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ISZ AMERIKOS
KUNIGAS ISZGELBRJO 

SZV. SAKRAMENTA 
ISZ DEGAN0ZI0S

BAŽNY0ZI0S.
Philadelphia. — Ugnis kilo 

Hali jonu ha žny ežioje ant 2035 
W. Toronto ulyczios. Vikaras 
Za'lla inbeges in deganezia baž- 
nvezia isznesze Szv. Sakramen- 
ta kada jau altorius pradėjo 
degti ir su dideliu pasiszventi- 
mu savo gyvasties iszbego lau
kan. Ugnagesiai pribuvę užge
sino liepsna, bet negrecziau 
pakol nepadaro bledes ant 10,- 
0(X) doleriu. Visas altorius su
degė o ir sienos bažnyczios. 
Prabaszczius Barra tame laike 
nesirado namie.

PERSZOVE SAVO
MYLEMA, DU

BROLIUS IR 
PATS SAVE

Isz Visu Szaliu I

GERE, RŪKE IR KRAMTĖ 
IR DAGYVENO LYG 

101 METU.

sulaukės szimta 
dėkingas savo il- 

“gera

damas tabaka,

Washington, D. C. — Am- 
Irrazas Hinds, kuris pranasza- 
vo buk mirs 
metu, buvo
gam amžiui gerdamas 
arielka, rūkydamas ir k rami y- 

” mirė pas savo 
sunu in tris sanvaites po susi
lauk imui savo 101 metu sukak- 
tuviu. Isz jaunuomenes buvo 
laivorium ir atlankė konia vi
sas didesnes pristovas aut svie
to.

2028 UŽMUSZTI PRIE 
DARBU PHNNSYLVANIJOI.

Harrisburg, Pa. — Isz 176,- 
392 visokiu nelaimingu atsiti
kimu Pennsylvanijos pramonė
se (dirbtuvėse) praeita meta, 
2028 neteko savo gyvaseziu. In 
deszimts metu, 
stojo kompenseiszion tiesos, 
buvo 1,836,688 visokiu nelai
miu isz kuriu 24,699 darbinin
kai neteko gyvaseziu. 
meta 
iszmokejo 
12,748,266 doleriu 
In deszimts 
108 milijonus 
sužeistųjų ir užmusztuju dar
bininku.
PER SUNKU MAITYTI

nuo kada ūž
ti eso s.

Pereita 
k ompe n se i sz ion b j u ra s 

del 80,261 žmonių 
paszialpos.

metu iszmoketa 
paszialpos del

SENA TEVELI. I
San Francisco, Calif. — Už 

tai, kad atsisakė prigelbeti isz- 
maityti savo sena, 82 metu tę
va, R. Rybickiene, likos užda
ryta kalėjime ant dvieju dienu 
“apdumoti ” 
guma.

Rvbickiene su dviems bro- *
liais, davinėjo po asztuonis do
lerius ant menesio ant suszel- 
pimo tėvo Jono Banacziausko, 
bet nuo kokio tai laiko dukrele 
nedavinėjo tėvui paskirtus asz- 
tuonis dolerius, 
paszaukta in suda ant iszsitei- 
sinimo. Sudže žinodamas padė
ti moteres ir kad asztuonis do
lerius lengvai gali paaukaut 
del senuko tėvo pasakė: 
gu nepermainysi savo nuomo
nes in dvi dienas sėdėdama ka
lėjime, tai imsiuosiu ant kito
kio budo prispirt tave ant su- 
ezelpimo tėvo. ” — Motore savo 
nuomones da nepermaine.
TURI 110 METU YRA

TĖVU 33 VAIKU.
Westernport, Md. — Bur

bage Trenum, senas karevis isz 
namines kares, apvaiksztinejo 
ana diena savo 110 metines su
kaktuves gimimo. Trenum bu
vo vedes du kartu ir yra tėvu 
33 vaiku — 21 turėjo su pirma 
paezia ir 12 su antra. Kiek turi 
anuku, tai pats nežino. Pradėjo 
skaityti ir daejo -lyg 117, bet

savo neiszmintin-

su

Shamokin, Pa. — Pasiutisz- 
kai mvlodamas Mare Berens- 
kiute, 20 metu patogia mergai
te, Leonas Sikorskis, 20 metu, 
atejas pas mylemos tėvus, pra
dėjo prikalbinei M'ariute idant 
iszvažiuotn su juom. Ant galo 
kilo barnis, tėvai norėjo insiu- 
tusi Leona iszmest isz st ūbos, 
bet tasai pradėjo szandyt in 
szeimvna. Mirtinai sužeido Ma
riute in galva kaipo ir josios 
du brolius, kurie randasi szia- 
dien ligonbuteje.
nas bando pats sau paleisti 
kulka in smegenis bet revolve- 
rije nesirado daugiau kulku. 
Nubėgės in Graemer hoteli, pa
sakė kas atsitiko, melsdamas 
idant paszauktu palicije, kuri 
in trumpa 
imdama 
meiluži.

pradėjo

Po tam Leo- 
sau <»•

laika pribuvo, pasi- 
su savim inszelusi

BANDITAI APVOGĖ 
KAZIRNINKUS
ANT 3,000 DOLERIU.

Chester, Pa. — Kada dvide- 
szimts sąnariu isz First Ward 
Social kliubo buvo susede losz- 
ti kazyras ir loszimas tęsęsi jau 
per kėlės valandas, staiga i at
sidarė durys kliubo apie trecze 
valanda isz ryr/>j penki bandi
tai su atkisztais revolveriais 
paliepė visiems sustoti prie sie
nos. Du banditai kerszino vi
siems nuszovimu, 
tusztino kiszenius
Po tam banditai inszoko in di
deli automobdiu ir iszpiszkejo 
isz miesto.

o trvs isz- 
stovineziu.

