketi. Paėmė medėjai in sa
vo vežimą, nusivožė ta pirkli in 
dideli miestą. Po ilgam laikui, 
kada atsilanko in ta miestą

kurio toip kalbėjo, 
pirklys neregys —

- v •

smert per

r i •

>

f

[reg. S. V.
Pat. 0!h«.

trinkiu
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Jokia
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F. AD. RICHTER A CO.. s 

104-114 So. 4th SI., Brooklyn. N. T. į

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

----------y,....... .

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir deklinmacijos.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU9 

IR BALSAMUOTOJAS

i

rito kiemą
Pigi pre U Teipgi 

automobilius visokiems

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmo Lietuvos.

• Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie SenoVe.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis.
Kalinys.
Rateliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lonkmeczio Laiku.
Apie Piemoneli.
Myliu.
Daina Sferatbš.
Apie Daratele.

I

t

I

I,

Laidoja kunu» Numirėliu pagal Nau- 
Huxia mada 
iristato 
rt kalama.
Parduodu vizokluB paminkius, didž

ius ir uiažiur už pigiausia preke, to* 
«el jeigu pirkaite POMNINKA tai 
<reipkites pas mane, nes aaz galiu jw 
nis pigiau geriau* parduoti negu įriti 
• 33*336 W Centre St.. Mahanov C*«y

• CAPITAL ST9CK 1126,000.00
SURPLUS Hi UNDIVIDED 

PROFITS <623,858.62

<

i
I Mokame 3-czia procente ant 

nudėto pinigu. Procentą pridedam 
| prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
i Liepos f'“ —*— 
turėtumėt reikalo su muso banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

žmoniu, 
kaip tas 
koks tgi buvo džiaugsmas ir 
linksmybe, kada pirklys pajuto 
savo mylima kraszta, iszgirdo 
savo prigimta kalba. Ilga lai
ka, kol tėvas gyvas buvo, jis 
prie levo gyveno; kada tėvas 
numirė, tėvo turtai iszsigaiszi- 
no ir pirkliui neregiui, tokiam 
bagoeziaus sunui, priteko szale 
kelio sėdėti ir rankas isztiesus 
duonos kąsnio praszyti.
kei pirklys neregy 
praėjusi laika, g 
davo ir toip kalbėdavo:

Tan-

i
i

I

Mes norim kad ir jus
j

I

H. BALL, Prezidentas.
»

• Jos. E. FERGUSON, Karterius.
II* o • <*«***»' <■'<*' iSB ISB «■>!*» —• Oil

In. d/ixju, rrcjiiurnvnB.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea.

i Apie Meile.
| Varnai Sudžiomis.

Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palsziš Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina Ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausztu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute.

/

.U* 104**'* »

. Lietuvisslr** Graborius
K. RĖKLAITIS

laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

s apmislijes 
adei apsiverk- 

“oi, 
vargas mano, kaip tai asz ne
laimingas tapau del tos pra
keiktos goslybes! Nejoks tur
tas, nejoks brangumas žemos 
nėra brangesnis

primindamas seniui, kad jau 
senas, i

vėl susiprato: ome nupjovė nuo 
dangaus duru, o prisiriszo pHo 
debesiu ir vėl leidžias. Leidosi, 
leidosi — dar galo nedatenka, 
o tingi senis lipt atriszti nuo 
debesiu, mislija sau: nekas ga- 
lukas, nuszoksiu ir teip. Kaip 
tik pasileido nuo virves, ogi 
kaip kris, kris iii pelke ir in- 
smuko iki kaklo. K vaitos szeip, 
k vaitos teip* pasirango, paste- 
ni, o iszlipt negali. Ir vėl se
nis už kytrumo nusitverei par
bėgo namo, atsinesze lopeta ir 

jiszsikase pats save. O paskui, 
kolek gyveno ant svieto^ vi
siems sakydavo* kad vagis pei! 

Uavo hagus danguje negali prt4 
būtie.

neilgai gyvens. Senisį 
valanda pamislijes, atiduoda ir 
ta 20 verbliudu tardamas: 
“vaikeli, priimk ir ta 20 ver
bi indu, kad jau teip trokszti tu

%

4516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
' -- -■ " - . - ■ 4 .

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Pnblio

leigu norite, pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitea pas maw, aaz jumis 
ta reikalo atliksiu. Ran davo j u namus 
ir kolektavoju randas. • Inssiurtniu 
namus ir forniezius, automobilius Lt.

Kampas Catawissa ir Market St.
Maban y City. Pa- ,'

W. TRAŠKAU8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITT.

Laidoja kunus ‘ nunirusiu. Pa" "ado 
(Utomobilius del laidotuvių <rikss-

20 verbliudu 
vaikeli, priimk ir ta 20 ver-

dvi minutafe, bet jokios bledes 
nepadaro.

*
Tada kada nijoi Suket, kilo maža re volių* 

, Maisztininkai sudegino 
kelis valdiszkus namus. Vais
kus apmalszino sukylelius.

* Rymas. — Kardinolas 
Oreste Giorgi mire nuo plau- 
ežiu ligos. Turėjo 69 metus.

* London.— Leonas Troc
kis yra po aresztu ir uždarytas 
Kremlihe po drūta sargyba, už 
tai kad ne norėjo važiuoti in 
Ka u kaza k aip, jam paliepta v 
Prie jo nedaleidže jokiii priete* 
liu ir uždraudė jam tolefonuoti* 
ir siuntinėti gromatas*

ir tame

Kalkuta, Indije. — Guber-
turėt, tegul palaimina tau Die
vas, kad tuos turtus apyerstu- 
raei ant gero!“ Pirklys apsi
džiaugė su visais verbliudais ir

vas, kad tuos turtus apverstu-

iszeme jam kaula isz szono isz 
kurio sutvėrė jam Jeva del pa
tarnavimo. Na ir kada pamate 

“Turi da-.Ievute, pasakė jai: 
ryti ka asz tau paliepiu, ba 
Dievas pasakė, idant klausytu
me! mano paliepimu.”

