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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ TĖVUS IDANT 
PALENGVYT JU KEN

TĖJIMUS.
Cresco, Iowa. — Will Dunn, 

pasaulinio karo veteranas, uu- 
szove savo sena tęva ir motina, 
o paskui pats nusiszove. Tėvas 
sirgo dusuliu, motina gi sirgo 
vėžio liga. Abudu buvo 81) me
tu amžiaus. Sūnūs, juos nužu
dęs, priesz nusižudymą parasze 

kuriame sako, kad 
norėdamas tėvu 

o del
ju ir pątSr^avo gyvasti aukojas.

ii TA

KAD VISUS VYRUS PA- 
NASZEI BAUSTU.

laiszkeli, 
padaręs 
kentėjimus sutrumpint i

tai,

PALICIJE JESZKO DVIEJU 
LIETUVAIOZIU KURIOS 

APLEIDO NAMUS.
Boston, Mass. — Czionaitine 

palicija jeszko dvieju Lietuvai- 
czįu Onos Brazaieziutes ir jos 

Marijonos J.eviszkiu- 
Jos vra isz New Yorko.• x"'

Spijama, 1
Jau menuo, 
prapuolė.

Abi Liet uvaites ja anos, 
sulaukusios nei 
žiaus. Jos abi < 
Pasiėmė iszviso $300. Jos nuo

ir 
namu. Jos

drauges 
t es. isz 

kad 
. kai

jos nelaimėje.
jos kaž kur

ne-
17 metu am-

1 ingo Sausio 5 d.

buvo drauges

t
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PUIKI SALE KUR ATSIBUS INAGURACIJOS BALIUS.
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.miestelio žvdelis 
ir turis

in judomuju 
Ka-

t
I
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Atlantic City, N. J. — Ed- 
wardas Boon, likos aresztavo- 

ko su- 
Pasta-

‘ ‘ o

mažai ves 
drauge pabėgo isz 
iibi labai gabios ir gražios. Jos 
tikėjosi patekti 
paveikslu filmu aktores.
daugi jos iksziol neatsiliepe ir 
tėvai nugalėjo ju surasti, tai 
spėjama, kad jos patuko in bal
tąja vergija. Kai levai prane- 
sze apie dingusias merginas 
policijai, tai New Yorko poli
cija pranesze Bostono, Chica- 
gos, San Eranciseo ir Los An
geles’e intartinose vietose jesz
koti.
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tas už pasigėrima, nuo 
kele armideri st ūboje.
tytas priesz aldermona Cario, 
Ethvardas prisipažino prie kal
tes ir gailėjosi už tai. Sudže 
jam dovanojo kalbėdamas:
kad sziadien pripuola Wash- 
ingtono gimimo diena ir prisi
pažinai prie kaltes kaip tai pa
dare Washingtonas savo levui 
kada nukirto vysznios medi, 
lodei atleidžiu tau kalte, bet 
bausmia kokia ant tavos užde
du yra 15 doleriu. Pinigu neim
siu, tiktai už juos nuvesi savo 
nuskriausta moteria in miestą 
ir pirksi jai nauja skrybėlių 
ant Velvku.

Paeziule
džiaugsmo, pagriebė

net paszoko isz 
savo Ed

vardui! už rankos ir nuvedė in 
sztora, nes abejojo, 
gus nepraleistu.

idant pini-

KUNIGAI PAPUOLĖ TEIS
MAN DEL MOTERIES.

Chicago. — Kunigas Stasys 
Linkus (nežaliežnas) sėdi ka
lėjime. Kunigas Tremas J. Bo
bai (Rymiszkis) yra skundė
jas. Priesz kun. St. Liuku yra 
du kaltinimai. Vienas —“Con
spiracy”—suokalbis, — kon- 

“ Extor- 
—viliojimas pinigu. Kun.

MIRĖ TURĖDAMAS 106 
METUS.

Wabash, Ind. — Dede Jack 
Higgins, kuris turėjo 106 me
tus, senas kareivis isz namines 
kares, mirė ezionais praeita 
Petnyczia isz priežasties senat
vės. Higgins gimė Anglijoj, 
tarnaudamas Angliszkoi kariu- 
meneje pakol pribuvo in Ame- 

Irika. Kada turėjo 101 metus 
atbuvo savo pirmutine kelione 
areoplanu. * •

AUKOS MUNSZAINES 
PASIDIDINA.

Wilkes Barre, Pa.

auka prohibicijos

’—suokalbis, 
spi racija.
Jion”
Stasys Linkus dar sėdi kalėji
mo—County Jail, cell-kamera 
383. Paranka yra nuskirta po 
$5,000 už kiekviena kaltinimu.

Sziame dalyke taipgi yra in- 
painiota gerai Lietuviams žino
ma p-ni Ona Karbauskietie, ku
ri taipgi yra po $5,000 paran
ka. -t t *"

Vasar. 20 d. Stock Yards 
teismabuty prie teisėjo Borrelli 
buvo pareikalauti! antro varen- 
to Conspiracy! pirmiaus bu
vo tik Extortion. Teisme dalv- 
vavo keletas kunigu, taipgi bu
vo ir vyskupas.
ARGI TOKI GYVULI GA- 

LEMA PAVADYT TĖVU?
Chicago. —- Kais tik radosi 

slide ant, teismo Juozo Soboto, 
28 metu, buvusiu saliuninku 
ant 1220 Fry ulyczios, tai teip 
ant jojo inirszo kaR jeigu bu
tu ture jas savo 
Riji rakali butu sudraskė 
szmoteliu.

Daktarai, kurie buvo liiuli- 
ninkifis kokiam padėjime rado
si jojo devynių metu dukrele, 
prisiegv buk ižgaipa priverti 
nėjo margaite ant kraujege- 
diszko pasielgimo su juom, per 
tris paskutinius metus.

Jojo pati užtiko ji ant karsz- 
to darbo su mergaite ir tuo- 
jaus pranesze apie tai palici- 
jai, kuri mergaite nuveže pas 
daktara ant ekzamino.

Sudže ji pastate po $20,000 
kaucijos, o kad niekas nenorė
jo pastatyt teip dideliu kauci- 
je del tojo ižgamo, likos užda
rytas kalėjime.

Antras —

raukusia, tai 
ant

nėjo margaite ant kraujege-

Koro
neris savo raparte garsina, buk 
Vasario menesije Luzernes pa
viete mirė nuo munszaines vie
nuolika ypatų o nuo pradžios 
meto 22.

Areliause
Stanislovas Czetovas isz 

Sugar Notch, 
girtu nupuolė nuo 
užsimusze.

Dabar jeigu daktaras iszras, 
kad ypata mirė nuo munszai
nes, tai daugiau nedaria ant jo
jo sekcijos idant dažinoti prie
žastį mirties, nes tai daug 
kasztuoje pavietui, 
s 
tinka.
PALICIJE UŽMUSZE SALŲ 
NINKA LAIKE SZAUDYMO.

McKeesport, Pa. — Kada 
steitine palicije atėjo iii salima 
Mi'kolo Krainy ko, aresztavoti 
ji už pardavinėjimu svaiginan- 
cziu gerymu, 
po baro revolveri paleido 
vi in palicijanta Settles, su
žeisdamas ji in koja. Teofilius 
Kovalevski steitinis, paleido 
kulka K ra i nyk u i in galva už- 
muszdamas ji ant vietos. Po 
szaudymui steitinis pasidavė o 
sužeistaji dranga nuveže in li- 
gonbuti.

LAVONAS SZULINIJE.
Chicago. — Nesenei Mikola 

Vilorecki isz New Chicago, In
diana, artimoje Gary, dingo isz 
namu nežino kur. Kaimyimi 
prigialbejo nuliudusiai moto
re i jeszkoti jojo po visa aplin
kine, bet jojo nesurado. Motore 
jesZkojo visur o kada sugryžo 
namo nuėjo in skiepą atsinesz- 
ti viedra augliu, kad sztai už- 
temino iszkiszusias kojas isz 
szulinio kuris radosi skiepe, 
Persigandus iszhego laukan, 
šaukdama * kaimynus. Kada 
keli subėgo, isztrauke lavonu

v ra
kuris

<r 
r>

budamas
nukeliu ir

nes tai 
o toki at

itikimai ezionais lankei atsi-

iszsitraukės isz 
szn-

MEILES TRAGIKOMEDIJA.
Žagaro. — Žagarės miestely 

pereita savaite atsitiko sekanti 
istorija:

Žagarės
virsz 60 metu amžiaus 
ne tik vaiku, bet ir anuku stai
ga insimylejo in katalike mer
gina, gvvenusia netoli žilo 
szio žvdelio. A

Seno žydelio upas pakilo ir 
jo meile kas diena didėjo, kol 
pagaliau virto tikra ‘jaunuko’ 
meile...

Mergina seno žydelio 
stūmė.

Tas reiszkinys iszszauke di
deli nepasitenkinimą 
baimingu žydu tarpe.

Žydelio žmona, nenorėdama 
kelti triukszmo, nusivedė savo 
vyra pas rakina, kuris pradėjo 
inkalbinet žydeli mesti mergi
na.

Isz pradžios žydelis net ne
norėjo rabinė klausyti, bet piu 
galiau prusze rabino patarimu.

Rabinas patarė tam žyde
liui su visa szeimyna iszsikrau- 

Žagarės miestelio ir 
apsigyventi kur nors kitur.

Žvdelis žmonos ir 
riksmu apsvaigintas, 
rabino paliepimą ir iszsikraus- 
te su szeinivna Sziaulinosna. t

Ilgai kentėjos, žydelis paga
liau pamirszo jo mylima jau
na 
sau
Gruodžio 10 d. pas viena 

miestelio žvdeli

gv venų si a

neat-

mferp

dievo-

KRUVINAS SUMISZIMAS 
TERP KATALIKU IR 

PRIESZININKU.
Mexico t’ity, Mex. —

rymiszku kataliku ir Sepera- 
tistu kilo kruvinas 
mas kuris užsibaigė 
mu keliolikos ypatų ir daug 
sužeista prie katalikiszkos 
bažnyczios. Sumiszimas prasi
dėjo kada
Monga- ir Joakimas pradėjo 
kalbėti iniszes. Kunigai turėjo 
pasislėpt zokristijoi 
juju užpuolė didele myne žmo
nių.

Raiti palicije ir 
likos iszszaukti 
maisztininkus. 
vota.

Supeni tįstai 
Popiežiaus valdže 
savo popiežiaus,

sumiszi- 
užmuszi-

prie

kunigai Ludvikas 
Joakimas

nes ant

./
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18

ugnagesiai 
apmalszyti 

Daug areszta-
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J r*>' i<, j ! iih o nepripažysta 
spinlainiesj 
tvirtindami, - 

buk popiežius gyvendamas Ry
me, negali valdyti Meksikonu 
kaip privalo.
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Sztai sale Mayflower botelije, Washington, D. ('. kur atsibus balius dienoje kada pre- 
identas ('oolidge 
lai k v s

apims savo dinsta, 
del paszelpos vargszu tojo miest 

ambasadorei ir siuntinei isz
■ U ■ -     4T* -—*-«* ** -'•        /nr   r. t    _

BRUTALISZKAS NUŽUDI- 
NIMAS KINCZIKU.

Providence, R. L — \’iena isz 
žiidinscziu kokia 
papildyta vaisi ije

54

apsiginkla-

brutaliszku 
kada likos
Rhode island, atsibuvo ant se
no Kineziko On Leon Tong, 
metu, kuris buvo kukorium
Ki,ng Young restauracijoi ir jo
jo pagialbininko Chin Ling, 
kuriuos užklupo trys prieszai 
isz New Yorko.

Žadintojai buvo
ve in kirvius ir peilius, nes ku
liai buvo sukapoti ant szmote- 

buvo ne pa- 
žyt. Zmlintojai pabaigia savo 
kruvina darba pabėgo antomo- 
biliuje.

Ii u, jog negalima I • • • • •Žadintojai pabaigia

vedusio ji 
kad

t y r i nejima, 
inskundimai buvo 

ir sziadien K. Nor-

J uzefina 
likos nu-

vyras Antanas, 63

Joną Ro-

iu Rosponda 
atėjo juos iszmest<

"UI

■.I

kifris bųv° Viloreckio. Tyrinė
jimai parode birk žmogelis pats 
inpuole in szulini. Paliko jisai 
szeszis mažus vaikus.z

KASTANTAS NORKUS 
PALEISTAS.

Brooklyn, N. Y.— Imigraci
jos vyriausybes sulaikyto Ka
stanto Norkaus byla pasibaigt'. 
Darbo ir Teisingumo Departa
mentai, 
rado,

t neteisingi, 
ku inleido in Amerika.