SZAUS DIDELI RAKIETA 
ANT MENULIO.

Kansas City, Kaus. — Wat
son Davis, redak toris 
liszko laikraszczio

ant susirinkimo pro- 
in laika

mo'ks- 
“ Science

ŽYDU POGROMAI 
MOSKVOJE — DAUG 

SUŽEISTA.
Telegramai isz 

M orfkvos,
likos arešztavota

London.
Rygos pranesza isz 
buk lenais 
asztuones-deszi.mts sąnariu isz 

juodosios sotnios,”
kele pogromus prieszais visus 
Žydus.
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Daugybe žmonių užklupo 
ant Žydu kronui ant Lnbiani-

Myne apiplesze visus kro- 
mus ir juju locnininkus. Dau
geli Žydu sumusze isz kuriu 
asztuoni rtiirs.

Ant vietos sumiszimo pribu
kime iszvaiko

cu.

myne, yra

vo raiteliai, 
maisztininkus. Bledes padary
tos per inirszusia 
milžiniszkos.
DREBĖJIMAS ŽEMES' 

ITALIJOI PER 
NAUJUS METUS.

Rymas. — Daugybe žmonių 
kurie apvaiksztinejo Naujus 
Metus, turėjo nemažai baimes 
kada drebėjimas žemes sukra
tė smarkiai teatrus, bažnyczes 
ir namus. Nekurie drebėjimai 
davėsi jaust net per tris miliu
tas.

Daugiaaše drebėjimas davė
si jaust 
Veronoje,
Paduoi, Revena, Udine, Mont- 
falcone ir Jugoslavijoi. Žmo
nių mažai sužeista. '
BUDEPESZTE UŽSINESZA 

ANT REVOLIUCIJOS.
Budapeszt, Vengri ja. — Vi

sam mieste vieszpatauje dide
lis nerimastis. Daug ženklyvu 
ypatų arešztavota už milžinisz- 
kas apgavystes 'kurie isz
džios paėmė apie 30 bilijonu 
franku.' Po visa miestą sargai 
patruliuoja ulyczcs ir iszvaiko 
susirinkusius žmonis. Žmonvs 
kerszina revoliucije kaip tai 

mies- 
1 ie-

Trieste, Venecijoi ir 
bet taipgi jaute ir

val-

Visas 
po kariszkonis
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Service,” 
fesoriu pasakė, kad 
deszimts metu, Amerikoniszki 
mo'kslineziai padirbs milžin 
k a ra kieta kuri iszszaus

' menulio tiksle moksliszko tvri- 
nejimo.

Ant užklausymo, kokia isz 
to aplaikys nauda, Davis atsa
ke: “Kokia yra nauda isz nau
jai gimusio kūdikio? Ta, ka 
sziadien vadifiame’kūdikiu, ry
toj pavirsta i u vyra,” — pana- 
sziai su visokiais iszradimais.

•,’Z- 
ant

ir už tai likos

4 l Jai-

ra- 
” Tai nėra 

kurioje Nojus 
, bot 

atvaizdi- 
re-

Tai

RADO NOJAUS ARKA 
MESOPOTAMIJOJ.

New York. — Gauta žinia, 
kad Amerikonu-Anglii ekspe
dicija, kasinėjant i smiltimis 
užnesztus senovės Babilonijos 
ir Kaledju szalios miestus, 
do “Nojaus arka, 
eikvoji arka,
i szs i gelbėjo su gyvuliais 
iszdrožta stovyhike, 
nanti frvvulius, du avinu, 
mianezius sostą Kaldeju dievo, 
Ea isz miesto Eridu Ta stovy- 
luke padaryta pirm 3,000 metu 
priesz Kristų. Ji 
liaus Dungio 
palociuje.

rasta kara- 
užgriuvusiamc

II Eagle Pass, Tex. — Lyg 
sziai dienai, iszimta isz Palan 
kasyklų Coahula, Meksike, 46 
negyvus 
pražuvo eksplozijoj.

anglekasius kurie

H Manila, Filipinai. — Ant 
salos Mondoro kalera'užsmau- 

arit galo negalėjo visu suskai- g© 19 žmonių, o daug serga.
tyt Senukas gere viską ir ruko Valdže stengėsi užbėgti prasi-

buvo 1919 mete.
tas v ra <k
soms. Pavojus didelis.

< 4CIGONKA

Audėjo Fajnero 
ir likos 
Namie

Iszeidama

APRABANA.
VO” MERGAITE, PO TAM 

PINIGAI DINGO ISZ NAMU.
Lodžius. —

Kosol’ko pati apsirgo 
nuvežta iri ligonbuti. 
pasiliko 14 metu dukrele Do- 
brosla su dviems mažais vai
kais. Tula diena mergaite susi
tiko su cigonka, kuri per koki 
tai laika žiurėjo in mergaites 
akis paliepdama jai eiti in šlu
ba. Mergaite sėdėjo ant krėslo 
be jokios valdžios, o cigonka 
tuom lai'k perkrato visus kam
pus, pasiimdama kas jai patilto 
ir 566 auksinu isz skrynios, 

pasako mergaitei,
kad treczia valanda po piet nu
ims nuo josios 
gales kalbėti.