Isz pradžių Jeva klausė, bet 
greitai apsiprato su Adomu ir 
visai neklaus® kada Adomas 
jai paliepė atnešat vandenio 
arba kitokį dalyką tai Jeva 
jam atsakydavo: “o tu ar netu
ri kojų?” Tada Adomas nuėjo

40.

daugybe aukso, ale isz mislies
jam ne iszeina, delko tas .senis 
aki pasitepė isz dėžutes jr smil- 
kmo kaina, in kilri inejo ir auk
so daugybe rado. Vėl gryžta 
pirklys pas ta seni ir praszo s 
“teyuk mielinusias, d.usžėlo 
brangiausia, tiek man gerybes 
paskyrei ir dovanojęi, susimil
damas, patepk ir man nors vio- « a >« « « "J ’ « ’•
na ajei; duok taattWrs*laszėli 

Kad kita syki buvo labai tu žemiszku gerybių paragaus 
ti!” Senelis Su nėkantrybe ta* 
re? “ak tu žmogau, nepasotyta

*

’ - t. .................. \

bagetas, gyventojas. Visko jis 
turėjo^ ko tik reikėjo, ale gyvu-

t

nera brangesnis už žmogaus 
prigimtus sąnarius ir brangiau- 
se sveikata.” Ne vienas, žiūrė
damas ant vargo pirklio nuro
gio, susigraudindavo matyda
mas ta nelaiminga žmogų ap
gailint savo pražudyta sveika
ta, apie kuria, 
szneket/aszaros kaip žirhiaji

jam pradėjus ' 'V a • 1 ■ a «

pėr veidus byrėdavo! Tas pirk-
lys neregys laimingai užgimė,

T

laimingai ir but gyvenos, ale
’• J 1 k ■

per ta goslybe, per ta baisu
troszkima turtu, nieko neteko 
ir buvo nelaimingas, kol jo ne- 
matanezos akis užbore judda 
žeme.

t Toliaus bus*
* ' i-o »

Žydu Rauda.
• * ' '__________________________

puslapiu. Aisskl spauda. 
Spaudinte aiit drūtos popia« 
ros popiorlnfth ryrssalis.

PREKE TIK 25«.
Siuskite pinigus stempomis.

W. D. BdCZkAUSKAS.CO.
MAHANOY CITY, PA. 
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t
ARGI TAI BUVO MOTINA

Nuo to laiko jau praėjo do- 
szimts, o gal ir dvylika metu. 
Buvo tai Nauji Metai, apie ku
ri noriu papasakoti, asz buvau 
kaukiu vakare.

Buvo jau antra valanda, ka
da asz pasijutau blogai, nepa
stebėtas szeimininko praslin- 
kau prieszkambarin ir atsime
tės ant savo fantastiszko apda
ro palta iszejau gatvėn,
traszkaus oro sukosi galva, tad 
asz sumaniau eiti namo pes- 
czias, o karieta pasiuneziau. Ir 
nepajutau, kaip priėjau Elise- 
jaus lankus. Aplinkui buvo ra
mu.

Ano

miesto

Girdėti buvo tik mano 
žingsniai ir retkareziais isz to
lumos dasineszdavo 
trukszmas. Asz buvau visai ne
betoli mano namu, kaip kairėje 

moteriszke, 
sedinezia ant suolo. Pamacziu- 
si mane, ji atsikėlė ir prisiarti
no ka tai sakydama.

— Dovanokit,, ponas,

saves pastebėjau

ar ne
galite parodyti mali, kur ran
dasi policijos biuras!

nustebintasAsz sustojau, 
jos klausimu.

— Policijos biuras? 
turbut, reikalingas 
kas?

— Taip, jus užtikot...
— O kam jums jis 

gaaf...
— Tai mano dalvkas...
— Bet ji beveik kad negali

ma rasti biure tokiu vėlu lai
ku, o taipgi galiu jums pasa
kyti, kad nieks nesutiks jesz- 
koti. Argi tokiame atsitikime, 
jeigu isztiko kas nors nepa
prasto, arba koks nors prasi
žengimas...

— Man neatidėtina 
kalbėti... nuveskit mano in biu
rą, arba, jeigu jus žinoti, nuro- 
dvkit antrasza.

— Ponia, sakau asz, — biski 
užinteresuotas, — jeigu jus pa
velysi!, asz palydėsiu.

— Dėkoju, — atsake 
Bet vadinkit mane Yianelo...

atvdžiai, asz 
pastebėjau, kad tai buvo visai 
jauna mergaite, septyniolikos 
metu, labai graži, iszblyszkus 
tamsiaplauke.

Ji buvo apsirengusi juodais 
be skrybėlės: jos galva donge 
plona skepetaite.

Ji ėjo deszinej pusėj nuo ma 
nes. nekalbėdama.

Prisižiurejes

ILLINOJAUS STEITO KALININKAI GYVENA KAIP “PONAI"
^<^..4Htuo II-**.™ II     

NELAIMINGA
ii’- T
4 L' 11

s
Naujas vaistinis kalėjimus Statevillc, szeszes mylės nuo Jollieto, III., likos' jau atidary-

|<ambarelei yra szvarei užlaikyti su visokioms vigadoms kaipsveeziu.tas ant priėmimo “svecziu.” 
tai ant deszinos puses matomo.

Kili: 
i iii!
1111.1

PaveikslelM išž gyvenimo 
vargszu;

ĮĮilIiĮfįdilBlįlį

nuvargęs poTula vakara 
sunkaus darbo sėdėjau po mu
ro didžio orimo;
niszkbS nrebitekturos. 
spinduliai besileidžianczios sau 
los puolinėjo ant apdulkėjusiu

ir ąpėaTrnanojusiri plysziu
V idu jo kllrib josi ka i p i 

žiurkes bėgiojo innziah ir ten 
apskrotoTilknrii žmonos. Ju kū
nai apdengti buvo purvinais 
skarmalais o duszios taipgi 
purvinos ir apskrėtusios kaipi 
ju kūnai. Pro langus kaip gais
ro dilinu kamuoliai veržėsi 
lauk isz namo

s

sienų 
muro.

liūdnos milži-
Rausvi

dihnu kamuoliai
atgarsiai gyve

nimo, ktiris ton vrifhlejo.
Klausau to neramaus miszi- 

nio balsu; Žinomas mari tas yra 
nuo seniai, beklaiisant snau- 

Umhi išz tarpo tusz-

ė
virszinin

Jums,

reikalin-

su juo

ji. —

tam atgal. Po jo mirties, mes, ir paklausė: 
— asz su motina, — gyvenome 
visai vienos. Pas mus niekada 
niekas neatsilankydavo.
ga, viena gražia diena parėjus 1

i

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.
ATSAKANTIS IR GREITAS
GYDYMAS PER NAUJAUSI
ISZRADIMA1R SPASABA.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR. HODGEb$,

j

1

MAHANOY CITY bus kožnn Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antro flo* 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9* 
v a kA ir e.