PORELE UŽDARYTA UŽ 
ŽUDINSTA.

Newark, N. J. — 
Jablonskį', 61 metu,
bausta in kalėjimą ant 14 me
tu, o josios 
metu, ant 25 metu 'kurie nužu
do locnininka namo
sponda, 26 diena Liepos praei
ta meta.

Senukas szove 
kada tasai 
isz st u bos. *

VELA BAISI NELAIME
- KASYKLOSIA.

Wheat head, Ind. — Keli an- 
glekasei likos užmuszti, keli 
sužeisti ir apdeginti o 150 an- 
glekasiu vos spėjo 
eksplozijai guzo 
Standard. Da žmonis neužmir- 
szo baisios nelaimęs kasyklosią 
^jiillivane, o ežia kita kilo su 
pejgimingoms pasekmėms.

MENKIAUSEŠ SZTAMAS 
' VAGIU.

Pittsburgh. — Keturios skry
nutes iii kuria's inmesdavo ♦ 
žmonis’aukas del vargszu, li
kos iszplesztos per vagius Szv. 
Petro kataliku bažnycziojč. 
Kiek pavogta, tai nežino. Pali- 
ciju jeszko tirju szvoutvagiu. 
K on i a po visa miestą tiojei va
gys pasidarbavo ir tai per vic-

r->

iii k u ria's

iszbegti po 
kasvklosia

na diena. Matyt visi prigulėjo 
prie tos paežius unijos.

■ k i

stvti iszSereda, 4 diena
. Ant to baliaus susirenka I

ateinanezia
(1

v i s< > k i u \ ieszpat yszeziu.

KETURI LIETUVIAI UŽ- 
MUSZTI, DU SUŽEISTI.

Kenosl a, Wis 
szio mil's 
baisi

lio linijoj elektrinis 
sudaužė kryžkelėj

Netoli nuo 
lėlio ana diena buvo 

nelaimi'. Chicago, North 
Short' & Milwaukee geležinke- 

I rank in vs 
automobili,

kuriuo važiavo szeszi asmenys. 
Keturi ju buvo ant vietos už
muszti, o d n |>a vėjinga i sužeis
ti. \’isi lietuviai. Lžmusztieji 
yra: Antaniene Zaleckiene, jos 
11 metu suims ir 9 metu dukre
le, ir Teodoras Mareziuli 
metu. Sužeisti — 
butas ir Stasys
Abiem skaudžiai sužeistos gal
vos.

Nelaime atsitiko veikiausiai 
del to, kati važiuojantieji per 
lietu ir migla nepastebejo besi- 
art inanezio t raukinio ir 
girdo skambalo signalo.

s. 41 
. Liudas No,‘- 

Halus (D.

nenu-

Tžmusztieji ir sužeistie.ji bu- - • a a •
tuojau paimti traukiniu irvo 

pargabenti in Kenosha.
MOTERIS MIRE NUO 

KEISTOS LIGOS.
Jieinos mokslas

Cedar Kapids, Iowa, 
ria vadina 
mans,” 
akmenėja.

( žino liga, k u-
Me-

neuritis defor-4 4

ir nuo kurios žmogus 
Ta liga labai-labai 

bet v i e tos li- 
gonbuty pasimirė moteris, ku
ri tokia liga turėjo. Ji apsirgo 
szeszi metai atgal ir gydėsi pas 
invairins specialistus. Paskuti
niu laiku ji pradėjo akmenėti. 
Suakmenėjo burna ir ji negalė
jo maisto imti ir todėl mirė ba
du. Kuomet ji apsirgo tai svė
rė 223

T 
retai kas serga,

svarus, mirdama gi svė
rė tik 40 svaru. Jos suakmene- 

laikys ligonbueziojusi kmia
muziejus.
EKSPLOZIJE UŽMUSZE 7 

DARBININKUS.
Sopty-San Antonio, Tex.

ui darbininkai likos sudraskvti 
ant szmoteliu kada keliolika 
šmotu dinamito eksplodavojo 
akmendaužeje Langley. Neku
riu nelaimingu

surado net 300 
vietos eksplozijos, 

nes likos

darbininku
šmotus kūno
pėdu nuo
kitu visai nesurado
užgriauti per daugeli akmenų.

*

sikoleliai paėmė miestus Ela- 
ziz, Derzom ir Diafbeker. Kur
dai turi apie 20,000 kareiviu. 
Teipgi paėmė niiesta Kharpirt, 
Mažoje Azijoi.

* nymas. — 
retorilis, kanlinolas Gasparri 
pavojingai serga influenza.

tik
Morcziaus.

visa k 4
Baltu 

emetona
I

London. — Turkiški pa-

Rymas.

vaiku 
iszpilde

katalike mergina ir ramiai 
gyveno 'Sziaiiliuese.

Isz Vilkavisz-
Naumiesti galinjn 

automo- 
tos susi- 

vieno

ISZ LIETUVOS
NESUTVARKYTAS

SUSISIEKIMAS.
Naumiestis, Szakiu aps. 

Susisiekimas tarp Naumiesezio 
ir Vilkaviszkio stoties ligi sziol 
nesiit varkvtas. 
kio stoties
pasiekt i k a re t komi s, 
biliu ir konke. visos 
siekimo priemones yra 
asmens rankose, del to kainos 
imamos pasakiszkos.

Pirmiau automobilis buvo 
kito asmens rankose tada darė
si konkurencija, ir daug pigiau 
kelias atsieidavo.

Nuo Naumiesezio iki \ i Ik a- 
viszkio stoties (17 kilom.) ati

važiuojant buvo 
konke 

1

tomobiliu
imama 2 litai, o
gulima nuvažiuoti už
Dabar, kada

buvo 
litą.

geszeftas
perejo iii vienas rankas, tai už

visas

nuvažiavimu automobiliu 
Vilkaviszkio stoti imama 7 li
tai, o konke —

Be to, konke dažniausiai vi
sai neina. Tuo bildu visi kelei 

auto- 
daug

3-5 lit.

m

viai vercziami važiuoti 
kasmobiliu ar karetka, 

brangiau atsieina.
Reiktu, kad miesto valdvba 

nustatytu važiavimo - taksa ir 
taisykles. #

KAS DARYTI.
Pagramantis, Tauragės . ap, 

sergan

Vokietijos, 
nors

— Visas Pagramantis 
denatūrato liga. Geria visi ves
tuvėse, pakasynose, pabftigtū- 
vese irsziaip szventadieniais ir 
turgaus dienomis. Nemaža isz- 
geriama ir olandu spirito ir 
anodijaus, kuriuos kontraband 
nesziai gabena isz
Ka gali žinoti — gal kas 
tyczia brukto bruka denatura- 
ta isz užsienio, kad kuo gre’i- 
eziau lietuviu tautos szaknis 
-olanUumiiuGnj.iisi oortsnotma 
pakirtus. Jau dabar bloga. Ne 
vienas jau eina in vaistine pa
raudusiomis akimis ar galvos 
sopėjimu skusdamasis. Taipvis 
u i......u.vaisiai.

nėra ne

Popiežiaus Sek*.

brent spi ruczio
Apie jii mažėjimu 

kiti bos. Reiktu dar nors liku
sius žmones, kurie denatūrato 
nevartoja, nuo tos bjaurybes 
apginti, kad mes turėtume blai 
via policija, blaivu kunigą, gal 
tada kiekvienas savo priemo
nėmis atgrasintu žmones 
tu nuodu. Bet ir vienu 
tru 'mums trūksta. Policijos 
PogTamantu visai nėra 
iszganymo jeszkoti ?

nuo 
ir an-

Kur

Gi 
Ža

garės miestelio zvdeli užeina*
Žagarės Policijos virszininkas 
ir pranesza, kad ant jo užvesta 
bvla už mižudvma. Kur? kas?

- Nieko negalėjo supras
ti. ZVdeli nusivedė policijom 

Pasirodė, kad
buvo praneszta

V

ka?

nuovadoje 
“žinomu” as

meniu kad Žagarės žydeliai už- 
mnsze žvdeli. kuris 
< i

žydeli, 
” nž jaunos 

Raszte” buvo

norėjo 
iszteketi” už jaunos mergi

nos. “Raszte” buvo pažymė
ta, buk nakezia žydeliai su ap- 
kruvintais skvernais laidoje 
savo kapinėse žmogų ir 
Žagarės žydeliai nužudė 
gu, kuris norėjo pereiti in 
tallkiszka ” tikyba.

Visi Žagarės miestelio žyde
liai lauke bausmes.

dJasiproteje jie pagaliau lei- 
” žmo-

kad 
žmo- 
“ka-

dosi jeszkoti “užmuszta 
gu ir neilgai trukus surado 
Sziauliuose, apie ka pareiszke 
policijai. Policijos virszininkas 
paskambino telefonu Žagarės 
policijos virsžininkui, kad žy
delis atsirado ir esąs jo žinioje. 
Tuo remiantis Žagarės poliui- , V ■
ja paliuosavo Žagarės ...— 
liūs intariamus nužudime insi- 
mylejusio žydelio. Kažin 
sveika jo sužieduotine ?

BET. SZALIA.
Szimkaicziai, Raseinių aps 

—r Sziinkaicziuose vienas pilie
tis besikalbėdamas su draugais 
pasistatė geru szauliu. Susira
dus sena rusu varini penkia- 
kapeiki insispraiide ji in tarpa 
pirsztu kairiosios rankos, o 
desziniaja isz revolverio norė
jo pinigą perszauti. Bet vietoj 
pinigo, persiszove delną.
VAIKAI PRADĖJO SIRGTI.

Rokiszkis. — Szioje padan
gėje Sausio menesi labai pra- 
JejOfSiįgti vaikai ir taip jauni 
žinoves. Vaikai serga skarlati-

neilgai

žvde-

ar

BOLSZEVIKISZKAS ROJUS 
KALEJIMUOSIA.

Liubiankos kalejiim 
voje vietoj baisiu 
szimtas g i a ž 111 k<, ■,, ■, <■. .
ra i apszviestu, elekfva apszil- 
doniu ir gerai vedinamu, 
iiniams dudainn in diena 
ras rupios dvietines duonos, 
puse svaro mėsos, geros sriu
bos, arbatos, cukraus ir rūkan
tiems po 13 cigaretu; du kail 
iii diena leidžialYm^pnsIvaiksz- 
czioti.

Jei tas teisybe tai kaliniams, 
bolszevikn prieszams, szimta 
sykiu geriau gyvenasi f negu 
Kusijos (Įąrbiuinkilais,' te- 
tiszkiomš Rusijos 
riams. Darbininkai 
kiu gražiu kambariu, negauna 
tiek duonos, ir negauna net už
dirbtu algų. Sztai Trale jie 
treikuoja ir policija jau szuu- 
do. Daugelis kaimiecziu 
badžiauja del nederliaus.

Taigi tikėti tokioms pasa
kom apie rojų kalėjimuose 
Rusijoj tegali patys, bolszevi- 
kai, kurie jau nemoka kritiš
kai protauti.

500 NAMU SUDEGE, 30 PRA
ŽUVO, DĄUG SUŽEISTA.

Kairas, Egiptas. —1 1 
szimts žmonių sudegė, 
daug sužeista ir apdegu dide- 
lioje ugTieje kuri sunaikino ko- 
nia visa kaimu Rabmaniya ar
timoje Damanhur. Penki szim
ta i grineziu sudegu lyg paiml

b

urvu 
kambariu

M a sk - 
via 
ge-

Ka- 
sva-

l^ore- 
gaspa<l<>- 

ueturi to-

Trale jii

pus-

Tiisde- 
, damr

I

PATAIKĖ...

f

nu, jedromis ir liežuviu sutini
mais. Mirti labai didelis skai
džius mirszta.
szeimvnu, kad po penkius vai
kus sykiu numirė. Pas gydyto
jus žmones nesiszauke; tai yra 
del sunkiu laiku, ir del nepri
einamu gydytoju.

JAu vra tokiu

Anchorage, Alaska.0

Orionais davėsi jausti du dre- 
tajimai žemes kurie vieszpata-,
vo per "dešimts sekundų. Ble- 
des jokios nepadaryta.
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tu, per Ka padegėliai pasiliko 
dideliam varge.

0

JAUNA ŽUDINTOJA.
Septynių metu Alsa Thomp

son kuri nužudė kėlės ypatas 
per užilavima sutrinto stiklo, 
kankino žvėrelius ir žmlžiu yra 
tikra iszgama. Jeigu ja ja ne
būtu uždaria kalėjime, tai bu
tu nužudžius visa Platt ^zei- 
myna isz Los Angeles, Califor- 
nijos.
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KAS GIRDĖT
vertėtuGavėno prasidėjo, 

truputi apsįmalszyt ir savo ku
li uo visokiu smn-na suvaldvt 

gurnu.