Tėvas alėjas isz darbo ant 
piet nežinojo kas atsitiko su 
mergaite ir tik treczia valanda 
mergaite pradėjo kalbėti, ap
sakydama kas su jaja atsitiko. 
Tėvas pranesze apie vagysta 
i r u'žhi pnotiza vojima 
tos iper cigoi/ka, kurios ly 
sziai dienai da nesurado.
SENA ITALIJOS KARALIE

NE MARGARIETA MIRĖ.
Bondghere. — Margaricta, 

motina tebyrio karaliaus mirė 
Paneddlio ryta nuo kraujo ant 
smegenų. Velione turėjo 74 
metus, gimė 1851 meto ir buvo 
duktė grofo isz Gcnos, o apsi
vedė su karalių Humbert u 
1869 mete, kuris likos nužudy
tas Mouzoje, 29 Liepos 1900 
mote per anarkista, kuris vė
liaus prisipažino ir atome sau 

i * e « «•

“raganysta” ir

merga i-
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Laivai Turėjo 
Pavojinga j Kelione

Ber Mares.
-------LI 

>

Laivai plaukeijti in Europa 
ir in Amerikos, turėjo labai pa
vojingas keliones, nes sztur- 
mai buvo baisus, o 
liežinejo net visa 
czei teipgi buvo dideli ir 
vienas laivas buvo 
tas ledais.

nes
vilnis 

laivu.
uz-

Szal-
ne 

apsunky -

SURADO SKARBA SENOJE 
VARPINYCZIOJE.

Kaime DomineLodžius. — 
likos surastas netikėtas skar- 
bas senoje varpinyczioje per 

vaikai bovinda- 
aikla bobute”

senoje 
vaikus. Keli 
miesi in “alkia bobute” pasi
slėpė in apleista sena varpiny- 
czia prie bažnyczios. Vaikai 
norėdami isz josios iszbegti, 
surado skyle kurioje rado ko>ki 
tai pundą. Radini nunesze pas- 
zaki’ist’ijona, 
pundą ir rado jame dideli auk
sini kielika iszsodyta brangiais 
a'kmenais, pulkaus darbo.

Kielikas buvo suvvnio'tas in 
paėjo isz 

atidavė 
daro slieetva 

isz kokios bažnyczios vagys pa
vogė brangu kielika.

ISZBADEJA 
STRAIKIERIAI APIPLESZE 

SZTORUS.

kuris iszvyniojo

la'ikraszczius kurie
Kielika1924 meto.

viskupui, kuris

Halifax, Nova Szkotije 
Tzbadeja sįra i k ievini

Valdže 
si raikie-

Capo 
Brentono apiplesze penkis di
delius sztorus ant $25,000 ver
tes maisto ir drapanų, 
s ten ge s i ap m a 1 s zy t i
riu kurie randasi be darbo nuo 
praejto Augusto 1925 meto. 
Tukstanczei darbininku vaiksz 
ežioje be darbo neturėdami ka 
va l a y t.

BANDITAI PAVOGĖ 
SZILKO UŽ MILIJONĄ 

DOLERIU.
Hongkong, Kinai. — 

szimtai banditu, 
kaip kaimoeziai, inejo m 
Youngkee miestą, užklupo ant 
valdiszku magazinu kuriuosia 
radosi daugybe szilko, suriszo 
kareivius nuo kuriu paėmė 
mandieras ir patys in juos pa
sirodo. Kada žmonys subėgo 
ant alarmo, banditai apreiszke 
jiems kpd viskas paredkia ir 
banditai suimti. Po tam be jo
kiu kliueziu banditai sukrovė 
szilko už milijoną doleriu in 
vežimus iszgabeno in 
mus kalnus.

Trys 
pasredžiusiu 

inejo

arty-

1[ Pittsburgh. — Kasyklos 
Warden, 14 myliu nuo McKees
port li'kos atidarytos ant seno 
'kontrakto, 16 palicijantu sau
gojo kasyklas taja diena.

1[ Nanticoke, Pa. — Szitas 
mieštas nuo Naujo Moto pasi
liko troczios klasos miestu, o 
pirmutiniu jojo majoru li’kos 
iszrinktas Lenkas „ Danielius

‘ii!

ISZ LIETUVOS
BAISI MIRTIS

AMERIKIECZIO
Lapkriczio m. 28 d. Padovi- 

iiio valscz., Gudupiu kaime, ga
riniame Amerikieczio Petro 
Baltrukonio malūne invyko

!■

SVARBIAUSI
ATSITIKIMAI

1925 METE
Daug buvo visokiu atsitikimu 1925 

mete, bet svarbiausi buvo sekantieji:

JANUARY:
13 — Nelaimėjo ant geležinkelio 

Francijoi likos uŽmuszti 23 pasažie- 
riai o 62 sužeisti.

19 — Leonas Trockis praszalintas 
nuo dinsto kariszko ministerio.

23 — Dideli tvanai pietinėse vals
tijose Amerike.

FEBRUARY:
1 — Eksplozije kasyklose Dart- 

mund, Vokietijoj kuriose 
anglekasiai.

8 — Vancouver pristovoje^per ap
sivertima valties, nuskendo 
niszku laivoriu.

20 — Eksplozijoi gazo Sullivan, 
Ind. kasyklosia likos užmuszta 51 an
glekasiai.

28 — Pirmutinis Vokietijos prezi
dentas Ebertas mirė.

28 — Drebėjimas žemes Žieminėje 
Amerikoje.. Kanadoje daug namu su
griuvo.

žuvo 128

K Japo-

MARCH:
11 — Pirmutinis Kinu prezidentas 

Sun Yat Sen mire.
16 — Tukstancziai žmonių pražu

vo drebejime žemes Kinuose.
18 — Viesulą Ohajuje užmusze 

827 žmonis, padarydama bledes ant 
$18,000,000.

