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PR0HIBICIJ0S SZNIPAI
IR TAIS SUVUODE.
- Du tukstanNew York,
ežiai skrvniu Ka'lediuiu kendžiu likos konfiskuota per prohibicijos sznipus. Kožnoje kendeje radosi džines, arielkos ir
kitokiu gerymu. Agentai aresztavojo
daugeli
darbininku
dirbtnvesia, kurie inpylinejo
taji skystimėli in kendes.

Tures Mirti
Elektrikineje Kedeje.

4HW*,l|®ilMll'

ft

sunwwn |i ■ n

m

■ 4ane-«M

-

■

■.

-r--v

nt-|irr—,T

Isz Visu SzaliulNE,“A

ARMĖNU TAUTA VIS PERSEKIOTA
TURKUS. VELA ISZGUJO TUKSTANCZIUS.
MMHM4
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visi turėjo pražūti. Szimtas
darbininku stengėsi iueiti in
dega nezitis k ašy k-ias Ait maskoms.
Locnininkai kasvklu net ari
vilties Lzgavimo inelaimingu
gvvais i>z kasykla,, nes mano
jog 1 arėjo uždusi nuo durnu.
Su bat oje pasiseko iszgel bet
29 darbininku kada vienas
darbininkas pradėjo varyti fa
nu ka>\klosią insigaves in jaisės per durnus.

but praszaliuta,

I
■ i m*.

t—

i

37 METAS

—- - rli . 4

Mm

M

PER

Aww

VARGSTANCZIAM
J'
PADĖJO.
Alytus. — Vietos* Ūkininku
Sąjungos Smulkaus Kredito
Bankas vietos klebono kun.
Baltruszaiczio vedamas, turin
tis nemaža kredito isz valdžios
kredito instaigu, užuot aprūpi
nus tais kreditais savo narius
arba jau bent jei nenarius, tai
nors ūkininkus, skolina pini
gus vietos Žydeliams — speku
liantams. Teip antai Abromas
Mockinas pritiskoiines isz žmo
niu, gavo pasiskolinti ir minė
tame banke r po to subankru
tavo. Dabar maža vilties iszieszkoti isz jo visa skola, ka
dangi skolos trigubai virszija
jo turtą.
Gražus koperatinis
koperatinio banko pa vyzd is!
Sztai, ūkininkai, kam, jusu su
dėti pinigai per kunigėliu ran
kas nauda nesza.
GIRTYBES PASEKMES.
Viena ryta eidamas plentu
nuo Mariampoles
susitikau
einanti žmogų, -— bet mažai in
žmogų panaszu. Amžiaus ga
lėjo būti 40 — 45 m., jis buvo’
tie kpurvinas nekalbant jau
apie rubus, galva ir veidas teipogi vienam purve buvo. Ėjo
Užverkdamas,
nulindęs
klausus kur einas ir ko verkias? Keleivis labai susijudi
nęs ir verkszlendamas pasakojo, kad jis vakar atvežęs in
Mariampoles degtines varykla
isz Kalvarijos bulves, gi ja*
atvežęs, žinoma, ėjos papiet auti, pietaujant, žinoma, reike.io ir “ valty+>iijesJi paragant i ir teip nusipietaves, kad ne
atmenus isz vakarvkszczio nie
ko. Tiek tik atmenąs, kad kas
tai ji atvežęs in policijos nuo
vada, kur ir pernakvojęs, o
sziandien einas ieszkoti kur jo
arkliai dingo. Arkliu esą ko
kio ta Žydelio isz Kalvrijos
miesto. Sztai prie ko priveda
“valstybine” ir girtuokliavi
mas.
BAISUS ATKERSZINIMAS
NUSKRIAUSTOS
MERGINOS.
1923 m. pi. Juozas Baltruszaitis tarnaudamas Dotnuvoje
laike pas save tarnaite Marce
le Martinaityte, su kuria turė
jo artimus ryszius. 1924 m. ji
parkelus in Vilkaviszki gelžkelio stoties Virsz-ko pądejeju
jis su Martinaiyte pertrauke
rvszius. I >a s ta roj i pa si j u tu s i
neszczia daug kartu kreipėsi
prie Baltruszaiczio prasyda
ma suteikti jai paszalpa. Pas
tarasis jos prie savos isz tolo
neprisileisdavo ir paszalpos
duoti atsisakė ir sz. m. Balau
džio men. apsivedė su kita
mergina. Martinaitytei gi die
noje Baltruszaiczio jungtuvių
gimė kūdikis. Praslinkus sa
vaitei laiko Martynaityte jaus
damos! nuskriausta, atstumta,
sumano suvadžiotojui atkerszyti — iszplikinti akis.
Ta savo sumanymą ji sz. in.Gegužio men. 4 d. in vykdo, t.
y. su deginaneziją skiediniu
apliejo Baltruszaicziui veidą,
nuo ko pastarojo tapo suga
dinta kairioji akis. — Apygar
da teismui Vilkaviszkyje szia
byla nagrinėjant prisirinko
pasiklausyti daugybe publi
kos, ir visu ssimpatija linko
laikanczios
rankose judria
mergaite teisiamosios Marti
naitytės pusojo. Teismas vkgi
Ma rti na i t y to nu baudė dviem
metais sunkiųjų darbu kalė
jimo.

ju praneszimu, didėlėms centralines Pasijos srvtims gre
sias badas, o (odei Sovietu
szalpos komisija laikanti Mas
kvoj posėdžius ir stengiantis
surasti priemonių aprūpinti J)
milionus gyventoju duona tiek,
&
kad jie kliip nors galėtu i .sz
tesėti Žiema.
Sovietu fina m u komisaras
sako, kad va' Ižios import u
programas tekes stijuiai apk a rpyXiyApX e trod ž i u s, kad ne
bus galima eksportuoti daug
javup užsienin, kaip kad tikė
ia
c
fis
tasi, ir gaut i isz to t tanibiu
pajamų užsakymams svetur.
Svirtim* Lyga paskyrė knmisijv idant nuvažiuot u in Zakhe ir Mosuli, Mezopotamijoi,
Sovietu valdžia Mengias \ isokiais budais gauti
gaut i kreditu isztyrineti iszgujima 8000 krik szczioniszkii Armėnu isz juju sklypo, A merikoniszkas lai k
isz Amerikos pramonininku. rasztįninkąs George Sekles, ap raszineja, buk tieji isztremtojai daug nukente nuo Turku nenurodydama jiems, kad Rusija turi ka valgyt, apiplyszia ir guli ant lanko. Keli tukstaneziai vaiku jau iszmire.
Amerikos <i
reikalinga daug
TRUMP SZLEBINE
NORI GRYŽTI LIETUVON.
gaminiu, bet jos užsakymai
INFLUENZA” LONDONE.
priklausysiu nuo to, kiek ji
In Lietuvos atstovybe Pary
London. — Visam miest e
galinti gaut kredito.
žiuje nepersenai kreipėsi tūlas
prasiplat ino nauja liga, kuria
dbar Stambule gvenas pil. KuPOPIEŽIUS LIEPIA
DOVANA MYLEMO VYRO daktarai užvardini ‘ ‘ t ramp
nigaiksztis Giedraitis,
Kaip
KUNIGAMS NESIKISZT
szlebine influenza ant kurios
DEL SAVO PACZIOS.
pasisako jis ilga laika priesz
IN
POLITIKA.
kara gyvenos Petrapily. Prie
\'arsza\a. —
Kazimieras serga tiktai moteres ir nu*rgi
Pins
Kaunas. — Popiežius
Leonovicz, virszininkas ant ge uos. I .i gos pradže yra ruma- pasiuntė Lietuvos vyskupams Sovietu vyriausybes Giedraitis
I lietuviu,
ležinkelio, nutarė padaryti ne tizmas ir s utyniinas kojų ir laiszka, kuriame nurodo, kad skaitydamas save
paprasta dovana savo paeziu- apima taisės mot eres 'kurios polotiszkas veikimas tulu Ka- iszsirupino isz tuolaikinio Vorampas szlebes ir
kiecziu konsulato neliecziamvliai dienoje josios varduvių — neszioje ttrumpas
szilkines panczia'kas laike žie talikiszku kunigu užmeti* juo bes liudijimą su savo žmona
padovanojo jai graba.
da deme ant bažnyczios. Todėl Olga ir sunu Mykolu persi
mos.
Priek tam paduvanęjo jai
Popiežius ragina kunigus mes k ran ste U k ra i n dir,’ k 11 r mu su
Daktarai
sako,
Fhik
isz
prie