Tūlas gyventojas New Yorke 
papilde svetimoterysta idant 

turtinga motore, 
apmokėti kasztus 

Gavo moteres kuri pagimdo kū
diki ligonbuteje. Dabar neba- 
gas sėdi kalėjimo. *

apsivesi i 
kad galėtu

su

gurnoWrigley kramtomojo 
dirbtuve praeita meta turėjo 
gryno pelno 8,500,313 doleriu. 
Taigi, koki turtaį buna sukrau
ti nuo centu, o isz deszimtuku 
Woolworth’o fersztorei ir su
krauna milijonus kožna meta 
locnininkams.

Suvieuytosia Valstijosia dau
giau užaugina visztu ne kaip 
kitam ko'kiam sklype ant svie
to. Mete 1920 užauginta 359,- 
537,000 visztu ir 2,818,000 žasu. 
Skaitlis pasididino ženklyvai 
]>raeita meta.

I
Užlaikomųjų Asmenų 

Kreditas.

Sulyg 1924 m. mokeseziu ak
to, taksu mokėtojai gauna kre- 
mens, kuri jie užlaiko, 
komioji asmens 
kurie neturi 18 metu amžiaus, 
ar negalintieji sau pragyveni
mo padaryti del fiziniu ar pro
tiniu trukumu. Tokio kreditai 
ant Užlaikomųjų asmenų dludt 
darni Jungtiniu Valstybių pi 
liecziams ir ežia 
siems.
mas priede prie asmeninio pa
liuosavimo $1,000 pavieniui, ii 
vedusioms asmenims, jei kartu 
gyvena ir szeimynos galvai 

vedės tuk

Užlai- 
vadinami tie 

amžiaus

|4 
apsigyvenu- 

$400 kreditus leidžin-

r

SZERIFAS APLEIDO

!

k-s 'Si

IB

ir szeimynos 
$2,500. Pavyzdžiui, 
su mokėtojas su jo užlaikomais 
vaikais turėjo $3,500 ineigu. 
Jam duodama iszimtis $2,500 
pridedant po $400 kiekvienam 
užlaikomam asmeniui, viso 
$3,300, kuria ta suma iszimant 
isz $3,500, lieka 
riuos tik mokami taksai.

Pavienis asmuo, 
v vena New Yorke ir 

sena motina Lietuvoje. Jo 
buvo $2,000.

asmeniui,

$200, už kū

sakvsim t*
užlaiko

BAULK
> ,« J I- ' • • l« k 11 f 1 ,i i

Lietuviszkos Pasakos.
Dūkto

entomolo-

Nesenei likos surastas bo- 
bisricas rojus, kuriame kožnai 
Jevai galima turėti po penkis 
vvrns.

Andrius Avinov,
gas isz Carnegio muzejaus, bu
vusia Kusiszkas szldkta, artis
tas ir keleivis, buvo vienas isz 
t uju, kurie atrado ta ji bobiszka 
rojų.

Yra tai aplinkine Ladlak, ar
ba vakarine dalis Tibeto, kuris 
guli prie kalnu Himalajų, to
nais moteres turi po penkis vy
rus, kurie užsiiminėja namineis 
darbais, nesziojimu vaiku, vi
rimu, darbu ant lauko o motore 
Bedi sau namie ir yra pilna 
burna “ponu” viso namo.

- 
savo 
1924 m. i ne i gos
Jo asmenine iszimtis yra $1,- 
090, pridėt $400 kredito už jo 
užlaikomąja motina, taksus 
moka tik už $600. $400 iszimtis 
duodama visvien ar užlaiko
masis asmuo gyvena su 
mokėtoju ar no, 
yra gimine ar ne

Apsigyvenu sis ateivis, 
ris užlaiko užsieny savo žmona 
ir tris vaikus, neturinzcius 18 
m. amžiaus, gauna kredito už 

viso
Jalim neduodama
$400 žmonai, no asmenines isz
imties $2,500 dėlto, kad jis lie

jam

motina

ar

ir ar
taksu 

jis jam

ku-

ponu

Sziadicn ne tik padonai ser
ga bet ir juju valdytojai, ku
riuos liga neaplęnke, nežiūrė
dama ar jisai praseziokelis ar 
karalius. Da pirma karta tiek 
žeaiklyvu ypatų apsirgo in ta 
pati laika — du menesius nuo 
Naujo Alėto, ir da ne vienas 
visiszkai nepasveiko.

Tieje yra: Karalius Jurgis 
Anglijoj, prezidentas Ebertas 
Vokietijoi, Lloyd George, pre
miers Mussolini Italijoi, pre- 
mieris Herriott Francijoi, pre- 
mieris Brantin Szvedijoi, Leo
nas Trocki Rosijoi, Sun Yta 
Sen Kinuosia, garsios aktorkos 
Gloria Swanson, Doris Kenyon 
ir kiti.

Danijos ministeris Dabi in- 
nesze užmanymą in parlamen
ta idant atskirt tikėjimą nuo 
valdžios ir kad daleist mote- 
ros idant galėtu pildyt dvasisz- 
kus privalumus — būti kuni
gais.

Sakoma, buk moteres būda
mos kunigais inves *in tikėji
mą daugiau szviesos, meiles ir 
tikejimiszko mokslo.

Jeigu geidžete, patogios duk-
reles Jcvos — bet liktai pato
gios — idant tikėjimas sziuo- 
sia bod ieviszk uosia la ik uosi a 
augt u, stengkites pasilikti dva- 
siszkais, o
mintas jusu tarnas, vietoje eiti

raszytojas, n tižo-

in spavie<|nj tik karta ant me
tu apie Velykas, lankysis in 
spaviedni kas Nedelia.

-•v H!*..

HK ii'- ***'

Iii

į
i A

malonu Ir trrelh) pa- 

aUaryi 
1 but! be 
RYduolh;. 
jei netu-

dtecia >uvt “r galrg, jei 
n«i»uniailoi apk

anąibyroij neuralgijos.

MŪnt; Maigiu* pertai Itno.
taruokaiM'lų, i padūkimu 

ekawunq. kuomet skauda

Tu Negali Išvengti! 
reumatizme. 

Mėiimasuaiij eteiffau* pertallmo.
Įtnkenėlų. taraakuixHu, i padūkimų 
».rtn*lu ekaiMinu. kuomet i *

s. vTLt o«4. / 
tnojauii Ir nr{j*liln<Li- . 
man laiko juom! paai- 
nau<loji. Jisai nuteikia J 

‘ . ■* - 

lengvinimų.
Nei viena 

Aelmyna sega Ii 
bonkoa i 
Nėra ilk tania, . 
ri INKARO vaisbažay- y 
kilo.

F. AD.RICHTER ACO. '

, gauna 
juos, $1,200. Isz $2,200. 

isziintii's

gj’vona su savo žmona.
duodama iszimtis kaipo pavie
niui— $1,000.
$2,500 iszimties

Keikalau jautis 
(apl i uogavi

mo) turi gyventi su žmona.
Apsigyvenuais ateivis, užlai

kantis užsieny savo gimines ir
gi negali gauti $2,500 paliuosa- 
vimo. Szeimynos galva, norin
tis asrnenio paliuosavimo savo 
namuose turėtu gimines vižlai 
kyti. Isz ansigyvenusiuju atei
viu ar piliecziu gali būti parei
kalauta inrodymu apie jo už 
laikomus asmenis, už kuriuos 
jis taksu paliuosavimo 
lavo.

re ika

HERRIN A.
Galligan szeril’as 

Williamson pavieto, kur tiek 
atsibuvo muszlu ir praliejimo 
kraujo, apleido miestą ant ko
kio tai laiko idant neerzyt žmo
nių.

N caps i gy vo n u s io j i

George szeril’as

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
■■ • : . ■ r t * i < ,4 ■ !' j .-i.-■< ' r*- 1 >,■ ,i>. L' / i : *"■ 4’

59.
Kad ik it a syk gyveno žmo

gus labai pavargęs, ale goduš 
ant pinigu: kur tik ėjo, ka tik 
dare, vis Dievo prasze, kad nu
mestu isz dangaus ’'pinigą, o 
jis rastu. Vien'A syki tas,godi
szius savo stuhoj buvo labai už
imtas migliomis ir fupesczju 
apie pinigus; tam tarpe iszlin- 
do isz popeczkos velnias pavi
dale žmogaus ir, žadėdamas 
duoti daugybos pinigu, reikala
vo užraszymo dliszios. Godi- 
szius tai iszgirdes labai prasi
džiugo ir, nieko nemislijes, už- 
rasze savo krauju duszia vol-

dija.” Dūkto norėjo klausti, 
del ko nesigadi ja, ale godiszius 

pakrato ir —negyvas.
Tuojaus padare graba, inde- 

godisziu, pakih'ke arklius 
prie vežimo, 

w * a

jos levas pasispardė, rankas

Nenpsi gyvenu šieji ateiviai 
teturi paliuosaviina $1,000 ir 

už 
užlaikomus asmenis. Ateivis, 
neturįs nusistatymo kaip ilgai 

, vra. apsigvve-l 
_ _____ E.L.LS.

PAJESZKOJIMAI.

taipgi neturi paliuosavimo 
Ateivis

jis ežia, gyvens 
nusiu ateiviu.

Pajeszkau savo dranga Fe
liksą Burba, jis gyveno Wau
kegan, Ill. dabai* nežinau kur. 
Taipgi pajeszkau jo broli Ka
zimiera Burba. Meldžiu atsi- 
szaukt ant adreso.

AI a rt v n a s Barka usk a s
31 Portland St.

lt

Lawrence, Mass

Pajeszkau broliu Antanu ir 
Juozapa, ir seseri Marijona Li- 
gucziu ir pusbroli Antano Jur- 

gyvena Chicago. 
A. Jurkus

1 Taszau

Visikaus.
Pusbrolis

Aleikos. 
szaukt.
ant

gyveno 
atši

lt
.Jonas Ligų t is

Box 472 Minonk, Ill.

pir-Juo za s A rma I e v i cz i u s 
miau gyveno Duryea, Pa., o da
liai* nežino kur. Paeina išz Pil- 
viszkiu. Meldžiu atsiszaukti 
arba žinantieje apie ji meldžiu 
praueszt.i.

Wm. Yanusaites
222 First Str.
Elizabeth, N. J.

'' 

pasakyti tris nebuvusius daik
tus, o jaigii nepasakysi, tai ne 
tik ka puodo negausi,, ale dar 
tau iszrežsziu isz nugaros dir-

ka?^ Tas 
iszgirdes

Antanas Ramanauskas
Lietuvi&zkas Graborius

ža—ar supranti, 
žmogelis netikėtinai
toki uŽklaūsyma, mi'slijo, kad 
ponas jiji arzina, ale pamatęs, 

sus vyras, kuris prižadėjo vežti Ikad tai no .žertas, nusiminė isz 
už ta vežimą ir arklius. Graba tikrųjų; pradėjo praszytis, kad 

inverte in tiktai iszleislu Isz dvarO 
vežimą; vežėjas užsisėdės ant nereikalauja ne puodo, ne nie- 

BeVežant kd. Ale ponas ant savo pastate

jota
, indojo graba in 

vežimą ir atsirado vienas dra-

asz tu oni vyrai VOS jau

grabo ir važiuoja. *
pradėjo grabe baladot, ant ga- ir isžreže diržą isz nugaros. 
Jo dugną grabo kelt. Vežėjas Žmogelis nulindęs nuėjo in pa-

ir isžreže diržą isz
w 1 '

pakilo, nuszoko nuo grabo; go- miszki pas brolius, ale neprisi- 
diszius grabe atsisėdo, dairėsi pažysta, kad jam isz nugaros 

husigan-1 diržą iszreže. 
yi <1 1/ n |*

ir szneka, a Vežėjas
(Įeis in medi insilipo; godiszius 
pradėjo judytis grabo sėdėda
mas. Tam tarpe atvažiuoja ke
liu nepažystauti žmones; godi
szius vėl atsigulė grabe. Veže-Iii’ gausiu, 
jas, iszd ribos isz medžio, p ra- L.

niui be jdkiu derybų, tiktai ĮSze, kad padarytu teip, idant ponui ii
r ll

Kada velnias [isz grabo. Svetimasis žmogus, atsake:
paomes to godisziaus ranka, su nebūtus daiktus,

jas, iszd ribos isz medžio, p ra-

t iek, kad velnias pinigu prista- tas godiszius dauginus nekeltu 
lytu ganėtinai.
isznyko isz* to godisziaus akiu

