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ISZ AMERIKOS
UGNIS LIGONBUTEJE, 18 

KŪDIKIU ISZGELBETI 
SU MOTINOMS.

Jersev Cit v, X. J.
niolika naujai gimusiu kudi-

Aszt no-

50 ANGLEKASIU
UŽGRIAUTI

KASYKLOSE
ISZ LIETUVOS

— i -

DAR BELAISVIAI
ISZ LENKIJOS Isz Visu Szaliu

0 Lambert ulyezios,

i kesdoszimts 
kiu su juju motinoms likos isz- ' 

ugnagesius, kada
moterų ligonbuteje' 
A rm v

gelbėti per 
ugnis kilo 
Salvation 
Hospital.

Ugnis k ii

Maternity

l )

Ligones

Altoona. Pa.

nuo negerai m- 
vestu eleklrikiniu drain, kuri 
padare daug bledes.
su vaikais likos priglaustos ]><*»• 
artimus kaimvnus.

PALIKO BARBERIUI
VISA SAVO TURTĄ.

— William G.
Morgan. kuri< per daugeli me
tu laike bizni, mirdamas, užra- 
sze savo barberini Emiliui A. 
Vetter'ui ( skųst barzdžiui) vi
sa savo turtą susidedanti isz 

tai, kad su 
pasielgdavo, 

skusdavo ir niekad in 
ji nekalbėjo kada ji skuto.

DALAIKE SAVO 
PRIŽADEJIMA.

Boston, Mass

turtą
14,700 doleriu, u z 
juom mandagiai 
lengvai

savo kitais 
pri žadėjimą,

padare 
nepaliaus

— Kada Juo
zas S. Donovan buvo vaiku, su 

Irau gaiš 
kad

sunkiai dirbti pakol nesurinks 
milijoną doleriu.

Sziadien Donovan turi tik 
45 metus ir paliovė dirbti. Bu
vo* jisai agentu automobiliu ir 
kada jojo prižadėjimas iszsi- 
pilde ir dasidirbo milijoną do
leriu, dabar pasilsės ant senat
vės.

• •

TURĖJO 40 PACZES 
PO VISA SVIETĄ.

Chicago. — Ana diena sūdąs 
perskyrė pana Weixler nuo jo
sios vyro Jono V. Weidemier, 
.50 metu, kuri pripažino sudžiui 
buk josios vyras turėjo net 40 
paezes visose dalyse svieto. 
Kada už jojo isztck<>jo, jisai

visose 
j(>j<>

iszviliojo nuo josios apgavingu 
budu 13,000 doleriu.

badai
savo pacziules daugiau 
ant dvieju milijonu doleriu — 
apsi vesdavo su turtingoms 
merginoms ir po trumpam lai
kui ja i sės pamesdavo, 

auku. I

WeiderUeier
paczi ule<

prigavo
k a i p

su

jesz Ro
damas nauju auku. Pacziahi 
mieste Cliicage turėjo net ketu- 

ap>ivede po

Dažiureto- 
tyrinejima

res su kurioms 
svetimoms pravardems.
$16,000 DINGO ISZ ANGLE

KASIU LOKALO KASOS.
Pittston, Pa. — 

jai kasos padare
anglekasiu lokalo No. 1607 ir 
apreiszke ant susirinkimo kad 
isz lokalo kasos dingo 16,000 
doleriu o kasoje randasi tiktai 
225 doleriai. Kasijerius Lynch 
kalba, buk vienas isz globėju 
kasos atėjo pas ji kada jojo ne
buvo namie, pasiėmė bankiniu 
czekiu kuriuos iszmaine ant pi
nigu. Lokalas užmetineje 
Lynch’ui, buk jisai pats pini
gus prisisavino, 
eina tolia us.

UŽMĖTĖ PACZIA 
ANT PECZIAUS.

Wilmington, Del. — Mrs. L.
, mirė 

czionaitineje ligonbuteje nuo
baisiu apdeginimu kokius ap- 
laike kuczios vakara, kada jo
sios girtas vyras Edvardas už
mėto jaja ant karszto pecziaus. 
Kazlauckas pats baisiai apsi
degino rankas ir turėjo būti 
nuvežtas in ligonbuti kur ji 
sergsti palicijantas. Dvilekos 
metu sūnelis mate visa atsitiki
ma ir pranesze apie tai palici-

Vyri nejima iT

Kazlauckiene, 40 metu

Mexico City. — ’Liktai pen- 
anglekasiu 

o asztuoni
isz Dalau kasyklų 

baisi

25 
mirs, likosi u‘gyvi 

iszgial bet i 
kuriose kilo 
valst ije ('iialmila.
apie szimtas anglekasiu 
leido in kasyklas 
kad sztai eksplozije
(‘leki riki n i<> d ra t o kuris uždegė 
gaza. Apie pust' anglekasiu da 
nesurasta. Daug naszliu ir šie- 
rateliu 
sa \ o

tas per 
pas kuri 
burdo ant 
A ve.

Kaunas. (Elta). — 
ekonomine delegacija

eksplozije, 
Taja diena 

nusi- 
prie darbo,

kilo nuo

apverk ineja 
tėvelius.

sziadien

MANO REGISTRAVOTI 
VISUS ATEJVIUS PO

NAUJU METU.
Waliingtonas. — Kai tik po 

szveneziu kongresas vėl susi
rinka. darbo sekretorius Davis 
žada tujau pasiūlyti instatyniu 
prajektus, palieczianczius imi
gracija ir ....... t
Valstvbese

Svarbiausi
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I1SOVIATAI UŽDRAUDĖ 
APVAIKSZTINETI

KALĖDAS.
Ryga. — Rusiszki darbinin

kai ne buvo baudžemi už neat- 
darba per Kalėdas,

kaip tai seniau buvo baudžemi. 
Soviat u 
ta, 
ir 25
pasilsiu

!■

4lBAISUS TVANAS
RUMUNIJOJ; DAUG

ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
Viediiiii--.

užėjo Tran-ilvanijoi 
Rumunijos.
gere, kurie nžiifio ant

Kaunas. — Sziu metu Lap
kriczio 23 d. einant Lietuvos ir 
Lenkijos Raudonųjų Kryžių 
susitarimu, i n vykusi u Rygoj 
Spalio m. 2 d. Lenku Raud. 
Kryžiaus atstovas [Tnitbnov- 
skis perdavė Varėnoj Lietuvos 
Raud. Kr. ingaliotiniui d-rui 
R. Szliiipui politini belaisvi 
Stanslova Blinstrupa. Isz mu
su puses Lenkam buvo gražinti 
trys vaikai: Elena, Boleslavas 
ir Vytautas Prvverai. Be to, 
abieju Raud. Kr. atstovai susi
tarė susitikti Varėnoj sziu me
tu Gruodžio
polit iniais belaisviais 
pavardes bus velau nustatytos.

DAUG SNIEGO NUKRITO.
Kvėdarna. (“V-bes

visa savaite stiprokai 
purvynus ir pelkes aptrauki 
ledine pluta, 
gerasis dangaus 
nepaszyksztejo ta

ejima in

valdže iszdave dekre- 
kuris pripažysta dienas 25 

“dienos 
Rosijoi, bet

LIETUVOS SU RUSIJA 
TAIKOS SUTARTIES 

VYKDYMAS.
Lietuvos 

.. C* kJ < 1 ( > su
vyriausybe tarp kita ko tarasi 
ir liecziancziais taikos sutar
ties vykdymą klausimais. Vie-

— “ Liet n-
gražinimas. Nu-

Dideli tvanai 
daliję 

I )a ug žmon i u pri- 
I stogu ir 

medžiu. Szimtai likos Lzgclbe- 
I i per vaisku.

Staigus sutirpimas 
ant kalnu, pripildė upes kurios 
iszsiliejo isz loviu, užliedamos 
visa aplinkini', 
grinezes, g;

Žmonis mate 
dviems kūdikiais

NUŽUDĖ BUVUSI BURDIN- 
GIERIU KURIS JAM PA

VERŽĖ JOJO PACZIA.
Pittston, Pa. — Jonas Gor- 

czi'iis'ki, 3
praeita sanvaile likos nuszau- 

1 huninika Visniovski 
kitados radosi ant

720 Thunkhannock 
Kada Gorczenskis nera

dęs savo paezios namie, nuėjo 
jeszkoti ir užtiko abudu užpa- 
kalije st ūbos. Szove in burdin- 
gieriu, užmuszdamas. ji ant 
vetos, paczia intrauke in stuba 
ir užrakino tam paežiam kam- 

kuri innesze lavona 
josios mylemo. Vėliaus motore 
kirviu iszdauže duris ir pabė
go. Ant szaudymo atbėgo pali
cije, kuri Visniovski aresztavo- 
jo. Ant slieetvos pasirodė buk 
nesmiei jisai užtiko savo pa- 
ezia keksziu urvoje Exeteri’je 
su Gorezensku ant kurio užklu
po, burdingieri.s jam ūždavo 
gilu žaiduli ant veido. Sužeis
tasis nusidavė pas daktara 
idant jam susintu žaiduli ir su- 
gryžes treczia valanda namo, 
neradęs savo paezios namie, 
iszejo josios jeszkoti ir vela už
tiko abudu. Nelaukdamas dau
giau nieko 
Goi’czenski.
BAŽNYCZIOS TURES 

MOKĖTI PADOTKUS UŽ
RODYMĄ PAVEIKSLU.

Harrisburg, Pa. — Nuo ko
kio tai laiko bažnyczios pradė
jo rodyti krutamuosius pa
veikslus ir laikyti kitokius pa
silinksminimus pef‘ 'ka Legis- 
latura dabar mano invvkdvti 
naujas tiesas idant visos tokios 
bažnyczios turėtu mokėti pa
dėt kus panasziai, 
teatrai. ’Pasai jiapratimas 
dymo krutamuju 
bažnycziosia labai prasiplati
no, ypatingai 
miestuose, na ir daejo prie to, 
kad turės mokėti padėtka, jai- 
gu nusprendimas generaliszko 
prokuratoriaus Gollman bus 
invykdytas.

MOTERE PASZOVE 
MIRTINAI VARGONINKA.

Baltimore, Md. — Leopoldas 
Sandra kovskis,
Lenkiszkoje kata'likiszkoje pa
rapijoj S
John Hopkins ligonbuteje 
kulka szone. Vargoninkas 
skambino ant piano laiko per
statymo kuri losze vaikai isz 
parapijos. Staigai pribėgo prie 
Sandrakovskio Julia Tymiene, 
paleisdama szuvi isz revolve
rio, pataikindama jam in szo- 
na.

Saloje kilo didelis sumiszi- 
mas ir perstatymas jiairo. Pali- 
cija aresztavojo moteria, kuri 
nenorėjo nieko iszaiszkint del 
ko szove in vargoninka. Mano
ma, kad tame yra kokis mei- 
liszkas skandalas. ,
LIETUVE GAVO

NETIKĖTA KALĖDŲ
DOVANA, $990.

New Britain, Conn.
kas, turbūt, teip nesidžiaugia 
tavo gautomis Kalėdų dovano
mis, kaip viena vietos Lietuve, 
pono Stanley Kriszeziuniene. 
.Jos dovana buvo visai netikėta 
ir nesvajota gauti. Ir dar ko 
kia dovana — 990 doleriu gy
vais pinigais! Ir ji pati nežino 
kas buvo jos Santa Claus. Ka
žin kas, nepadavęs ne savo 
vardo, ne adreso atsiuntė jai 
990 dolerius popieriniais pini
gais, ir visa. Tiesa, priesz pus
antrų motu p. Kriszcziuniono 
pamoto visa .1,000 doleriu. Ji 
mano, kad radėjas dabar jai 
tuos pinigus gražino, pasilai
kęs $1Q radybų. Sziaip ar toip, 
vis tik tai buvo jai didelis ir ________ J— _______ «*

barije in

nas tokiu klausimu
vos met rikos”
tarta skirti iisz abieju pusiu po 
du -mokslininkus 
metrikos

bonusus
1 jotuvos 

” klausymui galuti
nai iszspresti. Isz SSSR 

puses

i 4 

klausymui smego
, I

Gruodžio kaipo 
’’ visoje 

nieko nesako apie apvaiksz- 
cziojima l’žgimimo Kristuso.

