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Isz Visu Szaliu

PARD AVINĖJ O KUNUS
NUŽUDYTU SAVO ANKU.
Praga, Czckai. — Aplink!nemiesteli.ie Moro150 ŽUVININKU NUSKEN jo Trebiez, miestclije
500 ANOLIKASIAMS PA
wach 1919 meto dingo be jokio
DO SU 60 ARKLEIS.
LIEPTA APLEIST STUBAS.
pedsakio du brolei, Motiejus
It *
Ekatcrinoslav, Bosiję. — ir Baltrus Polickai, kuriu ne
Sęranton, Pa. — Penki szimPusantro szimto žuvininku isz- galėjo palicije surast. Nesenei
tai anglekasiu kurie1 dirbo po
ejo ant užszalusiu Azovo ma užėjus in karezema sziauezius
angline kompanije Traders
riu intraukti tinklus su 60 ark- Karelus Dvaraczek, būdamas
Coal Co., aplaikc paliepima ap
leis. Staiga! sulūžo ledas ir vi girtu pradėjo apsakinet sūnui
leisti kompanionas stabas kaisi inpuole in mares, ir Ijkos nu- dingusio Motiejaus, buk jisai
melije Laflin. Deszimts mene
neszti toli pakol galėjo ateiti žino kas brolius nužudo. Suims
siu adgal toji 'kompanije norė
jiems kas in pagialba — visi nužudyto prancsze apie tai pajo, idant anglekasiai priimtu nu
pražuvo.
mažinimą mokesties ant de
licijai, kuri pradėjo kvosti
szimts procento ant ko darbi
LIETUVEI NAUDOJA BOM sziaucziu ir patol ji kankino
ninkai nesutiko. Kasyklos li
pakol neiszpažino visko, buk
BAS IR DINAMITĄ.
kos uždarytos, bcVdarbininkai
Warszawa. — Kova terp jisai drauge šit kitu sziaucziu
aplaike darbus kitur, gyvenda
Lenkijos ir Lietuvos prasidėjo Felitu, nužudo broljus kirviu o
mi kompanieznosia stubosia.
isz naujo isz priežasties pada lavonus paslėpė po grindimis.
Jeigu kompanije karsztai prirymo sutaikos terp Lenkijos ir Abudu broliai taja diena turė
s’pyrines anglekasins ir iszvaVatikano. Lietuvei ant to nesu jo daug pinigu prie saves.
rys laukan, tai darbininkai su
Tasai rūkalius prisipažino
tinka idant Lenkiszki biskupai
savo szoimynoms bus priversti
Vilniuje turėtu tikejimiszka teipgi, buk 1918 mete nužudė
gyventi budikesia nes sunku
tokiu pat budu penkis žvdus
valdžia ant Lietuviu.
randavoti stabas, nes juju nie
Lenkai sako, Imk Lietuvei isz Lenkijos kurio laike leares
kur nesiranda.
GREITA KELIONE
sutvėrė organizacije ant iszne radosi isztreintuju abaze, ku
ARĘOPLANO.
szimo in padanges visu nauju riuos teipgi apiplesze.
DARAKTORIS PRIEŽASTE
Sliectva parode buk nužudy
Lenkiszlku
valdiszku
namu,
New York. — Naujas pacztiMERGAITES MIRTIES.
tos aukos buvo apsūdyti ir me
prižadėdami
po
$50
už
padeji
nis areoplanas kuris nesenei li
sa buvo iszsiunstineta po aplin
Somerset, Pa. — Daraktoris
ma
bombų.
kos padirbtas atliko iszbandyClarence Canfei’ isz Casbeėr ma isz Hammonsport, N. Y. iii SUSZAUDE SEPTYNIS PO- kine pas žinomus mėsininkus
kurie žmogiena pardavinėjo.
publikines mokslainer teip su- Garden City, L. I. 2800 myliu
LITISZKUS KALINIUS.
Palicije aresztavojo Lį žmo
musze 14 metu mergaite Alber tolumo in dvi valandas laiko.
Leningradas, Busija. — Szia nių kurie buvo in ta inkivinta Hay su guminia paipa už Areoplanas gali paneszti tūks
koki ten maža prasikaltimu tanti svaru paczto ir svėrė dien czia. tapo siLszaudyti sep klioti. Kaulus nužudytu broliu
Badai
moksle, jog toji mirė po keliu drauge su pacztu 5,200 svaru. tyni politiniai kaliniai, bolsze- surasta pas sziaucziu
viku revoliucinio tribunolo pas tasai rakalis nužudo apie dvi
dienu kentėjimo. Tėvai mer
Va'ldžc naudos tuos areoplanas
gaites apskundė daraktori ir del paczto isz New Yorko in merkti mirties bausmei del deszimts ypatų terp kuriu ra
maiszto ir pasiprieszinimo ka- dosi ir asztuonios mote ros.
dabar turės atsakyti už mer- Chicaga.
' Įėjimo administracijai.
UŽSMAUGĖ PACZIA IR PA
gaites mirti. Tuom laik likos
...........-.. -......
pastatytas po 500 doleriu kau
KORĖ ANT SKEPETOS.
’I Mariute buvo
cijos lyg teismui.
szovusi Girku, ir nuvežė juos
Starisziu.
-V
1 .,r u
ISZ UETUVBZKU in-ligonine.* —>
t
patogi mergaitė,* czysta ir
TRYS S2EIMYNOS NUKEN
’ • Vladas Girkus,. 35 metu,t b.
gy smarki gaspadine, gyvano su
KAIMELIU.
TE PER UGNL
venas ant 38 Stanwix St., buvo motina kaimo Sadlovo. Atsira
: Wilkes'
Wilkeį‘Ba
Barre,
Pu. —‘ Trys : Hudson, N,,y. f Kovo am jiętszios, $zapos unijiniu „czer- do jaunikis, iszejo užsakai, at
r re, ’Pa
szėHriyiioS ‘nukent ė ‘ da ii g įnio •tra diena, apię penktu valandų “hiamis; o‘ p-le Ū rbon i ii te yra sibuvo vesolka ir meilinga po
19 metu, gyvena 2 Woodill PI.,
’’ ^įįiidž
’knti*’ šiįbaikiiio
im‘^n^'knri
siįiiaikiiio (ris iiavakaro, persiskyrė su sziuom Maspeth, L. L, buvo sziaip sza- rele apsigyveno ant gaspadorystos kaime Žaku. Pagyvenia
mttš
mtti DtiryėiJi.
Dnn’ebi. ’Keli žhibnis
znįonisT
likęs
1
svietu Adomas Belskis, paej- pos darbininke.
iszgialbetaiš per ugn'agesins nantis isz Kauno redybos, Szau
laimingai kelis menesius kokis
Kas per priežastis tragedi tai biesas insimaisze terp juju.
isz liepsnos. Ugnagesiai pribu- kenu parapijos. Ameri k e per
vo in pagialba isz aplinkines. gyveno 36 metus; palikdamas jos, dar nežinoma. Girkus sako Nekurie pasakoja buk jaunas
kad jisai su p-le Urboniute jau vyras Myslinskis apsigavo ant
ŽMOGUS GALES GYVENTI dideliam nuliūdime dukteria pirmiaus draugavesis, tik ji
Elzbieta, ir žentu ir sunu Juozą. pradėjusi jo nepaisyti, dėlto Mariutės pasogo, pradėjo ap
SZIMTA METU.
leisti jauna paežiule ir lakstyt
Laidotuves
atsibuvo
6
Kovo
su
Chicago. — Dr. Gilbert Fitzjam užviręs kersztas. O p-les paskui kita. Nubodo jam pati,
patrik ant susirinkimo dakta bažnytinėms pamaldomis ir Viboniutes draugai ir tėvai sa- nutarė nuo josios atsikratyt po
ru draugavęs, apreiszke buk palaidotas ant Ajrisziu kapi- ko, kad Girkus prie jos per tam apsivest su turtinga kai
•žmogus gales dagyventi lyg niu. Velionis buvo gero budo nevalia kabinejesis, o ji jo ne miniai.
szimtp^uptu. ' Bot\kas isz to, žmogus, mylintis savo szeimy- norėjusi ir matyti. Kaip ji pa Ana diena Myslinskiene pa
jeigu mes to nesulauksime, nes nelia, kuri ji godojo ir mylėjo. sakojanti: 44 Jis per paskutines sirengė atlankyti motina, o ka
Ėuvb ir skaitytoju ‘‘Saules” •kėlės dienas vis raudonomis
ffyvjaštis žjnogaus prasiilgys lie Buvo
da atsisveikinejo su vyru, mel
teip greitai, ba net 2000 mete. suvirszum per dvideszimts me akimis per stula in mane žiūrė de jojo idant jaja pasitiktu girdavęs, ir man net baisu jo’da raitoje kada gryž namo, nes
Pagal jojo.sūrasza tai papras tus.
.L
‘'
tas ilgis žmogaus gyvasties
bijo pro ja eiti.
Brooklyn, N. Y. — Isz St. rosi.”
1Į75 mete buvo 27 m., 1875 me- Catherine ligonines gauta ži Anot ligonines prižiūrėtoju,
Atėjo vakaras, sėdintis ant
te 37 m., 1925 mete 57* m., 1975 nios szi penktadieni, kad Elž abudu galėsiu pagyti; tik gal kelmo vyras pamate einant pa
iriete 80 m., o £000 mete daejs bieta Urboniute, kuria suszau- nuo sužeidimo reikės kiek il ežiu. Pasislope už medžio, o
— 44 V. ” kada pati praėjo tuja vieta, ji
lyg szimta metu.
dc Vladas Girkus, einanti ge- giau dar pagulėti.
sai kaip levas iszszoko, perme
RADO KŪDIKI KURIS MI
ryn; tik dar vienos kulkos jos
Ouster, Mich. — Žiema pas tė moterių, atsiklaupė ant kru
RE 100 METU ADGAL.
kūne daktarai nesurado,
nesurado bet
mus lengva, sniego mažai. tinės ir pradėjo smaugt, o kada
Glen Cove, N. Y. — Gulėda tikisi surasti.
Szi tragedija invyko perei Czion gyvena gana didelis jau radosi be gyvasties, pamas žemoje gal szimta metu,
kūnas kūdikio, kuris radosi di- ta trecziadieni, Kovo 4 d. Se skaitlis Lietuviu; vieni farmas szauke: “Na ant galo atsikradelioje stiklinėje bonkoje spi numo ir Czerkausko siuvėju gire, kiti keike katrie turi sko cziau nuo josios — užsmaugia a
rite, likos iszkastas laike kasi szapoje, 258 Ainslie St. Kaip los, beda pragyvent, daug far- gana greit.
. Po tam nunesze lavona prie
mo pamato del naujo namo. tik darbininkai po pietų suėjo mu randasi ant pardavimo.
pavogt medžio, kur pakorė antpaezios
— Vienas
vienas žmogelis pavogė
D r# Bernatein sako, buk kūdi szapon ir pradėjo dirbt, tuoipet
kis radosi bonkoje gal daugiau V. Girkus paleido tris szuvius nuo kaimyno pus-antro tono žiedotos puikios szilkinos ske
kaip szimta metu. Toje paezio- in netoli jo sedinezia prie dar szieno, bet likos susektas ir tu petos. Nuėjo namo malszei. Aut
rjė bonkoje surasta sidabrinei bo p-le Elžbieta Urboniute, ku rėjo su gražy t ir turėjo da už rytojaus pro ta vieta ėjo du ka
reiviai kurie paniate moterių ir
pinigai paeinanti isz 1850 me riai 2 kulkos suėjo in szona, o mokėti 61 doleri bausmes.
mane, jog puti pasikorė, nupjo
viena taip nuzvimbė, Pakilo
to ir senesni.
vė, Ant kaklo patemino at
NE GALĖJO.
baisus triukszmas. Urboniute
NEMOKĖJO BUTLEGE
spaudas žmogiszku pirsztu, nopabėgo nuo beneziaus ir bėgda
RIAUT.
Ar tu žinai, Maika pra- užilgio apie tai dagirdo visas
ma drapanomis užkliuvo už
Beaver, Pa. — Butlegeris stalo ir pargriuvo. Paskui kru szo Juzės, kad už jo tekėtu, tai kaimas. Sliectva iszrode viską,
Patrikas Decider, gavo žino vina nubėgo in kambarėli, kur ji ji jam liepe žiūrėti tiesiog jai vyras prispirtas prie muro, pri
per telefoną idant pristatytu merginu drapanos, paskui in in akis.
sipažino prie visko ir kas ji
Nugi ar tai didelis daig- stūmė prie atemipio moterei
kokianl tai Jcostumeriui de- szalimais esanezia
Bujraiczio
* • \4
szimts galonu munszaines ant dirbtuve, kur ja kiti subėgo
gyvastį.
— Tai — didelis ne didelis
paskirtos vietos. Patrikas nu paėmė globon.
Myslinsku aresztavojo ir už
džiugo smterp dideliu užkalbiGirkus tuom tarpu pavarte 0 Mjaika to negalėjo padaryti... dare in kalėjimu lyg teismui.
Del ko?
nimu, ant rytojaus nuvažiavo revolveri ir paleido in save li
Mat jis žvairas.
ant paskirtos vietos su sztojm, kusius tris szūvius, isz mažiu
GAILIUOSIU.
bet vietoje kostumeriaus rado ko automatiko revolverio, po
' A-----JAIGU
KAM
SZALTA.
sznipa ko ir jis pats sukrito. Darbi— Kaip tu latre galėjai sa
tenais < prohibicijos
kyti ant tetos, kad jiji kvaila.
drauge su palicijos virsziniu- ninkai pradėjo linsti kas po
Tegul užeina žiemos laikę in Pa-sakykie tuojaus, jog, to gaiku. Patrikas ne tik neteko szto- stalu, kad in kampus, o kiti
pb ir dutomobiliaus bet ir savo griebėsi už Girkaus. Potam pa- Liėtuviszka karezema laike po- liesi!
. ^aisves, nes sziadien dejuoja už szaukta policija, kuri paėmė dos, o tuojaus suszils ir mėly — ' Teįp, mamyte, gailinoH111 UWP fn^n Izxrnilii
groteliu kalėjime.
perszauta Urboniute ir nersi1- nus brylius aplaikis.
1