kvitą už nupirkta kapa, teiĮigi
ti politikavimus ir labiau ru- ingaliotinis p. Jaukeviczius
Pkvitą kad užmo'kejo kunigui žasties szios mi'tiues naujos pintis tikėjimo dalykais.
iszdave jam laikini liudjima.
už palaidojimu josios su trimi mados nesziojimo labai trumpu
szlebiu, daug moterių serga,
Kur vėliau isz ten jis nuvvko
misziomis.
VAGISZIAI
ŽUDYTOJAI.
Sevastopoliu, o isz ten in Stam
ar pone Leonov icz Daktarai patari* moterimis ir
Sz ve n t eže r i s - T< * i z i n i n k a i, Se i bulu, kur bebūdamas dare zvnesziot i
sziltus
nudžiugo isz tosios dovaneles merginoms
mu apskr.
Nakti isz 19 i n20 gius gryžti Lietuvon.
ar ne, nes to telegramai nepra- “ bloomers ’ ’ (’kelnes) po t rumpa szlebia o tas jaises apsaugos d. Spalio men. sziu metu, Te i
ncsza.
zininku misz.ko eigulio Sugin UŽSMAUGĖ PACZIA
nuo szaleziu.
SZVENTVAGYSTA
tos isz Kluono pavogė 2 kur I
IR PATS NUSISZOVE.
RYMISZKOJE
ŽMOGEDYSTE VOKIETIJOI ves, kurias netoli nuo inamu
Viekszniai, Mažeikiu aps. —
ant
BAŽNYCZIOJE.
rado pakartas už ragu
DA NEPALIOVE.
Spalio men. 10 d. Daubiszkiu
kriauszes szakos ir papjautas; kaimo gyventojas PranckeviRymas. — Bažnyczioje Šaut
Itipsk. — Vienam name prieAgostino atsibuvo nepaprasta miestije Dalico, gyveno palici- viena karve rata vhai negyva, czius sugryžes ingeres
isz
apatines
gyslos
szventvagysta. Isz priežasties jautas
V i e k szn i u, s u s i bare su žmona
Woelkel, kuris nuo kita pusgyve,
C
prisiartinanezios szventes Mo kokio tai laiko negyveno su nupjautos, gerkle dar nesu ir ežia pat kambary sugriabes
žeista.
tinos Dievo, stebuklingas pa savo paežiu.
ja už kaklo pasmaugė, Papilnesu
Vagisziai žudyt ojai
veikslas toje bažnyczioje buvo
dės žmogžudyste, iszbego in
Tula diena pasitiko su szvopuikiai papuosztas iii visokes geriu ant ulyczios ir laike pa gaut i.
prieangi ir ten pats nusiszove.
bragenybes ir votivoms. Po sikalbėjimo, likos prikalbintas
KUNIGAS APSKUNDĖ už Paliko penekta vaiku. Su žmo
pamaldų bažnyczia likos užrū idant eitu su juom pas savo
na neutikdaves nuo seniau.
LAIKRASZCZIO
kyta, pasiliko tiktai vienas zo moterį, kuri turėjo maža krū
SKAITYMĄ.
ic 011 inkus ant sargybos.
ISZBEGO IN VOKIETIJA
meli. Vos peržengi* per <slenks10
d.
9
v.
Lapkriezio
men.
Kada jau gerai sutemo, kas ti, moterį* permėte ji ant grin
SU 82,000 LITU.
nuovados
lok is isz tamsumos iszslinko. dų ir su pagelba savo broli.) pas Kauno Hl-ios
Kaunas. — Uosto Valdvbos
taikos teisėja bu nagrinėjama
Buvo tai vagis, kuris užlipo nužudė ji.
kasininkas Ericas Bolz isztuszbvla
Seimo
nario
kun.
Mieleszant altoriaus, nutrauko visas
Pa'licije daginius apie slap- kos su p. Ant. Naszlonu.
tines Uosto Valdvbos
kasa ir
A
brangenybes nuo paveikslo. ta žudinsta, nuėjo in narna
paemes isz Lietuvos Banko al
Kun.
Mieleszka
skundžia
p.
Zokoninkas užtemines vagi, Woelkel’o, padare krata visam
gų pinigus izbego in Vokieti
kelis kartus iszszove ant 1 ur name, o kada inejo in skiepą, A. Naszlena, kam szi.- skaitės ja. Policija seka.
isz Amerikos Lietuviu laikmo.
rado jame tikra mesiuyczia ir razezio ” Dirva ” 3(> N r. pirmaVagis pasislėpė už vargonų. supjaustyta lavonu nužudyto;
Kauno NUBAUDĖ UŽ MUSZIMA.
me
pusi.
'
žinute
isz
Ant balso szuvio subėgo kiti rankos, kojos ir galva viro i t
Lietuvos kunigu dora ” galžVirbalio nuov. pol. virsz-ko
zdkoninkai, atbėgo ir palicije, puode parengta ant dirbimo
keliu dirbtuvėse. Pažvmetina
pad. Jokūbas Sredaris ir pol.
*
kuri pradėjo jeszkoti szvent- deszru.
kad p. A. Naszlenas im įtikinės Adolfas Rutkauskas 1923 m.
vagio. Surado ji drebanti už
Žadintojus t nejaus areszta- Katalikas ir gana a psiz vietos sulaikė dvi prasikaltime iuta\ argonu. Po atėmimui visu vojo ir uždare kalėjime. Pali
žmogus.
riamas merginas Leitenaitytes
brangenybių, pasirodė kad tai cije yra tosios nuomones kad
versdami prisipažinti, jas mugarsus vagis isz Brazilijos, ku toji porele nuo ilgo laiko užsi
LIETUVOS SPORTININKAI sze kaneziukais, spardo kojoris atkeliavo su kitais dievo iminėjo žadinimu žmonių, ku
PEŠTI APLINK ŽEME.
mis, ir per 4 dienas nedavė
baimingais pelegrimais atlan- riu kimus pardavinėjo ir dirbo
Kaunas. — Lapkriczio 1 d. valgyti ir neprileido valgio
kvti szveutas vietas. Li'kos už deszras.
isz Kauno iszejo in kelione trys atnoszto isz szaliet.
darytas kalėjime.
Manoma kad ir kitosia daly sporto kliubo “Kovas nariai.
Nukentėjusiu skundu buvo
siu Vdkietijos rausiasi pana- Biįmanus Antanas, Kolvenas
ROSIJE SUGRAŽINO
pravestas tardymas ir byla
I
LIETUVAI VARPUS. szios žmogiszkos mesinyczios, J. ir Janaviczius Z.
perduota teisman. Sz. m. SpaVarszava. — So via t u tele- nes nuo ko'kio tai laiko daug
d. Mariampoles
Drąsus keliautojai mano pa lio m. 15
grafinis bjuras ‘Tas” prune- žmonių dingo, ypatingai mer imti nauja pasaulini rekordą ir Apyg. Teismas V i Ika viszky
sza, jog paga'1 Soviatine-Liet u- ginu, kurio pakliuvo in rankas per 3 motus pereiti apie 25,000 teisiamus policininkus pripaviszka sutarti padaryta 1921 tuja žadintoju ‘kuriu kanas klm. Jie mano, iszskyms So žino kaltais ir nubaudė
mete, Soviatu valdže sugražino pardavinėjo kitiems.
vietu Rusija ir Lenkija, pra Szrederi 1. savaitei areszto, O
Lapkriezio menesije 126 var
eiti visas didesnes pasaulio Rutkausku 3 paroms areszto.
pus, sverenezius daugiau kaip
sza lis j Vokietija, Niderlandus,
PADARYKIE KAM GERO. Belgija, Anglija, Prancūzija, P ALIQUANTAS SUMUSZE
tūkstanti pudu.
1 SAVO PACZIA.
Terp tujų varpu randasi ir
Ispanija, Portugalija, sziauri- '
*
Ei mister, kelinta ady- ne Amerika, pietų Amerika,
varpai isz Vilniaus bažnycziu
ABUDU NE GALI.
Tarnavęs Mariampolos pos
•
kuriuos Rosije paėmę 1915 me na7
Australija, Didžiojo vandeny lic. pil. J. isz kerszto
— Asz vaikine ne galiu
teip
— Jau puse asztuoniu.
te laike apleidimo. Tokiu būdu
no salas, Japonija, Kinus. In- smarkiai suinusze savo moterį 9 miegoti kaip pasigeriu.
— O kad tave velnei su ta jdo-Kinus, Indija, Afrika, Ita* kad kažin ar ji pagis. MuszeiSoviatai atidavė Lietuvai Vi
Antras sako:
lentus varpus isz ko Lenkai vo ziegorium jau asz ant treino lija, Szveicarija, Austrija, Vo- ka kalėjimo —» moteris, ligoni— O asz brolau ne galiu
pasivėlinau,
yra labai neužganadiuti.
Jdetija, Lietuvą*
gerti, kaip miegu.
lXk -ALi
&

25,823,970 doleriu o praeita
meta tam paežiam laike pad.ire 22, 487,697 di/leriu. In laika
vienuolika menesiu nuo pra
džios moto padare vLo biznio !
už 227,82(1,578 doleriu.
O tai vi> per apsigar>inima NEGALĖDAMAS BŪTI
lai k raszczi uosia, m*> lik per
BŪTI GALINGU;
lai k raszczi us parduoda >avo
PASISKANDINO.
tavom, ne> t uosia kromuo.-ia
Saint Paul, Minu.
pai rot ižmonis nieko negali pirkti, nes
viską Muntineja tiktai
)er nes vilti, jog negales būti ope
ros giesmininku, Kranas A.
paezta.
i Szimanski, 52 metu, darbiuini
SZPOSAS GAMTOS;
ka> >ziam paszte, nuszoko nuo
VISZTA TURĖJO
tillo ir prigėrė.
prigeri*. Nesenei jam
DVI SZIRDIS.
davė dinsta
solisto darba di
liūsta solist
Milwaukee, Wis. — Mm. džiausiam kintamųjų paveiks
(Ina Vagner aplaike nuo savo lu teatre, bet tojo dinsto nepri
drauges Varno!ienos viszta per ėmė, norėjo jisai būti giesmi
paezta isz Albany, Minu. Visz- ninku liktai operoje.
ta svėrė pus penkto svaro ir
buvo jMiprasto didumo. Kada AMERIKAS SURUKO
jaja perpjovė ir pradėjo cz\sDAUGIAU POPEROSU.
tyt, rado viduriuosią dvi szirWashington, D. ('. — Devy
dis — viena buvo paprasto di
ni isz kožno deszimts suaugudumo o antra didesne.
Gal visztele butu gyvenus šio žmogaus ,dabar ruko padaug ilgiau su dviem szirdimi, perosm, o penkios moteres isz
bet tas jaja neapsaugojo nuo kožno szimto teipgi ruko paAsztuoniolika metu
nelaimingos Thanksgiving die peronus.
•hos, nes t a ja diena turėjo pa- met u atgal, czionai' su naudo
aukaut savo gyvastį norint s ir ta si‘ptyni bilijonai cigaru ir
septini
bilijonai
paperosu.
turėjo dvi szirdis.
Szimet daugiau nesurkys kaip
GIRTUOKLIAVIMAS
septynis bilijonus cigaru, llet
JAUNUOMENES
už tai surukvs suvirszum 75
PASIBAIGĖ ŽUDINSTA. bili jonus paperosu. Kuom dauNew York. — Nužiidinimas gi a u
reformatoriai
kovojo
George Nye, 19 metu, buvo prie.szais rukvma paperosu,
O
priežaste va i k i szk o į>a si ge ry - tuom žmonys daugiau juju su
mo,”' kuri nužudo jojo draugas ruko. Valdže mano, kad kasGordon Ririe. Žudintojas pats metinis su rūkymą s paperosu
prisipažino palicijai buk savo daejs lv <>• szimto bilijonu pa
dranga nužudė kirviu, po tam perosu.
ji apiplesze nuo $5.60 ir ta pati
vakara už tuos pinigus turėjo
gerus Jai’ktis su savo mergina.
3,500 au
Biddeford, Me.
Ta vakaru ant vakaruszku ra dėju ežia liko iszmesti isz dar
dosi keliolika vaiku ir mergi bo, nes
nesutiko prižiūrėti
nu gerdami uiti ir munszaine. daugiau stakliu, kaip kompa
Kada Pirie atėjo namon su nija norėjo. Bosai nori, kad
Nye, užklupo arit jojo ir užmu- vienas darbinjnkas atptarnauaze o lavona palciszo po lova tu didesni skaicziu
stakliu,
stakliu
kur ji ant rytojaus surado jojo delko dalis darbininku turėtu

eesup.
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PENKI MILIJONAI
ŽMONIŲ ROSIJOI
BADAUS SZIA ŽIEMA.
Ryga. — Maskvos Izvicst i-

GYVULIS
ŽMOGISZKAM KŪNE.
Pittsburgh, Pa. — Po mieš
ta prasiplatino daugybe viso
kiu prasižengimu, o ypatingai
mi bjauri n imas mažu mergaiMrs. Falinio Soper isz Klizacziu. Sztai ana diena vela puo
lė auka gyvuliszko užklupimo bethtown, N. J., kuri likos iszdeszimts metu mergaite Bar- rasta kalta už nužudinima savo
1 rrczio vyro, likos apsiidinta
bora Valukrvicziute, 910 Teant (*lrktrikines kėdes. Išgzedar Avė. Pa licije arrszta vojo
kucije at>ibii> po Nauju Metu.
koki tai Rymunda Ileckmona,
38 metu ir uždare kalėjime.
Mergaite >ake, buk su kitoms mergaitėms >iaute ant 45 ANGLEKASIAI UŽ
kampo t >hio ir Cedar ulvcziii,
GRIAUTI DEGANCZIOSIA
netoli nuo savo namo, kada pri
KASYKLOSIA.
siartino prie jo.Mos Heckmonas
Boulder. Colo. — Nuo 45 lyg
prižadėdamas duoti jai ken- I 59 atiglekasiu randasi užgriau
džiu, jeigu >u juom eis. Kada
ti Cardinal tunelije, prigulinmergaite atsisuki*, priverstinai czio prie Fairview Mining (’o.,
jaja paėmė už rankos ir nuvedė
per ugni kuri prasniejo isz ne
n nt “t'zckiszko kalnelio” kur
žili o m o s priežasties.
I luinai
jaja gyvuliszkai subjaurino.
veržėsi isz tundlio ir kaip rodos