Per paskuiinius tris metus 
Soviat a i davinėjo
t joms darbininkams kurie dir
bo per Kalėdas ir Nauja Meta, 
bet taip mažai pasinaudojo isz 
tojo paaukavimo, kad kome

tų rojo paliauti kova 
prieszais Kalėdini Dieduką.

RUSISZKI POPAI 
KERPA PLAUKUS.

Moskva. — Dabar Rusiszki 
popai pradėjo kirpti plaukus ir 
skusti barzdas. Daro tai del 
sveikatos ir del parankamo ir 
nedarvti i>z savos sarmatos isz 
szalies žmonių kurie 
mažai turi paguodones del Ru- 

i siszku popu.
Nuo revoliucijos laiku ir 

persiskyrimo bažnyczios nuo 
valdžios, daugelis Rusiszku po
pu ir net viskupu pamote dėvė
ti dvasiszkus rubus, nes persi
tikrino kad dvasiszki rūbai ne
davė jiems jokios paguodones, 
bet 
ant juju paniekinimu ir negalė
jo a])laikyt jokio darbo.

vy
riausybes puses nusistatyta 
iszspresti ta kalusima Lietuvai 
palankiu budu.

Be to, buvo 
miszku, kurie taiOcos sutartim 
duodami Lietuvai eksploatuo
ti. Pasiūlyta tas klausimas ga
lutinai. iszspresti teip pat 
skyrus komisija, in kurįa inei- 
tu isz abieju pusiu po du atsto
vus. SSSR atstovai tam misz- 
kui eksploatuoti pasiūk' steig
ti miszria prekybos bendrove.

kalbėtasi del

pa-

15 d. pasikeisti 
kuriu

nnneszdamos 
gyvulius ir žmonis.

\ y gc su 
buvo ne- 

szama per vandeni. Vyge apsi
verto ir 
moteres likos nunertos kurios 
stovėjo prie namo, penki užsl- 
musze szokdami isz namo kada 
tasai apsiverto ir pradėjo deg
ti, medis ant kurio užlipo de
szimts žmonių apsiverto ir visi 
prigėrė. Tvanas buvo taip no 
tikėtas, kad žmonis neturėjo 
laiko jeszkoti saugesniu vietų. 
Manoma kad apie penki szim 
tai žmonių {iražuvo.

kaip

ni.-tai

J , vaikai prigėrė, trys

o

kor. -— 
szalo;

t

1 d. Gruodžio
szeimininkas 

t kieta ledo 
pluta apdengti storu sniego 
sluogsniu. Žmones džiaugiasi, 
kad iszpalaidavo juos isz klam
paus purvyno ir 'kad pa taisė 
gera rogių kelia — ko seniai 
lauke.

Jungtinėse 
zius atei- 

sumanv-

VISUS 
gvvenat 

j‘>
mai, kuriuo- darbo sekretorius 
praszys kongresą tuojau 
st y t i, yra:

Regisi ruot i 
ir

vius.

svar- paleido szuvi in

sniego
ir taip

visus esan- 
at vvkstanczius in 

X’alstijas ateivius,

L 
ežius 
Jungtines 
idant tuo budu vyriausybe ga

ilėtu lengvai susekti ir depor
tuoti t k ius, kurie neteisėtu bil
du yra atvykę, ar atvyktu in 
Jungtiueii valstijas; Sekreto
riaus Davis apskaieziavimu, 
skaiezius invairiais 
bandos keliais 
szi kraszta ateiviu 
bar t a r]) 1,000,000 ir 
asmenų.

2. Esama j i imigracijos in- 
statyma pataisyti teip, kad bu
tu leista importuoti daugiau 
tokiu darbininku, kuriu Ame
rikos pramoninkams 
gai reikia, nepadidinant te- 
cziau nustatytos 
krasztui kvotos.

Nustatvti kvota 
kai, idant sulaikius 
i>z to kraszto imigrantu kiek 
viena karta, 
nems valstijoms jirireikia kiek 
daugiau darbininku.

PATI INSKUNDE
GUBERNATORIUI 

SAVO VYRA.
Shamokin, Pa. — Negalėda

ma apmals'zyti savo vyra nuo 
gerymo ir pardavinėjimo mun- 
szaines, pati Krano Boczeniko, 
kuris laiko “Miners Hotel, 
nusiuntė gromata 
natoriu Pincbota, 
ant vyro ir melde idant jai pri- 
gialbetu apmalszyti josios vy
ra. Gubernatorius paliepė pa- 
licijai padaryti ablava ant lie
telio kur rado 113 galonu mun- 
szaines, 8 galonus alkoholimis 
ir kitokiu geiymu. Boczenik 
likos pastatytas po 1000 dole
riu kaucijos lyg teismui.

NEDAVE ISZVEŽTI 
PACZIOS IN LIGONBUTI.
Wilmington, Del. — Andrius 

Cikockis, barberis, laikantis 
bizni ant 901 Linden ulyczios, 
užrakino visas duris ir neinsi- 
leido palicijos, kuri atvažiavo 
su ambulancu iszvežti jojo ser- 
ganezia paczia in ligonbuti. 
Motore sirgo ant uždegimo 
planežili. Du kartu palicije 
bando insigauti in narna bet 
buvo a Įspirtais per Cikoeki. 
Ant galo sesuo serganezios mo
teres apskundė szvogori, atva
žiavo daugiau palicijos ir An
driu paėmė su savim. Ant pa
licijos sake buk neturėjo pini
gu ant nuvežimo paezios in Ii- 
WAn'kiil!

•>

Isz Vokietijos
su

su S0,

PAGAVO PABĖGUSI SU 
80,000 LITU.

Kaunas. — 
pranesze, kad Miunchene
imtas nesenai pabėgės 
000 litu valdiszku pinigu Klai
pėdos uosto kasininkas lori
cas Bolcas.

apskaicziavimu 
kontra■ 

insigavusiu in 
siekias da- 

1,500,000

ypat in •

kiekvienam

Meksi- 
plaukima

kada tik pieti-

Miners Hotel J I

pas guber-
su skundu

kaip moka
ro-

paveikslu

mažesniuose

vargoninkas

r. Kazimiero, guli 
su

szone.

Nie-

#H»I

SIDABRINIAI fINIGAI 
JAU PALEISTI 

APYVARTON.
Kaunas. — Lapkriczio 26 d. 

Kaune apyvartoje jau pasirodė 
sidabriniai pinigai, sidabrines 
monetos po 1, 2 ir 5 litus. Ade
no lito monetų didumo 
kai]) metaliniai 5 centai,
kiu litu mneta bus beveik kaip 
buvęs Rusu sidabrinis rublis.

jau paleista

bus
Pen-

i c

ir
1”, 
ar-

VI

— Lietuvoje 
apyvartou sidabrines monetos 
po I, 2 ir 5 litus. Vieno lito mo
netose iszkalta skaitmuo 

“vienas litas’’
žuolo szakele. Dvieju litu mo
netoje iszkalta skaitmuo “2’’, 
žoždžiai “du litu’’ ir nitu sza
kele. Penkių litu monetoje sto- 

“5”, žodžiai “penki litai
ir žydinti tulpe.

Ant kito puses visu monetų 
iszkalta Vyties ženklas, Gedi
mino stulpo ženklas, skaitmuo 
“1925’’ ir žodžiai “Lietuva 
Republika.”

VAGYS DARBUOJASI.
Lekecziai, Szakiu apskr. 

(“V-bes” kor. — Sziornis die
nomis nežinomi vagiliai pas 
Adlfa Pertika iszplesze bites ir 
iszvoge medų bei obuolius, ku
rie buvo supilti in tuszczius 
avilius. Paikiaus Baltraus Lat- 
vaiezio pavogė sviesta, o Anta
no Rinkaus, jau trecziu kartu, 
krautuvėje isz redžisterio isz- 
vogo pinigus. Mat pinigu pasi
vogė, nusipirko degtines, me
dum pasimiesze ir užkandžiu 
pasirūpinę, nekurie jaunuoliai 
kele balių per naktis. Lekecziu 
policijantai, labai gabus vyrai, 
— jau viena jaunuli 
Racziukaiti suėmė ir 
kalėjimai! nusiuntė; jie tikisi 
kad ir daugiau suras.

ISZ MUSU KAMPELIO IN 
ARGENTINA.

Szimonys, Pa ne v. ap.

žodžiai
J >

Prana 
Szakiu

t

— Isz 
ežia pradėjo apseziai važiuoti 
in Argentina. Vyksta pali'ko 
net savus ukius jauni vyrai ir 
merginos, kas pas gimines, 
draugus ir pažinstamus.

Kai kurio seniau iszvyko 
nenoromis pranesza del nedar
bo ir sunkios būties ‘4 iszgirtį-

SOVIETU UŽSIENIU 
KOMISARAS CICZERINAS 

KAUNE.
Ryga, Latvija. — Nežiūrint, 

kad jam teko labai intemptai 
dirbti, vedant portraktacijas 
su Lenkais Varszuvoj, su Vo- 
kiecziais Beri i ne ir su E ra ne u- 
žais bei 'Į'urkais Paryžiuje, so
vietu užsieniu komisaras (’zi- 
czerinas vakar atvyko in Ryga 
daug apvalesnis, atrodąs la
biau buržujum, no kad jis atro
do priesz penkis motus, kai jis 
buvo ežia sustojęs, važiuoda
ma in Genevos konferencija.

Vakar vakara Ijitviai surou- 
sze Cziczerniui dideli bankieta 
garsiuose
rūmuose, kur sienose dar kaba 
milžiniszki buvusiu caru pa
veikslai. Tame pokily Bolsze 
vikil užsieniu ministeris buvo 
geniausiai už visus apsiredes.

Juodųjų Gaivu y >

NELAIMINGAS
ATSITIKIMAS
Szakiu aps. —Braziūkai, 

Szio kaimo pil. gryždainas isz 
miszko su mallkomis sz. m. 
Lapkriczio men.
1 iams pa s iba i d ž i u s, 
užkrautu malkomis vežimu ir 
m i r t i na i u žs i m it sze.

sz.
21 d, 

apvirto su

PRANCŪZAI

ark-

ISZGAMA MOTINA 
NUŽUDĖ SAVO 

PENKIS VAIKUS.
Krokavas. — Tarnopoliaus 

palicije atidengė baisia žadins
ią kuria ja baisiai per^eme vi-ta kuria ja baisiai pei 
si aplinkiniai gyventojai.

Likos aresztavota kokia tai 
Jevdoksijc Sulaiycka, inaskal 
ka, kuri savo rankomis nužudė 
savo keliu menesiu senumo kū
diki.

Kada ant sūdo pradėta jaja 
toliaus kvosti, prisipažino, kad 
yra nevedus, o norėdama nnda- 
vineti mergina, nužudė priesz 
tai keturis kitus naujai gimu
sius kūdikius metuose 1916, 

o paskutini 
Žudintoja

1917, 1922 ir 1923 
nužudė 1925 mete.
apkaltino ant deszimts metu in 
kalėjimą.

RUSAI UŽKLUPO 
ANT AFGANISTANO 

RUBEŽIAUS.
BolszevikiszkiLondon. — 

kareiviai perėjo per Afganis-
tano rubežiu, nužudė keliolika 
afganistaniszku aficieriu be jo
kios priežasties, apiplesze ke
lis prierubežinius kaimelius ir 
vela sugryžo ant savo szalies.