4 4

NEBASZNINKAS” ATSI
SĖDO LOVOJE.
Madisonville, Ky. — Boscoc
Qualls, devynių metu, susižei
dė cziužinedamas ant ledo, perskeldamas sau pakauszi nuo ko
neteko valdžios, nes likos su
pa raly žavėt as. per kėlės die
nas daktarai ji gydė ir stengėsi
iszgialbet nuo smcrt bet ant
galo pasakė kad vaikas mirė.
Susirinkt; nuliiidns szeimvna
aplinkui mirusi, pradėjo apsvarstinet apie ki idotuves.
44Nebaszninkas J ! girdėjo viską
o ant galo pereine ji tokia bai
me, jog adgavo savo pajėgas
pajėgas,
atsisėdo lovoje sza ūkdamas:
4 4 nenoriu būti palaidotas gyvu,
nes asz da nenumiriau. Persi
gando tėvai, bet ir nudžiugo,
jog sūnelis gyvas. Paszauktas
daktarai apžiurėjo
lavona , )
uždavė gyduolių ir vaikas da
bar pasveiksta.

'
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ISZ LIETUVOS

SURISZTA PALIKO GIR- NUŽUDĖ MOTERŲ, PEĘZ- 1
TITTTAT
flTTTMTT IR
T® tT*
*1
TUKAI SUIMTI
UŽ
RIOJE — SURASTAS PUS
DARYTI KALĖJIME.
GYVIS.
f
Isz Vilkanastm kaimo. —
Kaunas. «— “Belaisvis.”
1923 m. Bugsejo 26 d. Pauliu- Didžiasalio kaime invyko vesk u kaimo, Szetos valscziaus t lives Antano Ivanaucko litą *"l
Kėdainių apskrities, Baltins Vasario, ant kuriu gtsilanke *
Kibiras nuėjo miszkan joszko- Kaziuliu vaikinai, o Didžiasa
žuvnsiu savo karvių. Miszke lio va i kiną i pradėjo muszti
Kibiras susitiko Juozą Pravat- juosius, lai tieje nubėgo pas< *1
ski su szautuvu. Taiq) Pravat- Vaiksznora, o Didžiasaliu vai
skio ir Kibirio buvo kažkokia kinai atsivijo juos in tenais,
ii
■*«
isz seno kivirezas. Pravatskis, pradedami leisti akmenais in
rasdamas progos Kibirą pamo sienas. Musu tet«p iszejus lau
kyti, pradėjo szautuvu Kibirui kan paszaidce in pesztukus: nHJ
j
grasyti ir suszvilpe. Tuo tarpu Valkelei ka jūs darote ar neisz miszko pasirodė dar du Ki galite apsimalszyti ir nedi/užyj
birui nepažinstami vyrai, par ti grinczioR.” Bet tiejei netėvertė Kibirą žemen, suriszo^mino ant mdteres žodžiu, vie
jam virvėmis kojas ir rankas; nas paleido in jaja akmeiii teip
be to-virve pritraukė prie kojų smarkei jog motere mirė. Tas
galva ir taip in kamuoli sulenk dėjosi 10 valapda vakare, Ui ■ii
ta paliko nuvilkę miszko tan Vaclovas, sunūs, nubėgo; • pas u
szaįtysziu praneszti- kad jojo
kumyną n.
Kita diena pavakare Pravat motina likos užmuszta, bet ji
skis atėjo pasižiūrėti savo “be- prieszai pasivijo ir smftritei aplatvio ir rado ji jau tik gy- daužė. Bet Vaclovas hnbėgo in
ya. Bijodamas Kibiro mirties, Leipalingi pas milicije kuri I
Pravatskis atliuosavo nuo kojų tuojau pribuvo ir aresztavojo
pririszta galva, bet vis dėlto sekanezius: Mikeloni Jura, . i
paliko ji surisztomis rankomis Benkieta Petra, Saczekauska .
tankumyne 4neribotam laikui.’ Stasi, Szerkszni MatejuMza,
Kibrias tokiu budu su atliuo- Mikluczio tarna Bražinsku,1
suota galva per visa nakti ir Vaireceka - ir VinCa Mikeloni.
diena, riste prisirito prie arty- Diena 13 atvažiavo ant sliectmo kaimyno Pilsudiskio lau vos gydytojas ir milicijos virku, kur gavo pragulėti iki pra- szininkas, surasze protbkola ir
szvito ir tik tuomet eidamas paliepė palaidoti nužudyta
pagiriu Steponas Svirskis ra Agota Vaiksznoriehia po te- ,•
r.r? _ .._______
metu am<
do netoli kelio gulinti be jokio‘s ..L
va“:..
is Žihkiutė, 56
sąmones Kibirą. Perpjovęs vir žiaus. — O dabar mielas broleŽcloni A . AptaszaU
apves paliuosavo ji isz 44belais Ii Adolfe
M
A
k a
Ameri- • '■1
ves.” Tik po keleto menesiu -garsyti.. szita atsitikima
.......
Kibiras galejo.atsistoti ąut.411--, os laikruizcziuosiA-jdant via*
vo kojųį Pasveikęs u praneszeJ žinotu • kaip pas. imi s i szTvf Ake
policija i,*kun padare tardymą, lei elgesiai; ffjm XI
ir Pravatskis Juozifs už Kibiro . Szia gromata aplaižę .ponas
j
kankinimu pateko fMsm^ii. Pe- Adolfas Žilionis 'isz Tjjjpąąua,i
rėita savaite Kauno apygardos Pa., o’Mąhą.nojui teipgi’iįąiįdti42
Žilionis,,o,
(
nužū.dyteismas ji nubaudė pus-untni si pusbrolis
a
• il
metu sunkiuju darbu kalėjimo. ta buvo juju teta.
. ■'
J
<4I
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AMERIKONISZKI DOLE
REI PRIEŽASTE ŽUDINSTOS.
Užpaliai. — Užpaliniai yra
sujudinti sziuo nuotikiu. Kai
mo vardo nebeatmenu, bet nuo
tykis yra tikras. Sausio pabai
goje, tapo papjautos dvi motervs. Mat jos priesz ta laika bu
vo gave isz Amerikos nuo bro
liu doleriu. Žmogžudžiai ta vi
sa gerai žinojo, nes seninus jie
myleje szias moteris,, kai jos
Žmogžu
dar buvo netekėjo.
i
džius sugavo Užpalių kareziamoje beskandiųant degtinėje
savo juoda sąžine.
GERI KRIKSZCZIONIS.
Užpaliai. — Sausio 25 d. Už
paliuose, tuoj po pamaldų, iszkilo dideles musztynes, tarp
trijų sodžių jaunimo, t. y. Kusznierinnu ir Trumpai i u szi
vienos puses ir Tolaikiu isz kitos. Muszy dalyvavo apie 30
jaunuoliu. Bet atbėgus policija
iszskyro abi pusi ir nuyede in
‘*szaltaja. ” “ Narsumu” vpiisižvmejo labiausia szia: Masiulis
P. isz Tmmpaliu, Baghocziai
broliai isz Kusznieyiuiiu ir Kavolelis isz Tolaikiu, kurį© gavo
“atmineziai” “medalius,” kas
kakta perskelta, kas pakiiuszin
kas nuplcszta ausi. Nuovadoj
sustatytas protokolas ir už pabuvima 44szaltojoj
szaltojoj*”’ ant ryto
jaus visi suniokojo po 25 litui.
Kaip tenka patirti, kad szitos
musztynes buvo rengtos isz sc*
nai; p kartas nuo karto ir 4 ‘ manevrai’ ’ buvo daromi.
NEGERAS
' > f ■»• ■ I PASIELGIMAS.
lj 1, '4
Pasvalys. — Nesenai Pasvaly susirgo tūla piliete Aulasieuo, ir, kaip pas gera, katalike,
pakvietė kunigą, kad pastip
rintu Szv. Skramentais. Bet
Pasvalio klebonas atsisakė pas
ja eiti. Tada nuėjo kaimynai
kleboną praszyti, bet klebonas
griežtai atsisakė.
— Asz su Szv. Sakramentais
in prakeiktus namus neisiu.
Priežastis buvo, kad jos na
muose gyvena vietiniu laisva
maniu vadas agronomas Žu
kauskas Klebono pasielgimas
labai žmones sueržino, nes Aukatalike,
lasiene buvo gera
g
kaip žmones sako, “kavatka
kavatka”
būdama sveika, kasdien vaikszcziodavo
in bažnyczia. O kaą
_y
del Žukausko, tai jiji jokios
teises neturėjo isz savo namu
iszmesti tik dėlto, kad jis lais
vamanis. Ir jai, kaip tikineziai
moterėliai, be kunigo numirti
buvo didžiausia kanezia.
Pagaliau, kad ir laisvama
nis minimas kviestu kunigą, ir
tai, man rodos, kunigas neturė
tu atsisakyti.
BLOGUS KELEI.
Lyduvėnai. Czia isz Szilavos
in Lyduvėnus (10 klm.) eina
kelias, anot žmohiu — szunkelis. Visaskefias priklauso Szi
lavos Valscziui ir nors nepergeriauiai, bet szick tiek taiso
mas. Ties Rybuku kaimu, lie
toji Lyduvėnų, skersai to kelio
yra gan didele bala, kuria kai
pabliūra, o ypacz sziais metais,
nors orlaiviu perlek — ne pe
reiti, no pervažiuoti, ir indomus dalykas, kad jau kelinti
metai niekas czia nepaiso kelio.
Sako tas kelio tarpas
esąs paskirtae kokiam tai turtiugani 4 4 amerikonui, * ’ kuris
visiszkai atsisakęs nuo tokio
44nebizningo” darbo, kaip keĮge
lia taisyti, ir vereziau mokas
pabauda, bet netaisąs.
Kžin ar daug Lietuvoje yra
tokiu ponu, ir kas. manoma su
J _ *
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PASTOJA KELIA.
Turžėnai, Kauno apskr. —
Nuo Jonavos Turženu plentas
ebia miszku. Szioje kelio dalyje pasitaiko dabar pleszimu.
Žmones nakties metu bijp va
žiuoti. Pasitaiko anekdotinių
invykiu. Žmones pasakoja szitoki nesenai in vykusi dalyku.
Važiavęs vėlai isz Kauno koks
žmogus su savo žmona. Vežime
vežėsi kuriu-ne-kuriu pirkimu.
Važiavo mįszku. Iszeina staiga
isz įpiszko pora .vyru, griebe
moteris^ke ir nutęmpej miszkan. Žmogui nei pati gelbėti,
nei bėgti. Tmputi pavažiuoju,
pavija keliu einanti žmogų,
kurio papraszo pabūti prie
arklio,o pats eisiąs žmonos
gelbėti. Eidamas žmogus jau
sutinka paežiu laisvu, gryžtunczia isz miszko. Tuo tarpu anas
sodo vežiman ir.nuvažiavo kur
jam reikėjo.
Szio gando nepatikrinau.
Bet gali būti visaip. Vien tik
tai aiszkUt kad Turžemv girios
plente važiuojantieji žmones
užpuldinėjami ne dienos metu.