MILŽINISZKAS BIZNIS
SEARS ROEBUCK.
Sears Roebuck
(’hieago.
kompanije, kuri parduoda vi
sokį t avora tiktai per paezta,
apskelbė,
Novom be r i o
Imk
menesije padaro biznio ant
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In laika pus-szėszto meto
nuo kada proliibicije likos už
vesta palaimintam Amerike, o
kuri padare gyventojams dau
giau bledes ne kaip kolom,
žmonis likos nubaustais ant 30
milijonu doleriu ir aplaike ka-'
Įėjimo bausmes, isz viso, kad
sėdėtu per 12,000 metu už ne
pildymą josios prisakymu.
Per t a ji laika kalėjimai kas
diena yra daugiau pripildyti,
praeita meta arosztavojo kpnin du tukstanezius žmonių
daugiau ne kaip užpraeita;
paikszu namai ir ligonbutes
pilnos, paleistuviu daugiau
priviso kožnam miešti ? ir tai
mergaites nuo keturiolikos me
tu, vaikai priprato gert, jog be
munszaines negaili apsieiti ir
žodžiu, visi prisakymai Dievo,
bažnyczios ir valdžios likos pa
niekinti.
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Apsvarsczius gerai visokes
žiii‘s ir raportus, tai straikas
ne greitai užsibaigs ir nematy
ti jojo pa baigos. Paskalai apibegineja, buk liks iszszaukti
anglekasiai minksztu augliu
kasyklosia. Jeigu tas butu tei
sybe, tai daugelis namu pasi
liktu be anglių. Negalima da
bar tikėtis kad straikas grei( •ziau užsibaigtu kaip Apriliuj<‘- Gal vafldžia in tai insimai*zys ir prispirs operatorius aut
padarymo taikos su darbinin
kais.
Operatoriai nepideme guber
natoriaus Pinchoto paduotas
iszlygas ant kuriu anglekasiai
geidžia susitaikyt, jieje pada
vė savo iszlygas szitokes: Kon
traktas turi būti ant penkių
metu; pradėti dirbti tuojaus:
mokestis ir darbinis padėjimas
tas pats pakol neapsvarstys
kitaip per arbitracije; jokio
“czek of” neduos; arbitracije
visokiu nesupratimu be jokio
aprubežiavimo; užbėgti visokiems nesu p ra t imams, Jaigu
anglekasiai ant t uju iszlygu
sutiks, tai kasyklos pradėtu.
tuojaus dirbti.
l’nije dabar uždarinėja visus “ vaszerius” (plovimas angliu isz dortbankiu). Girdėt
teipgi kad unije kerszina iszszaukti visus 4 4 maintainance”
darbininkus.
Patartina visiems tiems, ku
rie turi mažai anglių idant pa
sirūpintu juju g auti kagreicziause, nes straikas negreitai
užsibaigs kaip duodasi suprast
isz visokiu skelbimu ir paska
liu
Priesz Dieva trys dalykai
ant svieto yra abejotinais, ku
rie turi sanryszi vienas su ki
tu, o tais yra: vienas tiktai te
vas, motina ir
Tevvne.

A k warn teisme Leonardo
Kip Rhinelanderio, milijonie
riaus, prieszais savo paežio
Alicije Beatriče Jonės, duktėria juodo furmono, idant sodas
pripažytu jojo apsivedima ne
teisingu kad jojo pati yra juo
da, apie ka priesz szlinba užtylėjo, — Kip geidžia visokiais
budais isz tojo ergelio iszsisukt, o bet žinojo ir mate ku
na savo paezios da priesz szlhtl»a...
Juk ir moterc gali iszsitei>int apie savo juoduma: “ Bū
vau balta kada isztekejau, o po
isztekejimui isz Visokiu priežaseziu vvras mane apjuodin.,"
'
Apskaityta, buk visoki prasižengimai Amerike padaro
bledes kas metas ant deszimts
bilijonu ddleriu.
Teip apskaitė Burdette Lew
is, kamisorius kriminologijos
aut New Jersey valstijo. Sako
jisai buk priežastimi visokiu
prasižengimu yra: miestai su
daugybėms gyventoju, apšilai. *
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Pana Darata Bevier isz (Jak
land, California, likos iszrinkta
isz tarpo 25 patogiausiu krato
mųjų paveikslu aktorku kaipo
patogiause mergina. .Josios pa
veikslas rasis ant Svietines
Parodos Filadelfijoi su kitoms
patogioms moterimis isz visu
daliu svieto. Josios tikra pra
varde yra
vra Darata Va'lerga ir
paeina isz Czeku tautos.

do tiesos ir tikėjimas; senos
tiesos, maža mokestis sūdo virszininku; stekas rūpinimosi
paprasto budo gyvenimo; nau
dojimas atvirai visokiu ginklu,
automobiliu ir gėrynių.
Daugeli žmonių neprivalo ir
negali naudoti naujausio budo
iszradimu.
- . ................... ...
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Moldžemr visu tu, kurie turi užraszia Saule” del savo
giminiu, kad tuojaus atnaujintu prenumerata , nes kitaip
laikrasztis bus sulaikvtas
sula ik vtas ir
neaplaikys nes
kalendoriaus neaplaikys,
už keliu sanvaieziu iiradesime
iszsiuntinet i kalendorius, /j
note koki džiaugsmu turi aplaike musu kalendori ir laikraszti. Todėl neužmir-'zkite
prisiunsti užmokesti tuojaus
ir neigailekite tos linksmybt •s
savo giminėms Lietuvoje, nes
ir
tai ju vienatine ramybe
linksmybe aplaike laikraszti
Paskubinkite
isz Ameriko.
Paskubinkite,
nes ilgai negalima, vilkinti ir
turime nidavadyt musu ple
numeratos knygas.
i i
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Sugryžo vargsze motcriszke
in savo teviszke, apsi'lanke pir
BERNAS SU PINIGINE
miau isznuomuotoje ukeje. Bet
PASPRUKO.
K
•
gyventi negalėjo: viskas snVieszkuai, Pažaislio v., Kau- naikinta, sudeginta. Bet dar
no apskr.
Czia nesenai atši didesniu ji sielvartu patyrė su
buvo bernai pas ūkininką Vir žinojusi, kad ir josios mylimu
basziu, kurs jam padovanojo teveliu namai ir visas'turtas
krepszi pinigams nusidėti. Lki- sunaikintas. O ežia ir savo sū
nelaukdama;- neli jau reikia leisti mokslam
įlinkas nieko
apie jam lasomas pinkles, su Nieko geresnio neiszgalvodasidejes pinigus krepszin pasi- ma, ponia Majauskiene persi
dėjo svirne nerakintoj skry kėle gyventi in dideli Vilniaus
nioj. Ryto meta, iszejo neva miestą.
Didelio vargo ir aszaru die
malku kirsti ir dinuo.
dingo. Greit
pulta.1 i in svirną — rakto nėra. neles jai atėjo. Nors ji nuola
Atpleszus duris - isz skrv- tos nuo pat karo pradžios,
nios pinigai su krepsziu pa klaupdavo kas vakaras su sa
vogti, kuriu butą du -žindai vo mažycziu Joneliu vakariniu
dvdeszimt litu ir caro sida- poteriu kalbėti ir kas ryla va
briniu apie septyniolika rnb- karą pridedama vyro intencija
liu. Pultasi apie apylinke iesz- Szvencziausios Paneles litani
ja, bet jau atrdde, kad viskas
koti, bet nesurasta.
Daugiau atsargumo su nepa- veltui. Daugelis jau ‘buvo su
gryže isz bolszdvistines Rusi
žinstaniais bernais.
jos, daugelis sakėsi mate priesz
keletą metu p. Majausku kapi
tono laipsnyje, bet nei vienas
negalėjo nuliudusiai moteriszkei pasakyti, kur dabar jos
mylimas vyras yra. Nuobodžiai
jai slinko dienos, nors vilties
spindulėlis niekuomet dar jos
nebuvo apleidęs.
Jau užbaigom daryt
Kapitonas Majauskas po inNauja Dideli Sapnoriu.
vairiausiu karo audru netikė
tai papudle KolcZako armijom
1G0 puslapiu, bu dau
Jisai kartu su kitai's kovojo
gybe nauju paveikslu,
, priesz galvažudžius 'bolszoviiszaiszkina visokius sa
kus. Bet j u armija tapo supnus kokius žmogua
muszta. Patsai Majauskas pergali sapnuot. Knyga
siredes klliidžiojo pląėzioso
puikiai drueziai apda
Rusijos Stepuose, kasdien dre
ryta kietais audokliiieis
bėdamas del savo gyvybes. Di
apdarais. Preke su nu
deliai suvargęs, iszbadejcs,
siuntimu tiktai $1.50.
'apiplyšęs galutinai pasiekė
t
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Naujas Didelis
Sapnorius jau
Gatavas

A

dimas tėvu namuosia su vai
kais; susintaiszyirias visokiu
tautu; apsileidimas tikėjimo ir
apie paskutini suda; naujo bu-

Priesz pasaulini kata ponas
Majauskas szeimininkavo nu
samdytame dvarelyje — Biubeliuo.se. Bet sztai Rugpiuczio
menesyje 1914 m. pakilo baisu
sis karas. Vokietijos siena nuo
jo valdomos ukes buvo visai
netoli. Matydamas todėl savo
turtui dideli pavoju, p. M. pa
sini..e savo žmona su mažu vaikneziu, Joneliu
Joneliu, in didesnįjį
miestą pas josios levus, o pats
ėmėsi valyti nuo lauku javus.
Pjauja, kulia javus, stato juos
kariuomenei.
Bet sztai ir pati p. M. paszauke kariuomenėn.
Gaisrais liepsnojo visos pa
danges. Karo aidai, armoth
szuviai buvo aiszkiausiai girdimi. Nejauku buvo, M i r ties
pranaszai,’ geležiniai paukszaeroplanai,
skrajojo
ežiai ,
nero
plana i
dugzdami dausose ir mėtyda
mi in nekaltus gyventojus visa
naikinanezia ir padeganezia
medega. Tokiose valandose p.
M. ruoszesi tftoti kariuomenėm
Priesz iszeisiant kariuome
nėn jisai viena tamsia‘nakti
surinko visus savo pinigus apie
ketvertą szimtu rubliu, sudėjo
savo sidabrinius
skrvnuten
daiktus indejo skrynutei) sz\.
Paneles paveikslu ir atskaitęs
du szimtu žingsniu nuo miszkelio kraszto, paslėpė.
Insisiubavo karas. Po kele
tą kaitų stumdėsi prieszai isz
vienos szalies in kita. Galutinai
Lietuva, Lenkija ir net Gudijos
dalis pateko in Vokiecziu ran
kas.' “P. Majausko ūke seniai
jau buvo valdoma svetimu.
Tiesa sakant, jos niekas ne
valdė, nes Vokiecziai iszdegino
visas triobas, iszkirto gretima
nriszka.
P. Majauskui kariuomenėje
sekesi. 1918 m. jau kapitono
laipsnio pasiekęs, atsidūrė ji
sai tolimame Kaukaze. Da'bar
kaipo kapitonu jiji siuntinėjo
nuo vieno karo fronto in kita,
iki tol susirasziliedavo su savo
nubudusiu žmona, bet padarius
bolszevikams revoliucija Rusi
joje, n įdek o ji ir tosios paguodos. Kur p. Majauskas buvo
dingės
niekas nežinojo.