22 — Susimuszime trukiu Frank
lin, La., užmuszta 13 žmonių.

APRIL:
6 — Miestas Chalchilmites, Mexi- 

ke, sunaikintas per vulkaniszka dre
bejima: 200 žmonių užmuszta.

17 — Kariszkos tiesos apszauktos 
Bulgarijoi kada bomba užmusze 150 
žmonių.

26 — Marszalka Hindenburgas isz
rinktas prezidentu Vokietijos.

MAY:
3 — Laivas ant Mississippi upes 

apsiverto arti Memphis; 28 pražuvo.
16 — Dartmunt kasyklosia, Vokie

tijoj likos uŽmuszti 43 anglekasiai 
per eksplozije.

26 — Eksplozije gazo kasyklosia 
arti Sanford, N, C. užgriovė 52 an
glekasius.

JUNE:
2 — Baisi viesulą padare daug 

bledes ir keli žmonis džmuszti Minn- 
capoliuje.

7 — Dideli karszeziai Westuosia 
nuo kuriu mirė 350 ypatų.

8 — Eksplozijoi kasyklose Sturgis, 
Ky., žuvo 17 anglekasiu.

16 — Vokieczi^i keliaudami isz 
Chicagos in New Yorka idant isz- 
plaukti in tėvynė, kada trūkis iszsi- 
rito isz sztangu arti Hackettstown, 
N. J. likos užmuszta 48 žmonis.

— Senatorius Robertas M. La 
Follette mire.

27 — Montana, Idaho, Washington 
ir Wyoming sukratyti per drebejima 
žemes.

29 — Miestas Santa Barbara, Ca
lif. kone visas sunaikintas per drebe
jima žemes; 18 uŽmuszti o bledes pa
daryta ftnt $25,000,000.

JULYt
«l M ■««

4 — Per sugriuvimą

18
žmonių.

ant

szokiu sales 
Bostone likos užmuszta 50 

Garinis katilas truko 
ekskursinio laivo arti Newporto, R.
I., 50 žmonių pražuvo.

25 — Italiszkas submarinas 
skendo su 49 laivoriais.

26 — William Jennings Bryan mi
re nuo apopleksijos Dayton, Tonn.

AUGUST:
unijos

nu-

valdžo

M SU*

27 — Anglekasiu 
apszauke straika.

31 — Valdžios arcoplanai iszleke 
isz San Francisko in Hawaja.

SEPTEMBER:
3 — Oralaivis “Shenandoah

draskytas per viesulą; 14 pra'Žuvo.
18 Pnlkinfhka’s Alfred Williams 

iszleke in padanges su arcoplanu 303 
mylės ant valandos.

24 — Amerikos submarinas S-51 
paskandytas per laiva City of Rome, 
arti Rhode Island su kuriuom pražu
vo 33 žmonis, o trys iszgelbeti.

OCTOBER:
23 — Musziai tarp Bulgaru ir 

Graiku ant rubežiu.
27 — Geležkelio nelaimėje artimo

je Memphis, Tenn., 
muszta, 36 sužeisti.

NOVEMBER:
12 — Angliszkas submarinas M-l, 

nuskendo su 68 žmoni m is.
13 — Laivas Lenape sudege arti 

Delaware, 367 pasažieriai iszgelbeti.
— New Orleans ugnis sunaiki

no dokus: bledes ant $3,000,000.
20 — Motina Anglijos karaliaus, 

Aleksandra mirė, turėdama 81 metus.
29 — Anglekasiai priėmė guber

natoriaus Pinchoto 
užbaigimo stjraiko.

30 — Operatoriai atmetė pasiuli
nima ir straikas tesėsi jau 6 mene
siai.

18 žmonių už-

pasiulinima ant

STRAIKAS
KETINA

PASIBAIGT
DA KONTRAKTO NEPA
DARYTA, BET MANOMA 

KAD NEUŽILGIO 
ANGLEKASIAI 

PRADĖS 
DIRBTI.

Amerikieczio
• malūne

'baisi nelaime. Girnoms trukus 
nžmuszti
Baltrukonis, jo szvogeris Ka
zakeviczius ir paszaliniai as
mens — Kupstas ir to paties 
kaimo ūkininko sunui Jukne- 
liui ibzmnszta akis. Kazakevi- 
cziui nutrauktos abi kojos, ku
ris smarkiai prisikentes po 
vai. mirė.

Savinink. Baltrukonis prie,sz 
Didiji Kara, buvo
Amerikon, keletą metu pragy
venęs sugryžo
von, savo brolio lauke padare 
gražu garini maitina ir tuo gyr- 
veno. Velionis buvo nevedes,

Doras buvo 
visu gerbiamas.

New York. — Per devvnes 
valandae operatoriai su angle- 
kasiais svarstė padėjimu st rai
ko ir kokiu budu ji užbaigti. 
Anglokasiai nesutinka ant ar- 
bitracijO'S, nes jaigu ne tas, tai 
senai butu strai’kas užbaigtas.

Isz visu pažiūru, galima ma
nyti, kad straikas neužilgio už 
sibaigs, nes isz iszsitarimu ne
kuriu operatorių tai duodasi 
suprast kad jau daeina prie 
sziokios tokios sutaikęs.

vietoje savininkas

* >

iszvvkes

1920 m. Lietu-

36 metu amžiaus, 
vaikinas ir 
Kazakeviczius mažažemis ūki
ninkas teip pat gyveno tame 
paeziame kaime, 40 metu am 
žiaus, paliko paezia su keletą 
vaiku.

GRAŽINTA LIETUVOS 
VARPAI.