MILL & PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Iszbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pakabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

f

Broliai klausė: 
n a k a, a r gava i puod a ? ”— 
Kas ežia gaus, neduoda!”— 
Eik tu, kvaily, tarė antrasis 

brolis, žiūrėk, kad asz nueisiu 
” Ir paszokes nubėgo 

in dvara. Inejas pAsikloniojo 
r paprusze, kad duotu 

puodą. Ponas ir tam teip pat 
“jaigu

i 4

C i

k e: pa sakysi tris 
tai duosiu, o

jis pradėjo galiantis savo du* peiliu perrėžo kryžių ip delną, jaigu nepasakysi, tai, kaip vie-
szios, kuri jau velniui parduo- paguldo in graba, užvože ir pa- nam broliui, teip ir tau, iszrež-
1 1 i ♦ 1 • i 1 _ .. 1 Y I t » J <4 J' a. Ita, bet ne ilgai trukus vėl susi-1 
ramino: kada griebės in kisze- 
nius—pilni kiszoniai pinigu;! 
pažiurėjus in stalcziu—teipgi 
pilnas pinigu! Tada godihzitis 
užmii‘szo Viską, ir duszia ir ku- 
na, tiktai pinigais džiaugėsi. 
Ant galo teip tas godiszius pra
lobo, kad aplinkiniai dvarpo
niai negalėjo su juo lygintis. 
Teip godiszius pergyveno pen
kis metus. Ale atėjo velnias ir 
apgarsino godisziui mirti, 
priegtarn d a pasakė t as vel
nias: “kada tu mirsi, tai priesz 
mirti pasakyk savo dukterei, 
kad ji nieko prie tavos nesi- 
kisztu, tegul pasamdo svetima 
žmogų, kuris tave nuvež pako
vot; jau dabar paskutinis lai
kas, jau už tuos pinigus, ka 
per penkis mėtų s vartojai 

. « . * . ik . M H

j

godisziui

n 'l _; i, nu
pirktas esi sii kunu * ir su du- 
szia. ” 
nusigando, bet ka padarysi? 
jau kas s\rki padaryta, negali 
but atmainyta! Jis pasiszauke 
savo dukterį ir apsako viską: 
i <

Godiszius žmogelis net

sake: “ 
mes, dauginus nekels.

dabar gali vežt be bai- sziu isz nugaros diržą.
Veže- mislijo, mislijo, nieko nciszmis-

Ir tas
” Veže- mislijo, mislijo, nieko neiszmis- 

jaiįj, padękavojes tam nepažys- lijo. Ponas iszreže isz nugares 
važiavo to- diržą, pakabino ant vagio ties 

liaus. Važiuojant viena plyne | durimis iriszvare ji lauk. Pur
ve jas papūto, vežimas subrasz- 
kejo, ir graba juodi varnai pa-1diržą iszreže, ale tiktai pasakė, 
griebė padkandino plynioj. kad ponas neduoda. Ant galo 
Atėjo ir naktis; buvo parengta eina durnius praszyt. Inejo pas 
tos dukters neva ražanezius už poną, paprasze 
tėvo duszia. Kaimynai visi bi- “gerai, duosiu
Įjojo cit in ta riVžancziu, tiktai tris nebuvusius daiktus, o jai- 

odi- gu nepasakysi, tai kaip aniem

taniam geradejui

gryžus ir tas nesisuko, kad jam

tėvo duszia. Kaimynai visi bi-
> •

F _ J

gerai, duosiu,
ponas sako: 
ale pa sakyk I

veže tatas atėjo, kuris veze tag' 
sziu. Duktė to godisziaus plys- 
kus kepo ir po peczka kasž'in- 
kas pradėjo krebszdeti ir kati
no balsu kniaukti; paskui isz- 
lindo isz po pecZkos baisus su- 
tvorimas, ne 
ant žmogaus panaszus, ir pra
dėjo plyskus esti. Kepėja plyš
ki! viena b’kaurada pridėjo pil
na tauku ir, gerai užvirinus, 
užvertė tam nepaprastam su
tvėrimui ant galvos, 
iszj)liko, ir

dukterį h*
yra, sako?mano geras veži

mas, yra pora geru arkliu — 
kaip asz numirsiu, tada pada
rykit del manos graba ir pa- 
pra'szykit toki žmogų, kuris 
norėtu mane nuvožt; už ta nu
vežimą jus jain atiduokit tuos, 
arklius ir vežimą; iu kailines 
manes nckavokit, nos nesiga-

< I

Galite gaut

“Niurni! kurio užmoka milijonai už rūsį

i

Yra smagus smagiausi su khriais dirbote.

Čebatus, Lopac“ Ball-Band ” 
Himiner baltus, raudonus ir juodus. 

Žiūrėkit del Raudonos BolCs.

B AL LIBANU
0 ' * I

“Ball-Band” gutninai Čeverykai,padirbti del sun
kaus darbo.

I

Apsiauk pora. Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
jie.

Parsiduoda pas didžiuma krautųvninku.

Mishawaka Rubber Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka, Ind.

ir

*l’«l

r; 4

Padirbti del Angliakasiu
Prailginti puspadžiai ant “Ball-Band” (RattdUnos 
BolCs) kasyklą (larbininku čevcrykiį yra didelis 
apsaugojimas nuo aštru briaunų žįkttiens ir ariglies.
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Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminiusČeverykus 
čionai parodant Lopac ir Himiner pažiurokit kaip 
jie padirbti.

LOPAC

ant gyvulio, ne

to akys 
jis pradėjo baigei 

kaukt ie, tranlcytis, kad net ko
pėja iszbegt turėjo isz triobos. 
Iszgirdes tas vežėjas, kuris bu
vo atėjės, pradėjo žegnotis, ant 
galo, duris uždaręs, 
namon, 
vandens,
tos baisybes.

at’sinesze
parbėgo 

szventyto 
su kuriuo liejo ant 

Tada tik smala 
pasiliejo ir pekliszka smarve
pasiliko. Paskui nieks jau ne
sirodydavo, nieks nesivaidyda- 
vo, viskas buvo tyku ir ramu. 
Tas vožėjus su ta duktere to 
prakeikto tėvo apsivedė, tuos 
tėvo turtus apverto ant gero ir 
pats laimingai gyveno, gal dar 
ir sziadicn gyvena.

60.
Gyveno kita syki žmogus ne

labai begotas pagirijo, sulūžu
sioje grintelejc; turėjo jisai 
tris sūnūs: du buvo iszmintin- 
gi, vienas-durnius. Ilga laika 
jie tenai gyveno ir szeip teip 
maitinosi iki susirgo tėvas. Su
sirgo tėvas, pasirgo keletą dįe- 
nu ir numirė. Vaikai, jo ktina 
palaidojo, da kėlės dienas pa
buvo naniieje, ale po levo 
smerties viskas jiems pasidaro 
liūdna; kiekvienas daiktelis 
prįmena nebaszninka. Giminią 
jokiu neturėdami, suinislijo Jie 
eiti in svietą vandravot, ir vie
nu ryta, pasiomia szaudyklas, 
iszejo. Ėjo, ėjo, medžiodami 
per miszkus, paklydo, pernak- 

" , Ant
vol visa diena

teip ir tau iszrežsziu diržą isz 
nugaros.”

Durnius biski 
sako:
pas poną 
braszkant, dairaus—nieko

pamini i jo ir 
kad asz dabar eidamas 

iszg i rd a u pa m i szk e j 
ne

matyt, ale besidairydamas pa- 
maeziau akeczias insilipuses in 
aržuola rieszutus kremtant, tik 
kevalai žeinon nubiro, 
ra i, ponas 
pasakei, 
“Tuojaus, ako, 
kyšiu ir daugi aus.
syki asz medžiojau po miszke- 
1 i'teip kėlės dienas, pamaeziau 
toki kcdiria dideli, 
kelmo pcezenkos 

iszalkes

vojo miszke po kadagiu. 
rytojaus ir 
vaikszcziodami nieko gero ne
naudojo. Trecziojo dienoje pa
vakariais pamate raudonuo
jant murini dvara. Apsistojo 
pakrumeje, iszeme isz krepsziu 
paukszczius, kuriuos turėjo nu- 
medžiojo, vienus inkepc in ug
nį, o kitus iszdarinejo, Snpldv#
ir norėjo virti, ale neturi'jokio 
puodo. Sutarė, kad vyria uses 
brolis eitu pas poną in dvara 
papraszyti paskolint. Nuėjo,
inejo in trio|)ą, susitiko poną ir 
praszo: “ponuti, jaigu tamis- 
tos malone, paskolink mums
i

ant nekuriu laiko puodą, nors
iki rytojaus — mums labai rei- *1 . ' i a ■■ • i

ijieUco gero virto nevalgėme.
kotu: jau troezia diena, kaip >>

u,gerai paskolin
siu, ą'Ię visu pirmu turi tu man
Ponas sako:

”—“Ge- 
viena daikta 

ale dar du yra.”— 
ponuti, pasa- 

Kad viena

•sako,

J. G. BOGDEN
322 W.Long Avė. DuBois, Pa

Lietuvi ezkas Bankieriut 
ir Laivakorcziu Agentą*

LletaThilcaa GraboHa*

K. RĖKLAITIS

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

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY. PA.

Teloponas No. 149

I
I

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa- 

viję kaipo tai vldurip užkietojima, 
peršalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutino, katare, strėnų skausmą, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausmą, iszgasti, n esu o- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą neamaguma, tai nesikankyk virsz 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu Žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkiete-

III

jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgastios, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka 60c. Poplaiszkai 86c. 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 00c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų kataloga. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

vidurije Io 
(kepsniai) 

spirgsta; iszalkes būdamas 
tuojaus žinoma, iiisirangiau in 
ta kelmą ir pradėjau kqisnius 
valgyt, kad net ausys linksta. 
Kiek asz tenai ka suvalgiau— 
neatmenu, tiktai žinau, prival- 
ges norėjau iszlysti isz kelmo, 
ale, pamėginės iszlysti, daty
riau, kad negaliu, netelpu per 
skyle. Mat, privalges 'kepsniu 
sustorėjau, o skyle ne teip bai-

atsincsziau
sei didele, bet nenusiminiau 
parbėgau namo, 
kirveli, iszsikirtau skyle pla-

” Ponas sa-tesne ir iszlindau.
ko: “g
dar ,vieno reikia?’—‘‘Tuojaus 
pasakysiu ir ta paskutini. Ei
damas pas poną per ana rava, 
žiuriu-—įkąs ten teip baisoj tur
suoja? Žiurėjau, žiurėjau isz

-tY

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVIS7KA3 GRABORIUS 

(R BALSAMUOTOJAS

aatomobilioi

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius elsokieme 
reikalam!.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to* 
del jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes aas galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti.

<0X11,i tai du daiktu, ale 333'331 W* Ceetre St.. Maha*oy City
i » Ihj ' ^.. į-. r - . .. ■ |r ._   __i. . -iiri nininir .mu., mimi ■iiihuhuii »t ir įitt

I 
tolo ir nieko nepamaczi'au, su- 
wimislijau oitie artyn, priėjau, 
žiūriu—ant pono tėvo velnias 
rai’t'a's joja, ar teisybe?”— 

įarc ponas.
ar

Meluoji, bzelmi, 
Durnius sako:

CAPITAL STOCK 9125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 5028.858.02
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“gerai, ale da
bai* jah mano nugara paka j in
gių diržu ponas nerežszite, ir 
tikiuosiu, kad gausiu reikalin
gus puodus.” 
davė. Durnius atsinesze

Ponas puodus 
, visi 

pavalgo, aisigide pasilsėt, pa
silsėjo norėjo nuneszt atiduot 
puodus ponui, ale kad jjaziuri, 
kad tai no puodai buvo, ale 
meszlai visokiu gyvuliu, kaipo
tai: karvių, arkliu, ožlcu, aviu, 
kiaulių, kacziu, žasu ir kitu.... 
Pažiuri-«-incra ne to dvaro, ne 
pono—niieko, Suprato czionai, 
*kkd ‘'tai jie buvo pas velnią ta 
viskk skolinti ir velnias isz- 
mintingiemsiems isz nugarų 
diržus iszraiže.

Tolinus bus.

3ZVENCZIAU31O3GYVEN1MA3 
MARIJOS PANOS,

Virai pflnaa •praszymra apie 
Gyvenimą Szv.s MarijdB Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prlsluntimu tiktai 25c.

W. D. BQCZKAU3KA3-CO. 
V ' 1

Paiki knygele.
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MĄHANOY CITY, EĄ.

'<1

Mokame 8-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jura pinigu 1 Sausio Ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą bu musu banka 
nepaisant ar mažai ar didelis.