W.<, D^ BoęgktuitkuB-Co
Mahanų itnt, Pa.
h*
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jisai Odesa. 8ziaip taip prisi1 praszo ant vieno Iriivo už far*
ha. Bot edit jtai nerimo: nuo
latos jis atsimindavo savo gę-
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žia obeli ir, atėjės in pakaju,
raja žmona, savo mažyti Jone naikinimo, dėkingumo vedinas,
vėl karalaitei sako: “kelkis,
li ir ddžnai ji kiti laivo tiirnai savininkas atidavė sudegusius
Litbolius Majauskui in pilna ir Lietuviszkos Pasakos. eime pa žiu re t i, kokia dMįia
pa s te beda Vo atpsiasza rojusi.#.
dbeli turimo.” Kada karalaite
Majaus
Jo gi žmona
žmona, tikrai,' vargin amžina nuosavybe.
gai kariavo už ,bnvį. A'i>M^fe kui buvo tai didelio džiaugsmo SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. pamate ta obeli, liepe vėl nu
kirsti ir sudeginti, sako: “tai
mažoje Virtuvėje
virtuvėje 4tccmahw
trecziame diena.
no mažojo
mano pirmutinis vyras, o tavo
Bet sztai galutinai atvyko
aukšte ir per iiažhisUmus ęavo kžioki. toki darbo fiehėjo jisai ir in buvusi Bubelių dva
Jonelis eme verktie visu bal smertis,” ir nors karalaitis lad idol io iri iės to bą riko jo. Bo t i r reli. Suspaudė jam szirdi tro su, vėl ponas pagailėjo, liepe bai gailėjo,, bet prisakė nu
dabar nenustojo maldavusi ji bų degėsiai lyg kokiomis rep seneliui atneszti isz pakajaus kirsti ir sudeginti. Vėl ta tar
Vioszpatios už savo vyra: kas lėmis. Nei sodo, nei namu, nei tris kvietkutes, padavė jam naite nuėjo pažiūrėti; pam^dien anksti ryta kartu su savo artimojo niiszko nėra, o ju vie tais kvietkutes ir taip pasako: ezius ta gražiausia obeli, kuJonuku užeidavo valandžiukei toje riokso griuvėsiu krūvos; “kaip prieisi giria , tai suval- rios buvo» lapai sidabriniai
o nuo
:
bažnvezion SžV. Misziu iszklau- darželiuose iszaugusios piktžo gyk balta, kvietkele — pavirsi obuoliai auksiniai,
syt. Kaip ji karsztai tuomet les. Tai ežia tai ten stiebiasi iii kirmėlė, pereisi giria, o kaip kvapsnio vi sas dvaras gardžiai
maldaudavo Dievo pagelbos, isz kažin kur atsiradę karklu prieisi mares, suvalgyk mėlyna pa k vi peš, ir vėl labai verkė,
galėjo kiekvienas isz jos asza krūmai. Nejaukus tai buvo jam — pavirsi iu žavi, perplauksi Tada obelis prasznekejo: “kavaizdas. Bet sztai |>rieina prie mares; kaip iszeisi ant kranto, da ateis mane kirsti, tu vėl
ru pažinti.
jo senas isztikiimts tarnas-ker- suvalgyk raudona — pavirsi iii ateikie žiūrėti, ta mano pirmu
Prabėgo tokio
džius. Su ataromis sveikina žirgą: paskui gyvenk kaip sau tine skied rūke užpuls tau už
daug karpzim dieneliu,
sztai viena diena ateina pas ja jis savo buvusi darbdavį. Ir nori, — asz kitokios pagelbos czeveryko, tai tu ta skiedruke
namu sargas ir pranesza, kad ilgai paskui senukas pasakojo net oriu.” Padekavojes tam po- inmeskie in prūdeli... ” Teip
policija telefonu teiravusis ar p. Majauskui apie Bubelių li nui ir nuėjo jisai insakyma ana. viską ir padare, niekam ne
matant. Kada ta obeli nukirto
negyvena pas mus p. Majaus kimą.
pildyt. O tas karalaitis su jo
ai si- motore gyvena, karalių ir kara ir sudegino ir pelenus po lau
— O ar žinai, tėvuk,
kiene. Esąs isz Damzigo atvy
py-.
I
kęs koks ponas Majauskas. Ar liepe Majauskas: — mano pi liene, ka nenorėjo daleisti, su kus iszdulkino, karalaitis
nebus tik koks jos giminaitis. nigai buvo tame miszke pa kiszo juos in tumia, o ta karda ko ant karalaites sakydamas:
dai* tikiuosi juos niekur nepadeda nuo saves, vis buezia turėjos gražu žirgą ir
Policija lodei kvieczia ja atši slėpti,
tokia dailia obeli , a'le vis per
rasti.
lau kyli nuovadoje.
daboja. Kada Jonelis atėjės
— Tuszczia viltis! Vokie pas giria, suvalgo balta kviet tave netekau...” Ant rytojaus
—* Dėkui
i/uk(ii Tamstai
.minsiuL už žinia.
Praneszkite ponui Majauskui, cziai isz visur viską i^zgraibe: kele, pavirto in kirmėlė, tai vi jis visa dvara apžiurėjo ir nejie nieko mums nepaliko. Argi sokios žvėrys ir vabalai atsi tyczia pamate tam prūdelije
kad asz ateinu.
Didelis vilties ir netikrumo nematai, kad jau nei miszkelio traukė jam nuo kelio; kada pri gražu gaigaluka; dabar karaperimta ji pasiėmė su savim nėra: jisai buvo in apkasus jojo mares vėl suvalgė mėlyna, lai! is užsimanė ji pasigauti ir
atsinesztic in pakaju: “nusi
Joneli ir skubinai nuvyko in virtęs.
pavirto in žavi, visokios bai
— Ka sakai, senuti, 1a^ tie- siausios vandenines žvėrys al vilko drapanas, pasidėjo karda
policijos nuovada.
Ir ka ji ežia atrado? Sumen sa; bet atminki, — mano žmo- si! rauke isz kelio, mate tik vi ir brido pasigauti ta gaigalu
kėjusi, sudžiovusi
sudžiovusi, panaszn na su sunumi savo maldomis sokiu baisybių mariose; kada ka. Tas gaivalukas vis tolyn in
sagei bėjo sena iszsigavo ant kraszto, suvalgė prūdeli ir, kada karalaitis toli
daugiau in szeszeli savo myli man gyvybe iiszgelbejo,
nuo kraszto in*ibrido, pakilęs
ma vyra. Aszarodama apkabi vieta gražino ir net daugiau
raudona kvietkute, pavirto in
no ji savo vyra, pasveikino. O dabar asz Lubeliu savininkas, bėra žirgą ir nubėgo in miestą isz prūdelio, užlupę ant karamažas Jonelis savo teveli vos o ne nuomininkas; tai argi ne ir pataikė tame mieste ant jo- laiezio drapanų ir jiasiverte iii
ne vos galėjo pažinti. Visi lai- galėjo ta pati malda ir musu marko, kur anas karalait i* la pati Joneli. Karalaitis pamates, labai nusigando, neejo
mingisugryžo in ta palėpėje turtą nuo prieszu užslėpti?
jeszkojo arklio nusipirkti.
'I
‘ ‘ ' Tas
artvn i<z
isz \andens,
vandens. o Jone
— Dieve duok,
atsiduso žirgelis, priėjės prie žmogaus ne artyn
esanezia virtuvėlė
Galime pažiūrėti. vežimo ir szieneli edineja, o lis, pasirėdęs tais rubais ir pa— Kaip tu sumenkėjos, — senukas.
Nekantriai abudu nužings tas žmogus mislvdamas, kad | siemes k arda, nukirto karastebėjosi žmona: - vos ant ko
e
I laieziui galva ir inmete atga
niavo iu pamiszki. P. Majaus jis nuo vagiu pabėgės, pririszo
ju pastovi. —
— Nedyv:^. Konstantinopo kas atskaitė 200 žingsniu vis ji prie vežimo. Kada tas kara lios iii prndeli; tada atėjės in
lyje sunkiai sirgau. Surinktais lipdamas per iszraustas duo- laitis pamate ta gražu žirgą ir pakaju ir pasiszanke savo nioteri-karalaitc, — ana pamapinigais sziaip taip atvykau in bes ir apkasus ir sustojo prie pa klausė to žmogaus:
ar tu
Danziga, o isz ten elgetauda vieno apkaso kranto. Isz užsi man neparduotum szita gražu czius persigando ir puolė po
kojų praszydama susiinyĮėji
mas in Vilnių, kur ir tave ra likusio medžio kelmo pažino gyvulėli,”
sako:
žmogelis
dau; bet jau dvi dienas nieko jis vieta. Nusibodo iii apkasa “duok penkis szimtus rubliu ir mo ir dovanojimo už jos prasi
kaltimą, k a jis ir dovanojo.
gilyn. Pradėjo kasinėti viena gali vestis”
neesu valgęs.
tas tuojau nžSkubinai
iszvire žmonele apkaso szonn. Po keletos mi mokėjo ir nusivedė. Tas žmo- Kada paklausė, kur jos yra te
karsztos sriubos ir pavaiszino liutu pataikė jisai kastuvu in gelis dabar džiaugėsi už dyka vai, ana atsake, kad tėvai yra
kalėjime. Kada jisai, įmejc*
užslėpta dėžute.
savo isza Ik u si vyra. •
gave* tiek pinigu, o tas kara
tėvuk! laitis džiaugėsi loki dailu žir- in kalėjimą, ir atrado senelius
— tsztai, žiūrėk,
Kita diena po pamaldu bažnyczioje sugryže namon, pla- Vieszpats sugražino man mano ga nusipirkes. Kada jis parsi ka tik gyvus ir iszvede isz to
r»
cziau iszsisznekejo apie per turtus! Acziu Dievui! Visk.k* vedė namon, ant ryt anksti ke kio sunkaus kalėjimo, tu odų
verke isz
gyventus vargus. In savo žmo tvarkoje. Galinga via pas Die te karalaite pa žiu reti to gr;i- seneliu abudu
nos pastaba, kad ji kasdien su va nekaltųjų malda, didele yra žaus žirgo, ale kaip tik ji pa- džiaugsmo ii- bueziavo Jonelib
dekavodami už jo geradejyste
mažu Joneliu meldėsi už ji, maldos jėga.
mate ta žirga, tuojau uždare
—Laivas. K.T.V. duris ir pasakė: “Szitas žirgas ir iszminti. Po tam nuėjės Jo
dievobaimingas kapitonas atsi
nelis pas ta tarnaite, pasisvei
liepė: “Asz ir gi labai dažnai
yra mano pirmutinis vyras, (i
kinęs ir padekavojes už jog pa
melsdavausi,
praszydavau
tavo smertis”
’’ ir sako: “turi ji
klusnumą, padovanojo jai ta
Vieszpaties, kad .Jisai leistu
užmuszti ir sudeginti, o Inos
visa dvaro, o jis pasiėmęs kara
man jumis pamatyti. Bet kad
pelenus po laukus iszbarstyt.
lių, karaliene ir savo paežio ir
sziadien asz dar esu gyvas ir
Tuojau prisakė vyrams ta žir
iszvažiavo in ta karalyste, kur
kartu su jumis, tai tik acziu
gą užmuszt i: sudegint, o pelekita syk buvo už lekaju.
jusu maldoms. nūs iszdulkinti po tvrus lau(TOLIAUS BUS.)
»;s
kus. Dagirdo visa szeimyna ir
viena tarnaite nuėjo pažiūrėti A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
Prabėgo keletas sanvaieziu.
Preke 15c
to žirgo; pamaezius toki puiku raszymo, del vaikams.
Bobai butu pageidaujama
P. Majauskas visiszkai pasilsė
\V. D. EOCZKAUSKAS - CO.,
žirgeli, kokio niekados nebuvo
jo, szick tiek sustiprėjo. Prisi kad pasveikint savuosius BieMAHANOY CITY, PA.
maezius:4as žirgas turėjo žmo
minė jisai savo prieszkarine tuvoj su Szventoms Kalėdoms.
gaus iszminti, akimi mirkezioBieluvoj jusu gimines laukia
buveine.
jo, ausimi krirpe, tik sznekos
— Žinai ka, szirdyt? Asz ke pagelbos nuo savųjų.
Norejam truko. l.Tn tarnaite in ji |
tinu in Bubelius atsilankvti. cziau kad niekad nėsilpnetu
žiūrėdama verke, kad toki gra
Gal vėl pradėsimo daugiau sa- meile tarp Bietuvin gyvenanketina
užmuszti;
žžuu ke
t i nu užmuszt
i; tada tas
vystovi gyvenimą. —
ežiu abi pušiai Ablantiko van
žirgas 1] jrai$nekejo, su ko: “koBrangusis! juk tu žinai: denio, tad palaikykite ryszius
del taip verki
verki?? ” A t sake tarteli viskas sunaikinta, iszde- su saviškiais Lietuvoje.
Pa
naite: “k^ tož neverksiu, pig
ginta, o ir musu nuomos lai siimt inekite jiems po< phrazteli
ina karta, toki gražu gyvuli ma
kas seniai jau pasibaigęs. —
pinigu, litu ar Amerikos doletau, o ketina tavo užmuszt ir su CAPITAL STOCK $125,000,00
-—
— Taip,
įjuĮj, asz ta
ra žinai, uci
bet vis
v ib- riu, proga pataikė nuvykite
SURPLUS IR UNDIVIDED
degint ir thos pelenus iszbarsPROFITS $623,358.62
gi szirdis mane ten traukto aplankyti, ruoszkite speeiale
tvt.” Tada žirgas vėl sako:
traukia. Gal pavyks kokiu nors Kalėdų dovana saviszkiams
“kaip mane eis muszti, lay tu
Mokame 3.ežia procentą ant 4
budu ta žemele insigyti, ar nu- Lietuvoje. Toipos-gi prie prosudėtu pinigu. Procentu pridoateikic žiūrėt: kaip pirma syk
sinuonuioti. Pasistatyfcime nau- gos praneszu visiems Amerikos
dam prie justi pinigu 1 Sausio
užduos man in galva, tai majio
jas trobas-J ir vėl mums ateis Lietuviams kad Emigracijos
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir
dantis užlėkčiau
už
jus turėtumėt reikalą su musu
i r
' * pI
laimes dienos. Asz miesto dil reikalai pradeda pageret. Rei
tai tu ta da n t i n u meškio po
banka nepaisant ar mažas ar
inu labai nepakeliu.
kalaukit informacijų per laisz- langu... ”
Peip ana ir padarė.
didelis.
Teip
padare.
— Kaip žinai, brangusis. kus ar aszmeniszkai, ta viską
Kada ta žirgą užmusze ir .sude
Asz visgi drystu abejoti, ar tie atlikite per musu agentūra.
H. BALL, Prezidentas
gino, o pelenus po laukusMSztavo planai galėtu invykli.
G
GEO. X BARTASZIUS.
1 W. BARLOW, ViceJ’rex.
dulkino, ant rytojaus kandaij.
J. E. FERGUSON, Kas.
Kas
— Juk tu neabejodama mel
498 Washington St.
tis pamate po langu labai giradeisi pirmiau už mane ir susi
New York, N. Y.
lauk iai manes, kodėl dabar ne
Telefonas - Walker 4335.
pasitikėti
Geriausia Dievo
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Apvaizda ?
*
MAHANOY CITY, PA.
— Tiesa kalbi: Dievas visa
galis. Važiuok in Bubelius; ma A. RAMANAUSKAS
tau neat ka lbėsi u.
ias Procentas už justi
juai^pinigus
L1ETUV1SZ|CAS GRABORIUS
3-csias
pinigus ir saugumas del jusu
jutu
Rytojaus diena p. Majauskas
pinigus yra genaus Degu 10-tas Procentas be jokio
jau keliavo in karo sunaikintus
MILL A PATTERSON STS.,
saufl™?4“'
’ įOk
. ’ •.A.
Bubelius.
ST. OLAIR, PA.
MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
Bubelių savininkas, iszvydes
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
lyg isZ numirusiu atsikėlusi Iszbalsamuoju ir laidoja mirusius
guma
suma k&8-kart
kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
Majausku, labai nudžiugo. Ka- ant; visokiu kupiniu. Pagrobus paruoI
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dangi būdamas kapitonu Rusu
įariuomonojo Majauskas is?5-'
gelbo^o kitris to patios savinin
ko dvarelitis nuo visi’szko su-