M

ISZKEIKE.
Seirijai.
Vietos klebonas
kun. Grajauskas Sausio m. 25
d., sekmadieni, per pamaldas
iszkilmingai *eks-komunikavo
visits tuos, kurie priguli prie
pažangiųjų organizacijų.
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LINKSMA MIRTIS.
Baseinini. Mirę nuo sznapso.
— Kalnujun miestelio Basei
iai
nui vals. gyventojas pil. Laidau
skas atvažiavo in Baseinius
paimti isz lentpjūves Kalnujų
klebono lentas, užejes pil. Ban
|H
ko traktieriun su vargoninin- if'ojjl
ku p. K. tiek prisigėrė, jog
Labanauskas vietoje insėsti sa
CiiE
vo vežiman, atsisėdo purvyne
szale vežimo, kur sėdėjo iki
'/S
tol, kol buvo policijos užtiktus. "Vili
»Policijų atrado Labanausku
begulinti traktieriaus kieme
be žado.
Atgabenus butan pakvietus ♦•*,11‘1
gydytoja norėta suteikti pagel- ..
bos, bet Labnauskas staiga mi
'.1
rė. Gydytojas pripažino, kad
m
mirė nuo sznpse. Labaniauskio
matomai butą -gero kataliko, *
VIS LAUKE PABAIGOS kd lavonas dar tebebuvo trak- «
tieriuje, o jo dusziai jau buvo
SVIETO.
Viek^znieczĮai — nesusipra
nesusipra- atskambinta ir miszios atlaiky
'j
tėliai ir davatkos — labai in- ta.
.jįjį
/„d
bauginti pasklydusiu gandu, B
M
;*
buk bus pasaulio galas. Vieni
* fet. Clair, Pa, — Antanas
sako — žeme nukrisianti ant
Kurczinskas, 29 metu, mirė
saules, kiti — Liucipierius su
Ashlando ligonbuti Seredos ry
karsztu pecziumi atvažiuosias. ta, sirgdamas koki tai laika.
Apszviestesnieji gi daug turi
M
juoko iSz*ju iszsigalvotos baiBIEDNAS.
mes. I PERMAINA* ORO.
Ar žinai kuinai, tikrai
Užpaliai. — Paskutiniu lai dažinojau jog Amerikoninei *
ku, nėšiui t giežiu, buVo pra- milijonieriai yra biedni. Nosedeje sprogti jau medžiai; bet nei prasziau per gromata pas
nuo 20 Samdo vėl pradėjo szal-; Cartięgi, kad man. duotiukelis
..iii
ti ir sulaiko spro»gdbie. Szaltis szimtus ant pirkimo namo, tai
sieke 4—-6 laipsniu
in C. Didesnio atrasze ant tos paežius groma*
I "
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'singu, o nepražūsi ant svieto, _——
apgavo!” Tada ana nežinojo, pa'sisake, kad esant ana neisz vo stoną, maža kur be vaiksz----- vai’di ir kad paduotu vyskupui
teip kaip ir daugelis nepražuvo
paszventyt, ale kad greit pada kur nusileisi su tuo kumeluku, tekėjus ir iszsisukus isz ranku tinejo, lauke to czeso. Jau kada
dasidirbdami nemažo turtelio.
rytu, pakol jis atvažiuos, kad bot nusileido už mariu ir tada tokio baisaus kavalieriaus. Jau Dievas davė, pagimdė du aunu:
nusėdo ir vedos rankoj. Czia tasai karalaitis, turėdamas ge troszko ana visa szirdžia, kad
—.
J
’ Yra žmonis, ka lyg senatvei
butu,
gatava
ir
kaip
atvažiuos
Ana diena Japonųorifnpuo- neigzmok8t
ir lyg smort ne- SURINKO Dr, J. BASANAV1CZIUS. tasai jaunikaitis, jisai nieko dabar vienas karalaitis, nebe ra szirdi, vieszhio per dvi lie- tik nuraszyt grčmata phs savo
/Mn
n
rrci
n
♦
|le sniegas^ pirina
išmokstu.' ‘Ant gyvatos kelio ____
__ ___ ;_____ , "w noro ik alau® pasogos, nei kanv turėdamas tėvo iv tikros moti deles,
paskui apsidrąsinęs vyra, bet moezeka nedaleido
metus. Nokuriosia dalysią snie Įneižsilaikysi, tanke! ir ant 'WSaSSSCBSSSCBOCWSSW^^
’ lyseziu. O tu jau pra-szyk tėvu nos, bet moezeka turėjo nore- klausė: ar negalėtu už jo eiti; jei raszyt : matai sako, sergi,
gas
buvo
raudonas
ir
geltonas.
sziaudelio suklupsi, Juk mir
i
65.
savo, kad užmautu ant pirszto jo žemytis su gera pana, bet ana ir pasižadėjo. O kad ta negali, veli asz paraszysiu, tu
Priežastis tojo nepaprasto snie ties neiszsisaugosi, imo josios
Senybeje vienas karulius nevyskupo pnszvonly- moezeka nedaloido tos paimti; bjauri moezeka pamate ju toki tiktai padiktavok!” Ana ant
go buvo vulkaniszki pelenai.
niekur nCpasislopsi. Jeigu gei turėjo vaiku ir labai karsztai ta, ir kad mana paleistu, asz ana buvo pavadinta, ta moeze suderejima, pradėjo tauzyti vi to ir nesusigadijo: o ka-gi asz
džote senatvei sulaukti turite meldėsi, pagal savo tikėjimo, paskui tave seksiu./Tai kai jis ka, kad esanti isz szeimynos ža- sokias kalbas: “beg, ar neimsi diktavosiu, raszyfc, motinėle,
Pagal surasza, tai Suv. Valst. munszaines netraukti, ba giratvažiuos, nieko nelankius, vetoju, tai ana visados dqĮ,sa ’tos valkict uves, kažin isz kuriu kad Dievas davė du sunu; dau
Ponas
Dievas
suteiktu
idant
randasi 667,525 moterių kurios tuoklis greitai pasens ir ilgai
savo sesers krasztu atajunės, argi tu nega giau, kaip matai, apie mano
tuoj lieps sėst ir važiuot, tai ta vo posūnio pirszo
jam
senatvėje
nors
viena
kūdi

•
•
isztekejo turėdamos ^mažiau negyvens.
ki: iszklaiise Dievas jo inaldos da,'':paemus tu tas dovanus, at- dukteri, bet JIS nenorėjo tos li mano dukteres imt?” Bet sveikata.”’ Ale toji neddrele
kaip 16 metu, o tai isz^priežasLiūdna jis neklauso nieko žodžiu mo- visiszkai kitaipi paraeze: “At
ir davė senai motęrei jo dūkto- siklonio'k tėveliui ir motinai, szeimynos ir tžinot.
ties, jog. nckuriosia valstijo- -‘Tūlas vyrukas, didelis szpo• važiuok, o mane isz szirdžia buvo prie tokios mo- ezekos, vede ir paėmė savo my- mink, ka asz tau kalbėjau, ne
jau
nfrbotnrojttsi
vilties
dau^k
ir
ri,/
sia tiesos pavėlina 12 metu sininkas, kuris turėjo - labai
ginu vaiku turėti. Szita savo stainios tegul palėks tėvas, asz czekos. Pasiėmė sau muszkieta, Įima viesznia. Ale bet po vesei- imk tos valkatos, kuri su kuo
mergaitėms iszteket už 14 me- vaidinga bobelia, liepe iszkalti
jumis pavysiu. Tada jis nega keliai n tarnu ir iszjojo medžio lei, pragyvenus keturis mene- buvo susivnlkejusi; jau^antras
paskyrė
pirtiia
(lukteri
pirma
apt u vato. Tosios ‘kudikiszkos ant josios pamnyko toki parakriksztyjimą, idant butu jo les, tasai jaunikaitis, parsivežt ti; bejodamas patin'ka szita pa siuM stojosi didele nelaime: pa menuo, kaip pagimdė'dvi asaporos pasidangineja kas metas, sza:
inpedine, arba Užaugusi paim-t su tuo žiedų,* • kuri ant pirszto na karalaite, apie katra pirma sikėlė vairia, priėjo ir jam išž bi: nei žvėries, nei galvijo, hei
todėl tiesu1 kalėjai ketina’pada Dulkes po taja žeme guli,
tu ta valdžia ir karalyste. Ap- turėsi,, tai jis praszys:: “ati- kalbėjom: praszvito net jam eli i isz savo 'kunigaiksztystes žmogaus pavidalo, ir įleŽiiiCtn
lyti naujas tiesas kurios už Užmerkė akis, jau nežiūri
mislijo sau, kad moteriszkas be duok man szita žiedą! tai jis, akys, jojo priesz ja ir sveikino su savo vaisku. Ka darys? At- dabar, kur juos padėtį tokia
draustu mergaitei vesti nema Neimkio jaja Dievo in dangų,
vyro negales valdyti karalys kad paduotūniei, tai numosiu drasei: “ nors nepažystama esi si sveiki n o sn savo žmona ir bestija su tais vaikais. ” -Bet
žiau kaip 16 metu ir tai su pa Ba bus del visu bangu,
prižadėjo, jeigu balau, ale neduok. Thi jis an patui, uždegei mano szirdi savo iszjojo, tuos žodžius taryda- kad ir apturėjęs tokia gromates,
tai
ir
vclinimn tėvu arba globėju.
Kaip boba pasius,
Vioszpats Dievas užauklos, tai tru kartu praszys atiduoti žio maloningu veidu; praszyczia mas: “ buk sveika, mano tnie- ta skubino raszyt atgal: kaip
• Tai visiems prtkajaus ne bus, ir užima žentą,/su tokiu projek dą, tai tada pasakyk jam: tamstos užeiti pasilsėti, kaip liau’sia prisiega, tegul tave Die Dievas davė, tegul ir bus, pa
Musu Lietuviszki biznieriai Ne in pekla ne kiszk jos,
vas užlaiko sveikatoje ir ramy kol asz pargrysziu ir pamaty
tu bus imtas žentas, katras in- “leisk man pajot raita ant;ma matau pavargus esanti.”
mažai tiki in apgarsinimus Ba visus velnius iszgeniuos,
no mylimo žirgelio, tai asz ta Szviesi karalaite, matydama bėje, pakol asz sugryszin in siu savo akimi; laikykit svei
spos
jos varda.
1 9
laikraszeziuosia, todėl ir netu Nes josios labai velnei bijos!
szituos
namus,
Bot ana tuo kus, tegul auga!” Bet kas tai
svetimo,fe
szalije
visiszkai
ne