UŽĖMĖ VIETAS
LEBANISZKU KAREIVIU.
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Juozas Kanaan (su kepurė) generolas krikszczioniszku
laisvanoriu Lobano, Egipte, atsisveikina

ji#>3

3į

p r i e sz i n ga i a t k rei pi ne jo

Paskutines Žinutes.
51 Bridgeport, Conn. — Ko

kis tai pasiutėlis užklupo ant 
17 metu Bertos Bvliuckiutes 
uždavęs jiai kelis ypus su pei
liu. Tokiu budu jau 12 mergai- 
cziu likos sužeistos.

11 Bnghainpton, 
Jonas Vodžinckis, 25 metu, per 
Kalėdas mirė nuo munszainio.

H Baltimore, Md. — Mies
telis Ocean City konia 
iždege per didelia ugnia.

visas 
Ke

liolika dideliu lieteliu ir bizniu 
sndege. Bledes d-aeis suvirszum 
milijono doleriu.

51 Jersey City, X. J. — Pa- 
licijautas Juozas Drodzevski, 
szove in savo paczia tiksle nu
žudymu, bet nepataike, po tam 
pats save sužeidė. Keturi pali- 
cijantai ji nuginklavo ir nuve
žė in ligonbuti.

Pranaszauja kad 
Straikas Užsibaigs 
užDeszimts Dienu

£

LAIKYS POSĖDI PAKOL 
NEUŽBAIGS STRAIKA 

SZIAIP AR TAIP — VILTIS 
AUGA KAD PRADĖS DIRBT

Xexv York. — Operatoriai ir 
anglekasiai neužbaigs savo po
sėdžio per Naujus Metus pakol 
nepadarys sziokios tokios tai
kos. Viltis auga, lead angleka
siai sugryž prie darbo tuojaus 
po Nauju Metu, gal in 10 ar 15 
dienu, uos abi szalys sutiko ant 
padarymo taikos.

Pats operatorių pirmsedis 
Inglis pasakė:
daug darbo, nes tai yra svarbus 
dalykas, kuri neatbūtinai tu
rime užbaigti be jokios per
traukos ir nėpalkiusim pakol 
daeisim prie sutąikos.

Gal už keliu dienu iszgirsime 
ka posėdis operatorių ir angle
kasiu nutarė. Geistina, kad ta
sai posėdis iszeitu ant gero del * 
visos visuomenes ir turime vii*

< c turime už

su kareiviais kuriu
UH I
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Kas Girdėt

(C
l‘J2G motas!
Mire 1B25 me

telis o
’iniijas. 
irrabo

prasidėjo 
Szale 

lopszi";
"Žale senelio — 

sza le 
įlei- 

. .. a-
Ižiojimu -vdlis.

!a.".i

kūdikis;
praeities 

szante;
(

dav ■ 
. įsi žinome .r
ii:

atne."Z mums nauja.".’
m*."Z del mil", mu."U gimimu ir

Ka gm-o atnesz
lel luinu varguoliu ’ Kuom pa

Ka mum> 
melas, ap"- ta i 
viską turime a

1925

itije, bet ka 
K a at

pažystamu !
t

t lai”/" laiminga žmonija !
Apmausi} kimo tuos kiaušy 

mus j 
( 
sztiuke ant t u svarbiu apdūmo
jimu....

Kogi t arime laukt i 
i "Z mil" per

gerai, ba tai svarbi valau 
la, valanda pergales, kuri mus

kožnas 
taji Xauja Meta ! 

Ant tikro galiu tau pasakyti 
"ka it y tojau “ 

mane, kaipo ir 
Tas ateis 

szio Naujo 
Meto ne vienas isz mus suaugu- 
"iu o ir jauipr nepergyvensime. 
Todėl bukime tvirtai", jog gal 
milžime sziam im te.

» Liūdnas tai yra daigias kal
beli apie mirti, ne viena" pa>a-

m\ lemas
p ILJ

Sau-
l(‘>.” jog taip 
tave laukia smertis.
be abejom*". Viso

F nk y:
mena mum" 
rioje nžgf."

liūdnas. ba priE(‘l x\|h‘

laja valanda, ku- 
mu-n

laja
gyva"! i". (> 

bet, apie laja baisia valamla 
privalome tankiai mi 
tai Lzmintingas daigi.'" ir nau 
dingą"-. “ Memento m<>. < ’ (at- 
."imink ant ."merties.I o įienu

■ I, ll<'"

DEL ŽUVUSIU NEŽINOMU
KAREIVIU IRANCIJOI.
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Lietuviszkos Pasakos.
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SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Apie broli vagi.
Kitu karta gyveno dvarpo

nis. Jis turėjo tris Simus, visus 
iszleido in k lesąs. Kaip suims 
pabaigi* kl<?sas,
dideli balių. Ant to baliaus su
sirinko daugybe ponybes, 
vas per balių užklausi* savo 
nu, kokius s
rinkti. Vienas 
nori I tt i, anl ras daktaru, o Iri*

Asz noriu, teveli, 
'Levas labai už

tėvas padare

r nTe-
Sll- 

tonus jie nori iszsi- 
pasako kunigu

ežiai sako:
vagimi.

* 4

bei nieko neisz 
mane, kas lai per szviesos. Jie 
mato,d<ad szviesos iszpalengv 
eina.

(I 
susi I a re bėgti 

pažiūrėti. L- jszbego, pietus pa 
inbego in 
sugriebęs 
iszsi lei< f

szvlesos
Ant galo

l’a< lar 11liko.
kambarius, 
įlietus in maisza ir

vagelis 
sumele'

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas ’ 
Visi linksmi!

Tula lenky šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku- 

I riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
naini;. l’rincipialiais liudininkais’ j iš namų. 1 . , ____

lailkail. Pargryže neberado jau j buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
valgiu ant <1 ;iIo. KaraIius

I • ’

i

i

Neleiskite
Pleišką-

ii®> jTt.. > J

, <w
i

lio. V’atris 
iiujii. C 4 karalius, kad

Amerika 
k u kareiviu kurie žuv 
joi. Anl koz.iio l< ri kszezion i "/k o 
Žydo kapo |)o\ ido Žvaigžde. T' 
1,682.

paženklins visus kapus nežinomu Amerikonisz- 
oSvielineji* Karojo ir palaidoti LTanei 

o anl
l'Taneijoi randa-k^11

ka| 
k i n

io pastatys kryžių, 
kapu

buii vagimi.” Tėvas labai 
la užpykęs, iszvare ji nuo sa
ves ir pasako; “ kad l u daugiau 
ne kojos noinkdltum prie ma
nos. Iszvare, iszvare, ka darvl.į * *'k*^
reikia eiti in svietą! Vagis tas 
ir nukeliavo pas karalių ir ta- 

sz\ iesiausis karaliau, asz 
jfcagis, mokslą pabaigiau 
iH^-sli*.".”

ar I u gerai moki vogi ?

1 !

ir pasako;

re:
CSIIIIII, 
anl v? 
<• < <

4 4

le gerove < 
tiju. Labai puiki 
naujiena. Bet mes 
nas/.anti su 
Xe del v i "ii.

Septynioliktam sziintmet i jo,lel Suvienyt uju Vai"
ir link-ma ! kada tai degino nevos raganas I .

i rgalime pra 
grvna savžine:

I ai i k i a "Zozia i 
nonžilgio 
vos

skelbia 
a t va ži uos

t a< I; 
suprato, kad ežia darbas vago 

gavo daugybe raudo 
a, sako

tu toks gudrus esi,.tai pavogk 
nuo mano paezios szi mikli žie 
da nuo pirszto.”
til< o vagelis. Ta naktį karai i n." 

karaliene, pasiėmė- 
s pasidirbo 
ir kaip lik

i >

Irani to su•

noms
Sugadinti
Jūsų

Gražumą

C

*kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie nejzali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nuaklinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 

ji nežinanti kaip 
Išmintingas teisė

jas jsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c

I

I

I
i

A

(Atsargiai prižiūrimi nagai, 
v'jjflo Hi i ura ar 

jauHioei rnadoH npredalai 
but. I at^rnyt., jeigu plaukai 
bu'i pilni pleiskanų.
Ir sktt . kad tie |kyrųn balti 
parazitai gadintų judu gra» 
iurn4- naudokite 

įįujfles 
kas vakaras per dciimt dienų

tu rtxkarCta t» t. iudoiant 
fcpsi saugosite r. u c jų 

juių

labor a tor įjos.

r v cik n nau*
nc-

N ėda-

atgulė pa" 
szaudykle. () vageli 
pavidala žmogaus, 
atėjo naktis, priėjo prie king 
to kambario, kur gulėjo kara
lius, iszpalongvo iszlupo viena

'■i'
lauiga pavidala žmogaus, 
raliu." ne miega, vislia mato. 
Vagis ki."Za ir vėl alilranke 
inkiszo pu še pa vida I 
ralius isz "Zaiidvklos
in lenda id i pro įauga. Tuo 1 a r 
pu vageli." g

<
a,

įzali lango ir pradėjo kiszti pro 
o k a

nuo 
užkietėj irtlo if 
jiems pagelbėti.

a >Z7.4

AM £
bonksj B AM LI

NO ir jo duoti kūdikiam.1' 
tik užeis lie skausmingi s 
Teisėjas byk't sulaikė 10 
motina padarė 
kyta. Dabar k

I
II
I
I

kiicmct 
iniptoiiK.i. 

I (jenų, 
vi k4 kaip buvo j 
naikiai 

neverkia, kaimynai vra 
narnų savininkas 
visi sau linksm.J gyvena.

BAMBIXO \ ra kūdikių «<*riau-iu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiau s'

i l'a kolblmas)

o 
a- 

nakl imi > jau 
užganėdini i, 

ištraukė I-Ją ir
I
I

ir
Po

pleiskanų* tuojaju linyk*.

Ruffles
v M»sti ninlcss

7 5c
p i rduodą 
po 65 c 
ticxiog ii

r/ ai

F AT). RICHTER & CO 
Berry South 5th Sts, 

Brooklyn, N. Y, Ą.

z

o, tada ka
pa ilk szlKaralius tart*: 

.,)n 
vogk mano visugra'žiausi žirgą 
isz tvarto: 
2(K>0 rnb., O 
tavo galva.’ — “Gerai,” 
ke vagelis. Karalius pristato la 
žirgą daboti tris kareivius: vie 
nas ant žirgo, o du isz szaliii už 
apinasres turėjo. (I vagis misi 
samdo skurine kumele, nuo žv

jai pavogsi, gausi 
jai no, lai nukirsiu 

‘UJ.......: ” atsa

vidala,
res:
prastu, jog
tas. Karalius

“Sz.e,
žiedą

t i

frei t a i al it ran ke 
Irebe ant žemes 
a.... ’’

pa 
iszl a 

kad k a ra H n s su ■ 
vagis vra niKzan

•>T^
i

AR KAS KENKIA JUSU SVEIKATAI? I%I I

i
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas. Jaigu jį 

Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą 
ir neturite apetito. Todėl Jus jaucziates ligotais. Jei 
norite būti sveikais ir praszalinti sveikatai pariszkadi- 
janezius

ka tarė: 
pa vogk 
<’ZIOS...

peršok i olos v i so k iais 
buvo daugeli

bl l V o

budais Anglijoj,
Ii lokiu fanatiku, kuriu užsiemi-
. ma> buvo įe"'zJko1 i taisos 

k a. i

nuo

isz Lietu
i r

I as m< »l eres
kr;HHi -*

‘ ‘ ra 
priversdavo nekal

ant prisipažinimo
ponai Smetona ir Valdoma- I prie raganystes kuriu nepapil- 

ras, kurie važiuos po musu ko- dydavI

lonijes laik\ darni prakalbas.