KOPA SUTEIKIA DYKAI.
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Nežinau kur taip buvo, 
Tiktai tiek balius atsibuvo 

Kalėdų dienoje, 
Lietuviszkoje apygardoje. 
Parengė baliuką vaikinai 

Tai žinau gerai, 
Teip ir be apsipaeziavimo
Po pusią vaikinia, apgavo. 

Lietuvaites ne turi ka' daryti 
Turi in Bostoną važiuoti, 

Kur gal ant gilukio palaikis, 
Ir sau Lietuvius pasirupis.

Sjc 3į<

Jau tokis kliubas, 
Tai vyrueziai ne kas, 

Kliubas del gero Lietuviu 
darbszaut, 

O įle suėjus girtuokliaut, 
Ir teip giart paprato, 
Jog net mane sukrato, 

Ir kas pasidarė, 
Moterėles susitarė, 

Skundri valdžei padavė;
Valdže kliuba uždarė.

Kliubaš pairo, 
Viskas subiro,

O kad kasoje da kėliolika do- 
leri'm turėjo,

DAKTARAS HODGENS J 
Philadelphia Specialitta*. 

Užaitenejuaiu ir Chroniaxlcu Ligų. 
Eikite toti kur eante tikri knd gau

site tvirta rodą ir atsakanti modika- 
liszka gydymą, per daktaru kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplalkotė nuo manės yra 
gvarantuotas.

Jnigu esate silpni, nervlsikl at li
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ate j kite pas mane ir pa
slaptingai ^pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas aair- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odo» Hr®*, iszberimai, papuetkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą. > 

Silpni vyrai ar pajegoft jusu jauhys-

I

džinu, 
ežiu baczku ir sumusztti skyri
mu isžšivcrže 
nūs balsas:

—* Miegok, kūdikėli, miegok. 
Miegok mano saldi mergiuke, 
miegok.

Niekad nebuvau 
idant tariio nrime motinos teip 
pilnu meiles balsu migdintu 
savo vriikus. Pasikėliau tylo
mis ir pradėjau žiūrėt in kel 
nore tarpu baczktl; iėzvydriu 

mergaite, kuri savo 
szviesplarikia, garbiniuota gal
vele palenkė žemyn ir supoda* 
Ina dainuodama tyliai: Uida, 
tiida kas ten sziauduos sznabž- 
da:” Apšižvėlge aklink, 
žiurėjau in tas akis 
žmogiszkos liudnasties įiema- 
cziau jau tu purvina ant*veido 
ir ranku. Aplink ja kaip debe
siai pelenu ir nuodingo 
riksmai, piktžodžiavimai 
si juokai ir verksmas, ant že
mes gulėjo sumuszti bosai ir 
skrynios insiveržantic pro lan
gu in vidų 
apszvietinejo 
kaip liekanas 
kio organizmo, 

nemalone

i
■>*

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

skardus szvel-
— Na?
Asz prisiartinau prie lovos 

Štai- ir pusbalsiu paklausiau:
— Tu pardavei mane? 

namo, asz radau koki tai sena brangia kaina. Atsakyk...
Ir nelaukdama atsakymo, 

asz sugriebiau ja už gerkles ir 
turtingas pradėjau spausti.... smaugti — 

užmerkusi akis ir neatgauda
rnumu veika- ma dvasios. Ir juo daugiau asz 

Prie to ji dar pridėjo:
— Ji reikia

v ra mums a t s i d a v e s!
Tas bankininkas

bai patiko, bet asz sutikdavau žvelgė in mane ir
ji meiliai. Nepraeidavo savai-1 Asz isztiesiau pirsztus. Ji buvo 
tęs, kad jis neaUilankytu mu
su namuose du Iris sykius. Jis 
pasilikdavo gana ilgai, kalbc- 
lamas su mano motina taip 
tvliai, kad asz

nona, kuriam motina rode la
bai daug atydos. Ji man paaisz 
kino, kad tai yra 
bankininkas, kuris prijauezia

I mums ir užsima 
lai

I

I

Už

I jaueziau, kad spėkos mane ap- 
myleti, nes jis leidžia, tuo daugiau smaugiau 

| asz jos kakla. Staiga ji pakilo
man nela- baisiai iszplestomis akimis pa

pa r griuvo.

motina 
negalėdavau 

pagauti nei vieno žodžio. Ret- 
karėžiais .juodu
in mane. Tada man rodėsi, kad 
kalba licczia manės.
jie ginezijosi, kaip žmones, ku
rie negali kokiame tai dalyke 
susiderėti. Kartais jis pasilik- 
lavo pietų it i.

pažvelgdavo

rrl'ankiai

Iszvažiuodamas 
nuo musu vėlai vakare, jis bu- 
cziuodavo mano 
galvos virszune.

Treczia diena
pareiszke:

— Žinai, musu 
taip ji vadindavo

kakta arba

man motina

draugas — 
ta poną — 

nžprasze mus pas save ant va
karo. Tu nežinai jo namo? Jis
labai gražus.

Lygiai devinta 
karo nu

valanda va
in vežimą.

Netrukus privažiavom isz tik
ina in mane ir nenastebedamp I ro labai gražu narna. Per dideli 

prieszkambari mes inejom in 
neapszviesta sale. Motina mane 
paliko, paprasziusi palaukt, o 
pati iszejo in sekanti kambarį.

Praėjo deszimts
penkiolika, gi/
landis. Asz nieko negalėjau su
prasti. Mane pradėjo bauginti 
ta tyluma. Asz atsistojau, kad 
ka nors paszaukti, kaip staiga 
tamsumoj kieno tai rankos su
griebė mane in glebi.

— Asz pradedu suprasti per
trauke virszininkas. — Kokiu 
budu ir kada jus iszejot isz to 
namo ?