da
duosiu
tau
žiedą,
kai
pajo

Dabar paėmė tėvas patsai
ri pasisekime biznije ir skurs Panaszus žodžoi tiktu del
Tolinus bus.
valka, nnnesze pas kunigą ir siu raita, tai vėl insedus va pažystama, paklausė jo praszy- czesu gilei susigraudinus ejo davė!
ta per daugeli metu, o tavoras daugelio moterėliu po smert
mo ir ejo kartu; jau kad priėjo in pakajii, labai gailei apsiver
intake kunigui pakriksztyt be žiuot, atiduosiu žiedą.”
pusta ant lentynų.
ant juju pdmnyku, ar ne!
NESIKANKYK SAVES.
Dabar/ana padekavojo savo jn ta miestą ir inejo in jo palo- kė apie t rėja ta adynu, tary
kuinu
ant
tėvo
ranku
ir
priBet pažiūrėkime kiek tai
kunielukui už gera rodą ir par ciu, tasai apšidrasinos klausi- tum, numanė jos szirdis, kad Jeigu jautiesi koki nernnaguma aasiegdino
kunigą,
idant
‘
niekad
iszduoda per meta ant apgar
Isz Montreal Kanada, pra- jos varda priesz nie'ka neiėzta- ojo namo ruosztis.> Tada visa nėjo: “m kur-gi tamista esi, bus prie tos moezekos likus la vijo kaipo tai viduriu 1 užkietėjimą,
sinimo savo bizniu ir isz to tu neszama, kad kunigas Daknis,
kosuli, -dusuli, sunkuma
nakti verkdama lauke tokiu ar esi poni, arpana!” Tada ana bai sunku! Paskui pasižinns sa- perszalima,
j
“
Da
rytu;
insake.duot
varda
po krutinę, katara, strėnų skausmu,
ri milijoninia nauda. .
norėdamas inbaidyti parapijo nija.” Po apkriksztijimui’par- svecziu ir neperstojo mėlst-nuo
kraujo tingumą, isrputimus, rugavi
Wrigley k kramtymo gurno mis, idant tie rinktu /jam pa
Pono Dievo pagelbos. Sulau
mus, galvos skausmu, Iszgasti, nasuovaika
namo,
tėvas
ir
sinesze
kompanija iszduoda 5,000,000 tinkamus in parapijos komite
tumu, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
kus ryto ir atvažiavo tasai bai
nepasako
apkriksztyto
vaiko
doleriu ant pasakymo žmo- tą, inmitinga atėjo su asztuodą nesmagumu, tai nesikankyk virsz
sus sveczias, ir nereikalAudatikro
vardo,
bet
kožnu
kartu
minėtoms ligoms, bet gauk pas mus
niems kaip geras yra juju gu niais poliemonais. Tik kadangi
mas szliubo imti, liepe seėt ir
kitoniszku
vardu
vadino
ir
inrolių o suteiks jom pagefba ir svei
Dar kaip tik laikas pasiusti savo giminėms keletą
mas; Fordo automobiliu kom- ežia ne Lietuva, tai parapijovažiuot. O ka daryt! Karalai
dolariu. THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BAN- j kata, kaip ir daugeliams jau suteikia.
paruje $6,000,000; Colgates nai policmanns iszprasze lauk sake savo moterei, nepasaky te, pasiėmus žiedą nuo tėvo, ir
Musu žolių seka n ežios prekes: Del
KAS (buvęs Baltic States Bankas) vienintelis Lie
; Proc- ir labai pasipiktino kunigo siąs vardo, pakol neiszleis už iszvažiavo; iszvažiuodama pamuilo komp., $1,185,'
kraujo valimo, palengvinimas mėne
Ir
dabar
toje
paezioje
vyro.
tuviu
Bankas
rytuose,
specialiai
siunezia
pinigus
in
tor & Gamble $1,170,000; Vik pasielgimu, kaip rasžo 4 4 Viesiniu, nuo' kosulio ir kokliosno, nuo
prasze tėvu,’kad paleistu jos
adynoje
atsirado
prie
kumeles
Lietuva litais ar dolariais, paprastu budu ar kablestrėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
toro fonografo Go. -$1,142,000; nybe. ’f
szirmuka.
“
Su
Dicv,
teveli
ir
k ūme lakas, kurio nebuvome
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
- gramu. Už kablegramu persiunpziamas perlaidas reikia
Telefono kompanijos iszduoda
motinėlė,
daugiau
su
tamistom
vos, ar.lapinimosi lovoje, vandenines
tikime. Ir kaip szitas va’kas
primokėti
tik
75c
ekstra
už
kožna
perlaida,
nežiūrint
$1,500,000 ir 1.1.
Isz Rymo pranesza, buk paaugo lyg szesziu metu ir la ncbetdmatysime 1 ’ ’ Tasai paligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo
ar didele suma ar maža. Siuskit per musu banka, kur ’ nervu ligos, iszgasties, galvos skau
Ar apgarsinimas užsimoka ? Castolforte, po Mantna, atsi
juodelis skubinosi gana: “ vageras patarnavimas ir pinigu persiuntimas yra užGeriauaes ant to atsakymas buvo tomis dienomis nepapras bai insimylejo szita gyvuli, ziuqkim! ” Pavažiavus ne daug
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
pakol
daejo
in
metus,
kad
galė

tikrintas, nes bankas už tai atsako savo kapitalu kukelis po 85c. Nuo galvos ir nosies-ka
yra augszeziau minėtos kom tos laidotuves. Mirė fenais tur
kelio,
gryžtelcjo
in
užpakali,
jo eiti už vyro. Labai buvo ty
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių
ris siekia suvirsz dvieju milijonu dolariu.
panijos.
tingas linksmas žmogelis var- ku tarpu j u, gyvenimas buvo pamate einant paskui savo my
85c. Geriausi gumbalaszai 50c. PaduDalcello, kurio laidotuves spakainns ir sutinkamas, vie lima žirgeli. Tasai kipszas ne
lango tr aj anka 60c. Poplaiszkai 35c.
500 LITU $51.75
50 LITU $ 5.50
Turime laiko ant visko — atsibuvo pagal jojo norą ir tes
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz100 LITU 10.75
600 LITU 62.00
galėjo toliau važiuot, sako:
nas
kita
mylėjosi;
o
ta
mergai

valimo 60c.
Visu metu gyvenimas
laiko ant darbo, laiko ant pa- tamenta paraižyta.
72.25
200
LITU
>21.00
700
LITU
“
duok
man
žiedą,
nebegali
ma

te labiausia .prižiūrėjo ta ktiSzventuju apdaryta $7.50. Atsiųskite
silsio, laiko ant pasilinksmini
Isz priszakio laidotuvių ejo ineluka, kuris buvo už viską no aridei
82.50
300
LITU
3L25
800
LITU
aiklei vežt,
nes tasai žiedas
10c. o gausite musu visokiu žolių ir
t
mo, laiko ant miegojimo, žo juokinga pasiredias szokikas
900 LITU 92.75
400 *LITW 41.50
knygų kataloga. Reikalaujame parda
mylimiausias del jos. Kaip su yra la ba i sunku s; a t i d nok, ka d
džiu, laiko ant visko.
su vėliava, žmonis, kurie nesze laukė motu, kad jau galima bu- sakau, gera valia, o kad neduo
veju musu žolėms, knygoms ir popie
4 >
’ 1000 LITU $103.00
Sziuosia laikuosia gyvenimo jojo graba buvo pasiredia in
rių gromatoms.
M. Žukaitis,
Prie szito kurso jokiu primokėsimu nereikia.
si, bus blogai.M Danija atsake1:
vo
ez|iuban
stotį,
tadagi
tėvas
451 Hudson Ave. Rochester, 'N. 'Y.
musu sutirikamia su visokiom drapanas kokias naudoja ant
“
ko
czia
bartis,
knd
tavo
arkTeip pat siuneziam pinigus in visas pasaulio 'dalis ir
atmainom muau papratimuo- maskaradinio baliaus,’ svr už paleido.^publikotu arba .gazie- lei neveža, tai leisk asz ant sa
parduodam laivakortės akt visu linijų in Lietuva ir
sia. Jeigu mus patinka gilukis, dengtais veidais. Artimoje ka tas tokiu pared-ku: tasai ją pa vo pasoginio raita pajosiu, tai
inspes.
isz Lietuvos ir prigelstime keleiviams kas tik reika
tada džiaugėmės — jeigu negi- piniu sustojo visas gailės pul ims, katras vardu jos inspes,
LIETUV137.KAS GRABOR1U3
tada
atiduosiu
žiedą.
”
Tasai,
Labai
daugel
buvo
jaunikiu
linga kelionei. Kad ir trupu ežiuką isz kelio bet apsi
liukis, tai nuliūstame.
IR BAL3AMUOTOJAS
kas restauracijoi kur prasidėjo
nieko
nesuprasdamas,
ir
daloimoki pas mus kreiptis.
Vieniems nubosta -gyveni girtuokliszka uuotis o ant gra anfJbsdoaraliifczios, bet niekas dopkaip tiktai nržsedo ant savo
mas, tai patss sau Užduoda bo velionio iszpyle visa baczka negalėjo inspoti jos vardo^ Nu arkliuko, lyg ąnivslr beregint
klausymą: “ko asz ezion atė vyno. Po tam visi judinosi ant sibodo jai .tasai czesas, dau
pasikėlė aukszcziause net lyg
New York.
294 Eightg Avė.
jau ant svieto!” Kiti velei kapiniu giedodami linksmas giausia ana pati bodejos, kad debesiu. Atlikęs nabagas tiktai
o subatomis nuo 9 iki 7.
Bankas atdaras nuo 9 iki 5,
klausė, kaip turi numirti.
giesmes ir užkasė savo dranga nežinojo savo tikro vardo. Vie danti griežia: “apgavo mane,
na kaista iszejo isz antro, gyve
Kam tai tas reikalingas ant laistydami vyną isz bonku.
2 Laidoja kunua Numirallu pagal Naš
nimo,-atsisėdus
ant
galerijos
nimo,
’
atsisėdus
svieto!
iausia mada. Pigi preke. 'Taipgi
arMsprisko,
labai
su
liūdna
vhokienw
pristato
automobilius
Czia ne yra laiko apie tokius
'eikalams.
*
szirdžia mislijo, kas isz to biis;
niekus maustyti, ba tai tuszParduodu visokias paminklus, didekolei-gi
jos
tėvas
vargins
svieczios svajones* —musu gyve
A
.tius tr mažius už pigiausia preke, to
Vandergrift,
ta
^
uo
czesu
eina
kunigas
pro
Vijūnas
’
’
•
E.
nimas ant to per trumpas.
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai
h
jzali
stalyczios
-karaliszkos
ir
kreipkitės pas mano, nes ass galiu ju
<
Žmogau atsiminkie apie tai, Pa/ Kas svietui upejna kas
mis pigiau geidaus parduoti negu kiti.
jog tavo gyvenimas turi at- kiek davė ir pirko liktorių o po I pamate besedinezia pana karaS
r
*
t
333-33S W. Caatra 3tM‘Maliaaov City
siekti savo tikslą , ‘ turi savo tam kyla isz to nesupratimai.' luėziu ir prakalbėjo sau vie
Lai Szv. Kazimierio moterėlės nas : M ai, tu Danija! Koloivgi
ženklyvuma.
tu varginsi svietiszku's isz di
Atėjai -ant ežios aazani pa-1 terp saves padaro paredka. delius apygardos kavalierius.”
kalnesne tiktai su gyvastia, Priek tam ' nepasiraszei- savo Ba lyg tai valandai szetonas
bet ir su paskutiniu tikslu — pravardes ir nėpadavei jokio nežinojo jos vardo, o tada, kad
,4
adreso,
todėl
koi
’
esponęlencije
skubink i ain ten.
i
kunigas paminėjo jos varda,
r*
Is&pikiylkic vale Dievo teip dabar silsysi gurbe.
jau tais pajuodėlis ir pribuvo;
Jie yra toki kurie nešioja ilgą laiką.
’
kaip medžei/ kaip auguoles vi
A. J. S. Hot Springs, New sakes, jis esąs kavalierius isz
sokios pildo vale įgamtos. Me
Žiūrėkite del Raudonos Boles ant kiekvienos poros ‘kurios pirksitę,
dideles' karalystes. Tėvas atsa
Mexico.
—
Lietuviszki
litai
džiai iszduoda vaisius fenais,
įgausite. tvirtus drūtas ir
i smagius čeverykus kurie sutaupys jums pinigus
kydamas priešz' tok i jaunikai
CAPITAL STOCK 111,006 00
kasztuoje
sekaneziai,
bet
nevikm* isz valios gamtos iszaugo
SURPLUS IR UNDIVIDED
ti tarė: 4nspčQc jos varda ir tu
dleto -kad jie nešios ilga laika.
sur
lygiai
parsiduoda.
Nueikie
— neruzije1 visai ant savo pa
PROFITS $623,358.63
paimsi —
— vis man tiek.
tiek. ” Jau
paimsi'
ant
paczto
o
dažinosi
paskiauskyrimo. Tai kam tau-žmogau
Lopac ir ‘Hlininėr( čionai parodo yra padirbti ypatingai kasyklų dartada tasai įsu akvata snszriko
se
preke
litu.
Szitos
prekes
yra
Mokame 8-esia procentą < ant
rąžyti ant savo paskyrimo —
bininkams.
Juos
galite
gaut
baltus,
raudonus
arba
juodus.
mano Danija!” O ana iszgir- Į
isz’dienos 9 Kovo:
rodfttu pinigu. Procentą pridedam
dalios ?
V
prie. juau pinigu ’ 1 Sausio ir 1
50 litu ....
........ i$5.50 dus jo džiaugsmu paihislijų
Jeigu tavo gyvenimas yra
Užklauskit keletą sęnų Angliakasiu. Jie jums pasakys kad “JBall-Batid’’
Liepos. Mes norim kad ir jus
sau, da ne tavo valia, ale teip
100 litu ....
........
-10.50
turėtumėt reikalą su musu banka
tuszezias, tai isz tavo locnos
(Raudonos Bolgš) yra tos rūšies kuri duoda jums daugiau diėnų ifešiojimo.
stosis, kaip Dievas duos. Jisai
200 litu ....
........
-20.75
nepaisant ar mažas'ar didelio.
kaltes — tu pats isztusztinai.
300 litu ....
........ -31.Q0 inspojes jos varda,. pasirodė
Jus juos galite gaut beveik kiekvienoje krautuvėje kur parduoda ’guiniJeigu da esi pneziame drūtu
H. BALL, PrexHentaa.
*400 litu ....
jau baisiu ir nesvietis,zku ka-»
........
41.25
nius
čevėrykUs.
me, tai da viltis tavo ne yra •500 litu ....
Geo. W. BARLOW, Vico-Praa.
.'v ..,
■
,
...
'
• ,
... ;
,
»
VIm-Pns.
........ 51.50 valioriu, bet pekliszku kipszu .
Jot? E. FERGUSON, Kasiertui.
del tavęs dingus. Pabusk isz to 600 litu ....
Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. to.
ir iusake: “susigątavykit vis.....
61.75
tingaus miego, -nesirupinkie,
/ 700 litu ....
......... 72.00 ka ant szliubo, ba asz rytoj tuo
460 Water‘Street. Mishawaka, Ind.
ba rūpestis labiausia naikina 800 litu ....
CHA3. S. PARMLEY
........ *82.25 metu pribusiu su visa veseile,11
Namai kurio užmoka milijonais ui rtdį.
Real Estate Agent. Notary PvbHe
žmogaus gyvata, žiurekio dra
900 litu ....
..... 92.50 Szitoji-karalaite didžiąi ausimi
ski gyvenimui in-aki s i r su drą 1000 litu ....
....: 102.75 pe: “ ak, tėveli mano!- suszuko
J eiga norite pirkti ar parduoti name
sumu ženk prieszais, o dąeisi
tai keripkitea pas mane, asz jumis
Prie szitos* sumos reikia ’ -]5ri- balsu, -prapuldei mane, ar rei
savB tikslo. Kada dasiiiįsi in dėti 25 centai paeito iszlaidu
ta reikalą atliksiu.' Randavoju namus
kės iszeit ant prapulties
tumiuos ,uz to
_
_
_
_
»
i
•
i
#
>
paskirta tikslą, busi užganady- už kožna siuntini
ir kolektavoju randas.
InaidnHnlu
I _
Sugraudinta
Norint pa- pąjuodelio?”
namus ir fornicslus. automobilini t>t«
tas ir tada persi t ik rysi, jog ne siusti telegramų - -dar 50 cen- szirdžia apsiverkus, atsiminė,
Kampas Catawissa ir Market St.
ant tnszczio Dievas tave leido tu daugiau.
kad ana turi ■kumelukaį nuėjoI
Maban y City, Pa.
c
ant szio svieto.
stainelen, apsikabino kaklu sa
Brolau, bukie linksmas —
W. TRASKAU8KAB
M. K. Springfield,^11.
Mal vo mylupo žirgelio ir pradėjo
pasirodykio visados priesz sa daknyges aplaikeih ir bus par gailei verktįc: “szirmukai ma
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
vo artima linksmu, nes verks daiytos ip skūra kaip tamibta
GRABORIUS MAHANOY CITY
no, prapuoliau asz, kas mane
nio niekas neapkenezia. AGyva sau* vėlinį.
isijgelbes?”
F4H
> ta-žmogaus
y ra gera
gyvata
Tasai gyvulis ir prabilo:
yra pilna ’'gerytMJs,
gerybes, o ant galo
Laidoja kūnas numirėliu. Pareamdo
Z ;
m
•
i I •
•
•
• S
“eik
<
namo, prisakyk 4evųi,
automobilius del laidotuvių krikazkaip pasiklosi, teip iszsimiėgo^
tinlu, veselij u, pasivažinėjimo ir tt,
kad padirbtu’ auk aini-žiedą iit
si.
*. .>/
\
L
Sl<> W/SeatM Sv Mabwr City,
£••
@tr» t**
i nd Mu 4it avn«t 4nvri viirrio
in no*
indotulitftrąstąvd
vftrdpir
po
-Tiktai’bukie drasto-ir-tei-