szia nuo papraseziausiu iki prakilprakil
szla
niausiu. Parsamdo automobilius del
laidotuvių,b Aftw01itiiį kriksztyniu ir
kitiems paslvriŽlnCjimtims.
pnsivriŽ!nQjimams.
Bell Tdėf6nas 1373-M.
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del žmogaus kuris dirba ir czedina.
Dėkite savo
pinigus In Mita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigas auga su padaugihimu
padaugtoimuAFrooento.
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Nas/le Klingiene sziandien piktai krustelėjo Morkus.
nebuvo bažnvezioj. t odei ir
Kokia 1 u boba, jei k it as
nežinojo, kas pasauly dedasi, i butu, tai k; nu ei asz tau dar saJi sėdėjo prie lango ir laukei kycziau.
gryžtaneziuju bildesio. Kart j
Vieszpat ie! \’ieszoa t iu!
kurtėmis neramiai patrindavo i Kas gi ežia butu paklindes
sugargažejusia ranka jau tem-i iszkriko Klingiene.
stanti stiklą ir taip smarkiai I
Szit ir tavo dūkti' a t ei
nubraukdavo, lyg kaž ka nuo na.
žvilgtvh'jo Morkus pro
įauga : Ji pat i dau yiau pasajo vaikydama.
Nykios
tvžtancz.ios
Žiemos i k V'.
*
>
valandos amžiai- pavirto. Kaž,
Tai jau į )(• vmin Elznedave Kliugieiir lie
j but .’
kaip nereikalingai jau gulėjo
i
1 ies ja ant stalo atpoteriaul i
I doru dukteriai pravert i.
knygos, rožanezius ir akiniai.
Asz, mama, da r I rupnt i
Nors dar ank>t i h g at rode, I m iest cl v užt rūkam - buvau
<1 įgarnim >;i\ o drauges
ir I‘a\;mari tar\ turn klebeno, | isz
1 aržiau temo ir t cino: gal nuo ■ suėjusi.
t > ro lai priklmi'v. o gal jau ne- j
e to as/, tave klausiu !
matomas <lailininkas, i-zau-l Skatinę tu buvai, skoline ir pa
nez.l nojo
ls 1 ingiene,
szus bestebinaneziai 1 robelei,' I i k -i.
'uvo kuriniais kloste langus. I h'd ) savo hzirdgda numarinus.
Klingiene pasipurtė g;ai nuo*
Tavi* moezia klausia,
szalczio. gal del sutemos, kuri kaip su tavo užsakais einasi.
indtorpv Morkus.
keista ir nelaukiama jai j-zian
A ! buvo ežia ko rupiudien pasirodė, dar labiau 'iiM-'
mete, lyg varnu rudeniop i'/, i ti>!I
jau dra>iai pradėjo ties
dribnsi gu.'ZJa. 'krebukm i r lovomis taisyti S duktė.
Kai sziandien asz 1.' ZSI
nuėjo prie b>\ <• ' prie Įtfcziaii'
K"d''I tu. .1 <»knbiene, oe kalbėjau su drangomis, tai Kežmogum
( lar pro na'-zi nge > Į mežlio paskutinio
ziburi <) .>
ui'jai pasigird gero jo kaim\ - esama. 'Eeima ji devynio? nuo
mano biednos gal vos!
m» 1»a l'.i
’( > kur g> Iii pasidėsi
- En! i ’oilO Di< \ r'
k rum < Ie j< > K 11:>gnme ir prade kai 1 okia iszminl inea esi ’ Gai
jo kaiik'/.<li !n> ■< 1 žiok.i m I- > Z\ įklius mergaut i eisi
Ko ju ežia tuojau lyg
pirkia.
, kate?
k na rk i na I et i I (h
(> kur m:ini> Elzbllt''
I m'j.i ;■
ai - ’ blldl!> Morkii'.
ežia
Al'ira' kitas.
klausė.
E įau ! A t '-i ra -. \ is al si
\|or
M aczmu • i x zi a.
kim misi 'l»:>>ve ir ’\«l užtraukt i ras. kaip mano \ ari ll galas.
Na pa
< lama nž>muld:ima aut >t;do. krimto-i Klimriene.
- Bene lik jii-u ve-t n\ e- i ga 1vok. kaimv ne, kuriu jau
suiro.'
let i pa p-ėjo kaimy ! met u mergina : juk gred i i
na>. tarytum pernxk'/.ti bide i i ;lėlio? bll isz t aršaus.
Nori tcisvbe paklausy
atsimindama'
1 i. JokubieiH1
- I\o
Kaip suiro
1H
sava ranka pava\<i 'Uola K ii n |
Na /
A 'Z tau pa-aky>ųi. jog t u
uienc.
J n k 'Zia ndion 'iv n jo bu ‘pati vi.'ii kaleziau<ia.
Asz.’
1 i antrai uz>akas ] >;i- m Ibi ;is .
'I’m
- vis dar mmiga mlc ak' » i< -zIliovė lu mano auk-ztai
kojo pa>pii tie-.
( ) l'Zejo \rl
krvziavosi Klin
Imdama- !.
pi rma
i
dar karta nuMspiovc Mt»rkm i gi o ne.
Kalta* kad pagimdžiau.
in pat duobei < )S aslos vidury ir
didžiuoju. kailii M-no niedžie ’ kalta, kad vyra miszke medžiai
pii'Ztu ! užgriuvo, kalta, kad patii varg
žieve.
>uaižejusiu
i diam;!, nuo szirdies atitraukda
pakamszc i»>]>ke.
-- Tik jau dabar Id’ >11 la- i ma mergiote užauginau.
I
Palauk'. - jau neapsiVo Elzbute.
- u Kari kaulio ;
ke'damas suszuko Morkus.
Tapile.
Kodėl 1 u tam pir<z!iui,
1 r tas pats, kur pas mus |
kada ji grožėjosi, to rankpirszoi-i. Kemežliu Ig IIU' ’
I >ziuosezio pagailėjai .’ \ i- mat
Mat gi. kad ta-> pat>!
' I
I

I
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Buvo Pasažierium Ant
Pirmutinio Garinio Trūkio.

besimeiluodavos iszsisziopdavo, lyg szuo suniesztojns blusa
■sugavės.
gubevuatorius ’.
-- Musu
Tai musu pulkauninkas! —
vaiszindavo ji smukliu raudoiianosiai jo paties pinigais nu
pirkta, degtine.
— Paskutinis
kvailys,
avingalvis!
nusbpiauda vo
tos paezios apylinkes rimlesuis žmogus, jo vardu ])amine-

KA SIUNSTI
GIMINĖMS
ANT KALĖDŲ?
į1* toli

jll."'.