Raszel tese toliau neatkreip
dama atydos in virszininko pa
klausima.

Iki tai 
nesupratau. Bet tame momente 
man lyg 
nukirto.
pratau, kad motina mane par
davė savo draugui, turtingam 
bankininkui užsiimaneziam mu 
su reikalais. Asz nesigyniau. 
Nei dejavimo, nei szauksmo. 
Nei vienos aszaros. Asz perae- 
sziau viską tvledama. Dabar ta 
naktis taip toli nuėjo nuo ma- 

užmirszau vi
sas jos smulkmenas.

Asztunta valanda rvto asz 
iszejau isz bankininko su 
dviąm auksiniais braslietais — 
o teisingai uždirbtais! Neatme
nu tikrai kiekviena mano 
žingsnio.
paszaukiau karieta ir daviau 
savo adresa. Parvažiavus ėjau 
tiesiai in kambari motinos... 

man sukako septyniolika me- Szirdis mano smarkiai plake

nežiureda-

mano juo-

Mes inejom, te-

net viso invairumo
kingo apdaro. Praėjus deszim 
ežiai minueziu mes priėjom po 
lici jos biurą.
nai, visuose kampuose atsigulė
ant matracu knarkė policis 
tai. Nemiegoj tik prižiūrėtojas. 
Jis ka-tai raszc ant nedidelio 
staliuko.

— Sztai ta panele 
lyti virszininka.
jam žingeidžia žinia.

Prieži urėto jas pakele 
auksztyn ir, 
kaukiu apdarė, papuoszta kas

ini osta bu-

nori ma
koti suteikti

pamatęs
galva
mane

I

pinais, užmirė nuo 
mo. Jis matyti persistatė, kad 
asz noriu pasityczioti isz jo. jo 
antakiai susiraukė. Tuo laiku 
atsidarė durvs ir kambarin in- 
ejo virszininkas.

Asz pavadinau save ir dvie
juose žodžiuose paaiszkinan ka 
me dalykas. Mes visi trys pe
rėjom virszininko - kabinetan. 
Jis atsisėdo ir, kreipdamos in 
jauna mergina, 
galva, su žodžiais:

— Asz jusu klausau.
— Ponas, — pradėjo ji pa- 

prasztai,
siduoti in jusu rankas: asz už- 
musziau vakar savo motina.

Nuo netikėtos žinios asz net 
paszukejau. Virszininkas grei
tai pažvelgė in ja ir paklausė:

— Kas yra priežastim jusu 
prasižengimo? Gal malonėsi
te papasakoti?

Ji atsistojo.
— Asz esu vienintele duktė 

mano tėvu.

Mes

mostelėjo jai

asz atėjau, kad at

Praeita menesi

tuj Asz vadinuos Raszel* Tėvas 
mano mirė jau deszimts metu

sėd oi n e

minueziu, 
galu gale pusva-

minueziai asz nieko

uždangalas nuo akiu 
Akimirksny j asz su-

neš, kad asz net

isz

kiekviena
Iszejns gatvėn asz

ess

Motina dar gulėjo lovoj. Pa- 
maeziusi mane, ji nusiszypsojo

nebegyva.

be’

Tada mane apemc 
baime ir, pametusi kuna, asz 
iszbegau. Visa diena klajojau, 
— neatmenu kame. Norėjau at 
siduoti in rankas teismui,
nežinojau prie ko kreiptis. Ii 
valanda tam atgal sutikau szi- 
• a nona... jis man parode kelia.

Teismas buvo pora menesiu 
vėliau. Asz buvau iszszauktas 
liudininku.

jusManau jus iszanksto dasi- 
protosit, kad mergaite 
isz.teisinta.

Ir duodu,, garbes 
randu, 
teisingai.

buvo

..žodi, asz 
kad teisėjai pasielgt

— Verte Estera

LIETUVIAI TEMYK1TE!
Tyra» bieziu medus, 5 svarai vied- 

rukui $1.65.
Žiemos laiku labai 

valgyti.
sveika medus

Lietuviczki karveliai 
(balandžiai), 
ra, visokiu spalvų, 
balandžiu iki $10.00 už pora.

P. D. ANDREKUS
PENTWATER. MICH.

verstiniai, $2.00 už po- 
Turime visokiu 

(t.l)

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismų, ku
riame ėjo byia dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šių lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptiekų, 
nusipirkti už 35c. bonkų BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jjl Jie net 
prašo dauginus!

(Puakelblnun)

Frackville, Pa. — Diena 23 
musu tautiete M. K. nurodama 
turėti linksmas Kalėdas, pirko 
tris žasukes ir apie deszimts 
viszteliu. Kuczios ryta iszsige^- 
landus peili nuėjo in visztiny- 
ezia daryti skerdynia. Bet nu- *sistebojo nemažai K. kada už
tiko visztinyczia tuszczia.

skaudanezia szir- 
delia iszbego laukan idant pa- 
siskunst savo artimui nelaimė
je. Tame paregėjo savo kaimin- 
kas M. ir P. ant keliu jeszkant 
ka tokio ant saidvoko. K. bu- 
lama geros szirdios motore 

mane kad jos kaiminkos ir tu- 
i kokia tai beda, praėjo ir nU- 

‘jo in sztora. Sztore sutiko M 
leszimts motu dukrelių kuri 
pasakojo savo draugėms buk 
josios mamyte szirinakt pamėto 
miku ziegoreli (ristvacz) ant 

kurio buvo iszrežtės trys lita
vęs P. NF. K. Kaiminkai sužibo-

I I

'o galvoje, (ik dui adgal namo 
’r inpuolus in viszHnyczia pya-

visztinyczia
Vargsze su

szirdios

lojo daryti revizija su pasek* 
rnia surasdama minėta ziego- 

Nusisžluosczhis aszaras 
“tai mano Dievulis 

ipdovanojo ant Kalėdų už pa
vogtas viszteles. ”

roli.
įaszanko:

—Vejas.

nio policija rado 
mesta lavona, ties

apie

vardi

vagi-

jis laiko ant 
(Telefonas-

Brooklyn, N. Y. — Pavande- 
vandens isz

Rivington 
St. ant East River, vyro
35 metu, sverianezio 1G0 sva
ru. Jo niekas neprisipažįsta 
tik kiszeneje rasta banko kny
gute su iszspausdintu
“Alexander Wiloutewich, 5,- 
211 For Hamilton Avenue.”