KAS GIRDĖT

Lietuviszkos Pasakos.
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INEIGU TAKSU KLAUSY
MAI TAKSU ŽINOVO
ATSAKYTI,

MIKOLIUKAS

Jam rodėsi, kad niekeno isz
minios, o tiktai jo vieno vra
pareiga, gelbėti žmogų, kurs
atėjo ežia isz kaimo uždą r
biauti. Ir ta valanda, kai kiti
kalbejo sau: eisiu! jis galvojo.
— Neisiu! nenoriu!
Bailiai apsižvalgė, Stovėjo
vienas pryszaky būrio, areziau
prie muro, negu kiti.
— Neisiu!... — sznabždejo ir
— pakele kuolą, kurs gulėjo
kuone prie jo kojų.
Žmones emo pusbalsiu sznab
ždetis:
— Žiūrėkit! Ka jis daro?..
—Tylėkit!
— Gailestingasai Dieve, pasigailek, — szauke snžeistasais
raudodamas isz skausmo.
— Einu! einu!.. — tarė Myfe
koHukas, ir inejo tarp griuvė
siu.
— Abudu pražūsite! — suszuko dailide.

PAJESZKOJIMAI.
Asz Konstancija Staszaitlene pajeszkau savo brolio Sta
nislava Pabrinski,. pirmiau gy
veno Scranton, Pa. dabar nežinau kur. Malonokit atsiszaukt ant adreso.
K. Staszaitiene
./12 Cady »St.,
♦ Amsterdam, N. Y.

sargiai nnnesze in attimiatisiua
vartus.
;
— Vandens!... szauke.
Klausymas: -—
—Esiu
a-joiu.
wvivb,
vedos
— U kaušo!...
I
Hzeimvmi
susideda isz žmonos
v
— Daktarai...
Mykoliukas nusivilko paskui ir dvieju vaiku. 1924 metais i^z
viso uždirbau $3,500. Kiek man
vino
juos, galvodamas:
— Tai gori žmones toje Var inel^U 'taksu veikiu niokoti? i
Atsukvinas: —Tuvi <rtsme•
Pajeszkau savo pusbroli
szavoje! Žiūrėk!
Alensdra Jesinski, paeina isz
Pamatęs, kad jo rankos kru niszka paliuosavima isz $2,500,
Kauno Bed., Szauliu .Apskr.
vinos, priėjės balute, nusimaz ir už kiekviena vaiku po $400,
Meldžiu atsiszaiikt, asz Bro
gojo ir sustojo prie vartų tu kais sudavo paliuosavimu $3,nislava Potkunaite tave pajesznamu, in kuriuos iitneSze su 300. Numiiiszant tuos paliuosa■ kau. Po vyrudidresas:
žeistąjį. Iii vidų nesigrudo. Ar vimu-s, avba $3,300. nuo uždivbB. Vnhintiene,
jis daktaras! ar jis ka padės? tiLpinign, arba $3,500, turėsi
li ž liekamus PAGELBININKAS
10106 S. Michigan Ave. >
Tuo tarpu gatvėje žmonių niokoti taksusr
o c*/
% tu $200
MUSSOLINO. (4.21)
Chicago, Ill.
ėjo vis daugyn ir daugyn. Be- $200, tai yra,
Roberto Farinaca “Kankygo smalsus pasižiūrėti, važiavo yra $4.00,-mimuszant 25% kre
tojah Cremonijos, ’ ’ likos iszvežikai ir net buvo girdėti isz ditą, turėsi mokėti $3.00.
K. —Esiu nevedos, bet užlai rinktas in pagalbą del prometolo ugniagesiu skambneziai,
kuriuos kažinkas ant kojų pa kau sena motina Europoje. Isz rio Mussono, kurisi yra pilnu
viso 1924 motais Uždirbau “bosu“ visos
1
Italijos.
kele.
Nauja minia tokiu, kurie bu- $2,000. Kiek inoigu taksu turiu
vo isztroszke inspudžiu, susi- mokėt i ?
nes ateivis yra vienas, kuris
rinko ties vartais, o karsztes- A. —Turi asmoniszka paliuo venusiu ateiviu. N caps i gyvokumsztimis savima isz $1,000, su paliuosa- tik laikinai apsistoja sziojo
:
nioji
kelia
darosi
Mykoliukas jau buvo prie?
pamatyti kruvina vhnu isz $400 del užlaikomo szalyje.
norėdami
nelaimingojo. Pamate jo sulau
sios ypatoS. Tas paliuosavimas
nnotvki.
K. —Ka reiszkia terminas;
žytas kojas, bala krauju ir jam
isz
$400
yra
duotas
nepaisant
>■
J>
Vienam isz ju stovėjęs prie
C 4
m L. j V
u
zdirbt
os
ineigos
?
akysepamelynavo.
ar
užlaikomoji
ypata
gyvena
1 vartelių Mvkoliukas kliudo
h; &
Terminas “uždirbtos
A.
— ’Broli mano! broli! — I
t
ir
nepaisu
taksu-moketoju,
ineigos^ reiszkia algas, profesznabždejo sužeistasis ir npka-1I praeiti.
< :4sant
ar
užlaikomoji
ypata
yra
Pasitrauk, žioply! — snszusionaliszkus užmokesezius Ir
bino jo kelius.
■.V'JdL
h
! ko kožin koks ponas, matyda- taksu-moketojo gimine. Numn- kitas sumas kurios priimtos I
Mykoliukas pakiszo kuolą |
1 mas, kad vaikinas ne labai pai szant paliuosavinlus isz $1,400. kaipo užmokestis del asmeniszpo sija ir staigiu judėjimu ja
turėsi mokėti taksus už lieka
M
so jo alkūnes.
kai
atliktos
tarnystes.
pasvėrė. Pasigirdo braszkeji— Kode! — paklausė Myko mus $600 mažiaus 25%. 2%
—Aps i ve džinu Bala n d žio t
K.
mas, o isz virszaus, isz antro
lu kas. nustebės tuo smarkumu. $450 yra $9.00. Tiek taksu turi 10,1924. Isz viso tais metais
aukszto, nukrito keletas plytų
— Kas gi jau tu toks per vie mokėti.
uždirbau $2,600. Ar asz galiu
gabalu.
, i
K. —Esiu apsigyvenęs atei reikalauti vedusio žmogaus pa BARONIENE, BET DARBO
nas, kad toks drąsus? — suri
— Griūva! suszuko darbinin
NEPAMETE.
ko smalsuolis. — Ar nėra po vis ir užlaikau žmona ir tris liuosavima?
kai, iszsilakstvdami.
z
fe
Norints josios Vyras Sir Rob
licijos tokiems dykaduoniams vaikus Europoje. Pereitais me
A. — Sulyg seno instatymo
Bet Mykoliukas negirdėjo,
iszvaikvti?
tais uždirbau $2,200. Kiek man butuin galėjos reikalauti asmo- ert Peel pasiliko baronu bet jinegalvojo ir nieko nejauto.
ji losze savo role C’hicagos te
Į — Oi! negerai!... — pagalvo- taksu reikia mokėti?
niszka paliuosavima isz $2,500,
Stipriai vėl insireme pecziais'
atre veikale “
“Chariott’s Re-'
vaikinas ir pabėgo, kad jo
nes
metu
paskutine
diena
nu