Kaunas. — Tikybiu Depar
tamentas buvo specialiai siun
tęs MaskvonIhgaliotini, 
kuris padedant musu atstovy
bei Maskvoje, iszgavo 126 var
pus, bendras svoris kuriu 16, 
394 klg. Dalis tu varpu ataten- 
ka teip pat staeziatikiu ir Lie
tuvos Liuteriu-Evangeliku ti- 
kvboms. Ministeriu Kabineto 
sudarytoji komisija tuos var
pus priėmė, inkainojo ir pave
dė Vidaus reikalu Ministerijai, 
kad juos iszduotu atatinka
moms bažnyczioms už tam tik
ra atl.vginima. Klebonai priva
lo pasirūpinti atatinkama rasz- 
ta isz savo kuriju, būtent, isz- 
rodyma, kad varpas yra ju 
bažnyczios. Varpu iszdalinimo 
paskutinis terminas nustaty 
tas Vasario 1 d. 1926 m. Savi
ninkams varpai gražinami, o 
kitoms bažnyczioms iszduoda- 
mi. <

ISZKIRTO MILŽINUS.
Iszvažiuojant isz Kauno Uk

mergei! plentą puosze szimta- 
mecziai topoliai, sako sodinti 

Szi RudeniNapoleono laikas.
plentu valdyba sziuos milžinus 
visus nukirto.

Ar ji naujus pasodins?

MIRĖ SAKALAUSKAS.
Vilnius. — Lukiszkio kalėji

mo ligoninėj mirė kalinys Sa
kalauskas Aleksandras, sulau
kės 27 m. amžiaus.

A. a. Skalfliiskas, Vilniaus 
pilietis, 1922 m. buvo Vilu, 
apygardos teismo apkaltintas 
ir nuteistas asztuoneriems me
tams sunkaus kalėjimo už tai, * 
kad 1920 metais Lietuviams 
užėmus Vilnių, neva iszdaves 

karoLietuviu 
slaptybes.

vyriausybei

NUSZOVE MOTERISZKE.
Griszkabuidis. — Lapkriczio 

17 diena Pentiszkiu kaime vie
nas ūkininkas nuszove mote- 
riszke. Tas ūkininkas pasiė
męs szautuva apsuko aplink. 
kluoną, inejo per užpakalines 
duris, iszkiszes szautuva ply- 

žvirblius,

K Connellsville, Po. — Da 
niolius Little, 85 moth, susilau
kė treczia seta nauju dantų isz 
kuriu labai nudžiugo.

U Meto 1925 Philadelphijoj szin ir szovo buk in 
sūdai pofskyro net 2,586 poras o tuo tarpu ėjo per kiemą mo- 
« • T ■> '''« 4 t •« • • 1*1* "1 • • j i •Xreophnal pradėjo lekioti au kurios negalėjo sutikimia gy- teriszkci, kuriai teko szuvis.
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Kas Girdėt
---   ' ——1

> Ana diena mirė iszduotojas 
keliu laikrasze'Žin FTiinhs Mui1- 
sev, kuris paliko 30 milijonu 
doleriu turto. — Taip, buvo la
imi turtingu žmogum, bet kas 
isz to? — turėjo mirti. Ant ko 
jam prisidave tasai milžinisz- 

Ant niek.
tai geras daig

ias. Duos tau daugybe naudin
gu dalyku koki yra reikalingi 
tavo gyvenime — bet reike at 
simint, kad tai no svarbiausos 
dalvkas ant svieto.-Munsev ne- • • 
pas i eine turto su savim.

1

Už Gera Szirdi, 
Szirdingai 

Apdovanotas.

i

it 
j
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SAULE
\

kas turtas?
Pinigai, yra

dabarProhibicijos agentai 
kerszina aresztavojimu mote
rių kurios rastųsi drauge 
vyrais, kurie turi svaiginan- 
czius gervinus prie savos. Te
gul po nogiu aresztavoja visus 
ir pabaigtas kriukis. K.idn jau 
visi busime užilaryti “ kozoje, 
tai prohibicijos sznipai neturės 
k a arosztavot i. tai pradės 
aresztavoti patys savi už ky- 
szius; juk turi 
kalnieriaus 
moka algas 
uždirbtu pinigu.

turi
su

tai
savi

ka toki imti už 
juk valdže jiems 

musu sunkiaii sz

tlruodžio 18 d., 1900 m., im- 
migraeijtstotis, Ellis Island, 
buvo ofieialiszkai atidarytas. 
Nuo to laiko, iki sziadien, ta 
sala pagarsėjo per visa pasau
li, bet kuomet pirmiausia buvo 
vartojama kaip* 
vartai in
žai domes in
Nauja stotis buvo atidaryta be 
jokiu ceremonijų, 
Komisijonieriaus,

svarbiausi)

Suv. Valstvbes ma- 
ja buvo kreipta.

tik drangai 
Fitcliie, in- 

teike jam bukietą geliu.
Itale, Parmina di Sbnona 

met u
('arini na y 

aszt mmiolikos metu senumo, 
buvo pirmu iinmigrantu būti 
inicialu in Suv. Vaisi; • - per 
tuos vartus. Bet per pirma 
diena atva,..avo apie - .’’>1 im- 
migrantai, dau-_ .mas i.>z kuriu 
buvo Italui, dau-j' !i> isz ju bu- 

Kad nors buvo 
1900 metai ,

v o sulaikei i.
atidarytas, 1900 metai , bet 
dar <‘me daug laiko pakol buvo 
užbaigtas.