— Kalėdų nakti, isz ketvir
tadienio in penktadieni,
liai insilaužo Prano Narvydo 
instaigon, kuria 
114 Union Ave.
Stagg 0452), ir isznesze invai-
riu prekių: raszomuju plunks
nų, perfumu ir kitu daiktu ant 
keleto desetku doleriu.

Pereita savaite atgal, taipgi 
isz ketvirtadienio nakties ly
giai tokiu budu vagiliai buvo 
insilauže ir daug daiktu iszsi- 
nesze. f

— Kazvs Savarauskas, 39 
metu, gyvenos 25 Little St., mi
re Gruodžio 23 d.,
Gruodžio 26 d. isz kun. Kodžio 
bažnyczios, Szv. Jono kapinė
se.

palaidota?

— Jonas Valskas, 45 metu, 
gyvenos 116th St., New Yorke, 
mire Gruodžio 24 d., buvo lai
dotas Gruodžio 27 d. isz kun. 
Szesztoko bažnyczios, Kalvari
jos kapinėse.

— Stefania Bartulis, gyve
nusi 196 John St., mire Gruo
džio 27 d., palaidota Gruodžio 

Lietuviszka Užeigos Vieta J 29 d. Szv. Trejybes kapinėse.
— Feliksas Lukoszeviczius 

hevedes, 34 metu, įniro Gruo
džio 28 d., buvo laidotas 31 d. 
Szv. Trejybes kapinėse, isz 
kun. Kodžio bažnyczios.

GEO.J. BARTASZIUS

Arba Motelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

y NEW YORK, N. Y. 
Telejodnast Wakef 4335
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maža,

girdėjos,

Pa
pyki as

garo, 
, sau-

saules spinduliai 
regini, 
sunaikinto kO-
— paveikslas

ranka

arba

nupiesztas 
vargo!

• Nedoroms pasijudinau ir 
mergaite lyg sudrėbėjo iszvy- 

mirgte- 
ir susitrau

kė kaip pele priesz katinu. 
Nusiszypsojan matydamas jos 
snterszta, 
kios tai jai paežiai

dus mane, baiiriingai 
Įėjo blakstieriais

bot gražu pilna ko- 
nesupran- 

tomos liudnhsties. Patnete sa
vo supaviiria . isz raudonos 
skepatos ir medinio szauksz- 
to sūproduktuota lele, pasi
taiso savo andarokaiti 
siartinus užklausė:

— Ko ežia žiūrai ?
Vieton atsakymo pažiurėjau 

su pasigailėjimu in nuvargu
sia, sudžiuviisia apie 12 metu 
senumo,mergaite, kuri žiurėjo 
in mane temingai 
vėl atkartojo:

—- Ko ežia jeszkai?
Veidas jos kaip tai skaus

mingai susiraukė ir tarė aisz- 
kiai su kokiu tai paniekinimu:

— Eiksze su manim., už pen
kiolika kapeikų...

Nesupratau iszsyk. Atsime
nu kad lyg prajausdriniris kh 
baisaus krūptelėjau. Ji pfiejo 
prie manes paėmė už rankos 
ir (drueziau ja prisispaudžius 
pūiė savo kūno kalbėjo vieriiio- 
dri balsu:

— Na, eik! Negaliu risz i^z- 
eitihet ant ulycziu. Motinos 
jaunikis pragetė imino andri^ 
roką teipgi. Na, eik.

* Tylėdamas*' prūdejūu szvel- 
nidi nustuminet szalin nuo sa*- 
ve§, ji žiurėjo in mane baimin- 
goirią akimis. Susiraukė • h 
žiūrėdama augsztyn liūdnai* 
Vėl prabilo srisprahgintu bal
su:

— Kagi tu darai, 
kad asz esmių maža ir rėkšlh 7 
Nebijok! Pirma teip buVaiiį 
b6t dabar jau nebijau... x

Kad iszvvdo, jog kalbinimas

isz

ir pri-

ir potairi

Misi! j i

0

Sanarei susikalbėjo
Baliukh padaryti 

Ir visus pinigus pragerti. 
Nupirko kėlės baczkas rau- 

galo,
Ir kėlės molines munszaini-

nio smirdalo 
Kur ten nuvyko 
Salune ūkininko.

Szermenis k Ii ubo atprovinejo, 
Ne vienas jau nepaeiti nega

išo.
Sztai atsirado ir mokyti, 

Nuo Lietuviu pavyti, 
Užsilipo ant baczkeles tusz- 

‘ ežios,
Ir pradėjo semt aliejų isz 

savo galvos.
Turbūt žmonims nepatiko, 
Ba vienam davė per žanda 

jog net suklupo, 
Teip apsvaigo makaule, 

Jog net skrybėlė nupuolė.
Atsirado ir antras,.

J

Da labinus mokintas, 
Pradėjo ka toki posmauti, 

Bet kiti nedavė jam kalbėti. 
Tuojaus baimei prasidėjo, 
Prakalba paliauti turėjo, 
Musztyne baisi prasidėjo, 
Muszesi visi su kuom kas 

galejb.
SU bonkoms ir puodynėm, 
Su kulokaiš ir stiklinėm, 

O tas, ka pairioksla kalbėjo 
Tai galva sūsiuti turėjo;
Kliubas vaikine pairo, 

Ne vieno net smegenis isz- 
biro.

* . ♦ ♦
Prie Miczigano ežero, 

Ton ne yra gero, 
Norintš pusėtinai Lietuviu 

ton gyvena,

. ♦

Nes jau gaila!
Sarmatinasi būti Lietuveis
O jeigu iV iri kuopele sueis, 
Tai angliszkai žagaroja

Net apsiseiliojai
Nesenoi susirinko sportai, • 

Ir insitraukia gerai,
Liežuvei visu susimaisze, 
Ir sau žandus apmusze.

Negana kad stubojo ėdėsi,
Nes ir lauke kaip szunis ėmėsi,

jos pasilieki! voltu, nuspjovė ’
• . i I « a * * i'*< ,

pasiduoda per mano gydymo.
■ . . . _ 

tęs Jus apleidžia? Ar esate nuvargę 
ir silpni? Ar stokos Jums drt>ttnnld, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, j algų teip tai matykite 
mane.