A. —Kaipo vedos žmogus ne
in kuolą ir visai nustume sija 1| 10
vue“, nos jai tasai darbas gė
I už toki prasižengimą in szaltanuo sutriuszkintu gulinezio
gyvenantis su žmona, negali stato žmogaus stovi. Bet sziais riau patinka ne kaip būti ba
ja nepatundvtu.
reikalauti asmeniszko paliuo- motais kitaip. Buvai nevedės roniene.
žmogaus kojų.
Ir nenorėdamas velnio žadin
savimo isz $2,500 kaipo szei- per tris menesius ir vedes per
Isz virszaus pabiro plytgti- ti, insispraude in minia.
mynos galva. Tik gali gauti devynius. Del pirmu trijų me
liai. Pakilo tirsztas raudonas
Kelionis minutėmis vėliau
asmeniszka paliuosavima isz nesiu paliuosavimas yra $250
dulkiu stulpas ir pripildo na- emo isz vartų szaukti ta, kurs
$1,000, kuris duotas nevedu- (3/12 of ,$1,000), del sekamu
mu ridu. Už sienos buvo gir- nelaimingoji isz griuvėsiu išž
sibins. Negali reikalauti $400. devynių mėnesiu turi paliuosaelėti kažin koks brazdėjimas. nesze.
f už ’savo 'žmona, bet gali reika vilna isz $1875 ,(9/Į2 of $2,«
Sužeistasis garsiau suvaitojo iri Niekas neatsiliepė,
lauti $400 del kiekvieno vaiko. 500). Isz viso paliuosavimu tie Neleiskite
staiga nutilo.
— Kai0 jis atrodo? — pari $2,125. Kuomet numuszi tuos Pleiškąineigu
tnksu,
Neturi jmokėti
*
*
’
*
*
|
•'
V
J
f*
f
*
9
*2
i
♦
r*
fj
’
i
r
1
-JsKgriuvusioje -sienos *4<-vl^- klauso kažkas;
bet turi iszpildyti blanka kas paliuosavjmus. iluo uždirbtu
je pasirodė sulinkęs, vos bein— Baltu palaidinuku, apvilia
noins
vra reikalauta nuo visu neve pinigu, arba nuo $2,600, turėsi
stengihs sužeistu paneszti Ify- kepure basas vaikinas
dusiu asmenų, kurie uždirba mokėti taksus del j$475. 2% Sugadinti.
koliukas. Pamažu praėjo pavo
— Ar nėra tokio gatvėje?
$1,000 arba dauginus in mętus. $475 yra $9,50, ir kadangi tu* Jūsų
Erne jeszkoti.
jinga vieta ir, sustojęs priešą
K. —Esiu apsigyvenęs atei ri dar kita kreditą isz 25% tu* Gražumu
minia, naiviai ""džiaugdamasis
— Buvo ežia toksai! — suri taksu mokėti $7.13.
suszukp:
szuko kažin kas, — bet nuėjo. vis ir užlaikau gimines Euro
K. —-Esiu ūkininkas, .neve
—^'Vhžiuoja!.. važiuoja!.. Tik
Ir policija jeszkojo, ir dar poje. Ar asz galiu reikalauti dės, uždirbu $40 ant menesio,
paliuosavima isz ‘ $2,500 kaipo
Atsargiai prižiūrimi nuga!
tai viėnas jo batas tenai pa Ii bininkai, bet Mykoliuko nera
sveika
Užiura ar nau
gaunu valgi ir kambarį. Ar asz nu si o w veido
szeimynos
galva?
mados
nprddahl neko!..
do.
{
ius
patėmyti,
icign
plaukai
tiu’iu isapiidyti blanka?
A.
—
Ne.
Asmuo
gali
reika

bus
pilni
plciskonų.
NedaVerte S. Zareckas.
Darbininkai sukibė paėmė
lelakitc, kad tie (kyrųa balti
A.
—
Priskaitant
valgio
ii**
lauti szeimynos galvos paliuo
paraškai » gadintų Jūsų cm*
:: GALAS ::
sužeistąjį, kurs apalpo, ir atiuma, Naudokite
savima isz $2,500 jeigu savo kambario verte prie inoigu,
namuose užlaiko viena arba jeigu dasiekia $1,000 arba dau
ginus turėsi išzpildyti blanka.
daugiaus giminiu.
kas vakaras per dclimt dienu
tuojaus lAnyks.
K. —Kaipo apsigyvenęs atei ♦K. Esiu nove dės, bot užlai irPo pleiskanos
to
retkarčiais
naudojant
apslaaurosite.nuo jų. Ruffles
vis užlaikantis kelius asmenius kau sena tęva Europoje. Ar tu parduoda
jūsų vaistininkas
Europoje ir reikalaudamas riu pristatyti darodyma szio po 65c bonka arba 75c
tiesiog U laboratorijos.
$400 paliuosavįmo del kiekvie užlaikymo gauti $400 paliuo
F. A D. RICHTER & CO
no, kaip galiu pristatyti užlaU savima ?
Berry & South 5th Sts.
A.. —
—-Ne.
gali but
a
i\o. Bet
.bet gan
out už
kymo prirodymą ?
Brooklyn, 'N. Y,
A. —Priimami laiszkai / nuo klaustas inteikti darodyma ve-'
miesto arba teismo aficioriaus liaus, jeigu kolektorius to rei
to miesto kur užlaikyti gyve kalautu.
K. — Esiu vedos, gyvenu su
na.
K.—19^4 metais uždirbau žmona ir turiu viena vaika
$2,000, ir per>pardavimu nuo penkiolikos metu amžiaus. Per
savybes pcluijau $3,000. Ar 1924 metus uždirbau $2,600. Ar
Lietuviszkas Graborius
aėz
turiu
mokėti
taksus?
galiu numuszti-25% kaipo nuo
A. ■-Kadangi turi asmonisz-N
uždirbtu pinigu?
MILL & PATTERSON STS
ka
paliuosavima
isz
$2,500
kąiA.’ Naujas instatymas apST. CLAIR, PA.
po
szeimynps
galva
ir
$40O-del
rūpina,, jog visi uždarbiai iki
$5,000 bus skaitomi kaipo už vaiko, taksu nereikia' mokėti. Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu*
dirbtos ineigos. Gali reikalauti Bet turi iszpildyti blanka, nes ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruoš
valdžia reikalauja iszpildyma azia nuo paprascziausiu iki prakil
25% kreditą.
niausiu. Parsamdo autoinobiliu« del
TURTINGOS MERGAITES DIRBA DEL GERO TIKSLO.
blankos
jeigu
uždirbta
$2,500
K. —Esiu vedės ir abudu dir
'veseliu, kriksztyniu ir
^F.L.IiS. laidotuvių,
Ne visos turtingos mergaites yra tingines kaip sau noku- bame. Isz viso uždirbdami $3,- arba datigiaus.
kitiems pasivažinėjimams.
rie.mano. Sztai keturios turtingos merginos
Washingtone 000. per pereitus’ metus. Ar mos
Bell Telefonas. 1378 M.
dirba kuknioje ligonbuteje del vaiku, kuri negalėdama užlai turime isąpildyti atskiras blan
GEO. J. BARJASZIUS
kyti savo kukarku, aplaiko dykai pagialba nuo tuju merginu. kas arba ;tik viėna%
Lietuviszka Užeigos Vieta
A. — Kaip nori. Galite abu'f Į
Arba Kotelis.
du išfcpildyti viena Liauka ar
322 W.I»ong Avė. DuBois, Pa
ba atskirai, bet nuo abieju už- Pinigu ir Laivakorcziu Siun----- -----;
’
Lietuviezkas Bankierius
dATbio nogalima riumuėzti daur
timo in Lietuva Agentas. >
ir Laivakorcziu Agetftaa
giaus paliuosavimu kaip $2,r,
- ----- ----I', i
500.
*
i
K, Esiu vedes, bet negyve
Mahanoy City, Pa.
498 WASHINGTON, ST.
ST 5
nu- «u YŽmona. Ar. galiu reika4
/T' v 4 ' l|i
LietuTi«>ka« GtAboriua
NEW YORK, N. Y
»
1 s j' #
į i
įr
V
„įf .4,1
•
laūtl'įaliuosavimaigz'$2;500? lt* A
iw
K. RĖKLAITIS
3-czfas procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
Ą, • ILiNe, tik gali rėiltalėutĮ > Telėponas: Waker 4335
pinigu yra gedaus negu lOtaė procentas be jokio saugumo. L. paliuosavima isz;$i,0OO.’ f 1 ' 1 U" .
i4>į*..ta .........^4
. 4—
'
Laldoja numirėlius pagal
(
n
SZVENCZ1AUS1OS
GYVENIMAS
f
t
.pereitais-metais’dirbau
į
Merchants Banking Trust 0o. Banka moka 3-Cida pro- iu
naujausia mada ir mokslą;
MARIJOS
PANOS.
Turiu pagelblnlnke moterių.
centą uijusu sutaupytus pinigus ir ta suma kasBostone, vėliaus persikėliau iu
Visai pflnas
pilnas apraitymai
aprassymas *apli
apit
Visai,
Prieinamos prekes.
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris
Detroitą kur iszbuvau 7 menei
Gyvenimą Ssv. Marijos Panes, i
dirba Ir esedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o
sius, dabar dirbu Chicagoje. .95 puslapiai. ifuUd knyfali'i.
w. SPRUCE sy.
H
persitikrinsite Ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- • Ar asZ turiu nidkėti takėlis kai preke su prisiunthnU tiktai libe. 4
MAHANOY CITY, PA.
•
11
W. D. Btft&KAUSKAaXO,
BCKiŽiCAUSKAS-CO,
"W.
po neapsigyvones ateivis?
dauginimu procento.
Į- Teleponaa No.
-MAHAMQY OIX £A—Jf2*
^Pfiįgy.i
i
«••

t

b

I

r i + ",

•4

:

r

".'K

b /Ii

”

h

*4

-J

t*

y*

*•** '-*• ’ •

i

*

I

’

4»

*

Antanas Ramanauskai

t

tai

l,Į

life,.

■ II....

■

-

» Į

.

U

.Wil.. II Į .

M

i ■

«»■»,.

i,.tawtai>oi— ta

tai»—m**—

įminiu Btai—imli

i

J. G. BOGDEN

f

Merchants Banking Trust Co. Banka!

*

M

'

ii

1

George J. Bartaszius j

' ■KĮ,

'll

1

'

r

■

9

4

■■ rw-r-nrr,-r

M

*

M

V

4

■

. % <k

_

M

JI

A _

. . a ta,

I* «

, C

,

* ta i * M

1?J

h_. .

Ji

j ta _

M

p —

a

m ta'

ta. ltafeJta.'«kta

ikv

^taMMtaatai.

ta

'‘’tafc ta

a

........ .

I

I

A

i i ’"i

k

/
✓

1

Į

/
✓

j

/
/
/
/
f
f
f
s
r

TARADAIKA
Jau szitokis baliukas,
Tai vyruezei nekas,
Kada pakauszei pagaVavo,
Tuojaus keli ’Snsirupcziavo.
Vienas szove du kartus,
Pataikė kitam in vidurius,
Vos duszias savo neiszlcido y
Bą ji mirtinai pažeido.
Sužeista nuveže in ligonbntia »
O uarsunii uždare lakupia.
Tai vis vaisei girtybes,
Kvailybes ir tamsybes,
Ir da ka,
Apie szita:
Pesztukus isz veseiles ižgujo,
Tie jei po tam iii karezema
nusibostijo,
Ugi vyreli niusztyne buvo.
Kada steitinei pribuvo, .
Keturis tuo in koza patalpino J
O kiti nežino in kur iszrunijo.
Tokiu revolucijonieriu peikti
nereikia,
Tiktai paszelpa isz penktuku
suteikti.
♦
♦
*
Apie Vilkesbcri J
- Ten kur paupi,
Sportelci naktimi bambileis
baladojosi,
S11 m e rgicoms va ž i n e j a s i.
Žmonis negali pasilsėti,
Turi kaip ant szuniu rėkti,
Su lazda szonus pataisyti >
Ir galvas suskaldyti.

iŠ
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Stebėtinas 8 dienu laikrodėlis
Jeigu moketumet mums 925.00 • už
laikrodėli, negatumet geresni laikro
dėli už szita. Yra tai Js-dieninis lai
krodėlis kuri reikė užsukti tik syki
in 8 dienas. Turi gra^u nikelio- sida
bro luksztas su gerais 7 akmeniu vidureis, gerai rodo laika ir ant 20
metu garan lytas. Vertes nomažihua
kaip $15.00 bet ant trumpo laiko
parduosime jin-iiktai už $6.95. Prie
laikrodėlio duodame dykai gražu ni1/ibai gera skurino
kelio lencugelf,
masznele «u kalendorių ir vieta del
buniaszku, teipgi gražu aukso-filled
žiedu su merginos figūra ir gražu
akmeniu. Siuskite tik 25c del apmo
kėjimą paczto o $6.95 užmokėsite
kada aplaikysfto dalgtus namie. Užganedinimas gvarantytas arba Su
gražiname pinigus. Jeigu prisiusite
visus pinigus su orderiu tai da- prie '
to pridesime da gera safety britva.
Orderuoklte Bzlandien kol preke plgL
PRACTICAL SALES COMPANY
1219 N. Irving Avė. D. 179, Chicago.
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Vienas savo paezia su vai, .
,
kais paliko,
O pats turbūt in pekla nuvyko,
Vargsze motore turi maityt
j ?l savo ir vaikus,
O vyrelis pavirto in niekus,
Tas nedorėlis mėgsta dainuoti
Ir isz to galosito pažinoti.
O tu szivo&ios kumely,
Kaip tu-užmirszti gali,
Apie* savo paeziaar. vaikus,
Kokia tavo smertis bus!