H. BALL, Preridentaa.
Geo. W. BARLOW, Vlee-Prea. 
Jos. E. FERGUSON, Karieriua

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Ageat. Notary PabUs

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitee pas mane, ass jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas. Inssiurlniu 
namus ir forniezius, automobilius t.t

Kampas Catawissa Ir Market St« 
Mabaa y City, Pa.

W. TRASKAUSKJL8
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

k..b.

H

Laidoja kunus numirėliu. Parsamdo 
automobilius del laidotuvių kriksa- 
tlniu, vesoliju, paslvažindjimo ir t.U
S20 W. Centre Si, Mahuoy City, P.i
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Urboniene
Ir kas galėjo spėti, jog vie

no garsesniųjų musu raszyto
ju (Asnyk’o) yarjtla pirmiau
siai išzgirsti teks man virtu
vėj. Ir dar isz musu senos sze- 
szias dienas savaitėj pasigėru
sios virėjos Urbonienės. Szito
ji Jcįtados tarnavo pas jo tęva 
daktaru.

Tasai “ponas daktaras” del 
labai menkos priežasties nuolat 
buvo minimas. Būtent del su
daužyto puodo.

Pas mus, tiesa sakant, pūo- 
dai duždavo kits kita pralenk
dami. Mat, ryto meta Urbonie
nei “ 
jo,” 
jo” 
riant.

Jei kartais 
kad “galėjo,” 
“valandėlei greta turėjo užbeg 
ti.” Paskui Urbonienei “atbė
gus, 
szio laukas, puodu bei 
ežiu lavonais nuklotas.
dai duždavo” galiu jiasakyti 
jau dabar, kuomet Urboniene 
to negirdi. Jau jinai senai, 
labai senai žemes aidams nepa
siekiama tapo...

Jai girdint niekuomet neisz- 
driseziau pasakyti: 
sudužo. ’ ’ 
“susitrenkti, 
aplamai 
sudužti.

Kadangi puodai neduždavo 
tai Urboniene nei vieno tu 
slvdusiu” ar “intrukusiu” 
du nei neiszmesdavo. Tokiu ei
lėmis sustatytu szukiu virtuvėj 
buvo net kelios lentvnos. Visas 
jas Urboniene 
šioje tvarkoje laike, 
priesz kaisdama pietų 
šaudama bei 
mu, imdavo pirma isz eiles puo 
du ar tikriau sakant, jo liku- 
czius ir tardavo:

Dar butum galėjęs gyventi, 
iiąbągelų jei no^szįtą, rinke..

ponas daktaras

nežinia ko rankos drebe- 
vakare gi “visai negalė

jos paezios žodžiais beta

pasitaikydavo, 
tašyk būtinai

Paskui Urbonienei 
>,

4 4

virtuvėj buvo tikras iml
iok sz- 

‘ ‘ Puo-
galiu

“puodas
Jis galėjo, iu tnikti, 

“ i” ar 
tik neparsprogf i

sutežti
1 >

1J 4 i
“isz 

lu

pa vyzd ingiau- 
Kasdien 
s, ji d il

gai va linguoda-

gyventi

Puodas lyg ridikas buvo svei
kas... Tartum varpas skambė
jo... O ratai eme ir intruko...

State ji ton paezion vieton 
kame seniau stovėjęs ir imda
vo kita.

Gorczinis puodas... Kad taip 
sveika bueziau. O koks jo stip- 
nnnas... Jis ir dabar daugiau 
dar vertas nei kuris sveikifs....
Paskui, dar sunkiau atsidusu
si, siekdavo trecziojo.

Per žolynes jomarka ji pir- 
Jau szeszios savaites 

Pen
kios savaites ir trys dienos... 
Auksina ir du deszimtuku mo
kėjau. Nemeluoju... Jei nebntu 
sutežes kelis metus dar 
tu.

Paskiau seko ketvirtas, penk 
tas ir taip toliau.

kom...
sukako... Ne! meluoju

laiky-

Visus juos
Urboniene barszkino, stukseno 
žiūrinėjo pęie pzvlęsos.

Tasai1 szukiu žiurinejimas 
baigdavosi tuomi, kad puodas,
Imliame Urboniene jau ketino 
kaist valgi, isz drebaneziu ran
ku jai iszslysdavo.

O kad tu narsprogtum! — su 
raukdavo sene, laužydama sa
vo iszdžiuvnsias, rauksžletasVo iszdžiuvnsias, 
rankas — vėl sznke! Kas ežia 
ju gali pritekti tu szukiu... O 
kad gala gautum!... Toks nau
jos puodai... Pusseptinto auk
sino mokėtas... Dar savaites 
lier kai pirktas... O vis tai dėl
to kad geležiniu puodu name 
nėra, vien raukės... Kai buvau 
pas poną daktaro, juokiu szu- 
Iciu ten nei matyte nemaeziau. 
Puodai buvo vienPuodai buvo vien geležiniai. 
Kiti kito geiTsnis, lyg pnrink- 

Vien geleži-

pas poną 
pas ponn

tu. Nemeluoju... 
niai...

Paskui iki pat vakarui vir
tuvėj ir tegirdėjai: 
įlaktara taip buvę,
daktaru anaip nebuvo, pas po- 
jm daktaru to iszmokusi, pas 
poną daktaru taip’ inpratusi.

Galop ir pus mus daugelis da 
lyku taip buvo daroma kaip 
pas ponu daktaro. Viena gėlo- 

d « * A 11* « « •žiniai puodai sunku buvo in- 
veeti, nes tėvas, kaip dangų-

mas senesnes kartos žmonių, 
tvirtino, jog moliniame indo 
virtas valgis yra skanesnis. 
Tas skirtumas pažiūru tėvo ir 
Urbonienės del “geležiniu puo
du” buvo priežastim nuolati
niu taip jųdviejų nesusiprati
mu. Motute tuo laiku buvo jau 
mirusi ir asz invniriais budais 
stengdavausi tiems vaikams už 
kirsti in musu namus kelia.

Teeziau tas retai tepavykda^ 
vo. Urboniene labai maža įcroįip 
davo domes in manę.pasaky
mus, o dažnai net isz virtuves 
liepdavo man iszeiti.

, Turiu dargi prisipažinti, jog 
Urbonienės iszmetinejimn bei 
aimanavimu ir pusėtinai bijo
jau. Todėl ir nevejama tuoj isz 
virtuves bėgdavau, kai tik Ur
boniene savo “geležiniu puo
du” Odisėjo — Homero veika
las, kame nupasakojama Odi 
sejaus graiku karžygio kelio
nes — klaidžiojimai bei prieti
kiai jose pradėdavo.

O tas vis dažniau ir dažniau 
atsitikdavo, 
kita 
kasdien, o galop nuo pat

i

Pradžioje viena, 
karta savaitėj, paskui 

ryto 
iki vėlam vakarui. Vien szesz- 
tadieniai sudalydavo iszimti.

Szesztadieniais ir rankos Ur
bonienei mažiau drelierlavo nei 
kitomis dienomis ir recziau jai 
viskas isz ausu “slydo” ir pa
galios nebuvo to nuolatinio tai 
szkejimo apie “geležinius puo 
dus”

Nuo pat vidurdienio tašyk 
szikle Urboniene
kartais net szarma. Isz kama
ros atsineszdavo kelis mesas, 
sūrio ar sziaip gardesnius kąs
nelius.

Rūpestingai,

bei poną daktaru.

vandeni o

nuo bu r 
rinko juo:

margos skrynioj

sau 
uos atitraukdama, 
senuke per isztisa savaite, kad 
szesztadieny turėtu kuom .To 
nnka pavaiszinti. Galop isz sa 
vo dideles,
iszsiimdavo lopu bei siulu. Vi
sa tui ruoszdama verkszleno 
storu, nudėvėtu žiurstu sžhios- 
to akis bei nosį ir kart karto
mis (dirsteldavo laiptu link.

Pagalios, jau gerokai 
mtts ateidavo Jonukas, 
tai auksztas, juosvas, i 
liktos metu vaikinas. Jau dvie- 
jns metus mokosi jisai kurj)h 
amato.

Jonukas visuomet ateidavo 
purvinas, apdriskęs,

sute- 
Buvo 

szeszio

bailiai. 
lyg savo szeszelio pabūgęs, ap 
linkui besidairydamas. Atėjės 
pirmiausia bueziuodavo moti
nai ranka, paskui, snolan atsi
sėdės, kiekviena 
sekdavo 
žvilgsniu.

Nors daugelis metu jau nuc 
to laiko praslinko teeziau pri
simenu ir ta godu Jonuko žvil 

užguita veido isz-

jos žingsir 
paniurusiu godžiu

gesl ir jo 
raiszka.

Dideliausiu nekantrumu lauk 
davau Jonuko atsilankymu. 
Tuomet ir apie geležinius puo
dus Urboniene užsimirszdavo 
kalbėti, ir pono daktaro nemi
nėjo. O kiek gražiu pasakų 
teikdavo man Jonukas. Rodos 
dienas — naktis klausytum.

Urboniene, dažnai neleisda
ma nei pasakos galo sulaukti, 
liepdavo man eiti isz virtuves.

Iszejusi, asz per plyszi dury
se matydavau kai motina nu
rengdavo Jonuką, prilenkdavo 
ji prie bliudo vandens ir praus
davo, brūžindavo kakla jo, 
ausis, galva.
Urboniene verkszleno ir žiurs
tu akis bei uosi szhioste.

Niekuomet negalėjau supras 
ti ko ji verkia. Ar kad Jonuko 
marrakiniai buvo suplysze, ai 
kad jo pecziai buvo sudaužy-

Tai atlikdama

ti, mėlynom iszmai’ginti, ar gal 
dėlto, kad visas jis buvo toks 

rodos pa
kaktu vėjo pustelejimpĮ įr ji 
parbleksztu. *

Užbaigusi prausima, Urbo
niene duodavo Jonukui szva- 
rius marszkinius, kuriais anas, 
užpeczkiu užlindės, persireng
davo. Galop senuke vaiszino 
sunu savo sutaupytais skanė
siai^

Tuomet baigdavosi ir mano 
sorgyba ties virtuves durimis. 
Vienatinis mano sargybos tiks
las buvo susilaukti tos valau.-

sudžiovei, liesas —

doles, kuomet Jonukas pradė
davo valgyti, o Urboniene prie- 
sžais Atsisėdusi, lope jo drabu
žius. To susilaukusi asz gryž- 
davau virtuvėn, o Jonukas sd- 
kydavo man kuria nors 
instabiuju pasakų.

Tuo tarpu susilaukėm Kalė
dų. Buvo giedras, szaltas vaka
ras. Miešto Vaiksžcziojo taip 
vadinamieji “Trys Karaliai.” 

fJu. tarpe buvo net mirtis, kip 
sząp ir migclaš!

( * Ateina, ateina - 
susijaudinimo ir 
balsu surauko atbėgusi isz kie 
ino Urboniene.
nustojo plakusi.

Priemonėj iszgi rdon i 
kius žingsnius ir rietežiu žvan
gėsi. Galop duryse pasirodo 
begalo juodas, baisus Idpšztis 
Ypatingai, baisus atrodo gal 
dėlto, jog buvo iszkorcs save 
ilgaji raudonos gelumbes liežu-

, s to 
riausiu, jo manymu pragarisz 
ku balsu, išžioto tarė:

Garbe Jėzui Kristui!
Kipszo pėdomis grakszct?ia: 

inbc'go szannus Karaliaus Ero
do ministeris. 
valdininkas buvo 
per peti melsva isz seno sijono 
matomai, padaryta apsiausta 
Maža jojo kepuraite buvo pa 
puoszta didele, balta, poperiiu 
plunksna. Karaliaus dvariszkir 
mandagiai mums visiems nusi
plikęs, paėmė kejle ir, pasta
tęs ja vidury kambario, atida
ro duris savo valdovui. Raudo 
na i s isz keliu i m pylų padary
tais dargi plunksnotais savo 
’•ubais besididžiuodamas inejo 
Erodas. Inejo apsiniaukęs, už 
simastes. galva nuleidęs, 
veidas lyg 
pasirodo.

Tuez tuojau slenka mirtis — 
baltutėle lyg toji paklode, ku
rion ji yra insisupusi. Neperil- 
giaušieji mirties 
vos iki pusei jas puodu, auksz 
tais aulais batu.

Asztriu dalgiu pasirausty- 
dama nuėjo ir atsistojo szalia 

kėde jo Erodo. Te
eziau karalius jos nopastebe- 
jes ir, sekdamas savo baisiais, 
kraugeriszkas minti.<, pradėjo 
kalbėti.

Kai kelis žodžius spėjo jisai 
isztarti — tarpduryje kaž kas 
sujudo, susibelde ir cipiamu 
balsu suszuko:

Joneli! Karaliau! Karalaiti 
mano szviesiausis!