Niehola." Murray Buller, pre
zidentas ('olumbia 
to. yra poi 'ii i krines.

dami, 
novos prie
\ iena>

o. bai"iai jaisos kanky 
pakol turėjo prisipažyt 

kokiu ton
isz tokiu szuipu Mot i e

delio ir ratelius, nusipirko po 1 
ra boseliu degtines, o viena bu 

tok ios
kad truputi užgeni".

1 įlojau galima užmigt i.
susitaisęs apie auszra važiuoj i 

pro
netoli tvariu, kur buvo žirgas.
pargriima iii grovi ir printed 

pagelbos.
labotojai žirgo, i

leli pasilaise 
degt im

buri u.

si i prios

i"Zgirdes ta vi
lai! dabar, tu 

mano pa 
Paskui karalius begu

ledamas maustė: 
gražu žmogn nžmii."Zti: 
sako, paim."tn 
me inka."iu, 

t t ims.
isZ.sZok’o isz lov 
pelą ir, pa g

Taip ir

Todėl Jus jaucziates ligotain

Man juk m* 
o i" i 11. 

vagi ta ir iii žo 
niekas neži

Tuo ja u
<)

4 1

negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

SALUTARO STOMACH RITERIi
vagelis karaliaus

\ 1 s k a

ritmus, Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite 
jo, jei aptiekorius neturi siuskite užsakima mum, o mes į 
Jusu reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.

l a< la
padare.

os, pasiėmė I 
riebes už kojų, pa

vilko in įmikime, iszkase duo
be, iiiinei o j r užkasė. Jam beA 
darbimjant 
vagelis, pril 
lies, sueziiiĮ

rĄ
n n i versite- ! įlįs Hopkins, buvo žinomas kai- 

- j po vir."Z.inink;
siiomenes nuomone ant tikriiju į garnį. T ik

prieszais probibi j ta
1 laužo Cli žnionin. Ant galo pats

i."Z lik

kad Vi
pro langa

k a ra I i e
ir miple Ą

k Ta

inszoko
>ogo prie 

io ranka i

a
Kareiviai, 

iszgirde toki 
vienas isz j u 

eiti pažiūrėti, kas ten doda.A. 
Tas kareivis, kur ant žirgo sė
dėjo, sa ko: 
vienas pabusiu prie žirgo, 
nuėjo juodu pas rėkaujanti kc 
leivi. <) vagi." pamate" ateinan- 
ezi ii.s, 
bal"ii: 
kolei vis,

L *

j(‘<zko1 <>ju ra
vimam 

fanatikas

rėkaut i
i

re k a v ima, nutarė

mete Kiti, 
nusiuntė ant SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.

639 West 18-th St - Chicago, III. į
a 1 s/.e plo"Ztiuai žiedą. Pargryže-, 

k a ra I i us 
ežia
lienes nei kruvinas buvo. Anl 
rytojaus vadelis atnesze žiedą, 
tardanui'i “Sz\ iesiaiises karu 
linu, iszpildžan 
ma, atsiimk žiedą. I ž ta 
jis gura." dovanas.

'Poliaus bus.

Raszant aniziu, kaina

bn-i (’oru žino-

"įdėsi 
tas Szventa". AlAmink ant sa 
vo pabaigo", o 
gum, naudingu del visuomene."

kad
icze- 

selia 1 ve,
\ a i keli ii" a • *a gimine", 

ai mintis pa"iliks po tavo 
mireziai per ilgu." metu."!

Ir "ii mu"U gimiii'iiE" ir pa- 
z \ "tumaL tas pai" "losi". Xetu 
rime ko verkti n 
e u i "Z t. ir po 
mirti" i"Zplesz 
i "Z tarpo mus. 
ri»kam> Apveizdo< 
me" pa^aldv t ■ bute < 
."iorat u. dai ru } ra 
sierato-, tada mii"U pr’ 
\ ra

ir niekados to nedarai lesi.
jauslu, bl; ' ■ u.buvai

dum. neuzmir."zi apn* 
a •>3\ n

(iera

nela ba 
y pa t :i

riję. Jojo 

k a I b< > > 

X i * \\
Kdge.

k ov< >j<

P< rsimaini" 
nuomone reme."i ant 

'ma i oria u s
J»■ i ■ t1 \

karsztai pri* "Z.ai 
Tu k a nezia i 
k u rie pirma t i koji > in 
oije, permaino savo 

ba įso,

k nris 
į irob i biri jo. • 

vyru ir motorin,'

A < 1 -

pripažs I u raganium ir Ii 
udeginras ant laužo.

A k\ vian>iu v ra menulis,
] >ro Ii i b i z i 11 r i \ Lnr. v i "ka mato, bet ant

eikite judu, a-z
” Ir

ir tik lauke
nuonionia : inum la i me-

I
idant sii"i

vioiivli >u kitais prie."Z.ai." pro
\O <

UŽ") I
ne pil i na

bibicijo. “ \'isos nenmraIi"Z.k
-o.", notraliir kvailom tio- 

likti ilgai ir juju Ž!ii"iii" 
<I\ ' sa s •» But h*ri>.

v ra abejot imi.

PAJESZKOJIMAI.

Pajeszkan savo dranga
"iii Baleziu paeina

imi U" 1‘ed.,

sa v (>

Era k u

lg- 
i"Z Vii 
t j<‘Z< lo,

at rado beraudojau
karaliene; pirszlas karu-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

' -------- $---------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

tavo prisaky tI 
ga v o įprakaulio, ptisžydiszk,u. 

“Vi, poneliai, asz esini 
veži uosi degt i m* i "Z 

miestelio ir ant nelaimes ink ri
tau iii grovi." Kareiviai, pri
ėjo, atstatė žydelio vežimėli ir 
papra."Ze, kad degtine veži, ar 
neturi po burna iszgei'ti ? Vagis 
sako: “kad jus man gero pada
rei, ir asz jums gero padarvsiu ; 
szekit buteli, asz visa atiduodu 
už tokia geradejyste.
tuojau iszgere po burnele ir uu- 
įieszi* pas savo treezia kareivi. 
Ir visi trys visa buteli iszgere.

palikt*." savo
priėjo prie- tvarto, 

paskui iszpaleng\-o inejo in vi
dų ir mato, 
guli ant žemes,
žirgo irgi užmigęs taip stipriai, 
kad jis priėjės sujudino ji už 
kojos, o tas nei kukszl. Tuojau 
nuėmė nuo žirgo kareivi,
guldė ant žemos, drauge su ki
tais. Nuo visu kareiviu nusika
binėjo szobh 
davė iii

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

'Krmmio \’al>1., I ž.girejio Kai 
Mamom. J

7*55*0* '"If ''
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automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t.
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A t sid imk i me vi

;• rupiu ki
lę! !ikii"iu 
naszle- ir

e p imu 
h,-boję 

in.il> 
gi- 

■ke dar
S,, i ] mna" 

t \ be gimine- 
oekie: — tai 

j'-

i

"Zelpl i ir turėt i ;.[ 
juos, paduodant būda 

o* gana 
' i",

gy\ enimo. 
miniu žod ž
bais jno."iis >ze!.»t i 
larpavmi yra 
j‘‘- 
mano tolima" 
nieko 
paezia ir vaikus,

Ber tai ne.
♦ r

'.1. •
re

man
l I >

iminc,
neapeii' i; a'Z t nri u savo 

... t ariu apie
ka rūpintis. Xorint i. .uri savo 

uszelpt i 
ivo gimines, o ka."žin, ar ve

vaiku", bet gali kiek 
ir s;
liaii" tavo
apglol>o>

vaikai nereikalaus 
nuo juju* TTirekie 

szirdi del kitu, tai ir del tav-es 
turės ir suszelps varge!

Ant galo daduriu szita: Apie 
praeiti turime užniirszti: — ir
kime* augsztyn pirmyn, o ne in 
užpakali, irzmir"zkime apie 
praeiti, ba tieji laikai jau nesu- 
gryž, žinome kas buvo ir kaip 
buvo, bet apie ateiti niekas ne

mes, ne mokyti as- 
inspetojai. Musu 

ateitis vra rankose Dievo. Nie- 
kas mums nepasilieka, 
tiktai užlaikyti tikėjimą 

turime

iržmirszkime

ka/.vru

žinome, ne
trologai ir

kaip 
musu 

proseniu, turime sekti kitas 
tautas visame, o ateitis ne bus 
del musu taip sunki.

Taigi, turėkime vilti, kad ta
sai Naujas Metas butu laimin
gesnis, gyvenkime "ii \ ilczia 
kad ’Dievas mn> užlaikys gy
vus ir sveikus, to vi.^ko vėli
na redaktorius del m.įsu mvle- 
muju skaitytoju.

m

Nepakiszk kojos Kitam, ba 
pa’ts gali lengvai pulti.

Ministers iždo Mellon, spė

11 >V(‘1 1 lll/i ■!() |;| 1> 
ifie. Kada imrvjo 
laimėta auk^a,
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raszl i n in ka" I .ori
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H kad b U\ 
Halo, nnlind 
dar\ l i 
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(I 
-ii ^avo 

laiie.", užklauso
jam duotu

“Jaigu lo-z.iai teisin- 
pa- 

uzdraudže

* > Tiedu 520 W. Centre S£. Mahanoy City, Pa. j
i
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il
su \ žinia. Apsi-

Lori."O koki'i I 
j i "a i įrodą. Ant ko

a‘."ako: 
,gai, tai tau pinigu iirvale 
imli, no." korana 
mahometams loszti i"Z pinigu. 
Bet jaigu apgaviuojai, kas pa- 

gabunia daryme pi 
nigu, tai gali juos pasiimti. 
Sultoną" taip nudžiugo isz to
sios rodos kad paszauke: 
iszmint ingiatisiu 
svieto,” 
dėjo in kiszeiiiu ir iszejo.

rodo ta\ o 
tai

suzero

I’žvardinimas

* 4

E.d 
am

$ k

žmogum 
pinigus, insi

naujai gimu
sio kūdikio ne yra taip lengvas 
kaip kas sau mano. Daugeliuo- 
sia sklypuosią tasai paprotis 
yra gana lengvas, 
tėvai uždega tris žvakes ant 
kuriu priri.sza popiereles su 
vardais, katra žvake dega il- 
giause tai kūdikis gauna taji 
varda.

Indusai pavėlina

paprot i 
nes Egipte

motinai 
duoti varda kūdikiui, bet kada 
kūdikis turi dvyldka dienu, tai 
jaigu tėvui nepatinka vardas, 
iszrenka nauja.

Barniai indeda 12 vardus iii 
Szventa Knyga, tėvas isz t. ra ti
kės prrnutini varda duoda ji 
kūdikiui.

Kinis^koms merga items vi
sai neduoda vardo. Simus ap
lanko vardus motinu, bot kadą 
turi 20 metu, tai tėvas duoda

ja, kad 1926 metas atnesz dide-. jam nauja vardu.

Lietuviszkas Graboriut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieinamo prekes.

516 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų, Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos vlrszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi,visokiu mu
su žolių ir knygų kataioga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAIT1S,
25 G i Hot Rd. Spencerport, N.Y.

t

patrūkimo,

Baskui vagelis, 
vežinii'li.

kad du kareiviai
o t reezias an:

pa-

ir vietoje ju in- 
szluotą.s, ka- 

czergas ir kitokiu niekniekiu. 
Pats, iszvedes žirgą, parjojo in 
k vat iera. Ant rytojaus anksti 
pats karai) i u s bėga iii tvartus, 
žiūrėti, ar t e be ra žirgas, ir k a 
jis mato? Visi kareiviai guli, 
kaip užmuszli be szobliu, be 
kepurių, o žirgo ne pedsakio. 
Po kokios valandos ir atjoja 
vagelis su szoblomis apsikabi
nėjęs ir sako: “szviesiauses ka
raliau atsiimk savo žirgą.” 
Karalius atsiėmė žirgą ir už
mokėjo 2000 raudoti uju. Kara
lius paskui sako: ” 
pabaigęs -mokslą ant vagystes,( 
pavogk tu mano pietus, kaip 
asz rytoj valgysiu su kitais 
svecziais.” “Gerai, pavogsiu” 
atsake vagelis. Vagelis prisi
pirko daugybe vožiu, pasitaiso 
deganezius žibintuvus. Netoli 
nuo karaliaus rumu buvo 
auksztas kalnas: pietų laike jis 
nusineszo vėžius pas 'ta kaina, 
sustato vienas po kita, inrai- 
sziojo in kojas Vėžiam tu žibin
tuvėliu ir uždega. Pony4>o, be
valgant pietus, pamate pro 
langus divnas szviesas ir atsi-

•S
rankas

savo

kad tu esi

Gerai, pavogsiu

rumu

k ’ I
į !■ * -’v 4"' '

1 t. •• 1—a ***' *****

SMAGIOS GUMINES KURPES
Guminfs kurpės, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.