Per fiskaliszkus metus bai- 
>5,390 

ateiviu buvo neinleisti in Suv. 
Valstybes, sulyg Darbo Sekre
toriaus, .John J. Davis, raporto,. 
Skaiezius mažesnis už pereitu 
metu. Konsuliu 
prižiūrėjimas 
Amerikon v ra
ateiviu neinleidimo. 
kad kas met tu ateiviu bus ma
žiaus ir mažiaus nes laivu kom
panijos nenorės mokėti dideles 
bausmes už. atvežimą neinlei- 
džiamu ateiviu.

pereit u s

giant Birželio 30, 1923,

varzingesnis 
vvk.stancziu 

priežastimi tu
Tikima,

Per 
metus,

fiskaliszkus
BiurasImmigracijos 

suaresztavo ir deportavo 9,495 
ateivius. Yra didžiausias skai
ezius Biuro istorijoj, 
ateiviu 1,169 buvo
invažiavimo be peržiūrėjimo, 
637 buvo kriminalis’ai, 
galėjo tapti

Isz tu 
suimti del

i .7.59 
vi>uomemszkoms 

su n kėny beina, i 04 sir 
eziamoms ligoms, 
ežiai, 2,

iržkre- 
bepro- 

723 neturėjo i mm i gra
cijos vizų, 430 neturėjo tinka
mu pa sport u ir
skaityti ir 164 buvo 
deportuoti ir gryžo be leidimo.

L1'
•J»)O

474 negalėjo 
pirmians

nežinomas 
priėjo prie

pecziais at-

Iii viena restauracija Berli- 
Tic, atėjo kokis tai 
jaunas žmogus ir 
bufeto (baro.) Už bufeto stovė
jo locnininkas,
kreiptas kada jaunas žmogus 
priėjo prie jo. Gaspadorius at
sikreipė in stovinti, klausda
mas, ka sau vėlina, bet staigai 
pabalo kaip drobule ir su bai
me žiurėjo in veidą stovinezio. 
Bet ir nepažystamas buvo ne
mažai nusistebėjas, žiūrėda
mas in gaspadoriu kaip žiopli s.

Svecziai nusistebėjo patys, 
prisiartino prie bufeto paregė
dami nepaprasta regini. Sztai 
gaspadoris ir sveczias bus o pa- 
naszus vienas in kita, kaip du 
ląszRi vandens ir kožuas mane,

Aszt uoniolika metu adgai, 
kada Elba Dren, būdamas vai
ku, be jokio nžmokesezio, at- 
neszinejo vandeni, užkurdavo 
pecziu ir pagamino valgi del E. 
E. Foster isz Goldfield, Neva
lios, sirgdamas rumatizmu ir 

gn‘
lo žmogelis Užvažiavo gydytis 
in Excelsior Springs, Kaus., 
Dren nuėjo savo 
diena Forester
mas visa savo turtą del Dren, 
vertes 10,000 doleriu. .Advoka
tai ji jiezkojo per kelis mene
sius, surasdami ji Kansas (’i t y.

negalėjo vaikszczioti. Ant

o 
keliu. Ana 

įnirę palikda-

kad pamate savo dvasia. Kada 
ant galo abudu atvėso isz bai
mes ir prie stiklelio atsiriszo- 
abieju liežuviai, pasirodė, kad 
vienas kitam buvo visai neži
nomi ir ne gimines.

Ne gana lo. pasirodė taipgi, 
isz ko visi nusistebėjo, kad 
abudu giimi tųm paežiam mete, 
ta pati menesi, ta paežiu diena, 

¥ pati laika, abudu
lukteria ir kožna isz 

mergaieziu aplaike ant kriksz- 
to vai da t rszules! — 
atsitikimas, ar ne ?

apsivedė ta 
t urejo po <

A k was

Arabai neturėdami kuom pa
sigeri ir linksmintis turi kito- 

butu naudingu

riai, kurie 
A rabi joi,

a ugneles 
nepaprasta

k i būda, kuris 
czionais Anierikc.

Mokyti Europiszki profeso 
I yri neja 

ai rado
žiedą, kuris turi nepaprasta in- 
tekmia ant žmogaus nervu. 
Kas lik pauosto taji nežinoma 
žiedą, tai in kėlės miliutas buna 
apimtas juoku. Žiedas yra gel
tonas o jojo vaisiai panaszus 
iii žirnio grūdus. Arabams toji 
auguole yra žinoma nuo seniai, 
bet Europiecziai apie ja ja tik 
daba V iszt yri nėjo. Arabai ren
ka tuosius vaisius, džiovina, po 
tam sumala ant milteliu, ku
riuos naudoja ant savo pra- 
linksmiuirno. Jaigu kas gerai 
pauosto t uju miltelliii, tai juo
kėsi be perstojimo, pakol neuž
miega nuo nuilsimo.

Apie nepaprasta nelaime 
prahesza laikraszcziai 
si tinsti isz Isapanijos. 'Truki jo 
važiavo isz Kadykso, in Madri
du, du kunigai ir trys ponios. 
Atėjo naktis, o idant praleisti 
nuobodu laika, prasidėjo kal
bos tarp juju. 'Tarp pasikalbė
jimo užėjo kalba apie dvases, o 
viena isz poniu pasako tvirtai, 
kad artimoje Saragosos, pasi
rodo tankiai dvase be galvos, o 
kada toji motere pasirodo, 
smortis ateina del tosios ypa- 
tos, kuri taja dvase be galvos 
pamato.