Rumatizmaa visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymo.

Ar esate nerYuotl ir trot® ntiodo- 
ju, silpni ir nuvargę, poilsė imr ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, iszblysz
kus is Ir iszberimai ant veido, poilse®, 
nuvargęs, skausmas peėziuoftė, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėj®, ste
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztynima gerkles (goitr®L 
kraujo, odos ir special®! ligas pilve, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
neuritis.

Ateikite gauaite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabns gydymo. Padekavones nub dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hoddens bte 
na kožna Sereda ir jo ofisas tenai® 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos va* 
landos nuo 0 ryte iki 8 vakaro.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARP K NOTO3 
DEL PIANO

I

IN

TURYNIS:
Secita Polka 
Lietuviu Marszas 
Suktinis Polka 
Lastucza Polka 
Tu Mano Mfeliahsfa Polka 
Vamzdelis Polka 
Ducaty Polka 
Griež Polka 
Szvilpis Marszas 
Klumpakojis Polka 
Marcele Polka 
Pade-Espan Valcas 
Noriu Miego Polka 
Helena Polka 
Mojavas Vainikas Polka 
Rasiu ca Valcaa 
Mojava Veszna 
Augonelo Polka 
Ilgėjimas Tevyned Marszas 
Lietuviu Vestuvių Polka 
Lietuviu Galopas 
Pijonkeles Valcas 
Pampillonas Polka 
Nekaltybe Valcas 
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budb sutaisyta ir 

i lengvai grajyti.
i Preke su prisiuntimu tiktai 75c« 
[ W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
i MAHANOY CITY, PA,
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No tik žrihdril riukentejo, 
Bet ir kdtbi iri skiltus nuėjo. 

, O ka'Lietuvaites ne turi ka 
daiyti, 

Tiiri iri KlėVelanda vrižiubti, 
Ir sau Lietuvius prisirupys, 
Kur ant gilukio pataikys.
Ka nėbaįes gali daryti, 

Turi sžiksznotsparnius pa
mesti.

4 Sieniniai Kalendoriai už $1
H ’• | 1 f - L'1.1

Kas pipirinė viėnh doleri, ap 
laikys l' jriiikius gurbiriiris sie-

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

3ZVENCZTAU3IOS
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Visai pfrhaa aprožyniM 'ajftiP 
Gyvenimą SiV. Marijos Parioa;

Puiki knygele.
Preke au prisiuntimu tiktai25<J*

ir atsitraukė. Atsitraukinti ir 
ašz neszdatriris sžirdijė pasi-

'V

* Lancaster, Pa. — Ožio- <
rials vioha dieria kUo trys*rig- piktiriliriri ič kartybe,* o misiy 

mingo kūdikio; 
.L? * ■ m ■ ■'

* Lancaster, Pa.

ries kurios'padare ' btedek ant 
1200,000 doleHu.

so priveiksią žtiVusib rielai- 
iį -i H L" '4 ' 1(» (

niiiiUH kalėiidofritte ant 1925.
. Wi D. BbeikkuBkaa-Cd;)

Mahimoy’Oliy, Pa.*:
" i'i * AU r ■ 1 •t

95 puslapiai.

W. D. BOCZKAU3KA3-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Metu.

— Skvajvris 
kuris nesenei

ŽINIOS VIETINES
I 

taMMMMLJ I. 'll. -......... “IL

1925!
Sveiki sulaukia Nauju

— Pelenus rytoj (Ketver
ge) iszneszkitv, nes taja diena 
peleninis važiuos po miestą.

M ilia nekas, 
iszvažiavo in

Chicaga ant apsigyvenimo, li
kos apdovanotas per Kalėdas 
per savo pa cz i ule patogia dūk 
rele. Apie tai mums pranesze 
garnys.

. — Utaminke in miestą at- 
sibaladojo-apie deszimts prohi- 

Ifcęirfjieijos sznipai kurie pradėjo 
uostyt po pakampes ar nesu- 

'f. ..uJtSas kur kokio skvstimelio. Gal e
r padarys kam ImhIos ir vargo.

Utarninko rvla kilo tre- 
ugnis name ant 122 W. 

Spruce ulyczios, kuriami' gyve 
Italas Salvador (’asanova. 

Badai vaikai braukė za pa Ik as 
i uždegdami szie- 

uika. Motina tame laike skalbė 
o ant pecziaiis radosi katilas^su 

Laike snmiszimo 
motore kntila perverto ir apsi- 
szntino baisei. Likos nuvežta in 
Ashlnndo ligonbnti.

— C t a minko vakaru užsi
degė tvartas ir garadžius, pri
gulintis prie Jono Geezian sla- 
voko, ant \V. Mapel ulyczios.

ant keletą

!•* »

I*' T—r —..

ant

%

•I
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SAULH

hiiogkambari

•* ■

drnpa noms.

BFedes padarai a 
szimtu doleriu.

Prova tarpe parapijonu 
ir klebono Sin voku parapijos 
likos ana diena visiszkai už
baigta. Parapijonai prova pra
laimėjo ir pristojo nnt visu rei
kalavimu klebono.

— Apsivedinio Irfisnus i>z 
omo Petras Stoczkis idant nu 
vesti .prie altoriaus Karolina 
Kandanavic'ziiite.

t 4 u p

• ’> ►
^ '•tcipgT atlanko

Andrius Juędrudis isz 
pas gimines. 

Saules”

<>¥-<
jBoston lankėsi 

h 4 ofisą.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

- ? Moskva. - iatai uz- 
kalbind-100 nreoplann isz Ho- 
iandijn.4.

fSanta* fSanta Barbara, t'alif.
(’zionais davėsi jaust du drill i 

bet bh‘de>

Inkerman, Pa. 
sztora

Baudi 
Jono I Ii so 
košt nmeri

drel^jimai žemes, 
jokios nepadare.

f

tai a p vogi’
anj 120 vloleriu ir
ant. 15 doleriu, po tam prasisza

♦ 1

"t1 y" hno.
»* Geneva, Szvaicarije. —

Ana diena kaimelije4
W11'•Ii IMr R * 1 a •'

lankėsi pijanistas 
skis. Gyventojai 
kas jisai per žmogus,

[t*
skis. Gyventojai

Tondarfe 
Pad«*re\v- 

nežinodami 
pasiūlė

jam 3 dolerius idant pagraytu 
jiems ant szokio. Paderewskis 
grajino už dyka.