Vienu akimirksniu, nedavu
si Erodui nei atsipeikėti, Ur 
bonene puolė in ji ir susijau- 

pradejo bueziuoti jo 
rankas ir purpuriniu rūbu

Iturklin- 
ties nepaisydamas, bandė kal
bėti toliau, bet neinstenge. Jo 
balsas staiga suvirpo, lupos 
krūpterėjo viena, kita karta, 
isz akiu pabyro d Meles, tyros 
aszaros.

Viskas isziro. Erodo minis
teris garsiai pareiszke savo pa
sipiktinimo, kad karalius “del 
nieku apsižliume.”

Mirtis patarė viską isz nauja 
pradėti. Angelas sėdėjo užpocz 
kin užlindės ir viso to nesma
gaus inyykio nežinojo. Todėl 
jis kart kartomis, kaip jam 
buvo insakyta, Užtraukdavo:

Gloria! gloria in 
Deo!

Kipszas gi nieko nepatarda
mas tose vaidinima toliau. Tuo 
tarpu ir Urboniene jau pavy
ko nuraminti. Valdovas atsi
peikėjo ir be jokiu kliueziu su-’ 
šilankom tos valandos, kuo
met mirtis nukirtusi nuožmaus 
klastingo karaliaus galva, o 
r. ■ : • ■ ■
iszkeles ir pragaran 
szes.

Nuo to laiko pas mus szis bei
1 ’_____ 1 ♦ 1 •

s^avo

varva. ICattais Vėl sakydavo:
Juk mes szi tą sieksni malku 

pradėjom tašyk, kai Jonelis 
karaliumi buvo.

Ta gi << Joneliė biuvo karalių- 
taip rimtai sakydavo, lyg

gosi.

t

a
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Tosios kn Sau galvas nuba-

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju.

KRIOKULYS.

Kriokulys užima treczia vie
ta tarpe jaunystes užkieczia- 
mu J i gi u

f

j -r-ri .....

Szirdingai jums dekavoju už 
prisiuntima man teip puikaus 
kalendoriaus kuriame radau 
daug naudingu skaitymu ir is
torijų. Jusu laikrasztis duoda 
gerus pamokinimus, talpina 

“Sau-

” sako Dr. Mat/thias 
NicOll, Now Yorko Valstijos 
Sveikatos komisijonierius.

Perdaug žmonių

IĮ

mi” taip rimtai sakydavo, lyg 
tasai vieszpatavimas butu tik
rai invykes politinis faktas, b 
Jonelio valdomas szalies rilins 
geografijos žemolap3\je ^jul i ina 
butu nurodyti.

Be to karta net prasitaniėi, 
jog reikta Joneli nuo kurpiais į 

dusliu nuc atsiimti —-kas jam naudos isž 
to amato.

Dabar jau Urboniene pilti 
karaliaus Erodo ir ne])rausda
vo, tik dabodavo kad jisai pats 
sąžiningai tai atlikta.

Nuo to.s minėtos 
Vieszpatavimo dienos ir rankos 
Urboniouoi lyg ifinŽirtu drebė
davo ir “greta” reczian jinai 
bėgdavo. Prie seninu jau nu
dariusio iszimti šzesztadienlo 
prisidėjo dar sėkmadieny.

Sekmadieny po piet Urbo
niene ntsidnrj’davo savo aukra 
ta, marga skryna ir, isztrauku- 
si isz ton Jonuko karalisžkuo- 
sius tubus bei aukso vainiką, 
vorkszlcndanift ilgokai jais gė
rėjosi.

Jei tuo tarų buvo 
Jonukas

Joneli! Žuvele! Apsisek szi- 
tais paredelais. Bent syki ta
vimi atsidžiaugsiu.

Jonukas iszpradžiu spirda- 
vosi, pagalios apsisekdavo, 
motina plodama delnais 
szukdavo:

Tikras karalius! Jam tik ir 
skirta karaliauti!
sveika bueziau, skirta! Ingi- 
žiūrėkit tik mano mieli... Tik
riausias karalius!...

Asz nors ir nebuvau tos nuo
mones del Jonuko paszaukimo, 
teeziau Urbonienei neprieszta- 
ravau.

Man jis atrodė tuo paežiu 
juosvu, rauplėtu vaikezu, 
kiu buvęs priesz ta savo 
ra Ii avima. ” 
kloji rubai vis trumpesni jam 
buvo. Urbonienės nurodomu 
privalitmu nejįastebedavau pas

nuovargi c

Man ir szi rd u

vi. Palei duris sustoješ

sedinezio

dinusi

“Perdaug žmonių misliiin, 
kad kriokulys yra visai nepa
vojinga liga, bet kasmet Ame- pamokinimus,

jau

sun
Jonuko

>

Szis inžymui 
persimetė.*

pažinstamas

rubai

purpuriniu 
kraszjtas. Valdovas,

atbėgės 
raszydavo:

o
Sffl-

Kad taip

f 'ii-’
mĮ

if ii i 
s-IIhh

.Te 
man

sieke

o

excelsis

kipszas szakemis ja aukszty’n 
ausine-

Uis pakitėjo.
Puodai, tiesti sakant, dužda 

vo kaip ir seninu, bot apie po
ną daktava jau kur kas roczižu 
buvo kalbama. O laiko skaity
mui visi nauja <l*>

prasidėjo.

ko- 
“ka- 

Tiktai karalisz-

Jonuką net tuomet, kuomet jis 
vaidindavo mudviem karalių 

Teeziau tas nei kiėk 
man nekliudo, juomi goretis, 
Urboniene taį net aszarouiis 
paplūsdavo. .

Erodą.

Joks, kad ir gabiausias 
tistas-tragikas labiau 
dinti savo klausytojus 
bau instengtu.

Prabėgo trys metai.

ar- 
sujau- 
varga

Urbo
niene pas mus jau nebetarna- 

žiniuvo. Viena diena gavau 
jog žinai mirsžta, ir kaip bu
vusi nubėgau senukes bu t an.

Inejusi gera Valanda hega- 
nieko inžiureti szitojĮėjau 

drėgnoj, niūrioj lindynėj. Palu
biais slankiojo kamuoliai dū
mu — bobos žinoves tik ka ni
ke ligone. Vidu aslyje stovėjo 
motoru būrys, kurios galvomis 
linguodamos kaž ka slaptin
gai kuždėjosi. Palei siena, di-i
doliaiis ril a r gaiš patalais Užklo-
styta, -gulėjo Urboniene. .Tosios
Veidą mirties szeszelis buvo 
jau užstojęs, tik pro ramumo ir
pasigėrėjimo kup i n a s 
dar skverbėsi siela.

akis

Kairioj rankoj ji laike žva
ke; desziniaja glosto sundus
galva, Mjrie, savo karališz- 
kaisiais nVbiiis, insiteirges, in- 

nninlnoi 11*

bhvo,
Isz iiAujo kwitidi gavo, 
Dabar porukas neszioja, 

Didelius plaifkus raitoja. 
Davadna mergina, 

Savo plaukus nebjaurina 
Grhže'i fenu suszukiioja, 
Da biskuti sufrizuoja, 
Porskire per vidurį, 
Suvis kitaip iezžiuri.

Dievyti, nekuriu burnos kaip 
kates,

O ’kaip išzsižioja tai kaip 
Varles, 

Veidai su raudona kvarba 
iszdažyti, 

Iszrodo kai]) vėžio liga, brolyti.
O jus kvaili apuokai, 

Žiūrint ant jus, tai net juokai, 
O kas in jusu plaukus dirs

telėtu, 
Tai ir Airi rainiu bužiu pa

matytu.
O gal ne viena gal jau ir plika 

ai su peruku uždengia kakta, 
Jau babinimas plauku isz 

mados iszeina, 
Gražesne neszehic ateina, 

Tiktai da Lietuviszkos mer
ginos, 

T n boždžion karima insimy- 
lejusios.

Ne senei isz bažnyežios eida
mas dj'Va turėjau, 

Kada nukrosyta snukuti re- *' fe
gėja u, 

Kada mergicai apie tai pa
stik ia u,

Tai rodos jei iii zanda daviau, 
Da daugiau paraudonavo, iii 

užkabori nubogo, 
Szopeti iszeme bružyti vei- 

' dus pradėjo.
♦ *

T

♦
Springfieldo yra motore
Ant vienos akies nerege, 

Kuri vyro ir vaiku iszsižadėjo, 
Nežino isz kur aisi baladojo.

Girtuokle gera, 
O ir boba ne szczyra

Tanikei vyrams pinigus isz- 
trauike,

Po tam viską prariauke, 
Kaip geros moterėlės susitars, 

Tai da ant sausos szafkos pa
kars.

>

r

♦ ♦ *

Ar žinote ka asz jum pasa
kysiu, 

It mislinu, -kad nepamoluosiu 
Neužilgio szpitole pastatys, 
In kur Lietuviszka-s mergi- 

eas patai pys.
Ba už deszimts metu atsiras 

invalidu, 
Tarpe musu Lietuv-iszku 

merginu, 
Po teisybei kur tada pasidės, 
Kaip sveikatos jau ne ture?

Isz jaunu dienu iszsiszabždes, 
Tai jokio darbo dirbti negales, 

O ir tėvai nerūpestingi, 
Nesako nieko, kaip dukrele

kn i ubo in Wotihbs pa talu s i r 
net pasikukeziodamas ve r ko.

Purpurinis apsiaustas jau 
pormažas jam bnvo ir nesteri'ge 
pridengti jo suplyszusiu, įma
tomai senai motinos nelopytu,- 
kelnaicziii ir purvinu, 
kojų.

pridengti jo siiplyszusiu, a a (’ a a

:: GALAS ::

t fe

basu

jį
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GEO. J. BARTASZIUS
Lietuviszka Užeigos Vietai

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcsiu Stan-l

dirbti tingi.
Bambileis naktimis po urvas 

trankosi,
Linksmybių visokiu joszkdsi. 

NepusiMopsite, vyrai gerai 
žino apie kožna,

■

Katra gera ir paeziuotis 
možna,

O įmleistuvos ir Valkatos, 
Negalįs Vyro niekados.

Taigi, del tokiu szpitoles 
pastatys, 

Kožna tokia isztrama patalpy«t

.« I

O (kurgi tiks?—Niekur, 
Valkatos no liori visur, # 

Bambiliniti paleistuviu iiie- 
kas‘nelaikis,

Net darbo? iszkiki^.
IIIIMlilI -III-I ewi» 11*11 ■!!■■■ IHĮII !■■■ Illl—lll ... .......... .
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riko jo kriokulys atima apie : žinių, todėl man
10,000 vaiku isz szio ?
Yra netik pavojinga liga bet 
kartais nuo jos plaucziai užde
gami.

“Sziadieu mes galime sulai
kyti szi J tino, rauples lietai]) pa
vojinga aip kadaise buvo, gel
tonasis drugys beveik nežino
mas, bet nuo kriokulio tiek vai
ku mirsit n kiek m iro 25 motai 
ntgal.
“Tas nėra todėl, kad mes ma

žiaus apsipažino su kriokuliu. 
Priežatis krimculio yra, 
tikras gemalas ir jis iszplatina 
liga. Kai]) ilgai tėvai m i ši y s 
kad ta liga yra visai uepavo- 

ir nebandys pagelbėti 
gydytojams sulaikyti iszsiple- 
tojinia, tai]) ilgai tos’ligos epi
demijos pasirodys ir ims savo 
aukas. Kartais tėvai nežino, 
kad vaikai kriokuliu serga, nes 
bjaurus kosulys tik prasideda 
po sanvaites arba dvieju san- 
vaieziu susirgimo, bet per ta 
laika sergantis vaikas gali už
krėsti visus kitus vaikus savo 
apielinkeje, 
svarbu laikyti paprastu szal- 
cziu serganezius vaikus namie.

“Tds ligos gemalai ineina in 
kuna per uosi, burna ir nuo už
krėstu vaiku ranku. Ypatingai 
pavojinga vaikams duoti viens 
kitam savo vartotus daigius. 
Tėvai turi suprasti kad svarbu 

serga nezius 
ir neleisti svei-

pasaulio. |le” geriau patinka negu kiti
1 1 ‘ [* tern savesterplaikraszczei kurie 
tiktai barasi.

Nepaliausiu būti jusu skai- 
ir lai 

szi m ta 
amžio 

darbuotis del musu. Esmių jn- 
su sena skaitytoja ir turiu sn- 
ezodinus visus jusu kalendo
rius nuo 1908 meto.
No. 10622. — Mrs. M. C.