Tiek to. Kemežlis nebojo
•J J
kas blogai apie ji pakalbėdavo,
Jis vis tiek didžiavosi »• a vo
miestiszkumu ir platesnio paSaulio pažinimu.
Tur but del to, o gal del kilo
ko jis Žiema, Vasara nesziodajnrininko su
Vb vis viena
baltu dugnu mai lis kaspinais
K
ir iukareliu kaktoj — kepure.
Jo drabužiai taip pat jurininku'krautuvej l>u\o pirkti ir,
lyg kurio aukszto vaidilų n ko.
isz tolo szvitojo daugybe mažu
ir dideliu žibaneziu su inkareliais; sagu.
Gera, buvo Kemežliui, sugryleviszken, didžiuolis ii
žus
auksztu stalytis, kad niekas
isz tos apylinkes nepažino jo
Revely gyvenant.
Daug butu tas žmogus papujuodnugario
sakojes apie jo
uosio prie plaukes kroviniu kro
vėjo—gyvenimą ir apie tai, kodi'd jo plauku, kaip ant szvento
Jackaus galvos, tiktai vainikė
lis likos ir tai paszarmojes
O szi ir buvo, jo niiomope.
visu didžiau"iu yda, kuri torsze jo aukszla. tvirta, dar apy
jaunio žmogaus si
statula.
atida. Del
to tur Imt jis niekada nei švė
ežiuose, nai namie nepalikdavo
galvos be kepures , nobeli) l.'Z
•bedns bažnvezioj.
Tucziau ten jis labai
retai
užeidavo, jei bent kartais, be
t re puk u o ja n t pasz v e n t < > r y' s r.
vvrais.
lietus invvdavo.
•1
•
Ignaeziuk! kodėl tu toir
prie Dievo atszales: nei misziu,
nei pamokslu neklausai?
lyg geruoju, lyg bardamo-i parūpindavo motiiia.
Jis atsakydavo:
— Dievas! (I kurgi jau ta
vo Dievas / — grudus isz tėvo
vagi, kunigui ant mani'.s mė
hibji, dukterimis ant li lanes
piudai, o keikies, tai net tro
bos pamatai iszsižojo. O kiek
tavo kunigas inlipes ambonijon pakrimkszczia, pamikcziO'd
ja, tai asz daugiau pamirszau.
O'

. -V,:

t:

Kapitonas Fredrikas Williamson, kuris randasi prioglau( loje del senu laivoriu Sailor’s Sung Harbor Home, Staten Islaud, N. Y., ka tik užbaigų dirbti modedi laivo ant kurio plaukinejo po visa svietą per keturesdeszimls metu. Maža modeli
tojo laivo dirbo per penkis metus ir viskas ant jojo randasi
taip, kai]) buvo ant didelio laivo.
i

prakeiktas žmogaus szyksztu- j
Ka. los, mama, pagiri !
•
t •
rr
mas: bzimlu pauodegiu khza,
Tu, vaikei, dar liek nekur reikia skatiko gaili.
u(‘supran(i,
kaip
vargai ir nesupranti,
— Eik jau eik, (iasparai daug tokio žmogaus žodis paka, ežia, niekus kalbeli, — nie- deda bėdžiui. Man ta diena,
kino Klingiene. Kuri gi moti- jei dvaru kas butu žadejes t a i
na savo vaiko laimei ko gai- tiek džiaugsmo nepadarytt m
letusi? O, antra vertus, ka ežia
Ir reikėjo gi po kunigo
tas rankszliio>tis galėjo rviksz- tuojau pirszliams atsigrusti. —
I i.
bucziaii nors in skrvnia inde
r
- Xa mat, kad reiszke. L u dar jusi. Tu žinai, dukrele, ly'a da
įamžinai, kas per žmogus ta* tas latras pir-zlys eziupinejo
pi rszly<
rankszluosti, asz visa drebė
Tai mat. Pono I)iev<> va jau. Jau dabar niekas tokiu nei
prikaisziojo KI ingiene: audžia, nei vartoja.
I i a.
— kokiu dabar žmonių nesama
Ka. padarysi, gal ir
į įasaii ly .*
riau, kad neisztekejai. JokhneDar ne \ isa.
reik.-z- Ii." gal vėl {ilsius pini u. - lai})
minga! pagrasė pirsztu Mor ir versimes.
k u >.
\bi jau blau
i ir rimo lo
i) Jėzau 1 ’om-! - - krup- Voj pasiraugė ir knimztin sm
tolėjo na •zle: - jau vėl kokia sitrauke po sena ir szalta annauja. apleidžia. Asz sakam gerka.
nano sziaiidien ir poteriai jau
t) tu mrl'kis in Szveida
no I tievui nuėjo.
J uo/.apa, M arijos s užadetiiii.
Negražias kalbas a pie visgi gal koks atsiras vyras,
tavo dukterį paleido.
mokė Klingiene.
— • Na ka jie ga'letu prainaAk. mama, gana su to
tį Vii. Juk mano duktė. svei ka, mis meditaeijomif!
Asz ry!
p'aži ir dar neisztvirkus.
lyg norėdama nieko negirdėti
— Jau kad jaunikis alsi- iszeinu ir tarnauju, — giliai
mete, tad ne niekai.
ir nieko nemat yt i.
— Neniekink tu labai ma— 'Melas, kaimyne, melas,
tikėk manim. Jau kad nesiseka nes: va gi asz meldžiausi, mel
sakau, tai Ponas Dievas dar džiausi in Szventaji Antaną ir
daugiau sumaiszo žmogui pro atsirado Amerikoj Jokimelis
Elzbute iu Įialalim JS,
tą, — ketojosi Klingiene. — knvses
t
fiesa, Igno liežuvėlis lai
Tiesa,
Gana, mama; asz miego
Jei szimet ji neisztekes, lai panoriu! — piktai s ulratejo lova. jau be kauleliu buvo ir jam del
ti bus kalta.
— Ak, mama, nevargink tu I Nors viena, bet džiugiai mi žodžio po kiszenius graibytis
mano galvos!
nėjo ta vieninteli savo paskuti- nereikedavo. Jis tai]) gyvai,
*•
1•
*
1/
— tfu___
:. amžių var niuju
dienu szviesu saulėta tiesiog važiuodamas, mokėjo
mane visa
ginai ir tai asz tyliu, o va liu lopinėli, kada atsirado jos su atpasakoti girdėtus priemiesturn isztekejusi, ir viskas baig mis Jokimas ir dar pusantro czio užunarinosc jurininku padpasikojimus, kad niekas, ne
szimto doleriu atsiimto.
ta!
Nuo ežia matyti, ir p ra:sijo tik ju seniūnas, bet ir pats virte kosiu,
kaip
jo jos kaimynu palankumas ir szaitis, ne kiek ueabejodavo,
kad neima.
Tie palys jog Ignas tikrai yra buvęs
— Neima, neima: kvaile kalbos del turtu.
buvai, užtat" it neima. Tu gi doleriai ir pirszlius bus atviję “Vokiecziu Sziaures pirklį jos
firmos” garlaivio
Friedgapats pagalvok, kaimyne, kiek
si” vy r ia ųsias ju r i n i n k' a s
II.
ji tiH’i smegenų, Kada v pirniiems užsakams nuvažiavo
Visi, kurie jo buvo žinomi,
Kas nepažino, kas nežinojo
pas kunigą^ jaunasai norėjo už to Griczkalniu Kemežlio Igno. j ariniu ku gy ven i mo at šit i kit risdosaidifs* rubliu nupirkti ATcna Klingiene, matyt, tiktai mai, dabar pavirto jo gyveni
jai skara. O ji matyt, ožka, pa- pirma karta apie ji užgirdo, ir mu. Dažnai net ir teip būdavo,
sigailejo jo pinigu ir at i dėjo tai, kai jau pirszlys gerai in- kad jis pats pradėdavo tikėti
kitam kartui. Kad butu skara kamzes, užstalėj pradėjo gar in savo jurininko gyvenimą.
nupirkta jau jis dabar jokiu binti ir auksuoti jo asmoni.
Bau ginusia savo šuneliu pa
badu nebūti’ atsimeti 8.
Pats Kemežlis, kuone visisz- sidžiaugdavo tėvas, kuris, tiepamestu
tai kai nustojęs vilties' apsivesti, siog, ji garbino ir didžiavosi
y
skarai !.'■ i'
nusiszypi- ojo kažkaip juokingai ir nelvczio- lyg kuris valdininkas
kainivn.
mi apteko in szias vietas. A'isgi portfeliu.
♦
Na maigi, kad tai]),
Senis Kemežlis jau buvo ne
Meldaikiu kaimas, kur gyyeno
žioptelėjo Klingiene.
Klingiene, kai kuriu žmonių be musu laiku, bet savųjų pa
Blogai Jokubiene, blo- supratimu, buvo ganu toli nuo žiūru žmogus, kuriam Rusu
gai,
Į-ai, — pabaigė Kaimynas:
kaimynas: — Sz Ii bu Pi u miestelio: skaitosi caras1 ir lenkas dvarininkas
kur trumpu, ten ii’ trūksta.
buvo szventi ir privalomi da
jau treczia parapija.
Likusios moterys ilgai dras
O Szilburiu miestely Kcinež- lykai. Ir Ignui ne daug re i ko
kėsi vargo murkdomos. Ginczi- lis Ignas tai tikrai buvo savas jo
gudrumo jau ir be to
josi, katra kaltesne ir kas ežia žmogus1‘ir beveik toks pat' jo minlcszto tėvo kauszo praskie
visa dalyku butu sugadinęs.
atributas, kaip paczianie ndes- dimui.
Dukrele! na katu tu ma- lėlio viduryj po Žjrdu smulkiu
‘ GSkystakobžiai ” tai jau bune teip dabar dergi ?
graudi- prekių ir valgoinuju daiktu, vo istorinis pravardžiavimas
uosi motina. — Tik juk žinai y budeliu dvokiipiti. ir visad ne vien Kemežliu szoimor, bet
kad ežia man del tavo laimes marmalitiojailll bala.
Griczkalniu
visu buvusiojo
numirti reikėtų
numi rėžiau.
Jau nuostolio smukliu Žydu kaimo gyventoju.
— vrunu
Gerai uis
tas vaiepurub
Gasparas suko
sako,, kai, isiįvydb Kemožli, ir tai tu- ' Juk dažnai teip atsitinka,
žmogaus'Oęvttihin'uis tai vis pa rodavo darbo.
kad biidb savybes ne tik vienoj
daro. Asz jau manseziau, tu
— Zėi! 261! Oto zeį matro szeitnoj, bot visu tos vietos gy
iszsiatidoi, užsidirbai ta rank- sas! ' bėgdavo piiskni ji. 4
ventojų
vontoju kartos po kartos paszluosti, tau ir atiduodu, Nors
Ui! a fe’in gu t Igną b ma- vėluojamos buna.
anūkai, sakau, paminos, kaip trosai! — pasigerindavo savo
Teip butą ir su Griczkalnie ■
kunigėlis kalėdodamas; iszgyrę nuglitusiak kumpiais sends ežiais.
ja moezia garsia audėju esant, ’ Žydelkas pardavėjos ir toip
Tolinus bus.
tf