*

SERGANTI ŽMONES.
I

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.
ATSAKANTIS IR GREITAS
GYDYMAS PER NAUJAUSI
ISZRADIMA IR SPASABA.
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Niekas' neali būti palyginama, kaip
itUynimas su garuoju, senuoju

Paih-Expelleriu
Kai tik paatebit apslrelsltlmq
apsIreiJltimq lalčlo.
lalčio.
'Kai
tuojaus naudokit M Karšų namini
pagalbininkų, kad iivcngus tolimesnių
- komplikacijų.
35c ir 70c vaktinėso. Ttmykit, kud
butų Inkaro valrbaienkUs ant pak«.
‘ - jL
į
llo.
P? AD? RltPTER & CO.
Berry 'a South įth Sts.
Brooklyn, 1N. Y.
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DAKTARAS HODGENS
Philadolphia Specialiai**.
Du brolei
Užaieenejutiu ir Cbrc*ia«ku Liga.
Gyveno sutaikei,
Eikite ten kur esate tikri kad gau
Pas vienus ant burdo buvo, site tvirta rodą ir atsakanti medikąKur dvi dukreles turėjo,
liszka gydymą, per daktara kdrii turrf
daug metu pasekmingo praktikavimo*.
, Abudu in viena insimylejo,
Už tai vienas ant kito piktu Gydymą ka aplaikate nuo manes'yra
gvarantuotas.
mą turėjo.
Jaigu esate silpni, nervisski ar li
Karta teip vyresnis užpyko, goti, nedarykite tos klaidos ka kiti
Prie jaunesnio priszoko,
CM padare, atejklte pas mane Ir pa
slaptingai pasikalbėsime. Laukti JTa.
Per langa laukan iszmest
pavojinga.
’norėjo,
Viduriu netvarkos, aptrauktai lie
Bet kiti ji sulaikyt tai ne
žuvis, užkimimas ir sunkumas po. val
galėjo,
giui, gaial, svaigulis, silpnumas eiir*
Kada jau vos neiszmete,
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
‘Kiti už vaikino pagriebė.
tai palengvinti
Odos ligos, iszberimal, papucakos,
Per nakti už tai kozoje sė
dedervines ir kitos odos ligos greitai
dėjo,
pasiduoda per mano gydymą.
Niekas jo nepasigailėjo,
Silpni vyrai ar pajėgos jutu jaunys-Belos negavo,
ir silpni? Ar etokas jums drūtumo,
T Lakupia dejavo.
mitrumo ir pajėgos ka gamta Jums
Ant galo brolelis pasigailėjo, paženklino, jaigu teip tai matykite
tęs jus apleidžia? Ar esate nuvargo
’į<ad prdva eitu, nenorėjo,
mane.
O ežia vyresnis broliui net
Rumatismas visokiuose padėjimuo
kojas bueziavo,
teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai
Ba vyreli dideliu baimia gavo. se,
pasiduoda per mano gydymą.

Kasztus užsimokėjo,
O ir ugada .užfundyt turėjo,
Pinigu paskolino,
Ir namines užfundino.

1

MAHANOY CITY but Irožna Utarninlca 30 E. Centre St. ant antro f to
ro. Ofiso valandos: 9 ryte Iki 9

*

♦

ri

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, silpni Ir nuvargę, pailsę isz ryto,
be ambicijos, be gyvumo, trotinat
ant vogos, silpnos atminties, sarmatlyvi, greitai pallstat, pikti, iszHyszlęusia ir iszbOrimai ant veido, pailsės,
nuvargęs, skausmas paežiuose, ak
mas kauluoto, skausmas gerk sje,
stokas energijos. Todėl nelaukite.
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Pasekmingai gydau katara,, astma,
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą, fsztynfrna gerkles (fcoltte),
kraujo, odos ir specfales Ilgas pilvo,
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir
neuritis.
Ateikite gausite rodą dykai. Po tam
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spasabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkujų. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti pįr
garsingiausius Europos ir AmeHkos
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras ’Hbdgens .bū
1na kožna 6ėr«da ir jo oflbas tbnbis
yra po No. 44 BROAD ST. OTtScfvRuuo 9 ryte iki § vikare.
ita L
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ŽINIOS VIETINES.
Vincas Bendinskas ana
iliena nuvažiavo su pažystama
mergina in Ashlando ligonbutia. Palikins mergina automobilįuje nuėjo atlankyt ligoni.
Tame brokas atsiliuosavo ir
I
automobilius pradėjo eiti, adbulas nuo stataus kalno, kuris
likos sugadvtas. Ant giluko
> mergina ių laika iszszoko isz
automobiliaus ir tokiu budu
. apsisaugojo nuo sužeidimo.
— Apie pirma valanda
Utaminko ryta likos apvogtas
sztoras Tadeuszo Visockio ant
Matyt
* 339 E. IJino ulyczios.
buvo tai
darbas vaiku,
nes daug saldumynu likos pa
imta. Palicije daro slice va.
t Utaminko ryta mirė Jo
kūbas Smalukas, salimi inkas
ant East Mahanoy Avė., sirgdamas kėlės sanvaitos ant ro
žes. Velionis gimė Lietuvoje
53 metai adgal, per 13 metu
laike salima. Paliko paezia,
tris sūnūs ir ketures dukteres.
Ijaidotuvos atsibus Subatos
ryta su
trejoms miszioms
Szv. Juozapo bažnyczioje. Graborins Sakalauckas užsienio
laidotuvėms.
t Jeva Szerpinskiene uosz, ve sztorninko Viktorio Lapins
ko, 601 W. Mahanoy Avė., mirė
Utarninke po piet pas savo
žentą, po trumpai ligai nuo už
degimo plaucziu. Senute • gimė
Lietuvoje ir turėjo 78 metus,
pergyvendama Mahanojui apie
35 metus. Velione buvo gera:
pažystama visiems ir guodota
per tuos kurio jaja pažino. Pa
liko dukters Lapinskiene, ir
Služeliene kuri randasi Ash
lando ligonbnteje. T ,aidot u vos
atsibus Pet n vežios rvta su baž
nytinėms pamaldomis. Velione
prigulėjo prie Ražancziaus
f
Moterių Drauguves.
Readingo kdsykloš pra
dėjo dirbti Scredoje Lehigh
Valles - Ketverge. Panther
Creek kasyklos nedirbo Ivg
Ketvorgo. Kompanijos tvirtini!
buk anglinis biznis sziam laike
turi maža pasisek ima.
— Liėtuviszkas Inilependent kliubas iszrinko komite
tas kurie rūpinsis idant didelis
pokylius kuri parengė 20 Apriliaiis, Norkevicziaus saloje bu
tu vienas isz pasekmingiausiu
ir didžiausiu. Užkvietimus iszsiunstines už keliu dienu, inžangu, bus po deszimts doleriu
porai.
■f Seredoje atsibuvo laido
tuves Agnieszkutes, 13 mene- siu dukreles Jurgio Szerptmsko.
Gral)orius Sakalauckas
laidojo.
— Nedėliojo Kovo 15 d. Szv.
l’ Juozapo para, salėjo, 3 vai. po
pieti! ir 8 vai. vakare bus rodoipi krutami paveikslai apie
Szv. Pranciszkaus isz Asyžiaus
iryvenima. Paveikslai puikus,
A iriuos turėtu pamatyti visi
Lh tuviai katalikai,• o ypatinu *i visi, kurie turi varda I ’ran< i>zkaus. Paveikslai bus aiszk i narni.
k
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SUDE.

SEIVERTO DIDELIS PAR
DAVIMAS DAR TĘSĘSI.

— Visi progresiviszki'biz
nieriai. ateinanti Ketverge vakara turės
atidarytus
kromus
p 'idb'ti'- n» n
e
*
idant žmonis galėtu pamatyti
vasarinius apredalus. Taji va
kara nieko nepardavinės tiktai
dalins dovaneles ir kad žmonis
susipažintu su tavoru.

Sudžia: —Kauhilanži, del ko
tu Sausgdlaiti toip labai sinniiHzci, jog net penkes dienas tu
rėjo gulėti?
Kaltininkas: —Praszau pono

Moterių kotai 2 už $1.00 Vai
ku apatines drapanos 3 už
$1.00. Chamoisetto pirsztinaites 2 poros už $1.00 Kfotcroms
vasarines ir namines dreses
$1.00. Moterems szilkines jokės
•
(t.24
$1.00.
Seivert’s
2!) - 31 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa.

sudžiaus, buvau labai girtas.
S.:——
—Tai
Ta i kuom tu davėsi,
jog buvai girtas^'
K.: —daigu a'sz nebutau*-bu
vęs girtas, tai dievaž nebūtai!
gyva palikins, o pasigerins, ne
turėjau pajiegu.
ua.iiegu. • f
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PUIKI MALDA-KNYGELR
“ANIOLAS SARGAS
r ”
Vho« reikalingot raaldoa, Litanijos,
ir t.t. Puikiai apdaryta mlukasUJe
akurinaia apdarais, auksuoti krasatal.
Traka su prlsiuntimu tiktai $1.80.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY. PA.

ANT PARDAVIMO.
Namas dek vienos familijos,
ant viso loto, ant kampo prie
No. 436-438 E. Centre St. Atsiszaukite in “Saules” ofisą.

ll

— Nagle Contracting Co.
aplaike kontraktu ant pastaty
mo mūrinio namo del miniszku
užpakalije Airisziu bažnyczios
kuri turi užbaigti lyg 1 SopANTPARDAVIMO.
temberio 1925. Miniszku narnąs
stoves ant W. Pino ulyczios ir
Farma 33 atkeriu žemes, visi
kasztuos $50,000.
budinkai apriez stubos. Kita
farma 50 a keriu su visais bu
dingais ir 9 ruimu stuba. Labai
NEPRALEISKITE SEIVER- gražioj vietoj kaimelije. Kreip
(t.23
TO DIDELIO PARDAVIMO. kitės ant adreso.
W. Kada ra it is,
136 Thomas St.
Bargenai kožna diena. Per
Newark, N. J.
taisymo pardavimas. Szilkinei
kamesolai 2 už $1.00 Kiloki 3
ANT PARDAVIMO^
už $1.000 Moterių apatinei siu
tai 3 už $1.00 Vaikams kelnai
Keturi namai geroj vietoje
tes G už $1.00 Mot orėms kelnes Centralia, Pa. prie 825 - 827
ir t.t. 3 už $1.00 Visokiu masti Paxton St. Didumas loto 25 per
niu materijolu 8 mastai už 140 pėdu. ViAi geram padėji
$1.00 ir daugybe kitokiu pigiu me. Parsiduos pigei isz priežas1
‘J ” ,J i o patys pat
pa?
pirkiniu.
Ateikite
(t.23
ties mirties locnininko.
mat vaite kaip pigiai galima '
Geo. B. Simons^
viską pirkti.
(t.24
1020 Market St M
Seivert’s
Ashland, Pa.
29 - 31 E. Cent re St .
Mahanoy City, Pa. SEIVERTO DIDELIS PER
TAISYMO PARDAVIMAS.
ANT PARDAVIMO.
Frontas musu sztoro dar isz
Puikus dideli namai , ant naujo pertaisomas, kad ir len
dvieju familiju, po No. 401 ir tomis aptvertas, bet sztoras
403 W. Mahanoy Avė., prie atidarytas Įteikite. Pasistebesite isz geru ir pigiu pirkiniu.
kampo.
Seivert’s
Fr. J. Sklera,
29 - 31 E. Centre St.
401 W. Mahanoy Ave.,
Mahanoy City, Pa.
(tf)
Mahanoy City, Pa.