(raudona bole)Ball Band 
minusios.
I i > » guminės< >

66

kurpes yra

BALLwBAND
Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius į 
kuomet juos matai, 
k vienos poros.
Kerniaus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drūtos kur privalo būti drūta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis.

Patemyk raudom} bolę ant kie-

Drūtos kur privalo būti drųta.
Padai truputį pailginti ap

saugoti viršų nuo aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvninko tau parodyti.

Prašyk

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

“Namas Kuria Išmoka Milijonus Del Rūšies'’
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Vaidylius.
Sznekueziavome apie dalybų 

bylas, o tarp tu ir 
pasibaigusia prova. 
pu i k ioje 
paloviuje prie uiyczios 
Grmrlle, ir koznas viena.1 isy. 
mus turėjo sava pasaka, kuria 
ji - t virt i no e-a n t i t i - y be.

'Tada senK
Tour Samuel, kuris buvo 
la ukes 
amžiau-, 
prie kaminėli 
z i m -11 >.

T 
pavakarėje,

apie tik-ka 
l'ai dėjosi 

sename 
Kuo de 

viena>

markvzas de la
MIS1-

a-zt iionesdeszimt i met u 
prii’jes 

atsilosze iii jo 
balsu.

at? įstojo, ir 
I)

Jis praszneko 
truput i drebaneziu:

• ’ Asz teipogi žinau i
> i t i kinui, t ei p
- net perome \ isa

Jau
-zinits-'Ze>zi metai nuo to atsi
tikimo, taezian nėr tokio mene 
šio kada jo iK'regeeziau per 
<apna. 'Ta diena paliko man\je 
žvme, inspauda 
"k\'erbi in mane, ar 
te ? Beje, per deszimt i 
asz buvau tokioje drebulingoje 

kad nuo tos adynos 
<nlig sid^lei kadžiu koks bau 
gnlvs užgulė mano duszia. Ne 

gar.-as sudrebina 
kuriu

a!
ji' 
vast i. sukako

navai na 
uavatna, 

mano 
penkesde-

nrr(»mų>ziau

baimes,
s

kad

in-
upranta-

milini u

baimėje

>it iket inas 
lininedilimui, kuriu vakaro 

gerai nepažinsi n.
t< ip baugina mam’, jogei nere 
t,ii hogu nuo ju. Ituiti- yra, kad 
a-z baimijno-'i nakl ies.

Prisipazin-tn. asz 
iieĮta.-akojau apie 
ziadit'ii asz galiu paša 

k'H i. ka- man pat inka. 
žmogus turi a-ztuonesdeszimts 
du metu -ėmimo, jam juk vai 
na bijot ie-i pai.-omi pavojn. <) 
a k i va iždo jo tikiu ju į iiiv< »ju. 
asz niekados neatsitraukiau at
bulas. mano ponio-;.

Ta- at-itikimas teip su 
drum-de mano dva-ua. ir paga 

trip Villi 1ri| 
lai»ti-zka. trip baugu jaiH 

net ure-

.-Ze.-Zel i llo-e

II IrK.i H1

V i * m < i k

niekinio.
tai.

Kada

teip

mino man \ j<‘ 
pa
ma riipc-t i(*<, kad asz 
jau kada imi papasakoti kam.
Asz la i k ia u ji 
kampo<<‘ savo
kammit v jo, kuriame 
pianm

gi liansio<e 
-zi rd ie>.

mes
•avo karezian-ia-

< I ro\ ias našia pt is, i r vi- 
neapsakomas pasakas 
bin. kuria- mes papildėme, bei 
kuriu

uz 
tame 

sle
ir lie 

a- tą
si I pi iv

negalime iszpažint i.
A-z papasakosiu jum- pa>a 

ka I \ iria i Imp. kaip i i atsiliko. 
Ht ineudn lama- ai.-zkinti jo-ios. 
Bm'nd-, ja galima i>zai^zkinti 
bene tik t Horn i. jei gu pri i m<i - 
me. jogei ant ad\ no- a 
i - z pro pi 
m buvai) I 
jums

z buvau
Bot ne,

i r
i-zvje<. I 
•eprotys, 

davadu- to. 
kaip sau norite. 
\ a iškios buit \ - :

Buvo tai Liepos 
1 s27 m. Asz stovėjau 
ne mieste Rouen.

Viena diena, 
jaut man ant upes kranto susi 
tikau su žmogumi, kuris buvo 

noi> nega 
o. Asz 
ranka, 

Xepazin 
patemijo

asz 
duosiu 

Mislykite 
Sztai jums

menesy |e. 
garnizo-

bevaikszt ine-

man pažinstamas. 
Įėjau atminti, kas jis buv 
nejaukiai 
idant ji> 
si ūmasis
mano ženklą, dirstelėjo in ma
ne ir puolė man in glebi.

Buvo tai mano jaunu dienu 
drangas, kuri kitkart labai la
bai buvau mylejes. Penki me 
tai, per kuri laika asz jo nema- 
eziau, rodėsi pasendino ji ant 
jamkesdeszimts metu Jo plau
kai buvo visai balti: ir kada 
jis (>jo, tai taip sukumpęs, jog 
tarytum neturėjo vieko neszin- 
ti save. Jis suprato mano nusi
stebėjimą, ir papasakojo apie

Ji suteriojo

mostelėjau 
apsistot u.
žmogus

savo gyvenimą.
baisus skausmai.

pamylėjęs labai 
su 

Vie-

“BAUDB”
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b |mJ
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rh 
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Karsztai 
jauna mergina, jis vede ja 
neapsakomu džiaugsmu, 
nok po vienam metui saldžiau
sios laimes, ji nešitiketinai pa
simirė nuo szirdies ligos, nusi
žudė, be abejones, 
del vvro meiles.

Jis apleido savo dvaru ta 
paezia diena po laidotuvių ir 
persikraustė in savo palooiu 
in Rouen’a. Czion jis gyveno, 
apvienejes ir nulindęs, drasko- .J"

isz dideles

i
1

inas gailesczio teip baisiai, jo- 
I gei jo vienintele mislia buvo 
nusižudymas paties saves.
“Xa, kad dar syki susitiktume 
—-sake jisai — tai praszysin 
tavęs atlikti del manes dide 
tarnyste. Reikvs nueiti iii ma
no dvaru ir parireszti tolus po- 
pieras, kuriu man baisiai rei
kia. Jos v ra raszstalio štai 
vzinje mano kambaryje, mud
viejų kambaryje*, 
pavesti ta reikalą 
main žmogui, ar sziaip kokiam 
vertelgai, nesą asz 
užlaikvmo apie tai 
puslapiies ir tylėjimo, 
sieina numes, tai asz pat- 
eziaii in la namu, už nieką ant 
svieto.

Duosiu lamintai rakta nuo to 
kambario, kuri pats užrakinau 
iszvidamas szalyn. z\parl 
tamista nusineszi 
mano sodininką 
tamista in vidų, 
pusrycziu rytoj pas 

apie

jisai -

Asz negaliu 
neiszt iki-

sznekosime 
ežiam.

A >z

ILLINOJAUS BANKIERIS, JOJO 
PATI IR SŪNELIS NUŽUDYTI.

reikalauju 
giliam ios 

Kas at- 
noei-

to, 
labzkeli iii 

kuris inleis 
Bet ateik ant 

mane, pa- 
pla-viską

jam atliktiprižadėjo u
reikala. Buvo tai tik pasivaži- 

manes, noa jo 
įvaras buvo už penkių

.l’s

nesą
imliu

neisztare

nejimas del 
<
nt st ūmo nuo Rouen ’o ir a-z ga
lėjau nujot i ten per adyna lai 
ko.

Ant asztuoniu iszrvto bu\S.u 
pas ji. Pusrycziavome lu 
nn; vienok
dvieju defzimcziu žoFlžin. 
prasze manės d 
jo neszneknma. Mislis apie ap
lankas. atliktinas kambaryje, 
kuriame jo laime guli numiru
si, pergalėjusi ji vidszkni. 
ke jis man. Ir isz tpkro, 
de.-i esas navai nai 
ir perimtas, tarytum paslaptį 
ne kova -iante jo duszioje.

Pagalios, laužiam, jis 
aiszkino man viską, ka darvti.

Tu- 
pora pundeliu

lovanoti jam tfL\i:..i:. ..W

sa
jis ro- 

sujudintas

p;>.

Buvo tai prastas dalykas, 
rejan paimli 
gromatu ir ry.-zte |>opiern. už 
rakinta pirmame 
deszinei,
rakta. Jis pridūrė:

Xen'ikalaiijii praszvti
popie

nuo
staleziuje p< 

kurio
> 

turėjau

» 4
mistos nezinreti in ta-* ras.

Asz jaueziausi esas 
tuomi, ir atsiliepiau 
karsztai. Jis pradėjo 
ti:

1 li

i užeisi a < 
t rupnt i 

mikezio
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Slapti žadintojai nužudė
bankieri Henry Jesko, jojo pa

K<
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ežia Jeva ir szesziu metu siine 
Ii Ralph, arti jujn namo Batu 
via, III. Žudinstos likos papil 
dvtos kada szeimvna • •

riai, insidejo popiera iii 
niu ir tarė:

“Gerai! Ko-gi
ri?“

Asz atsakiau sausai:'
< 4 rn

kisze-

tamista no

“Tu t uri žinot i apie tai, ka 
la aįiturejai szitoje gromatoj 

paliepimus nuo savo pono. Asz 
noriu meit i in paloviu.

Jisai tarvtum nu.-imine.

fii jįo kambari ?“

<

1 1

e

Jis

ATeip, tamista nori oil i in...
) ”

Mano pradėjo imti ii(‘kantrn 
mas.

Parblen! Ar tu mane 
kvosti, žmogeli ?“

J is ome mikeziot i:
Ne... monsieur...

* k nori

lei szitu 
stangai,

savo bergždžia

J

*

|OS.

Jaigu katra porele mergina- 
si dorai, tai tame nieko pikto 
nėra, bet jaigu su abrozu Die
vo, tai jau sze lauk. Uzia pri
minsiu apie nekuriuos Iriksus 
kurie darosi czionais:

Xekurios mergieos yra labai 
padykia, o ypatingai, jaigu 
gaunasi in nagus ”
biznierkos, tuojau isz 
pasako:

.Jaigu mergele bizni gerai 
darysi,

Tai pas mane gerai turėsi 
Daug gersi, 

Mažai valgysi, 
Visada linksma busi.

'Kokis tai kontraktas mergi
nos, jaigu gaunasi in ten kur 
szinkavoja munzaine. Asz mis- 
linu, jog 
mergina 
paezia, 
smert.

Mergeles, mano rūteles,
Juk ir salime galite būti, 
Dorai elgtis ir sau triūsti,

Tiktai ne bizni daryti, 
Kad girtiems dantis rodyti;
Jaigu toki bizni darysite, 
Tai ant juoko pasiliksite, 

Visi jus pirsztais badys, 
Ant juoko laikys.