Cicero, III.

tytojn pakol gyva, busiu 
“Saule” szvleczia per 
motu. Vėlinu jums ilgo

tam ■’•P
rl" t

jinga

yra laikyti 
vaikus namie

todėl yra labai

savo

kiems boviutis su Susiedu ser
ga n ežia is. Kur tik kriokulys 
pasirodo žmones turi praneszti 
ta lakta sveikat os a f i cieri u i.
Dabartiniu laiku gydytojai 

duoti jauniems vai- 
‘ ‘ vaccine

pradėjo
karna “vaccine” 
juos nuo užkrėtimo.

“Jeigu pasirodo kriokulys 
tavo apielinskcjo tuoj praneszk 
sveikatos rificiėriui ir tegul jis 
mcziėpija tavo vaikus. Jeigu 
vaiku maistas saugiai neprida- 
bojamas po kriokuliu tuoj atsi
randa džiova, ir yra atsitikimu 
kur kriokulys buvo szaltiniu 
paralyžiaus ir akiu sugedimu.
“Kadangi kriokulys yra taip 

labai užkrecziamas, todėl rei-

apsaugoti

alinga saugoti ligonio aplinky
bes. M
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Acziu labai szi iii ingai už do
vana kalendorių, kuriame ra
dau visokiu smagiu skaitymu, 

savo gi
miniai kad užrasze man “Saū-

ir ant kitu metu.
net meldže f manes 

idant jiai perskaitytaų visa 
laikraszti kada aplaikome. 
Yra tai geriauses
ežias kuris mus daug 
na.
No. 6426. — J. M. isz

Miszkunu, Lietuvos.

Teipgi siuncziu acziu

le” 
mergaite

Mano

musu sve- 
surami-

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS. 

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus kožna U t ar* 
ataka 30 E. Centra St. aat antro flo* 

ro. Ofiso valandos: 9 ryte iki 9 
vakare.

RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
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DAKTARAS HODGĖNS
Philadelphia Specialifeta*.

Ultiaenejuaiu ir Chroniislra Ligu.
Eikite ten kur esate tikri kad gau-fe 

site tvirta rodą ir atsakanti madika» 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplalkato nuo manas yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nerviszki ar !i* 
goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, a te j kite pas mane ir pa* 
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lio* 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas weir
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti

Odos ligos, iszberimal, papucakos, 
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys- 
ir silpni? Ar stekas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta jums 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
mane.

Rumatismas visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztlne ir artyvi sulenkimai

4
Ar esate nervuoti ir trote nuodi

ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmut- 
lyvi, greitai pailstat, pikti, isibtysz- 
kUsis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas paežiuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, 
stokas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katarą; astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, isztyhima gerkles <gottre), 
kraujo, odos ir spociales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir 
heuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszktnsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendkvoti per 
gatsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA ‘Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tanais
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s*.-?■ pasiduoda per mano gydymą.
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GAVO DOVANA UŽ PUI-
KIAUŠIUS KORNUS.

Deau.IIobold isz Atlanta, III., 
Vadinamas Kornu Karalius,, 11

aplaike dovana už puikiausius
? J

'Y i ....................

visam valstije. Paroda 
‘ o Urbana, III.

* 'LIGUOtl ŽMONĖS
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No serganti bet vos piijiogin dirbti, 

, • Belott,
9 ir 11 Longfellow Ave,/Newark,

' tlmo in Lietuva Agentas.
! . -„C/- - -.-tr-A- -■

•George J. Bartaszius

Iera pas m lis
y’1'

šakyDieyuleliau mano !
— asz pri raita 

puodą pirkau (liėbohi
priesz tai, kai Jonelis ItaYaliu- 
mi ‘biivb, b jis parspro^olib jnn

n . B

davo Urboniene J 498 WASHINGTON, ST. J
> NEW YORK, N. Y. I

- ' , ■ ■ /

NEW YORK, N. Y
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DR. T. J. TAC1ELAUCKAS 
r1'r.>'L-- 

hPiiiiiutinls Liet uvfetkAs 
■—..... . M. . .. .Dehtistas Mahanojtil.

—
- 2>ra« Flora* Klino Namo

I

tV. ČenVre Št., Malianoy City, P*.
■ '' į , i  -J j* i.!'-,!“1

kreipkitės pas Daktaru VA.
■

N. J. Placžiai Žlnomhs Ėrancuzisz- 
fcas daktaras kuris suteiks jumis 
^dtma pagal hiiijausią ir Iriausia 
spasaba. 'Speciali 
Rodą ir pntariifti

/Hr operacijos nf prtPnatnhD prekes.

istas nuo visu ligų.
as dykai. Gydimas yrd po No. 44 BROAD ST. Ofiso vw-

hūidob nuo 9 ryto iki 8 Vakarė.
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ŽINIOS VIETINES.
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? ;— Nedelioj ; ’ 
‘• Kovo—Morcziaus.
I — Apsi vedimo

Nedelioj pirma diena

laisnus 
j? Pottsvilles sūdo iszeme Anta- 
f’nas Billis su p. Antanina Vin- 
Įį sietinas, abudu isz Pienes. Teip- 

i su Tessie 
T A ndrejauckieue abudu 
2 miesto.
R - Elzbietai Shikeviczienei 
r nubodo gyvenimas su savo vy- 
J ru Antanu kuris daugiau myle-
* 

i 
.j, I 'f. i < 
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w gi Jonas Puidokas 

j. miesto.
isz
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jo guzute ne kaip moteria ku
ria prižadėjo prie altoriaus 
mylėt, maityt ir suramyt. Szei- 
mynoje randasi deszimts vaiku 
rtpie kuriuos tėvas visai nesi
rūpino. Ana diena skvajeris 
Miliauckas perskyrė porele ir 
dabar kožnas eis savo keleis. 
Porele gyveno po 410 W. Pino 
ulvczios.

— Petras Szuvinskas likos 
arcsztavotas už apdovanojimu 
Aleksui Szimkoniui puikia mė
lyna akia. Kaltininkas užmokė- *
jo bausmia ir iszejo szvilpda- 
ma« isz skvajero ofiso.

Tn s Szenadorieeziai gal 
nenžmirsz lyg pabaigai savo 

automobilini raida

v

gyvenimo
įi koki tyrėjo l’tarninko diena.
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Važimnlaini ant Vulkano kalno 
norėjo pralenkt Wilkes Barri- 
ni ekspresą kuris 
Pottsvilles 12 valanda, 
mobiliuje radosi 
Ignotas Susna, 
Dolgowski ir
Sosna matydamas jog neperva- 

pasuko maszina in szona. Lo- 
komotiva pataikė in szona ma- 
szinos, trenkdama nuo savos 
keliolika mastu in grabia, su- 
teszkindama maszina. Dolgow- 
skis likos gerai apdraskytas o 
kiti iszliko sveiki. Kad butu 
užvažiavęs ant sztangu, tai bu
tu buvę visi sumalti ant szmo- 
teliu.

— Ncflclioje, Kovo - March 
1 d. szv. Juozarpo parapijos sa
loje 3 vai. po pietų ir 8 vai. va
kare bus rodomi krutami pa
veikslai apie Iszganytojaus gy
venimą, kauozia ir mirti. Pa
veikslai labai gražus, dar nie
kas gražesniu nepagamino ir 
niekad Mahanojuje nebuvo ro
dyti. Paveikslai yra nutraukti 
Plėstinoje arba szventoje že-

, kur Iszganytojas gimė, 
veno ir mirė. Paveikslus pa- 
yti užims lygiai dvi valan- 

■/ias. Tad ateikite visi, o pama
tysite tokius paveikslus, kuriu 
dar niekad savo gyvenime ne
matėt ir nematysite.

Inžanga 35c. Vaikams 15c.

iszeina isz 
Auto- 

locnininkas 
Kazimieras

Juozas Salaba.

žiuos per geležinkeli in laika

» m- .<•> *
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Girardville, Pa. — Skaudžei 
likos apdeginti ir 
ra rd kasyklosia Jonas Lukase-

n

f' sužeisti Gi

viezius 45 metu isz izionais ir 
Jonas Kazlauckas isz Frack- 
villes 40 metu. Po apžiūrėjimui 
sužeistųjų prie kasyklų, likos 
nuvežti in Ashlando ligonini!i.

—- »J i irgi s (i r- 
bona, 35 metu, likos aptlegiutas

Frackville, Pa.

>’/ eksplozijoj gazo Bear Ridge 
kasyklosia. kaipo ir

<. Strivakeviczius likos sužeistas 
aj, St. Nikolas kasvklosia. Abu- 

ligonbu-
St. Nikolas kasyklosia. 
du gydosi Ashlando

lt 1 •

k'Je-

F

S t as v s

Port Washington, Wis.
Norints czionais

....—e ■ » I—, te .-„„te,

Shamokin, Pa. — Utarninke 
likos parengtas pnikujs vakarė
lis per Vietines Mdteres ant 
naudos lictuviszkos parapijos. 
Vakarėlis prasidėjo su szokois 
7:30 vakare parapi,įos
Parapine orkiestra 'susidedante 
isz jaunu vaikinu, kurie graji- 
uo lietuviszkus szokius — szo- 
ko seni ir jauni. Deszimta va- 
lankia sveczei -Likos pakvioMi, 
prie puikios

salėjo.

vakariene^. kjUri
atsibuvo paba^nytinejo, salėją 
Reikė primyt, kad Sznmoku 
moterėlės \tii geros virėjos nes 
valgei buvo pagaminti skanei 
ir gardžei.

Nors karta Szamokiecziai 
pradėjo krutet ir atbusti isz il
go miego, o reikia duoti pripa
žinimą, kun. Dabinai, jog sten
gėsi Lietuviu vardu 
pakelti ir darbuojesi 
del gero savo aveliu, 
buvęs. '

Black Diamond, Wash. — 
Nelaime patiko szeimynoje 
Povylo Savickiu, neg j uju gu
lins 18 motu Povylas, likos su- 
-žoistas girriojo teip pavojin
gai, jog in dvideszimts valan
dų mirė 14 Vasario. Velionis 
paliko dideliam nuliudiinia sa
vo tėvelius, tris sesores 8, 12, 
ir 14 metu senumo ir viena 
JirolęLi 10 metu. Velionis buvo 
pnnum Povylo Savickio, kuris 
fimhavo kariumeneje Caro Mi
kalojaus 11 ir užbaigė tarnys
te. 1901 su czinu starszy nu
dera f icier, gimęs 
bor., Sziauliu pa v., 
parapijos,

ir 14 metu senumo ir* f

Kauno gu- 
Ravdieniu 

parapijos, Rcpszu sodžiaus. 
Vaikai gimė cziou Amerike.

I ..  —...............

czionais 
sunkei 

___ Ten

Newark, N. J. — Elena Bra- 
duninte, žinoma apylinkei ge
riausia lietuvaite szokike, da
bar yra pagelbininke mokyto
ja savo profesorkos studijoje.

trokszta 
seenos.
Ji vienok eiti ant

J. Kroli kausko žmonos
sesuo sunkini serga 
nia.

pneumo-

— Pereita sekmadieni Ne- 
warke, pas pp. Lazdynus, buvo 
ju deszimties metu ‘‘blokines” 
vestuvių sukaktuves, kur daly
vavo: Dr. Vinikas 
K. Norkus.
su žmona, J. Ribinskas isz Eli
zabeth su žmona, V. Szirvydas

Z. Kazlauskas

gražiu 
linkėjimu su-

blokines

su žmona, 
A. S. Trecziokas

su žmona, 
žmona isz New Yorko. 
ežiai karsztai linkėjo 
‘‘szeimyniszku
kak tuviu kaltininkams.

su
’e-

VasarioBrooklyn, N. J. —
22 d., Miller’s Granjil Assem
bly salėjo atsibuvo 
placziai žinomo
knfe užlaikytojaus, p. Igno Pi- 
czinskio su Josephine Norris. 
Retai kuomet vestuvėse buna 
tiek daug svecziu ir vieszniu, 
— sakoma buvo apie 400 su
virsi. Tai buvo kaip ir balius. 
Dalyvavo daug žymiu vietos 
biznierių ir

d., Miller’s
vestuves 

biznieriaus.

ž vinių 
sziaip jaunave

džiams giminiu bei draugu.
.............................. ’

Pirkite Namus Wilkes-Barre ir Apelinkeje.
*

1
s *

ANT PARDAVIMO.
r -. .. —

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. ^Mahanoy Avė., prie 
kampo.

dideli namai

Fr. J. Sklera, 
401 W. Mahanoy Avė.

(tf) Mahanoy City, Pa.