4*

t »'(> -

I

(F

•'—

<l

4 4

»—»■ w
-11

* *

urn wiiii i mm n ■■ igmi i im a įminu

ramiioi

wh i

Ui

Arli Skrantu viena bobele
atsirado,
Badai su palaidūnais gyveno,
A yrąs tosios nelabos ir
vaiku iszsižadejo.
Daugiau su taja boba gy
venti negalėjo.
Dabar xaikucziai nuogi ir
hada kenezia,
Verke ir duonos valgyli
meldže,
loji nelaba per naktis mimszaine dabar varo.
Isz to sau nieko nedaro.
Visiems tik sarnlata daro.
Ka jiji tonais su prielaidiniu
iszdaro.
O t u bogedi, viską ant tonelabos praleidi.
Per diojia.' pats nt‘ ėdi.
lu dlarbu kaip šzuo basas eini,
Ne I tiri ne >nr«loto goru ant
kii]>ros,
Kepures a ui gal v
<> tu antras seni,
l>e sarmato', besmegeni.
Vaikus ir paežiu Lietuvoje
t uri,
Anl juju verksmu nežiūri,
l’al i .'h vaikai' gromata
a.t leidžia,
a.'Zaromis pagialbos lino
Iavės meldže.
(r su vaikucziai< badu ketiezi
Nuo kaimynu vai <rv t meldž
'Tas negerai,
Susipraskit gerai.
I j- t n motyn, geriau in laika
susiprask ie.
fu akis vyrams nelyskie,
T'u rėja i gera vyra, kuris
tave pamėtė,
Norint s ilgai jau nuo tavęs
baisiai kentė.
Melskio Dievo atlaidos,
O vela tavo vyra tau atiduo S
J a i g u n e p a s i ta i s y s i,
Tai perkūnas in tave pa
taikins.
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Užraszykie savo giminėms,
j pažystamui ar draugui ant Kai ledu laikraszti “Saule, f f
i “Saule” apszvietines juos
per visa meta. Apsakys jiems,
kaip czionais Amerike Lietu
viai gyvena, kaip dirba ir kaip
kovoja. Apraszyti to negalėsi
ka “Saule” jiems apsakys per
visus tuos metus.
“Saule” atnesz in tavo gim
tini kaima arba miesteli, linksma naujena apie musu pasivedimus, pamokys kaip eina pirj myn kitos tautos, idant musu
i broliams
1 •
* ttevyneje atsidarytu
akys ir svietas ne butu del ju
ju visados užkaltas lentomis.
Tie j e keli doleriai, iszduoti
ant užraszymo laikraszczio
: ant viso meto, atnesz tiek lai
mes, tiek naudos, tiek peno del
dvasios, jog bus tai geriause
dovana ant Kalėdų, nes toji
dovana, barszkins in juju duris
konia kožna sanvaitia, primys
jiems visados apie tai ka vei
kia juju broleliai ir sesutes to
limoje szaleleje.
Susirinks kaimynai in taja
grinezele, kur tasai malonus
svetelis “Saule” užžydes po
juju pastogia, perleis linksmai
ilgus žiemos vakarus, idant
iszgirsti isz “Saules” kas gir
dėti Amerika, kaip juju broliai
ten gyvena už placziu mariu,
kas isz giminiu mirė ar apsive
dė ir t.t.
“Saule” duos naudingus pa
mokinimus ir daug kitokiu
straipsneliu, apysakėlių, istori
jų ir t.t.
Szenadorije szirdeles buvo
Prisiunskite sziadien adresa
imeninos,
kam norite siunsti ir $4, o iszAnt kuriu suėjo 12 vaikinu
siuntinesime “Saule
Saule” per vi
ir 3 merginos,
sus metus, už ka jums bus dė
Buvo kelios kegutes,
Ir piunszaines kelios bonkutes. kingi.
Panasziai galite padovanoti
Vyrai apie inergicas tupinėjo,
Gere patys ir joms davinėjo, “Saule” užraszydarni savo gi
Vieni su merginom dainavo, minėms ar draugui czion AmeGere patys ir joms davinėjo, rike, o bus tai naudingiause do
vana isz kurios džiaugsis per
Kili su merginoms dainavo
visa meta o ir aplaikys nuo
Kiti isz tolo žiūrėdami
mus dovanu puiku Kalendori,.
sznairavo,
Belo, dvejetas kasžin isz kur
pribuvo,
$1,000 TIK UŽ 60c.
Su kuriais szleklai atsibuvo.
Atsiunsk mums 60c ir gausi mūra
Maitele, negražiai padare,
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
Bjaurus szposelius vare,
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
Sztai netrukus vaikine,
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors Ilgos bei viduriu su
Pasikelx ir mu>ztyne.
gedimo? Toks žmogus yra susirau
Szoko namu bosas aid
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
burdingicrio.
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
Ka baliuku iszkele. nžnrn '.t auksini kaina parodytum, tai jam ma(•
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Gn pad!ne bin <» nžmiur -.
pa i n’. I<».
m vai km "i .Mm
KcdŽ i kojos dar be buv •».
mu ki vain.i ai
is7
GI m vi i.
Tai luu imeiii:i< <.
į.
i > 1 ageUziai,
o padl im ■>.
Gula jau gaukite.
Jeigu kitai]) nemokam,
T’iktai snsibegia pesztis.
Kaip žvėrys i'stis.
( -

I

- lonęsne butu sveikata, negu tas aukJso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu valstžoliu, ku> rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sekanczla ligų:
j viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
skaudėjimo,
dusulio
patrūkimo,
(asthma), persžalimo, skaudėjimo po
krutino, reumatizmo, plauku slinki' mo, pleiskanų, szlapinlmosi lovoj, ir
t kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauti
Ivaistžoliu nuo bile vienos virszuj pai minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomare,
I
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga' yra
labai blogas dalykas, bet musu Neivu Preparatas užbėgu tai ligai kelia
I
<
ir suteikia Žmogui ramuma.
1
I
Atsiunsk 10c, tai gausi visokia m^'
su Žolių ir knygų katalogą. Reikaltogi musu žolių pardavinėtojai visuoia
miestuose.
€
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Lietutiszkai

•

M*

Graboriu*

K. RĖKLAITIS

*•

Sztai Jonas T. A ( inor, 9t> melu e n ūmo,
Marshall
Mielu, kuris yra paskuiiniu žmogum isz visu tuja, kurio važiavo ant pirmutinio garinio trūkio Suv.
Su v. Valst.
Va 1st. “Do , Witt
(linton. Jisai tada turėjo szeszis metus. Ana diena pribuvo
iu New Yorku pamatyti laja lokomotiva kuri stovi užpakalije jojo. •
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Lakioja numirėlius pagal
naujausia mada ir mokslu.
. - Prieinamo
.J-<f / . 1 ■ 1 , , prekes.
v
510 W. SPRUCE STR.,
MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefonas 14»
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M. ZUKAITIS,
25 GiUet Bd, Spencerport, N.Y.
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— l’taruinke Nekalto Pra
sidėjimo Szv. Panos Marijos;
miszios Szv. Juozapo bažnv•l
ežioje lui' S ir 10 valanda.

l'iklai 16 dienu lyg Ka
ledu. Žmonis kurie taupino
pinigus in Kalėdinius kliubus
turės keliolika doleriu. Bankai
szia
sanxailia
san\
ailja
iszsiunt ines
czekius visiems, kurie pinigus
taujiino.
— Trys -portcliai norėdami
pigiu budu pasivažinet, iusiga
vo po pu.Mamiakt, in garadžiu
daktaro llollando, i<z
isz kurio
iszemc forduka s>uu kuriuoni
piszkino per visa na k t i. Ant
galo palicije juos ūžt ikK i > . k < i d a
stimgesi instmnti forduka adgal in gara<lžiu ir visin trK už
dare kozoje.
Sii\ . \ alsi iju oro prana
szai sako, buk szia žiema lui<
viena i>z >mark
smarkiausiu,
iausi u, kuri
prasidės -u snieginėms
>iiieginem> \ iesii
buns ir szturinais po \ įsa Ame
rika.

( >na, d u k I e pou 't vos Kra
no Jauirlc\ icziu. .329 W. Maha
noy Avė., likos siiriszta mazgu
moterystes „n p. Ignacu Meta\ icziu I'Z
i'Z. Shenamlorio. Kun.
( zesiia 'iiri'/.o
-uri-zo inazga ?Nov. '_’(>
Szv. J u OZU| »o baznyczioje.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU
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Frackville, Pa. —
Mikola
ITaezauskas, 12 metu, isz Cherry alley, begdninas puolė ir

M.

Wir
i.

X

ANT RANDOS.
^ze-Zfiu ruimu narna' prie
514 W’. Railroad St. Ai'i-zauk it e a ui a< I res<».
51 S. Main St..
Ma hano\ ( j t \, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Buezcrm* ir gro-erne parsi
duoda kartu su namais. Namas
neseniai st at.\ ta>. I ’rieža-t i pardavimo sa\ įninkąs aj>leidžia miesla. Del i)iif<>iiua<,i.[<»>
atūžauki! in Said!e^ ufi a.
(1(10.
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Daugelis
kad kolegijos tik del turtingu
• , »•*
žmonių 1 ir tukstaneziai ja mm
vaiku ir mergaicziu iržbaigė
pfe'
A
vidurhiias mokyklas, nei nc- J
Ii
iI
mausto apie augsztesni moks
fey
lą, nes jie patys ar ju Levai ne
ri
gali juos užlaikyti reikalauja
X
mus keturis metus kolegijoj.
i. '
Svarbu tėvams ir norineziams
(•J
lankyli kolegijas sužinoti, kad
s
w."
bile studentas baig<*s < I high
| 1
XJ
school” gali stoti kolegijon su
►- J
mažai arba be pagelbos nuo tė
F
vu arba (draugu.
I raugu. Lankydami
Akolegija jie <r * d i paežiu laiku
<*
rasti koki darba, ir patys užsimoket i už mokslą.
Wunwr.Mi¥;wvx
Jwvw*«nw»WCWA
J
1
.1
Raportai isz invairiu kolegi
jų Su vienytose Valstybėse pa
\’oki>zka szei mvn a Gridie’u atvažiavo isz Vokietijos iii A merika
kii- rodo, kad didelis nuoszimtis
’nes ii.njo p-\ veninio del d e^iimls barnu. Pirmiausi* at va žia\ o juju \ \ riaušes >s'Clur*
’n
1, A0*11"s. >
ris pirko tarnui M iczigano valstijoj, iszdirbo lanka ir kada buvo viskas pai fengt|OB pri studentu dirba. Kaikuriiiose
ėmimo tėvu, nusiuntė žine kad al važiuotu. Paveikslas parodo visa szeimvna, kaila iszltpo isz universitetuose apie 75 arba 90
Įirocenlas studentu mažai gau
la iv o New \rorke,
na, arba visai negauna,J jokios
v*"
X9F
pagelbos nuo Levu, ir
i apie 45
ęlii t
K
M
.MtiKlentn Sii"
nuoszimtis visu
įiefl
i
M
1^.. «2
1
vienvtose
Valstvbesi*
užsidirba
•
•
Sv rtt*
«•
del savo iszleidm Kolegijos pa
’į
■J?
Pk
1
' ’X*
ž*v
geidauja net urtingu vvru ir
fe‘d
’ iy
Tu ?
<tz
WCLllI
u whqga
1f
merginu nes jie sanžiningai
IMK
(4 i > *
mokinasi.

pirkirto baisiu aki. Daktaras
žaiduli susiuvo.
— Elenora Uzeslauckiene
isz South Lehigh avė. dasipratus kad josios Juozukas reikalauja nubaudimo, pagriebc
::
szepeli ir pradėjo c 4 .11
krnpyt.” Pakol Juozukas iszsprndo isz ranku savo prisiegeles,
tai neteko szmotelio uoh(‘s ir
buvo visas sukruvintas. Albe
gi as pas skvajeri
apskundė
*)
‘ ‘ miela paeziule o kad toji
negavo $500 belos, likos užda
ryta kozoje pakol neat sirado
žmogelis kuris už ja uždėjo
kaucije.
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kad
už daug szelo šluboje ir szeimyna negalėjo tolinus nukens1 i jo pasielgimu, Vasilus Sokoloski, 23 metu likos uždary
tas kozoje ant atvesimo. Bū
damas uždarytas kokia pusva
viri-zininkas policijos
landi, \ii>zininkas
Petrutskis nuėjo suramyt Va
nilių. bet tasai nereikalavo jo
nes
kio .-uraminimo, nes
kabojo
siist iangias aut diržo. Pasikoridi tuojaus nuleido,bet gyvast ies jame jau nebuvo.
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Kontraktorius ir Statytojas.