Yra biznierku ir davadnu,

ypatingai, 
davadnos 

aukšto
4 4

važia v o 
namo, po tam žadintojai pasi
ėmė ta pati automobiliu ir pa- 

nuo vietos žu-
dinstos. Xamas buvo visas isz 
krėstas bet nieko nepaimta.

pa
ir kada mano akys vi- 

siszkai priprato prie tamsos, 
pamaeziau vilti gausias geres
ne szviesa, ir priėjau prie rasz
stalio.

Atsisėdės in krėslą 
sza, patraukiau žemyn 
unite ir atrakinau parodyta 
stalc.ziu. Buvo jis kupinai pil
nas popieru Man reikėjo tik
tai trijų pundeliu, 
žinojau kaip pažinti. Pradėjau 
ju jieszkoti.

Buvau beintempias akis de! 
perskaitymo antraszu, kuomet 
užpakalyje savos rodosi iszgir 
dau silpna sziuszejima. Asz ne- 
temijau ant to, mislydamas, 
kad oro srove turėjo pajudinti 
kokia užlaida. Bet už valandė
lės kitas vos girdimas sujudė
jimas pervaro ypatinga, 
smagu szirpuli per mano kuna. 
Man rodosi osa teip kvailu 
daigiu parodyti savo nors ir 
mažiausia baiigszturna, jogai 
negalėjau atsigryžti in užpaka
li, gėdydamas] pats savos. To
je valandoje buvau suradęs 
antra reikalingaji pundeli. Vos 
tik buvau pa teini jos treczia, 
kaip skaudus atsidusimas už 
pakulyje manos prisuokė mani' 
per du mastu paszokti nuo vie
tos. Paszokdamas nuo krėslo 
asz atsigryžau atgalios, su 
gniaužęs rankena kardo, kurio 
jeigu nebueziau jautos prie sa
vo szono, tikrai bueziau durnos 
laukan, kaip bailys.

Augszta nioteriszko baltai 
apsitaisiusi stovėjo žiūrėdama 

krėslo 
bu

sa atlo

liko tris rnvles sa f M
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kad lai buvo
mano

del
vaid y- 

nebuvo.
Asz apsvarseziau viską ta vė
liaus, kada-gi, tikėkit man, to
je valandoj)1 prisi vaidinimo 
asz nedaug ka galėjau mislyti. 
Asz bijojausi.

Ji tarė:
“O, monsieur, tamista gali 

padaryti del manes didžia ge- 
radejyste!“

Asz mėginau atsakyti, bet 
negalėjau isztarti nei vieno žo
džio Kymus garsas iszsiverže 
isz mano kaklo.

Ji szenekjo:
Ar tamista tai

josios, be abejones 
moteriszkesSIOS,

l('ntv' liaus, vis tiek kas ji

kariuos

ar

atsakvti.

.!<>-

moteriszkais plau
kinio apsisuko buvo ap-

(
i 4

kada tokia lustauna 
vienam patenka 
tai turi diegi i lyg

u z

“Xe... monsieur... mat... jis 
nebuvo atidaromas nuo laiko., 
nu laiko... myrio. Jeigu tamis
ta palauksi penkias 
asz nueisiu... nueisiu ir 
rėšiu, ar...“

Asz pertraukiau jo 
inapmaudintas:

“ ITik, (‘ik ! Ar t u juokavoji su 
manim? Žinai juk, kad negali 
ineiti in vidu. Asz t ariu 
ta.“

Jis neturėjo ka daugiam 
k v t i.

“Gerai, monsieur, 
dysiu tomistai kelia.

“Parodyk man trepus ir pa
lik mane viena sau. 
siu kambari ir be tav

“ Bet... monsieur... bid...
Sziuomi svkiu asz tikrai su

pykau.
Buk pakajingas! ar tu 

di ? Kad ne, tai turėsi 
kuoti su manim.“

Asz pastumau ji smarkiai in 
szali ir inejan in narna 

penėjau 
kuknia, po lam per du kamba
rėliu apgyvvndentu žmogaus ir 
jo paezios. Toliams inejan in di
dele sale, isz tos užlipau 
sztyn ir pažinau 
duris isz apipasakojimo 
draugo.

Atidariau jas be dideliu sun- 
kenvbiu ir inejan.

Kambaryje buvo teip tamsu, 
kad pirmoje valandoje asz nie
ko neinspogsojau.
užgautas tuomi supelyjusiu ir 
begyviu kvapu, paprastu kam
bariuose neapgyvendintuose ir 
apleistuos1 : , teip sakant, nu- 
mirusiim-?. Bet palengva akys 

ir pama- 
gana aiszKiai dideli 

kambari visa netvarkoje; lova 
be paklodžių, vienok su szieni- 
ku ir pagalviais, tarp 
venas buvo giliai su alkūne ar 
su galva inspaustas, tarytum 
kasant jos tik ka buvo gulėjos.

Kėdės visos buvo miszinyje. 
Patemijau, kad durys (in dra
panų kamaraite, be abejones) 
stovėjo pusiau praviros.

Priėjo pirmiausiai prie ' lan- 
ir 

bet. geležiniai 
zovieskai langaveres isz lanko

miliutas, 
p:i žiu

sznekta

ra k-

sa-

ne-

osa
nors

“Ar tamista tai padarysi.’ 
Tamista gali iszgelbeti 
iszgydyti. Asz keneziu, o 
keneziu!”

Ir atsisėdo lengvai in mano 
Pažiūrėjusi in mano,

4 4
krėslą.
tarė:

4 4
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la mosteledanfas

aps varstyti apie 
jam pasakyti apie ta

mane, 
kaip

Ka ne kimba prie ateiviu
Xepraszo, kad del josios 

fundyt u,
Už dyka pinigus mėtytu,

rias ji iszbego. Jos buvo uždą 
rytos ir nepajudinamos.

“Tada užsidegimas pabėgti 
užklupo mane, iszgastis toks 
koks apima armija. Asz pagrie
biau nejaukiai tris pundelius 
gromatu isz atviro stalcziaus,Į 
isz bėga u isz kambario, permo
kau po keturis trepu laiptus ir 
pasijutau esas lauke, pats ne
žinau kaip; ir pamatęs savo 
arkli perdeszimti žingsniu nuo 
saves, užszokan ant jo vienu 
pasiszokejimu ir leidausi sza- 
liu pilnais szuoliais.

“Asz nesustojau tol, kol ne- 
pasijutau beesąs pas savo gas- 
pados duris Rouen’e. Metes pa
vadžius in tarno rankas, asz 
nubėgau in savo kambari, ku
riame užsirakinau del mislyji- 
mo.

“Per visa advna mano sme- 
genvs su didžiausia nekantrv- 
be dirbo apie klausymu, ar tik 
asz nebuvau losza haliucinaci-

Asz turėjau be abejones
viena isz tu nepermanomu nėr 
viszku sukietinau, viena isz tu 
smegenių ligų, kurios sukiur- 
žina stebuklus, nuo kuriu 
virszgaimtiszkoji esybe ima 
v o galybe.

Buvau jau kone parėjės in 
persiliiidyjima, 
deliuzija, suklydimas 
jausmu, bet toje valandoje pri 
siartinau prie lango ir netyczia 
dirstelėjau in savo krutinę. 
Mano skraiste buvo apsivėlusi 
su ilgais 
kais,
link sagucziiis!

“Asz nuėmiau juos viena po 
kilo ir iszmecziau per Įauga su 
Irebuliu pirsztuose.

'Kada paszaukiau savo tar
ną. Jaueziausi esas per daug 
sumisziisiu, per daug sujudin
tu, idant (‘iti pas savo dranga 
ta diena. Asz norėjau taipogi 
rūpestingai 
tai, k a 
viską.

“Asz nusiuneziau gromatas 
jam in namus. Jis iszdave Žal
nieriui raszteli priėmimo. Jis 
uždavė jam daugeli klausymu 
apie mane, Omano kareivis pa
sakė jam, kad man esą nesvei
ka; kad tapau stabo isztiktas 
— ar panasziai in tai. .Jis rodo
si nerimastavo.
Asz nuėjau pas ji ant rytojaus 

anksti iszryto, pasiryžęs papa
sakoti visa teisybe. Jis iszejes 
buvo vakar vakare ir nesugry- 
žes.

Sugryžau ta paezia diena. 
Nebuvo mate jo. Laukiau per 
isztisa nedelia. Jis neparėjo. 
Tada pranosziau policijai. Toji 
jieszkojo jo visur kur, tacziaus 
nesurasdama nei pėdsako, kur 
jis ėjo ir kur pasidėjo.

Iki mažiausiu panagucziu 
apleistasis dvarelis tapo isz- 
kratyta. Nieko ypatingo nesu
rado ten»

Jokio ženklo, kad moterisz- 
ke buvo ten paslėpta, nesura
do.

• Tyrinėjimui pasirodžius vel
tu, tolimesni pajieszkojimai 
tapo pertraukti.

ponkesdeszimts-sze- 
szis metus asz nieko nedasiži- 
nojau. Asz (langiaus nieko ne
žinau.“

AiTglikai baisiai dyvijesi 
Isz tokiu rodhauziu ir 

spykyziu piktinasi, 
Kur boba su mergoms už 

baro ežia u peši, 
Prie sveczio laižosi.

Už tai ant manės nerugokite, 
Tiktai už gera priimkite, 
Ba jaigu mokinu doros, 
Ne reike pykt niekados.

Geriau vyrus ir vaikus 
prižiūrėkite,

Pavalgydinkite, in mokslaine 
iszleiskite,

Stuba szvariai apžiūrėkite, » 
Prie kitokio biznio nosis J 

nekiszkite, ■
Tegul vyras nesivalkioja, 1J 
Tegul bizni privaktuoja,

Ba ne gražu moteriai už baro 
storėti,

Kaip girtuokliai pliauszke, 
klauptu..

Teisybe, reike vyra $ada 
iszvaduoti,

Kostumeriui stiklą paduoti, 
Bet reike burna uždaryti, 
Su girtais drauge ne- 

pliauszkyt.
Gal ne viena ant manes rugos, 

O velniu ir perkūnu duos, 
Bet ka galiu daryti, 

Turiu teisybe kalbėti.
Ba apie Baltruviene nieko 

nežinotumėte,
O visus manim gazdintumete, 

Tai turiu pamokyti, 
Ir teisybe pasakyti.

Tamista juk padarysi tai?“ 
Asz daviau pritarimo ženk- 

galva, nesą 
balsas buvo apleidęs mane.

“'Tada ji atkiszo man želv- 
liikszt.ines szukas ir sumurmė
jo ■
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asz pam- 
t ,:oz keneziu‘ ‘ Dovanok 

daug.
I r pradėjo verkt i.
Asz palikau ji aplink pirma 

adyna po piet u del at 1 i k imo 
savo pasiimtinystes.

Buvo puiki giedra, ir
klausyda- 

czy vi viriu vi 
žvangėjimo

man,

a >7

7 *
atsigryžau

rbnojau per laukus
Vyturiuku 

nuolatinio
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Pirmiausiai

gir 
pasiro-

per

užpakalyje 
kuriame pirm valandėlės 
vau sėdėjos.

Toks drebules

m mane

per

si ro- 
gerejimu 

pripildo

nias 
m n ir 
kardo in mano czebata.

Pagalios injojau in miszka ir 
prilaikiau arkli. Medžiu szakos 
glamonėjo mano veidus: atve
ju, atvejais pagavau lupa savo 
dantimis ir krameziau ji 
piai, viename isz tu 
si gyvenimu, kurie
tave, nieks nežino kodėl, trnksz 
minga ir kuone apga\ inga lai
me, tūlu pasigėrimu stiprybe.