Vos motere pabaigė savo ap- 
sakypia, už lango vagono pasi- 
rodehjį«ĮjVa numirėlio, barszkin-

pri-

I

damąln langu su savo kauluo
ta galva. Isz staigaus persigan- 

i • • • • ’ Hl • a •dimo, vienas isz. kunigu kurisJk'1 • . < *sirgo szirdies liga ir viena isz 
senesniu moterių, krito negyvi 
ant Vietos, o likusieji apmirė 
ant vietos, .kiti .pasažięriai su 
savo keiksmu paszauke kun- 
duktorju.

Tyrinėjimas parode, buk ke
li daJU/iriszki studentai važiuo-
(lami namon ant szvendziu, isz-

girde kalba apie ta ja baidyk • 
la ir norėdami iszgaffdyt mote- 
res, užkiszo ant lazdos kauluo
ta galva numirėlio, kuria su sa
vim vežesi namo, iszkiszo ir 

lango prie kurio 
sėdėjo mo1ero8. Studentus 
aresztavojo ir nubaudė ant ke
liu menesiu kalėjimu, bet gy- 
vaseziu įnirusiems isz baimes 
nesugražino. — Sztai vaisiai 
neiszmint ingo szposo!

GERAI REIKIA ISZKEPTI 
KIAULIENA.

WXXXWXXXXXXWWXXSGKXSXXXXXKMX

Lietuviszkos Pasakos.

pridėjo prie
mot eros.

Isz

i l

•f

Puo tarpu,kai
kad p. Petrulis apleidęs

4 4 Ella” skel-

privatiszku daneszimii 
isz Lietuvos ir isz Ifiikraszcziu, 
(ai lenais ne kas do gyvenimas 
ir tankus skandalai.

Naujtmosia’K skaitome se
ka nezia i : 

i 4 r

bia,
Lietuva del savo žmonos ligos,
tai Klaipt'dos Vokiecziu laik- 
rasztis, “ V(dkstimme,” prane- 

n e sena i pir
kęs Uljanovo dvaru už 180,000 
litu.”

Klausymas užeina isz kur 
Petrulis gavo tiek pinigu ant 

Tolia us tas

Vo<lkst imme 
sza, kad Petrulis

užeina

pirkimo dvaro.
pats laikrasztis raszo:

4 r

Jo-

Taip pat, kaip jisai

Vėl

Musu korespondentas pra- 
nesza, kad naujasis Klaipėdos 
kraszto gubernatorius, p. 
nas Žilius, jau apsivedė.

Tuo budu p. Žilins galutinai 
nutraukė ryszius su kunigiszku 
‘‘stonu.”
yra padare Lietuvoje ir keletas 
kitu buvusiųjų kunigu.”

Apie lai visi žino ir tolimesni 
priduri inai nereikalingi, 
skelbiam kad —

“Virbalio muitinėje nesenai 
tapo sulaikyta 15 pudu sidab
ro, susidedanezio isz prieszka- 
riniu Rusu ir Vokicczių pinigu. 
Kam tasai sidabras priklauso 
ir kuriuo t ikslu jisai buvo siiin- 
cziamas in užsieni isz Lietu
vos?”

Nemalonu skaityti lokes ži- »
nes ateinanezes isz musu tevv- 
nes kur privalo būti didesnis 
pa red kas ir sutikimas.

in

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

3212 So. 
nusitrosz 

Dabar vr nu- 
A. M asai- 

Kada 
ra

gulinezia lo-

Chicago, — Julijona Balulo- 
niene, gyvenusi prie 
Lime St., nusižudo, 
kindama gasu.
vežta pas graboriu 
ski, 3307 Auburn Ave. 
vyras parėjo isz darbo, jis 
do savo moterį
voje, u privesta dūdele nuo ga
linio peczians iki jos lovos.

Metai atgal mirė jos dukre- 
Manoma, 

nete-
lo, 7 metu amžiaus, 
kad ji isz tos priežasties 
ko proto ligsvaros.

— Mazgodamas savo auto
mobili uždarytame garaže 
kar nniroszko susirinkusiais 
garaže nuodingais guzais Lie
tuvis, Stasys Szirmulis, 6924 
Talman Avenue. Jo žmona ra
do ji negyva. — N.

nnfroszko
va-

Worcester, Mass. — 
pavasarinis, sniego labai 
žai todėl žmonys yra užgana- 
dytais, nes nereike kury t aug
liu,‘kuriu sunku gauti isz prie
žasties straiko. Pribuvusiems 
sunku aplaikyti koki darba, 
nes fabrikuosiu darbus atlieka 
daugiane visokios maszinos.

Oras 
ma-

Baltimore, Md. — Szeszi 
kriaucziai dirbai.iti pas Petra 
Wallis 401 S. Bond St., neteko 
sąmones prisikvėpavę gazo isz 
prakiurusio proso.

— Noras pasižiūrėti valka- 
re per Įauga tūlo namo kaszta- 
vo Vincui Beleckui $25. Vin
cas daugiau nežiuręs per 
gus.

lan- 
 y

•>❖ ❖

Skaitykite “Saule”
f

’ W. TRASKAU8KAS
PIRMUTINIS METUVISZKAS
GRABORIU3 MAHANOY CITY

Laidoja kunua numefrtHu. Pasamdo 
automobiliua v dėl1 laidotuvių, kriksa- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Cantre $ t, Mabanoy City, Pa.