1 n vairios kolegijos turi viso
kius laimėjimus gabiems stu
dentams. Patartina apie juos
sužinoti pirm stojant kolegi
jom Norintiems stoti kolegijon,
patartina pasirinkti kolegija,
ir isz to.^ kolegijos jiareikalauli
katologo kuris duos pilnas informacijas apie visus dalykus
sl'’deniams. Tie katalogai gan1 >»< nii <h
. l> kai.
k a i.
l’.L.I.S.
narni
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ANT PARDAVIMO.
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Dirbantieji studentai neturi
bijot is kad in juos žiūre s su pa
'i?
žeminimu. \'isi lokius studen
tus gerbia. Beveik visi univer
b
sitetai ir kolegijos turi kokias
'J
ji.
4N
nors organizacijas teikiauezi.is
A
. >* k*“*j
Jpagelbos
surastii
tinkamus
surast
ffiū '
darbus kuomet studentai lanki )
mokykla. Paprastai tos organizaeijos vadinamos ‘“‘darbo
darbo ”
c*
Iri u ra i arba ‘‘sau pagelbos
pagelbos”
M ii'.'olinas sveik i na J llo< I - biurai*-Jeigu prie kolegijų ner
ma r-zk i n i u s Milane laike t re lo'kiu organizacijų ta darba at
lieka Jaunu vvru
arba Jaunu
•
ežio apvaikszczi ojimo knda tai
K r i k szc z i o n i s z k a
a pelne vadovy.'ta aut Italijos Moterų
M IISsO
19 ) mete. Miissolinis
\aldo
avo ranlco'in
\i.-a sklypa no■ ■
nuts lenais
i
vic-zpalauje ka-
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Fascistai Sveikina
Savo Vada Mussolina

$

Parsiduoda labai gera farma
(ūke) prie pat mokyklos, prie
gero kelio, netoli nuo miesto.
Žeme labai gera, dailus klevu
sodas, visos tnlszvs darvti sirupa. Parsiduoda labai pigiai, tik
už puse prekes kiek farma ver
ta. Kita farma parsiduoda di
dele su gyvuliais, su visom masziuom, labai geroj vietoj tarp
trijų miestu ir geležinkeliu
prie geru marketu. Del plates
niu žinių kreipkitės prieSimon Nauvalis,
R. F. D. No. 2.
t .99)
Woodstork, \ ’t.

Priesz
teisėja,
Ml
John P. MeGoortl.y,
M e( rOOl't l.y, kriminaliname teisme, buvo negrineia
ma byla I ri.iu Roselan liecziu,
U
***“*“* ‘
-,-1 j un
«w l
,4rtn
ju tarpe jauno Liet u\ i o Antano Susnio, kaltinamu už gin
kluota užpuolvima apipleszi•1 4 mo tikslais ir u z paszovimn
polieisto.
— R u (_r piuczio H d.. 10 v.
ra 11 n.'.
j
ryte, prie Stato ir 29 gatviu
du negrai
g;‘.<i nuszove I net u v i
' >•
William Jakueeviezia, 8465 S. M
A.
V'V''
Escanaba
it
r
r
cago.
sS>
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a
Buvo tu d\ ieju negru
teismas. Negras Lawrence S\vee-1
y
ney prisipažino teismui, kad|
:$<:į
K a^sG
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tai jis nuszove Jakueeviezia ir
f
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tapo nuteistas visam amžiui
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kalėjimam
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— Karolis Kai ris, J.) 1!).,
!
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2309 W’. 19th Si.. nusipirko'
.KY .
i
ANT LENGVU ISZMOKESCZIU
S5
f
nauja automobiliu ir su savo
i?
7
ft
I
TO 7i TO 7Z 7% TO ?i TO TO TO 72 Yi 72 Ui 7S TO TO TO 72 TO TO TO TO TO TO TO X TO » TO TO R
B
draugu, Juozu Grigonio, 2339
k’ įR>
i
w
S. Hoyne Avė., iszvažiavo pa
R
I
Ž
sivažinėti. Prie 23 ir Western
.<■
ft
Mo
fe
K
gatvių juos patik<» didele IIPK
Ly’ife*'
i laime: susidūrė su gatvekariu.
N
a
K
.
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R
Abu juos nugabenta in Szv.
D
v
ft
M
«
V»5*
/\ntano ligonine, kur K. Kairis
Iii
Xr
ft
wi mm e
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51
<
r
fe
pasimirė, o j. <»rigonis
uli
ft
A
k
Į
A
ft
K
ft
sunkiai siižeisttis.
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/r .iri
ft
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A
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I žmusztojo K. Kairio lai- r
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nW
K
ft
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■ tiitriV
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dotuves bus isz jo dėdės namu,
■ r:ftft
New
Vorko
prohibicijos
agentai
S-.'-fe.. fe
užtiko
farma
Hunts
rp
ft
U'/: y
4002 Brighton PI. in
Uautisz
Point, kur augino 1 ndijoniszku s apynius, isz kuriu dirbo geft
M
fev.
A
kas kapines. Velionis yra ki ryma vadinama
rs
v*j
MauiJL^
T s.\?ir t. <
K
ft
14
I aisheesh ’ ’ n no k u rio žmogus greitai ap<sl
ft
les isz Bamigalos parap.. I li svaigsta. Visus,
1
■i
apynius sudegino ir farmer! nubaudė piidgisz’
i
or
Mrs.
Diuiton
W
hite
isz
West
ft
rnevežio apskr.
kai.
ft
Roxbury, Mass, turi nepapras
ft
r>T<\
ta peteliszkia kuri yra labai
ft
ft
pripratus prie savo ponios
ft
senei Mrs. White rado pusgy- ?ttX?TOTOJ&TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO-»WTOTO»:TOTOTOTO»TOTO»»
!<’rvtv.^ x via peleiiszke ant lango, nes
Pajeszkau Joną Szugždyna.
• v.,
taja diena buvo szalta.. Atnepirmiau
gy\eno W’oreester,
Nauji Pianai nuo................................. $275.00 ir daugiau
(
■kr
kambarį
ir
sze in savo iszilta
.......................
>
N.<.
Mass. paskiau iszvažiavo in
Nauji Pianai su mandoline intaisi. $390.00 ir daugiau
s
į
'keliu
valaudu
poteliszke
F 6*
po
ĮAy
Lietuva. Girdėjau kad vėl gryL •
fe'
xr
ii
atsigavo ir atlėkė tiesiog anL
Koncertinei Baby Grand Pianai.. .$575.00 ir daugiau
žo in Amerika, daigu kas apie
<
%
x
josios pirszto. Kur tik mot ere
ji žino nuddžiu
meldžiu praneszt ant
i i- >.ii
Ampico Koncer., Grand Pianai nuo.. .$1,975 lig $4,200
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Nepavelino Augyt

Indijonjsz ku Apyniu Czionais.
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Dėkinga Peteliszke.
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i ANT PIANU, PLA YER-PIANU |
B KONCERTINŲ GRAND PIANU $|
| IR REPRODUKCISZKU PIANU
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David A. Ebberts

Daugelis studentu gauna sa
vo užlaikyma tarnaudami prie
stalu, kaipo suvaldytojai, arba
virtuves pagelbininkai kolegi
jos valgio vietose. Kiti dirba
prie mokytoju ir yra visa eile
visokiu darbu studentams ku
rie nori užsimokėti savo leszas.
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Szimta akeriu larma,
fa rma, geri
namai. Dvi rnvlos žemiau Lake
Side ir ’ i myliu? nuo Steito ke
lio.
ti).18
W alter Grube,
1 >arnesville, Pa.
BoxJJ
:

rodo, jog per vienus metus 564
$215,000.
studentai uždirbo
Columbia Universitetas rodo,
jog per melus, 722 st udentai
pristatyti prie darbo ir uždir
bo apie $100,000.
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PARSIDUODA FARMA.
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Anglu
A li I dz; u re> i u Pol |>\' i 1- spauda pranesza, kad Mike
1les >uda SaiMo menesije. likos Janasziek, naszly? isz Ranton,
pa k v ie> t a i s Mi'. P. Pronckevi- nuszove mirtinai sa\'o mime
Mare Rahic. mot iua zeszi u
czieiie n Sp pa - Kui ca>.
vaiku, kuri persiskyrus su sa
vo vvru. Žudikas iezkomas.

r

KAIP NETURTINGI
STUDENTAI GALI
LANKYTI KOLEGIJAS

rn

Tie biurai atsar*
giai organizuoti ir sistematiszkai veikia. Jie susinesza su vi
sais miesto darbo darbdaviais
ir turėdami suraszus studentu
kurie jeszko darbo suveda
darbdavius su darbininkais.
Yale Universiteto raportas
žmonių mano,
zmoniu

Atvažiavo Isz Vokietijos Farmeriaut Miczigane.

Pittsburgh, Pa., .—

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie dauginus dasižinokite ant adreso.
V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
(t. f.)
Mahanoy Citv. Pa.
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Akmenis Užgriovė Tuneli.
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Teipgi pas jin gausite blekines
lubas, atlieka visokius patai
symus apie namus ir 1.1.

1127 E. Pine St. Mahanoy City.
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Mt. (’armel, Pa.

W. TRASKAUSKAS

Pajeszkau savo kaimynu, Jo
ną ir Juozą Peczenka ir Elzbieta Perženki u te i isz Suvaiko
gub. Gyžu parap. Rudos kai
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo mo. Kitados gyveno apie Sheautomobilius del laidotuviu, kriksz- nadori. Tegul atsiszaukia ant
tiniu, voseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
(2t.
adreso.
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
Tarnas Bet re viržiu
KVITU knygele Draugystėms del isz- 227 Linden St. Minersville, Pa.
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
CRABORIUS MAHANOY CITY

J
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mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c

11

KVITU knygele Draugystėms del Ka- DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama
sioriaus nog sudėtu pinigu ant kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
Preke - - - 25c. lapiu, popierini apdarai.
susirinkimu.
Preke 25c

H

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANPY ęiTYj PA. _ ___

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,

MAHAN9Y CITY, PA.
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ISZMOKEJIMO ISZLYGAS PAGAL JUSU NORA
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Staugia szunelis budėja,
iV
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Gelbėkite mane bedoja,
*Z x
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Teip bo'ba mane spaudžia 1
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1
ji
- A 25
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Jog net szunelis staugia. •
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Ne uždengei gerai kreiga,
A
• Tai vanduo in grinezia bėgą >
io
Jaigu bėga, tegul bėga,
>
I
Tegul ir mano boba iszbega.
X'
Jaigu fo džiaugsmo sulaukczia
r ■ 1 ■ ? i/ŽŽŽL
Pa veikslas parodo užgriauta Wabash tuneli arti Pitts- Tau visa stogą apnuogyczia.
burgho ant kurio užgriuvo dideli akmens isz priežasties tan- KANTICZKOS arba giesmių knyga,
ką us lietaus G a Įima supranti Jcoki tai buvo akmens jeigu su paprastais kietais apdarais. Preke $1,
daužė plienines sztangas tilto kuris stovi tuojaus prie tune Su geresnels apdarais, preke $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
lio. Darbininkai dirbo sunkiai per keliolika dienu pakol iniMAHANOY CITY, I*A.
yęrtg akmeniu nuo tunelio.
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Senus Pianus ir Fonografus paimame mainoms.

Turime senus Pianus kuriuos gvarantiname ir parduo
dame nuo $50.00 ir daugiau.
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ATVEZAME PIANUS IN JUSU NAMUS DYKAI
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Raszykite o prisiunsime jums katalogą.
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J. LIZDAS MUSIC STORE
477 S. MAIN ST., WILKES-BARRE, PA.
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