Tokjo, <Jai>onije. - 
imis sudegi? prieglauda paik
szn, kurioje sudege 3H žmonis o 
daug sužeidė.

NAUJU METU BALIUS.

(‘zio

*

.t* 4>1

Isz Shenandoah; Pa.
Vincukas Rakus mauv- 

damas kad tėvo revolveris tusz 
ežias atkiszo ji iii savo dranga 
Franuka Visoeki. Tanu* szu- 
vis puolė, pataikindamas jam 
in koja.

V

— Žmonis
West Jardin ui vežios 
sigelbojo nuo sinert

gyvenanti ant 
vos isz- 

, nes gazi
ne paipa truko ir gazas pradė
jo insiganti in namus.
žmonis likos aptroszKinii o 
daktarai turėjo nemažai darbo 
juos at ga i vyt.

Keturi 
aptroszkirdi

Medžinskis, 
gana

— Edwardas
S metu, likos sužeisetas 
skaudžei per automobiliu ant 
Coal ulvezios. Isz baimes auto- e 
mobilistas pabėgo.

Mikolas Kotas,
E. (’(‘litre uli. likos pasveikin
tas p<‘r Kalėdas per savo pa
ežį ule, kuri panaudojo 
ant Mikolelio pakauszio 
daktaras i.each turėjo 
susint i.

419l> 4M>

bonkn 
. jog 
žaiduli

A domit* no V it k a ne k ione 
nusiuntėisz Najorko nusiuntė savo 

szvogerkai Sianicniai Vitkauc- 
kienei kuri g\ vena ant 25 E. 

baksuka 
buvo

gyvena 
Llovd nlvczio.- • • 
dzin kurios 
karboliku. Moh re iii laika ap
sižiūrėjo, ’ pranesze palieijai, 
kuri aresztavojo szvogerka. 
I>el ko teip szvogerka Adomie- 

lai ant teismo vis- 
o<. Adomiene pasta

tyta po 5(Mi doleriu kaucijos.
—"T '  --------------------------- -------——  —-

■ "■-—r" L* . 1 ———————

ken- 
užt rneintos

ANT PARDAVIMO.

Kampinis namas ant czver- 
ties loto, prie 501 E. Centro St 
Kreipkitės ant adreso.

J. J. McCormick 
501 E. (tent re St.
Mahanoy City, Pa.

SVETIM2EMIU ĮMONIŲ 
: IR VAIKU EMIGRACIJA

(t.107

Merginos — Jūsųi
! Rūpesčiai Užsibaigė! į

Buvo laikai, kuomet niekiui nežinojo | 
I kas yra plehkano* Ir kaip nuo Jų | 
j atsikratyt i. Aiandien yra vlnlAkal p»« 
I !

1 
i

I Buvo laikai, kuomet niekiui nollnojo

pranta dalyku užlaikyti tavo plan- |

Rojo padėtyje.

RtiffJes
I 
! 
i

. i^trpant gah ų k.in vikaras einant gnlt i j
' per savaitę ar deAiniti dienų, minai-
Į kins pleiskanai ir

i
*
| ir (buliau notų Kinto jokių

i• ______ _ _ __ „
I prithinčiamc ht.tCisl. I* dirbtini* 

i

paragins jusu 
t«» naudokiti*plunki) auginitj. Pr>

Rufllc0 tik re t k a r? ja i s mdig* reikalo 
ncnmagu*

ni'j »u pku^kunoinlA, 
llonka 65c. a pliekoj, arba už 75c.

F. AD. RICHTER & CO.

I
«

I
I ■
I
4

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

• • «W*» • • MM « «*MI • MM /
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DR. T. J. TACIELAUCKAS

m* pasielgė 
kas iszsidn

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dcntistas Mahanojui.

Savo praneszime Kongresui 
. 3 d

Coolidge, apart kitu 
sztai ka pasakė:

“Norecziau matyti kad in- 
statymai butu padaromi žino- 
niszkesniais tiems, kurio ežia 
jau gyvena, ir nori parsitrauk
ti kitus savo szeimynos na
rius. ”,

Darbo Sekretorius Davis, sa
vo metiniame, raporte Kongre
sui, iszleistame Gruodžio 4 d., 
1924 m., paduoda tam panaszia 
rokormendacija. Jis sako:

“Kvotoje parupineziau se- 
kanezias pirmenybes: 
žmonos ir nopilnamecziai 
kai tu svetimžeiuiu, kurio yra 
iszgyveno vienus metus Jung
tinėse Valstybėse ir kurie pri- 

Szi pir- 
siuloma, ■ kaipo 

9 9

kad Admi
nistracija labai nori pagelbėti 
visiems naujai atvykusioms iii 
Jungtines Valstybes bo žmonų 
ir vaiku, su viltimi parsitrauk
ti juos kada nors vėliaus. Nau
jojo imigracijos insfatymo pa
rų pi n ima i dažnai 
daug szeimynu.
kaip dabar kad yra 
vyrus, žmonas ir Ame-S
rikos piliecziu, ’’itin^'lirinczin

| Gruodžio M Prezidentas 
dalvku 9

žmona, ir vaiku. Žmona padavė 
pr a szy n u i i m i gra c i j os 
Amerikos konsulio ofise Muen- 
chono ir jai buvo pasakyta kad 
jos vardas bus padėtas 
prie Kitu, kurie padavė viza 
praszymus,* ir kad ji bus pa- 
Hzankta Sausio mėnesy 1927 m.

.Reikia, pa temyli, kad Darbo 
Sekretoriaus rekomendacijos 
dar nėra instatyniais ir netaps 
instatymas tol kol Kongresas

prie kitu, kurio

.T

~T" "

ir

«

C 

kt

vizos

sykiu

t

X Y 
t

szeimynos

Vyrai, 
vai-

(||>MIR!|£t4i<Q||lltyįUiBU!fl$4||h|iituiSH|!MQ||£mM||Mttn|QB|4M

Vienok, bile ko-ju nepriims.
kios atmainos kurios bus daro
mos, kad pataisius imigracijos 
intatyma sziuo žvilgsniu, turi 
Imti Prezidento užgirtos, ir jis 
turi pasiraszyti po nauju in- 
statvmu, kad jie gahdu veikti.