Prijojės prie dvaro, inkiszau 
ranka in kiszeni del sugraba 
liojimo laiszktdio in sodininką, 
ir su nuosteba pamaeziau, kad 
jis buvo užpeezetytas. Tas teip 
baisiai mane nustabino ii- sn- 
szi^dino, kad jau norėjau joti 

reikalo, 
tokiame 

asz’ pasirodveziau 
per daug aržiu, ka galima bu
tu už bloga priimti. Priegtam, 
savo klapate, tjiano draugas 
galėjo nžpeezetyti laiszk(Ji be- 
sažiningai.

Ūke iszrode teip, lyg kad ’.ji 
butu apleista buvusi per dvide- 
szimts metu. Kokiu budu atvi
ri ir sutrūnėję vartai laikėsi 
sunku buvo i n spėti. Žole apžė
lė takus. Negalėjai jau dau
giu u s atskirti rybu lankos.

Ant triukszmo, kuri asz 
dariau spirdamas koja in lan- 
gaveres, senas žmogus iszejo 
isz szoniniu duriu ir rodėsi pa
stiro mane pamatęs. Asz nu- 
szokau ant žeme ir padaliau 
jam laiszkeli. Jis skaitė ji, 
skaito dar syki, apverto kita 
puse, pažiurėjo in mane žvai-

atgal, neatlikęs savo 
Bet atsiminiau, kad

Iatsitikime

4

1

pa-

aug
iau kai i ngas

savo

Sustojau,

apsiprato s i tamsa 
cziau gana aiszkiai

kuriu

go in leist truputi szviesos, 
pravėriau ji;

puses buvo teip šimulyje, kad 
jokiu pragumu negalima buvo 
ju praverti.

Mėginau net jas iszmuszti su 
savo kardu, tacziaus be pasek
me

pere.jo 
mano kuna, kad vos neparpuo
liau augsztieninkas! O, neiaugsztieninkas! 
vienas, kuris nejautė jo, negali 
suprasti tos baisingos, tacziaus 
kvailos baimes, kokia 
tuomi kartu mane.
rytum apleido kuna; nejau- 
cziau plaksnojimo Savo szir
dies; visas kūnas tapo liaunas, 
kaip kempine; rodėsi viskas 
manyje subiro in szmotelius.“

Asz netikiu in vaidylius vi- 
siszkai. —Na, bot asz jums 
pasakysiu, kad toje valandoje 
asz apalpau isz pasibaisėtinos 
baimes numirėlio. Ir nuo neisz- 
trivotino suspaudimo szirdies, 
delei virszgamtiszku baimių, 
asz kentėjau, o kentėjau per 

valandėlių dauginus, 
kaip per visa savo gyvenimą.

Jeigu ji neimtu prasznekusi 
asz tikrai bueziau
Bet ji praszneko; ji praszneko 
saldžiu ir sielvartingu balsu 
kuris net mano dirksnis 
sziurpino. Nedrystu sakyti kad 
nuo to asz atsipeikėjau ir pa- 
gryžau in žada. Ne. Asz buvau 
teip persigandęs, kad jau neži
nojau ka bedarąs; taeziaus 
tam tikras asabiszkas.^didu
mas, kuri turėjau savyje, o 
teipo-gi mažumas ‘kareivisz- 
kos garbgodystes pagelbėjo

apėmė
Duszia ta-

keletą

J

numiręs!

SU-

man užlaikyti pagarbia iszžiu-

Susziikii(»k mano plaukus;
suszukuok plaukus! rEas isz- 

mane. Reikia szukuoti 
mano plaukus. Žiurek in mano 
galva. Kaip asz keneziu! Ir ma
no plaukai, koki skausmą jie , 
man daro!“

“.Jos plaukai, kurie buvo pa- , 
laidi ir ilgi ir labai juodi (kaip 
man rodėsi,) karojo nuo krėslo 
atlaszos sulyg grindų.

“ Kodėl asz padariau tai? 
Kodėl, visas drebėdamas, pri
ėmiau szukas? Ir kodėl asz pa
ėmiau in savo rankas tuos il
gus plaukus, kurie dhve mano 
pirsztams jausima skaudžiau
siu szalczio, tarytum asz cziu- 
pinejau gyvates? Asz nieko ne
žinau !

“Tas jausmas po sziai dienai 
prie mano 

pirsztn. Ir kada asz pamislyju 
apie tai, tai drebu.

“Asz suszukavau ja. 
cziupinejau, pats nežinau kaip, 
tuos ledinius plaukus. Asz su
szukavau juos. Asz< riszau juos 
ir atriszau. Asz pyniau juos, 
kaip kad piname arklio kar- 
czius. Ji atsiduso, nulenkė savo 
galva, iszrode laiminga.

isztare man:

(b 
gyd y s

4 4 rp 
prikibęs tebyra

Asz

1 JI 
pagriebė szukas isz“aeziu,”

mano nagu ir iszbego per pu
siau pravertas duris, 
asz buvau pa t e my jos.

“Per kelias valandėlės,^ po 
tam, kaip pasilikau y ienas, asz 
jaueziau toki nožmu sumiszi- 
ma duszioje, koki žmogus jau- 
ežia tik sleguoziui diegus, po 
to, kaip isz miego ji kas pabu
dina. Pagalios pargryžau in 
žada. Pribėgau prie lango ir 
iszmusziau jangaveres smnr-

kurias

Ir per

T

GEO. J. BARTASZIUS 
Lietuviszka Užeigos Vieta 

Arba Kotelis.

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

į George J. Bartaszius į 
< 498 WASHINGTON, ST. < 
| NEW YORK, N. Y. > 
>Teleponas: Wnker 4335 >

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. GLAIR, PA.

t—■■■■■ r . 111

lasbalsamuoja ir laidoja mirusius

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

■

ra, beveik savo gal0, Asz misi-
• • «• « i? • s. » ’. Ir kudu praliejau pykti de- miniau del savo

9

!

kinis kireziais.
uSzviesos srove insiveržo.

gero, ir dol Ąsz szokau prie duriu, per ku-

. ’J ■■

ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
sta nup paprasesiausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-M,
■ •

• s1!-,.'' ;

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu 
banke nepaisant ar mažas ar 
didelis.

m
H. BALL, Prezidentas

G. W. BARLOW, Vice-PrM, 
J. E. FERGUSON, Kas.

(J
ii ir * 1 S ‘ i M' 'fob1.

vi
'ffl

I

I
"I'i

11 II
-J
I
ii
y*

j dH

o
J

i M

M
į

‘'M

' 'III
..

'M ' ji|! fflMr

h'u
■ ji i 1

'|ii|
1' /HMi

'hi
Wffl



1
■J
I

Z/
I

te I 
k i,

ŽINIOS VIETINES
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— 1926!
— Naujas Metas! ,
— Sveikinam vi

sus su 'kanuogeriau-
siais velinimais.

— Redvste 
uždaryta visa diena 
jus Metus.

fe
M.
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i i Saules
per Nau-

bus

I Anglines

t

į ĮM 
p,‘,

M
*

kompanijos 
garsina per laikraszezius, idant 
anglekasiai sugryžtu in darba 
ant tu paežiu iszlygu ir dirbti 
per asztuonis 
nepadarys naujos sutaikęs. 
Paskutiniam“ Saules” numa- 
rije taipgi tidpinosi panaszus 
a pga r s i n i m a s. N e k u r i e 
prato, kad tai apgarsinimas 
buvo tosios nuomones, kad ope
ratoriai “papirko” “Saule” ir 
todėl taji apgarsinima jiataljii- 
no. Apgarsinimas yra apgarsi
nimu, kokis jis ne butu, nes tai 
laikraszezio gyvybe. Žmogus, 
kuris skaito ir neapmansto isz- 

nepri

menesius pakol 
naujos

Saulesl 4

nesu-

p
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mintingai ka skaito 
valo kritikuoti kitus.

— Isz priežasties b<‘darbes, 
szimet Lietuviszkas Blaivvbes 

pokyliaus, 
(lai Apriliuje ar po užsibaigi-
mui streiko turės pasilinksmi 
n ima.

Kliubas nelaik v s

— Pennsylvania Power and 
Light kompanije iszsiunte pro
centinius ezekius vNiems

szerus 
toje kompanijoj, kuri moka 7 
dolerius ant kožno szimto. 
Daugelis Lietuviu taipgi aplai- 
ke ezekius.

ezekius
t ierns, kurie t uri pirk ia

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Adomas Barauckas, mirė 
praeita Subata pas Czcsmonus 
ant West Arlington ulvezios. 
Velionis tupėjo .57 metus ir bu
vo gerai žinomas. Laidotuves 
atsibuvo Ltarninko ryta su pa
maldomis Szv. Juryio bažnv-♦ 
ežioje.

ATSAKYMAS
“PAUKSZTELIUI” 

ANT UŽMETINEJIMO
No. 52 “GARSE. > f

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Minersville, Pa. —Poni Man- 
džiars-kiene, duktė Ona ir žeil

su paeziule 
sunu Joną,

4 »

tas Juozas Wassil 
lankosi pas savo 
Brooklyne, kur taipgi atlankų 
daug pažystamu ir giminiu.

Mount Carmel, Pa. j- Kuni
gas L. S. Balu t a, 42 metu mirė 
pas savo tėvus czionais po il
gai ligai. Velionis turėjo para 
pija Berwick’e ir pribuvo pas 
tėvus keli immesiai adgal ant 
atsilsio. Paliko dideliam nuliū
dime tėvus, ketures s'eseres iy
tris brolius. Laidotuves atsibu
vo Seredos ryla su iszkilmin- 
gomis misziomis ant kuriu da- 
lybavo daug 
ir pažystamu.

— Kasyklu palicije aresz- 
tavojo .’>() žmonių už kasima 
augliu ir visi nubausti.
59 vežiotoji! augliu kurie taji 
vogtina tavora pristat inejo 

st ra i k ui negaus 
isz brokerio. Nesenei 

e net pats palieijos 
kitais likos 

ztavot i ir nubaust i. Aplin- 
Szamoku likos areszta- 

250 žmonių už kasima

kunigu, giminiu

I avora 
žmonims, j»o 
augliu 
Kulpmont 
virszininkas 
arcs 
kineje 
vota 
augliu, 

t Agnieszka Grinkeviczie- 
ne, 46 metu, nuėjo ajiie treczia 

szermi'nu
Stellos l’rbanavi- 

ana diena, 
geros kaiminkos 

drauges. Grinkevieziene at
grubo

valanda

Cleveland, Ohio. — Tovas 
Starkumis, nuo 1520 K. 81 st./ 
pabėgės, motina Ona. iszgaben- 
ta in kalėjimą, namie paliko 
tilktai keturi vaikucziai, kuriu 
vyrausią vos asztuoniu metu 
mergaite. Vaikai paimta ir at
skirta vieni nuo kitu, padėti in 
prieglaudas, namai sujileszvti.

Tai
Amerikoje. O keno 
žastis? Nagi namineles... Star- 
kuniene teisine gynėsi kad no 
jos tie degtines varymo apara
tai, bet
vyras spėjo pabėgti ir ji 
suimta, jai priteista $500 baus
mes, o kadangi ji tu pinigu ne
turi tai iszsiusta suvirsz me
tams kalejman. — D.

SAULE

Vedusiu Moterų 
Skaitlis Dirban- 

cziu Dirbtuvėse.

DAUG SPORTU ATVAŽIUOS IN S ZITA MOTELI. 4

tragedija szeimy n u 
tai prie-

Bes varstant dabartį

net 
su

n z

jos vyro, bet kadangi 
liko

su virsz

ir susi- 
Nelaimingas

ant 
ka iminkos 
czienes kuri 
Moteres buvo 
ir
siklanpus 
drauges, melsdamasi

mirė

prie

savo

savo 
už josios 

dusze, staigai sukrito ant grin- 
( tu ir in kėlės miliutas mirė. 
Paszauktasis daktaras isztvri- 
nejo, imk (irinkevieziene mirė 
nuo szirdies

miliutas

ligos.