Bezdžionka
ir Skupuolis
i. j(

Isz senovės pasakos

I

Pu

Puiki vieta ant kampo, lotas
turi 20x170 ilgio, rapdasi ant
kaiiipo Union ir Railroad ulyežiu. Atsiszankįte tųojups pas
IF: B/TriedbcW/.
* 115 W. Centro St M
Mahanoy City, Pa.
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Ohio sleite, labai gera vieta Speciali#r TveitiM
7tV
■„
.......... ....
del gazolinus stacijos, kur du
Isz
loA
steito keliai susieina. Del pla i Girardville
Shenandoah
. ..
....
Shamokin
........
Ąphjand,.......... .
tesniu žinių kreipkitės ant ad iMt.
Carmel ....
reso.
(t. 23
O.),
Box or»~»
255,
Pittsburgh, Pa.

Puiki farma 50 akieriu i t arti
Mahanojaus ir kitu miestu.
Puse mylės
nuo State kelio,
•f
Geri budinkai, bėgantis vanduo. Lengvos iszlygos. Kreipkites in i < Saules” ofisą arba
ant adreso:
P. O. Box 23 ’
(Ap. 3)
Barnesville, Pa.
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la'z ryto 1'
. 1:30 J
... 1:30 J
... 2:21 <
... 8:28 J
.. . 2:00 <
'Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 ’
*Tgma.qua (Preke $3.25) .. 3:10 ,
f Pribus in Philadelphia . . 6:00 <
A

I

Grįžtant specialia treinas apleis '
Philadelphia 7 ;30 vakaro to pa- <
czta vakara in virsz-minčtaH sta
cijas.

$3.50

DUBELTAVAS
TIKI ETAS
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Chamberlain Amusement Enterprises.
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Yra Saugus ir Atnesza
7% už Jusu Pinigus
_ ■

-

VICTORIA THEATRE

*

PREFERRED STOCK’A

Ant Readingo Geležinkelio

MAHANOJAUS NAUJA IR PUIKIAUSIA TEATRINE SALE
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,

Skupuolis kitados turėjo bezdžionka sau už drauga. Viena diena kada skupuoliaus
nesirado! namie, toji bezdžionka iszmete per langa jo visus sidabrinius ir auksinius
pinigus, .j. , ! . .
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Skupuolis rovė šatr plaukus isz galvos ir višaip kerszino ant beŽdžiOnkos.
Bet kaithynai pasakė jarii “apsimalsžyk žmogau, yra tai beprotingai mėtyti pinigu$ teip kaip szita bezdžionka dare, bet yra da blogiau laikyti pinigus dykai arba
liuobai, teip, kaip tu ėsi dares.”
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PltbATtiiIanfflaike žmones beabejonds nelaiko savo sucžedintus pinigus gulinti liuosai apie savo namus, (bet dar žinomaį daugeliuose atsitikimuošė j kur tukstaneziai •
doleriai yra paslėpti,
szienikuose),
V
ą
t
, skiepuos^
v.
■ w- arba pukUYoti
>
Bet ar jusli pinigai liuesai kur guli? Ar jie jumis uždirba pinigo? Ar jie jumis
dirba?
Kad justi pinigas jumis uždirbtu daugiau pinigu, tai reike juos investyti. Mes
iszsiuncziamo per paczta pinigus del tukstaneziu žmonių kas tris menesius, kurie
savo pinigus turi investytus in musu
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Visokiu modeliu ir didumo
fonografu parduosiu už labai
pigias prekes, iki 15 Morcziaus.
Suczedinsite keletą desetku do
leriu pirkdami fonografą pas
mane. Kad ir reiketu mokėti
$20 už tįkieta atvažiuoti isz toUaus^į^Yj^ užsįppjcofru.vgtvažinoti . nusipirkti fonografa ir
suezedinti spMgbJ Teipgif parduodu visokius naminiu^ daig
ius. įSeiiuš^
kaip -riau
At^flcite^piiaitytųmonO tavttra./;1
.......... .
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PARSIDUODA FARMA.

1

f

•

’

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vięnos familijos prie
405 W. South St. Visos vigados ir cimentinis skiepas. Per
siduos už prienąma preke.
Ant. Leskauskas
405 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.
(t. f.)

DIDELIS PARDAVIMAS
FONOGRAFU.
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NEDELINE EKSKUROIJA
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Namai po No. 342A. West
Main street, Girardville,- Pa.
Namas su 7 kambariais, investa sziluma ir maudyne. Pa rei
duos pigiai, Atsiszaukit ant
szio adreso.
(t .21)
Jonas Draugelis
342A. West Main SL^
Girardville,-Pa.

. ,

ant Pardavimo.

-—v

Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai ininetam
miesto. Apie daugiaus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Maharioy City, Pa.
(t.f.)
ANT PARDAVIMO.

>
> •?<

3 NAMAI IR GARADŽIUS
ANT PARDAVIMO.

PARSIDUODA NAUJAS
NAMAS.

ANT PARDAVIMO.

••t
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— Panedelyje ir Utarninke,
Kovo 16 ir 17 d. parapijos salo
je bus rodomi paveikslai tik ka Pirmos Klasos Vaudęville Perstatimai
nuimti Lietuvoje. Paveikslus
rodvs ir aiszkvs C. G. Lukszva.
Ir Geriausi Krutanti
Paveikslai.
<
■
. .
Todėl ateikite visi pamatyti
•-------- o——
Lietuva krutamuose paveiks
luose, kaip ji sziadien iszrodo,
PRASIDEDANT SZIAND1EN
kiek pažangos padare per 6
metus laisvo gyvenimo. Pama
tysite jos miestas, kaimus, instaigas, jomarkus, kariumene,
Lietuvos kazokus, ir ju smar
Ir Paveik.!..
kybe. Lietuvos prezidentą, Lietuviszkas vestuves ir daugeli
T
kitu dalyku. Taip pat bus ro
IN2ANGA PAPRASTOMIS DIENOMIS:
doma smagi komedija kuri
PO PIET:
VAKARAIS:
prajuękins sena ir jauna. Atei
25c
kite visi ir neužmirszkite atsi Vaikams........................ 15c Vaikams.................
50c
vesti arba atsiusti ir vaikus, Suagusiems...................... 35c Suagusiems.............
In Loges Sėdynės ..
65c
kad ir jie pamatytu savo aki In Loges Sodines......... 50c
In Baksus Sodines . see 75c
mis, savo tėvu ir protėviu tėvy In Baksus Sedines......... 65c
nė ir jos galybe bei didybe.
Po piet duris atsidaro 2:00 vai. Perstatimas prasideda 2:30 vai.
Vakarais duris atsidaro 6:30 vai Pertatimas prasideda 7 (r 0 vai.
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 35c. .vaikams 15c.
SUBATOM1S ir PER AMERIKONISZKAS SZVENTES:
Duris atsidaro 1:00 po piet. Du Parftatimai 1:30 ir 3:30 vai.
Bub rodomi Maizeville, Pa.;
Vakarais duris atsidaro 6:00. Parsathnai prasideda 700: ir 9:00.
Petnyczioa vakara 13 Kovo,
bažnytinėje vąteje, 7 valanda Laike Amerikonisaku ssvenesiu po piet iniangos tos pat kaip ir vakare
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Szitas stock’as arba szerai atnesze procentą kas tris j.menesius be paloves regu*j
lariszkai kas kart nuo pat pradžių nuo kada tie szerai buvopirmakartaparduodarni suvirsz keturi metai adgalios.
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Prisiu^kite kuponą del knyg utes arba del pirkimo szeriu.
Pennsylvania Power & Light Co. Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your' requirements)
t .
[] Please send me free copy of booklet telling more about your -stęck
and the company.
[JI wish, to subscribe for.......... shares your Preferred Stock at price
of $100.00 and dividend per share. Send bill to me showih^JQzact
amount due.
•
. .
. . sharess ygj&r
į 3‘ i ^vi^h to subscribe for .
your Preferred Stock at jprice
price
showing exact Amount
of $100.00 and dividend per share. Send biUS^jn^
I
due. [JI wish to subscribe for
.... shares your Preferred Stock on
Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per sharoper>Yiąonth
been paid. [ ] Please ship
ship?-.
until $100.00 and dividend per share has beep
, . .>,*
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-31
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AL.i.
.
shares of Preferred Stock at $100.00 and dividend per share wiwhdraft
attached through,
<
‘Ml
Name of Your Bank
/p

k

Pirkit ežerus
no bile kokio
ežios kompa
nijos darbi
ninką, jie yra
mus agentai,
arba prisun
kite kuponą
o gausit pil
na apraszima
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Name .......................
r!

Street ............ ..

City.........................
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- Norinti apsigyventi ant goru ukiu
ir tarpe savo tautos žruoniu kur. jau
yra suvirsi . 400 Lietuviu . apsirinku
siu ukes. Czia Lietuvei turi 4 drau
gystes ir 2 nuosavas svetaines, tas
viskas ir reiszkia kad yra didžiause
Lietuviu ūkininkų koloniją Amerike.
Per 10 metu daug Lietuviu pirko
ukes per mane todėl ir szimet surin
kau daugeli gražiu vietų ant pardavi
mo, ir ^augelis tu ukiu parsiduos la
bai nupiginta kaimą. Naudokitės azei
proga. Gal bus paskutine nos kvieczei ir rugei szimet, pabrango, nėra
abejones kad ir žemes pakils.
Žingeidaujenti ukiu gyvenimu
meldžiu atsiszaukit
(t.22
John A. Žemaitis
R. No. L Box 17 Fountain, Mich.
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Fotografas ir Malonus
* Važiuoja in Lietuva.
........ ... ............................................ ..
M

PENNSYLVANIA
POWER
LIGHT COMPANY

.įgilki..m#

Ii. « WĄ8GH
(Vaszkieviczia)
* » ■ •
■!*' t ' > '*4'
Irt gf * €7 įl
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Upholstering and Hardware.
: 1139 Eajrt
flt? '
Bart lČahajior
Mta&nof 6t
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Jeigu4tUrotumet'tik 10 sezriu szito stock'd tada aplaikytumet procentą kas tris
menesius kuris siektu $70.00 per metus.

KETURI AKTAI VAUDEVILLE
“The Dixie Handicap

valratoi
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Buvęs Pbiladelphijos fotografas
trecziu kartu važiuoja' Lietuvon.
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanžiningai patarnavau
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvalkų ir Kauno redyboj.
Daug kas siuntė pinigu nusitraukt
paveikslus, bet ju nesulauke. Lietuvi!
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau
fotografijas jusu tėvuku, broliu, se
selių, triobas su gyvuliais, ar myli
ma vieta tai raszyk tuojaus pilna ad
resą jusu giminiu Lietuvoj ir savo
adresa, nes Amerikon sugryies ru
denyje 1935 m. prisiunsiu ■ prabas.
Pamate sampalus duosite užsakymą.
Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne
reikalausiu pinigu ir Lietuvoj riuojusu giminiu. Aplankysiu visus Lie
tuvos tolimiausius kampelius,
V. J. Stankus, fotografas,
70 N. 7th St.,
Easton, Pa
t.26}
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Turim depar
tamenta kur
norintiems Juozas P. Milauskas
parduoti sa
Lietuviszkas
■' , *
* ' Skvajeris.
*. 1 ir * h '
vo szerus, tai
Pristato vestuvių laisnus, teipgi
gauname del padirba kitokias legaliszkas po-,
tokiu kupeziu pieras. Parduoda ir perka namus.
Insziurina namus, fornycsius ir
kurie pirktu automobilius nuo ugnies ir t.t.
Tik geriausios ir drueziausios
tuos szerus.
i

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