—F. L J.S.
t

ANT PARDAVIMO.

Puikus dideli ' namai, 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo, ir namai po No. 400 ir * 
402 W. Pine St., sn hnezerne ir 
garadžius.
drauge ar pusiau. Atsiszaiikite 
tuojaus ant adreso:

Fr. J. Sklcra, 
401 W. Mahanoy Avė.,

(tf) Mahanoy City, Pa.

ant

Viskus persiduos

t

r

r
»?w Rengia No. 7 kuopa A.D.A.D.

Pa.
»<

flki«|Mithnnoy
TTF’ 
^4*

Citv, Atsibus

f

J f
'Ik

**

/ Jszgerkite 
laikvkite

Y.

JįjrKėtvorgo vakaru 1 diena Sau- 
. antšio, Norkevieziaiis sales. 

Geriausia orkestrą griesz Lie- 
tnviszkns ir angelskus szokius. 
Pradžia 7 vai. vakare, l’žkvie- 
czia visus atsilankvti

* Komitetas.

X xf
t 
X

ANT PARDAVIMO.

Namas su hotoliu, mieste 
East Mauch Chunk, Pa. Parsi- 
duos už $5,600. Apie dauginus 
kreipkitės ant adreso: 3t
P. O. Box 228, Summit Hill, Pa.
1TOOKHOLDERIU METI 

NIS SUSIRINKIMAS.

■I

4
A

L.

Skaitykite “Saule” ;
_______________ l i

i

I

L
2-r«> Floras Klino Name

į W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

-po tam pa- 
puoduka nuo 

burnos ir paragaukite. 
Vėl gerkite. Vėl para
gaukite. Iszgerkite visa 
puoduku/ 
ta kava”!

WHEW § 
JUSTRITE 

■-s [C© FIF E E ;

11 Kaip gardi

^*2/-

-J Aręir^t p——

At Your Grocer’s
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Praneszimas Visiems Draugams 
ir Kostumeriams.

Turime garbes sziuomi praneszti kad 
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 00. 

persikėlė isz senos vietos 1707 S. Halsted St. 
in nauja vieta po No. 639 W. 18th St. Chicago.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERI, sako 
kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio 
kitu ligų, taip kad tie žmones ir sziandien musu 
Kompanijai yra labai dėkingi, taipgi praszykito 
jo savo aptiekoje, o jei negausite, tai raszykite 
in musu nauja vieta ežia paduotu adresu, o mes 
prisiusim jums kuonogreieziausiai.

SU TIKRA PAGARBA

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th ST. CHICAGO, ILL.

Telefonas: Canal 6417.
Dept. 18

'J

t 
X X 
t 
X

į Merchants Banking Trust Co. Banka 
c Mahanoy City, Pa.

puola. 1924 m* Aktui, 
menybe yra. 
žmoniszkumo ženklu.

Tuom matoma,

p

perskiria 
lust a tymas, 

i n leidžia

’4ftiSr^ttrin<‘ziu 
i. v *

9 

bet nemini vyru, žmonų ir lie
pi Ina meezi u 
niiu Jungtinėse Valstybėse, ku
rio neturi jokios 
ir kuriu vizų aplikacijos 
sprendžiamos sykiu su kitomis 
aplikacijomis tokioje eileje, ko 
kioje gaunamos.

Sunkumai, 
neszti svetimžemiai vyrai, ap
sigyveno szioje szalyje,. priren
gė namus žilumoms ir vaikams 
ir dabar visos ju pastangoj nu
eina vėjais, arbiv yia.perskirti 
nuo szcimynotj ilgam laikui yra 
ilustruojami atsitikimo imi
grantų ipz Vokietijos, kurio ne
senų į norėjo parsitraukti savo I
lį ■'1 ' l' " "' (| ................................ i' i' ’ ..................... ——

i’ikos piliecziu
pirmenybe kvotiniu imigrantu

vaiku svotimže-

pirmenybes 
v ra

kuriuos turi pa-

t

I?■ ,w

Metinis susirinkimas 
holderiu Merchants Banking 
Trust Co. banko Mahanoy City, 

►Pa. del aprinkimo direktorių 
■ ip atlikimą kitokiu reikalu, at- 

*Msįbus ofiso tame banke, Utar- 
ninkc, 13 ^Sausio 1925. Rinkimo 
vieta (polis) bus atidaryta nuo 

*1 iki 3 valandos popiet. 2t 
: Jas. A. Dolphin, See.

stock-
4 c •

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.
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Smagus Guminiai ‘Ceverykai
ccverykai kuriuos nešiojate visų dienų turi but

smagus.
Tas 
liuosi.
Jus galite rasti tinkančius “ Ball-Batid” (Raudonas Bolčs)

reiškia

Guminius

kad jie turi tikt gerai—nei per ankšti, nei per

BALL@BAND
Yra lengva pažint šiuos gerus čebatus ir Guminius

4* >

kada juos matysite, zj u rokite del Raudonos Boles 
ant kiekvienos poros.
Lopac ir Hiininer žemiau parodant, yra padirbti
del kasyklos darbininku. Jie yra drūti ten kur turi 
Imt. Gūnias labai drūtas ir ilgai nešiojantis. Pus
padžiai prailginti aplink del apsaugojimo viršūnes 

nuo aštrų akmenų.
Jie duos jums daugiau dienų nešiojimo ir tikra 
saugumą.. .
Jie padirbti Balto raudono ir juodo guim 
Matykite juos phs jūsų.' krautuvninkij.

Mishawaka Rubber (įl Woolen Mfg. Co.
Mishawnka. Ind.

milijonais už rusi
460 ^a*or Street

Namai kurie užmoka
Sni
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for Preferred Stockholders of
RtV

/

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
‘ ; • • • ■ ' ' M ' ► • h - . - - - 1 ’ ' “• ’■ * > . n • ... . fl - -

NEXT DIVIDEND DATE IS APRIL 1 r .ion