DIDELIS PARDAVIMAS
FONOGRAFU. 11

Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczodinsito keletą desetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
mane. Kad ir reikėtų mokėti 
$20 už tikieta atvažiuoti isz to
linus tai vis užsimokėtu atva
žiuoti nusipirkti fonografa ir 
siiczedinti pinigo. Teipgi par
duodu visokius naminius daig- 
tus. Senus daigtus pataisau 
kaip naujus. Ateikite pamaty
ti mano tavora.

L. WA8CH (Vaszkieviczia) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ąnt, skersy nes, 12-tos ulyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

Valgiu Gaminimas
> — IR .t)

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris tr mergina 
privalo, turėti sste knyįp 
|r ji turetu jasti* kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pra- 
ke tiktai . .

privalo turėti asla
ir ji turėto rasti*

. $1.50

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

eWRWee——I I Riaiii ■YUPWIIIIM1I

=• NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.-=r
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji «n narkotiSkah nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmų paeinanti nuo netvarkoj esani'iy vidurh).
Dar geriau—duokite jam truputi

BJVTMTBIlNrO
tyriausio, aaldaua-skonio, tikro vidurių palluosuolojo. Jume nėra svaigalų. 
Nėra narkoliAktj nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta U daržovių iAaunkŲ, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, įnėilungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie, net prafto daugiau*.

Jūsų aptlekorhiH pardunda Bambino—35c. už bonku, 
arba pasiųskite tiesini i laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
1 104-114 So. 4th S*r«*t Brooklyn. N. Y.

A T

r

Turtingiausias Miestas Kietuju-Anglu Apygardoje. Czia Paduodame Tik 

Keletą Suraszu Del duso Apsvarstymo.
■ ir te M Cr ■ ■
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WILKES-BARRE! MIESTE:* f
įjįfl .'“i 
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ANT So. RIVER STREET
Tris namai ant dubeltavo loto. Naujas nanias su sztoru 
ir 7 dideli ruimai, maudykle, elektrikas ir gazas, garu 
apszildomąs, garadžius. Du 6 ruimu namai prie kito 
galo loto, su szviesa ir vandeniu, lotais 50 per 159, invales 
vietos del pastatimo kito namo (prie fronto, 
atnesza $1800 ant meto. PREKE $18,000.

Randus

ANT N. RIVER STREET:
iSzesziu szeimyniu apartment mūrinis namas. Isz dalios 
in reliktas su maudyklėmis, elektriku ir sziluma. Lotas 
50 per 200 pėdu. Ramios atnesza ant meto $1,740. 
rerke jdkiu pataisinimu. 
Dali galima inmokėti.

Ne 
Geras pirkinys už $18,000.

d.'hill
» itįl

■’ll
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ANT WESTMINSTER STREET:
Keturiu ©zeiminiu aparment namas su ■ visom vigadom 
ir atskiri szilumos pecziai
Lota's 40 'per 140 pėdu. Raudos atmesza ant meto $1600. 
Szitie namai ramla-si geriausioj iszSkiriamoj vieloj visam 
mieste. Geras pirkinys.

f

del kiekvienos szeimynos.

ANT PIERCE STREET:
Keturiu 'szeimyniu naujas Stucco apartment namas, po 
6 ruimus ir maudykle dei kežuos szeimynos, visi intai- 
symai ir sziluma.
Kampinis lotas 72 per 120 pėdu. Raudos plynei 

(UK) l^nli trnlnnn m tu/blzof t 10 /i mvn
PREKE 30,000.

Teipgi garudžius del 3 automobiliu, 
ta atneeza

$3,600. Dali galima inmokėti. 12 procento investment as.

ANT S. HANCOCK STREET:
Tris namai, vienas su sztoru ir 7 ruimai, 

Kitak namas 7 ruimai (dvieju szeimyniu) ir
maudykle ir

sravi esą.
. treczias nauiap prie kito galo loto su 6 ruimais ir man-

(įykle ir elektrikas, dubeltavas lotas.
$1,764 per meta. I r

Raudos Atnęsza 
/ “ ‘ a , Szitie namai randasi vidurį miesto,
trk du skverai nho Public Square. Labpi geras p’Mkinys.

ANT CHARLES STREET:
Dubeltavas del dvieju szeimyniu naujos medinis narna© 
su maudyklėmis, 
36 per 100 pėdu, 
inmokėti.

elektriku, 
Ramios atnesza $1260.

PREKE $13,000.

sz ii urna. Kampinis lotas
Galima dali

ANT THIRD AVENUE: ri

'I

h-! ■ ii
.'i1',

1': 'jf
I

i iM I1 ■l: I
i
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Dubeltavas dvieju szeimyniu naujas medinis namas^po 
5 r u imtis ir maudykle ant kiekvieno floro,

peeziai del kežuos szeimynos. 
Labai puilkei intaisytas, kelia® ir vieta del garadžiaus. 
Raudos atnesza $1,320 ant meto. PREKE $11,000. Geros

ga za s, a t'k i ri u s sz i 11 mios

iszlygos.' 
morgeczio.

e lektrikaw tr J 
: i ill

d
*

Inmokėti galima $3,000 regzta ant lengvo

ANT NORTHAMPTON STREET:
Du nauji bungalows, vienas su 4 ruimais ir maudykle. 
Kitas 3 ruimai, visi intaisymai. R-a m los atnesza $840 ant 
meto. Galima dali inmokėti. PREKE $7,500.

’J

APELINKEJE WILKES-BARRE:

PLAINS, PA.
Keturi pavieni nauji namai 
dideliost jotoj ęldktrįlgos szviesa.

x kasikiu.
iki $5,500.

I 7

'I

i

po (i ruimu, kožnąs 
Arti miesto ir keletą

Koranas namas gali but parduotas nuo $4,500 
Ant lengvu iszinokosczių.

ir ant
Didelis kampinis lotas 73 per 150 pėdu. Raudos atnesza 

PREKE $15,000.$1,500.

Ji"1

j. kali 
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KINGSTON, PA. .
/ < r , A 1 • c j .

Didelis namas del 2 szeimyniu, po 10 ruimu ir maudykle 
i«z vįpnos pjisesi if 6 ruimai ir maudykle isz kitos puses. 
Visi naujausi intaisymai. Garadžius del 3 automobiliu.

PLYMOUTH, PA. .
Du namai, 
tas kaipo hoteli«. Kitas 6 ruimu 
ežios. Atnesza labai gera randa. Szita praperlc yra aut
Main SI. ii4 labai geroj vietoj del biznio. Verta $20,000. 
PREKE TIK $15,000.

vienas trijų szeimyniu ir sztorrts, dar užmi
namas prie kitos uly-

ant pardavimo. Teipgi hoteliu, buczerniu, grosemiu,Turime daugybe kitokiu privatiszku ir biznavu namu
ir daugybe kitokiu bizniu. Turime teigi ant pardavimo daugybe namu miesteliuose, farmu, vasariniu namu 
prie eteriu ir kitur. Priesz pirkimą kokio nors namo arba praperties, atlankykite pirma musu ofisą ir perži 
urėkite surasza musu bargeniu arba geru pirkiniu.

NATIONAL REALTY CO. Wilkes-Barre, Pa.
Branch Ofisas: Jos. P. Miiauckas, 32 W. Pine Si. Mahanoy City, Pa.
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NAMAI ANT PARDAVIMO. PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

ANT PARDAVIMO. PUIK! MALDA-KNYGBLK 
“AN1OLA5 SARGAS**
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Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ’ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
szaukite in ‘ ‘

Visos r«ika!info« Maldo*, Litaaijo*. 
Puikiai apdaryta miaksstaftfNamai po No, 500-502 East 

Railroad st. Atsiszaukit ant se- 
kanezio adreso. (t.17)

503 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

ir 1.1. Puikiai apdaryta miakastai* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krasstaL 
Pr«k* *u pri*iuutin*u tiktai S1.50- 

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

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinisj skiepas. Par- 
giduos už prienamu preke.

Aut. Leskauskas •
405 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.

Saules” ofisą, e
PIRMOJI LIETUVIU TAPYMO 

PASKOLOS BĘNDROVE

ATIDARĖ BANKA
NAUJAI INRENGTAM SAVO NAME

112 N. Green St. Baltimore, Md.
OFICIALIS ATIDARYMAS INVYKO 23 Vasario 1925.

---------------------------------------------------------------------

4

Atminimui atidarymo, laike Kovo men. sziu metu, 
visi kurie dar neturi szioj instaigoj sanskaitos bus pri
imami be instojimo ir knygeles bus iszdodamos dovanai.

Szioji Bendrove vedą Bankini bizni jau nuo 1906

Reading 
. |ines .

(t. f.)

ANT PARDAVIMO.

ffl

'k |
* i-.ilPleiskanos sunaikina— 

Ruffles atgaivina!
Kaip vanduo nuolatos laWMamaa ant akmena 
ilmuia duobę, taip ir pleiskanos, norą iilėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų iaknit ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo^ kurie su lai
kui pasiduoda nuplikimui.
Neprisilehklte ii tokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

Raffles
tuojau*, kai tik pastebėsite pleiskanų—-tų 
nesvarių baltų lupynėlių pirm, paairodym, 

savo galvoje. Buffies aunaikin* pleiskana, ir paragins augini* ju*ų plaukų. 
Bonka (J5c. aplickose, arba už 75c. prisiunčiamo atsčiai ii dirbtuvė*.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

g

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokito ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy A ve.

į $4.00
!N

NEW YORKA
NEDELIOJ

1 MORCZIAUS
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Speciali* treina* Subatoa nakti

Dubeltavas 
Tikietas *1 o

į|J j
I____  _______ randasi ma

žas būrelis Lietuviu, bet mote- 
-l idilių yra apie 30, kurios sutiki- •____ 1 * te • u •,r--- ----- ----- -- -------- --------

sji nukirptais plaukais kaip tai

II. t

31
F

r nesvarių baltų lupynėlių pirmą paairodymą
H

r me gyvena ir nebezdžionkauje

** kitu tautu motoras daro isz ko
_..........................................................................................................................................

Jį* porelių.
kyla dideli nesutikimai terp

metu ir iki sziol yra iszmokejusi nuoszimcziu už padėtus
pinigus taupymui suvįrsz $300,000.00. •

(t.f.) Mahanoy City, Pįl ,
Brooklyn, N.Y. ;4

|

■1

itej*
Pinigai taupymuiupriimami nuo $1.00 iki $50,000 

nuo vieno asmens. > Saugumas pinigams užtikrintas. 
Už padėtus pinigus taupymui mokama 6% nuoszimtis.

Banka atdara kas diena nuo 9 valandos ryte iki 5. 
valandai vakare. Pinigus pasidėti ir atiimti gali kada 
tik nori.

Isz tolimesniu vietų pinigai pasidėjimui priimami 
czekiais, draftais arba money orderiais; kaip tik pinigai

Isz 
Shamokin ... 
M t Carinei . 
Ashland .•... 
Girardville .4 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua .... 
New Yorke (Liberty St)

Ryte 
12:01 
12:10 
12:47 
12:56 
12:35 

1:16 
1:45

nuo vieno asmens; > Saugumas pinigams užtikrintas. Į Merchants Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa* i

| Iteteiteteteteaatete%
I r

! 3-crias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu >

■ . , . T I’C'11
Juozas P. Milauskas

Lietuviszkas Skvajeris.

1— Darbai eina neblogiau- 
šia. Norints buvo szalta bet 
sniego visai mažai. Vasario 8ta 
- * * - • « <1*1

fili trenksmu po tam griovė.
— Nors czionais yra gana 

daug “Saules” skaitytoju, bet 
mažai pranesza žinueziu isz 
musu aplinkines. O gal ne turi 
laiko ar tingi raszyti apie gy
venimą musu tautiecziu gyve- 
uaneziuju Wiskonsino steite.

p —Port Vaszietis.
i !

< ir'
_ 4
• f d. užgriovė perkūnijo su dide-
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gaunami, inraszoma in bankos knygas ir bankihes kny
geles tuo jaus iszsiuncziama pinigu padėto jui.

Pinigai paskolon lazduodami ant 1-os hypotekos 
(first mortgage) už 6% nuoszimti.

Pranesza VALDYBA IR DIREKTORIAI.
1

♦ ' t) • •♦.♦•*♦ ♦ ♦

c New Yorke (Liberty St) ..6:35 < 
^New Yorke (W, 23rd St.) .. 7:40 < 
> GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka S 
Cnuo.W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo < 
>Liberty St; 7:00 vakare ta pati S 
(vakara in virsz-minetas stacijas, c

>Ant Readingo Geležinkelio >

1
ir

Pristato vėstuviu laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po> 
pievas. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, forhyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t,t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos. 4 ,

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

• II
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pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. 
Merchants Banking Trust O o. 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 ęzedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento,

«
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