Saint Clair, Pa f Gruodžio 
22 d., czionai įniro Lietuvis a.a. 
Simanas Puiszis, .39 metu am
žiaus. Velionis sirgo apie pus
meti laiko anglekasiu liga 
‘4miner’s asthma’’, 
laika buvo net iri ligonbuti pa
sidavęs, bet nelaboji mirtis isz- 

sa v o 
kuris

Akron, Ohio. — A krono mies
to ligoninėj randasi Kastantas 
Butelis, isz Kenmore, Ohio, ku
ris važiuodamas isz darbo susi
žeidė, kas baigėsi jam labai ne
laimingai. Jo arOdiai pasibai
dė ir liek bego nesulaikomi iki 
ji iszjmoli* isz vežimo 
žeide sau koja.
iszgulejo toj ve.toj be pagalbos 
iki ji kitiužejo. Tada tuoj liko 
nugabentas in ligonbuti. 
Skausmuose kankinosi kelias 
dienas, ir jiaskui prisimetė ko
joj kraujo nžnuodinimas ir rei
kėjo nupjauti koja. Koja 
pauta ankszeziau kelio. Jis jau 
szeszios savaites kaip guli li
goninėj, bet dabar pasveiks.

— Viet.
Adenas žmogelis susipy

ni savo jiaczia norėjo nusi- 
szir- 
lan-

m

nu •

kes
žudyti. Jis szovesi sau in 
di, bet szovinis iszejo per 
ga. Priėjo rasta britva ir szau-

detekt ivams

Jame J. Davis, Darbo Sekre
torius, priduodamas Kongresui 
raportą apie svarbumą ir rei
kalą studijuoti vedusiu moterų 
industrijose klausymą sziaip 
kalba: “
nes problemas, labai svariu pa
dėtis pasirodo kuria reikia 
rimtai svarstyti jei norime pa

laikyti Amerikos szeimy na
kaipo pamatu socialiam gyve
nimui.

“Nors vedusiu moterų dar
bas per kiek metu buvo daug 
diskusuojamas, bet dabar pasi
daro svarbiausiu tautiniu klau
symu. Cenzo skaitlines parodo, 
kad beveik 2,000,000 vedusiu 
moterų buvo užsiemusios in- 
vairiais darbais 1920 metais, 
neskaitant naszliu, persisky- 
riusiu ir apleistu, vedusiu* mo
tėm sJtaiczius dirbtuvėse ir 
mekaninese industrijose padi
dėjo 53.7 nuoszimcziais nuo 
1910 iki 1920 m. Nors cenzo 
skaitlines paduoda vedusiu 
moterų skaieziu turinezius vy
rus, 
naszliu ar persiskyrusiu, ir 
kiek vaiku lieczia tokiu moti
nu darbas.

“Studijuojant eenzo sura- 
szus keturiuose miestuose, fak
tai parode, kad tuose miestuo-

HIV/IV1 AO VACAl A/*- 
t urineziu keturiolika

Amerikos

bet neparodo skaicziaus

eenzo

se dirbo .38,446 moteris darbi
ninkes,
metu ar daugiau, arba daugiau 
negu .38 nuoszimeziai visu mo-

anglekasiu
o nekuri -

rove gan tvirta vyra del 
mvlemos
lyg pat mirties valandai galėjo

Velionis

szeimy neles,

vaikszeziot i. paliko
dideliam nuliūdime moteri, 4

t u va s, 
kad ”
res, tik tegul 
ra.”
aresztavo.

r jis sake
nekliudytu jo, jis jau mi- 

szaukia dakta- 
Detekt ivai ji prikėlė ir su-
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Žydai Pripažysta Kristusa!
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‘‘I’agal Žydu Heb raiška 
mokslą, Jezusas ne buvo kokia 
tai pasaka, tiktai tikru vyru ir 
Žvdai turi priimti Jėzausturi
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kuri raudasi 5500 pėdu augszczio aut kalno Raiuter, bus atidarys 
ta per visa žiema del sportu kurie suvažiuoje in cziou isz visu szaliu. Svecziai turės inlipt per 

go pripusta ant .>() jiedu, bet vidurij ruslangus ant antro laipsnio, nes snie 
kinia szviesa ir gerai pavalgyt.

—III*  .7»llA .»««!...».    ...   _   ...    

toriu gyventoju tuose miestuo
se. Dvideszimts vienas tuks- 
tan'tis ju buvo vedusios ir dau
giau neg 61 nuoszmt is isz ju 
gyveno su savo vyrais, kurie 
taip pat dirbo. Daugiau negu 
21,000 isz ju buvo motinos ir 
du penkta-daliai turėjo vaikus 
neturinezius penkių metu am
žiaus.

szliuma y elektri-

IK >-

“Idiigi, yra svarbu 
tikras ir placzias informacijas 
apie moteris pelninguose užsi- 

Dirbanczios vedu-ėmimuose.

K

rinkt i

mokslus,”
ra'binas S. Wise Neprigulmin- 
gos Sinagogos, New Yorke. To
liams tasai mokytas vyras pri- 

‘‘ r“"”“rs gyveno ir 
savo jaunesniu

taip pasako žymus

moterssios moters problema, ypacz 
los, kuri yra motina, taip arti
mai snsiriszus su namais ir 
szeimyna, yra

painiausiu probl 
mu szioj szaly. Darbo Depart 
mentas, ant kurio szalis 
tiki kad iszrisztu szi klausoma, •k 7
supranta reikalą studijavimui, 
kuris reikalauja daug tyrinėji
mo, kad surinkus pasitikėtinas 
informacijas tuo reikalu. Nors i

i r 1 ekonominiu faktorių apsunki- 1 (t.f.)

via usnį ir

dauguma

pažino: 
buvo, asz

Jezusas 
isz

U-

P s

su 
vienas isz gy- 

o- 
a

pa s i -

paimu socialiu

dienu maniau kad visi mokslai 
aj)ie Kristusa yra tiktai pasa
kos, bet sziadien kitaip supran
tu ir apie tai skelbsiu visiems 
Žydams kad Kristusas buvo ir 
turime tai pripažyt.”

ir«rr;

r

Tu

r/

I v lenok
mas to klansvmo
kitoms esamoms probhmibms.”

ANT PARDAVIMO

SZ1O klausymo i s z r i s z i ma, 
nu ksliszkas tyrineji- 

palengvintu

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasiži-mieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

KVITU knygele Draugystėms del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 

i sieriaus nog sudėtu pinigu 
susirinkimu.

nog sudėtu pinigu ant 
Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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NAUJO METO PARODA 

PHILADELPHIA
1 DIENA SAUSIO fl

Specialis Treinas Kotvcrgo Nalcti

Isz Isz ryto
Shamokin .............................. 1:30
M t. Carmel........................... .. 1:30
Ashland .................................. 2:21
Girardville................................ 2:29
Shenandoah ......................... 2:00
Mahanoy City....................... 2:49
Tamaqua ................................ 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00
—......—........ .... ■ ■ - - ------------------------------

GRĮŽTANT—Specialis treinas ap 
leis Philadelphia 6:20 vai. vakari 
teipgi kiti specialiszki treinai ap 
leis Philadelphia ir ankszeziau del 
tu kurie nori ankszeziau grįžt, 
namon. Tikietai geri tik ant spe 
cialiszžu ekskursiniu treinu.

DUBELTAVAS 
TiKIETAS
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v^tžL; kuriu 
metais 

Szv. Pranciszkaus 
Pittsburgh, Pa., du 
sa v o

(lukterės isz 
praejuseis i

I

efį

e>

&
%

A psileidi- 
p< > k u- 

Paukszte-

Ant straipsnio “ 
mas ar užsimirszimas 
riuom pasiraszo

mes žemiau pasirasze at
sakomi*: Kun. V. Barluszka su 
p. Stasiu Petruszkeviezium isz 

at lanke 
(i ruo- 

inteikem 
$L-

straipsnio

t 4

lis,”

Pa..

mes
sumos

Mount (’armei, 
Mahanoy (’ity, 4 diena 
džio, kuriems 
bankini czeki ant
204.51 kai| >o pelnas nuo 11 -tos 
‘‘Lietuviu Dienos 
Lakeside paskirtas 
niaus Atvadavimo.”

Nuo tojo laiko nieko negir
dėta nuo tuju ypatų ir nepa
garsinta, kad tuos pinigus ap- 
laike. Jeigu lyg sziam laikui 
užtylėjo, tai ne musu kalte.

Pasiraszo: —
M a reelins Lapinskas, 

Kasijerius.
.Jonas Zarnauckas, 

Vice-Prezidentas.

> !

ant
lai k v tos 

“Vii-

$1,744,000 FORDO BONU
26,991 DARBININKUI.

Detroit, Mieli. — Ford Mo
tor kompanija paskelbė, 
ateinanti menesi bus iszdalinta 
1,744,000 doleriu 26,991 darbi
ninkui, kurie turi taip vadina
mus Fordo darbininku invest
ment u certifikatus.

kad

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas 
Kožna moteris ar mergina 

j privalo turėti aria knyga 
! ir ji turėtu rastis kiek

vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 

> audekMneis apdarais. Pre
ke tiktai .... 11.50 

W. D. B00ZK0WSKI-C0 
k MAHANOY CITY, PA.

•>

I

vyriausia 
instojo in 
vienuotvna 
sūnūs ir

brolius ir seseris. O kad 
velionis szioj apylinkėje senei 
gyveno ir turėjo daug pažysta
mu, tad palvdeti’in kapus susi
rinko daugybe-žmonių, no tik 
isz St. (‘lair, bet ir aplinkiniu 

Laidotuves atsibuvo
26 Gruodžio. — Lai Vieszpats 
buna jam gailestingas.

miestu.

y

to

V ’

18 d.

.Jo kūnas 
te

Chicago. — Gruodžio 
pasimirė Jonas Yodaikis, 6.3 m. 
amžiaus, nevedes, gyvenęs prie 
21 ir l’nion gatvių, 
yra pas graboriu Fmdeiki
lėtomis Yards 1741, kuris pra- 
szo giminiu ar draugu 
szaukti ir pasirūpinti laidotu
vėmis ir paliktu velionio turtu.

— Pereita Sereda viename 
Chicagos teismu buvo

a t si-

nagri-
nejama byla dvieju

pavi
lnei les ir

Lietuviu 
moterų. Viena Lietuve trauke 
teisman kita Lietuve už 
liojima josios vyro 
reikalavo isz pastarosios $25,
000 atlyginimo, — tiek esanti 
verta josios vyro meile.

Bet visas kaltinamosios nu
sikaltimas ir viliojimas susive
dė prie to, kad kaltinamoji 
karta pabueziavusi skundėjos 
vyra ir kada pastarasis gulėjo 
ligoninėn, tai kaltinamoji pri
siuntusi ligoninėn geliu. Teisė
jas iszR<lauses tokiu menku 
inrodymu pareiszko skundikei, 
kad ji dar turėtu būti dėkinga 
kaltnamajai už gėlos.

Iszeina, kad vyro niekas ir 
pabueziuoti negali, o tuo tar
pu ju paezios važinėjasi
senberniais, daužosi po pa
kampius ir daugiau, negu bu- 
cziuojasi, beta pie tai ju vyrai 
nieko joms ir sakyti negali.

I r—“Nl

su

Sa
v-

$3.25
Ant Readingo Geležinkelio

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais 

Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit š| garsų naminį 
pagclbinuiką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

V AD? RICHTER A CO. 
Derry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.
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Rudeninis iszlekimas laukiniu aneziu.
* 4 I *
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Ir kas 3 menesius yra mokamas procentas del Preferred Stockholderiu
O' »

Pennsylvania Power & Light Kompanijos

VISADA IN LAIKA
, ' '■ k J1 • - 1

SAUSIO 1 yra procento diena — kitas procentas mokamas 1 BALANDŽIO i
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