* » .
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ar 
sako Su v.

reikia iszkepti
t f

‘‘Gerai 
iszvirti kiauliena 
Valstybių Žemdirbystes De
partamentas. Jeigu szeiminin- 
kes ta nedarys tai valgantieji 
gali apsirgti baisia'liga vardin
ta ‘‘trichinosis”
'Pa liga yra skaudi ir pražūtin
ga, ir prasideda nuo mažo gy
vūno, kuris randasi kiaulienoj. 
Tas gyvūnas toks mažas, jog 
tik matytas per mikroskopą, ir 
kartais nematomas atsargiau
siu mikroskopi^zku peržiūrėji
mu. Kiaules, tu gyvu n u už
krėstos, neturi jokiu ypatingu 
ženklu ir kiauliena, kuri trichi
na užkressta, panaszi iii gera 
kiauliena.

Geras naudingas mėsos per
žiūrėjimo lunlas sulyg kurio 
žmones be pavojaus galėtu val
gyti netinkamai ar negerai vir
ta kiauliena dar nerastas. Bet 
yni tik vienas geras būdas nu
kreipti ta liga. Virimas sunai
kina gyvūnus. Todėl tik gerai 
iszvirta kiauliena neturės tri- 
ehinn.

Gerai, 
žmones nemėgsta 
lengvai iszkepta

SURINKO Or. J. BASANAVICZ1US.

APIE GRYBU SĖKLAS.

(kirmi nolo).

jog Su v. Valstybėse
žalia arba 

ir tik 
tiems pavojinga, kurie paeina 
isz tu sza Ii u kur valgo kiaplie- 

rricliina labiausia

mėsa

mis, nes

na žalia.
pasirodo žiemoje, su szvente- 

tada žmoiH's valgo 
daug visokiu rūkyt u ir džio
vintu deszru isz kiaulienos pa
gamintu, ir daugelis nekeptas 
valgo. 'Pos doszros, jaigu pada
rytos isz kiaulių kurios trichi
na užkrėstos, iszplatins ta liga. 
Kartais beveik visos szoimvnos 
užkrektos ir iki szimto žmonių 
apsirgo nuo vienos kiaules, 
kur deszros padarvtos nuo 
kiaulienos.

Apsisaugoti
nevalgyk gerai neiszvirta kiau
liena arba kita valgi, kuris isz 
kiaulienos susideda.

K j a i d i e u a,, M k J i n k a m a s va L, 
lik taip 

Amerikieeziai

vienos 
padarytos

nuo trieiliuos,

gis gerai iszvirta, ir 
visi.H
Keikia atsiminti, jog 

szilurna labai povaliai pereina
per mi‘sa, todėl dideli szmotai 
kuomet atrodo 
kepti, tik 
ir vidinis gal visai 
tas.

Kad nors paprastas kepimas 
pakelia mėsos 

negu

beveik 
mėgsta.

jog gerai isz-y

pqvirszis iszkeptas 
n e isz kep

szilmos laipsni 
Žemdirbystes 
iszt yri liejimai

daugiaus
Departamento 
rodo, jog isznaikins trichina, 
(140 laipsniai E) gali birti, jog 
tos szilmos laipsnis nepasiekia 
mėsos vidurį. Todėl reikia mė
sos visa szmota gerai• iszkepti.

—LS.

jog

KAM KAS REIKALINGA 
CZIA GAUSITE.

'Tiruose bieziu midų 5 svaru 
viedrukas $1.65. Du už $3.20 
Keturi už . .6. Asztuoni už $11.

Medžiokles szuva zuikimis, 
gražus ir geras $12 K Va ja v u 
dalgiu szieno pjauti po $5.

Karveliu, balandžiu, versti
nu,
A t sa k y m u i p risi u n s kite 
stem pa.

P. 1). A nd rėkus
Box 107

po nuo $2.50 ir au'kszczift’i. 
2c 
2t.

Pent water, Midi.

CAPITAL STOCK ?į26,000.00
. SURPLUS jtR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu, Procentu pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu

i banka nepaisant ar mažas ar 
• didelis. .

H. BALL, Prezidentai!
G W. BARLOW, Vice-Pre«. 
J. E. FERGUSON, Ka«.J. E. FERGUSON, Kas,

J « U.

J

1

T

Viena karta V. Jėzus, vaiksz- 
cziodamas po svietą, nuėjės 
pas viemr ežeru, isz kurio bego 
upelis, ant katro buvo pasta
tyta melnyczia su vienomis 
girnomis, ir 
Bėgėdamas visus apasztalus 
pavargusius ir iszalkusius, nu
siuntė szv. Petra prie melnin- 
kieiu's, kad iszkepinln dvylika 
kepalėliu duonos ir alnesztu 
pas ežerą. Szv. Petras, pačiuos 
visa dvylika k(‘paleliu, benesz- 
damas apmislijo, kad nugis už 
teks . pasistiprinti devyniais 
kepalėliais, o 
auti; atneszes pasiuvę tuos de
vynis. 'Tada Vieszpats tarė:

Petrai, asz tau liepiau iszke- 
pinti dvylika,

> y gi 
pi

damas, kad ji
paskaitytu,

Vieszų>at ie, melninkiene 
visai mažai miltu turinti —led- 
va ne ledva ir tuos devynis te- 
iszkepe: daugiau norą m* dul
kes miltu pas ana.” Kiti 
apasztalai atsiliepė sakydami: 
“ Vieszpatie, užteks, kad suval
gysi me tuos devynis,” o Viesz
pats žinodamas, kas atsiliko su 
tais kepalėliais,

Petrui: “ 
savo putpek'kius 

y y

neatsakvdamas 
‘ duonos ke- 

apasztalai pa si 
pridereneziai 

bet sz\'.

su 
apsistojo pas ji.

visus

tris pakovojo in

i i

devynis...

už vagi
4 4

o tu izkepinai 
zv. Petras nenorė

ki t i apaszlalai 
ta re:

su

pas ana.

prasijuokęs 
nesuraugink,tarė

kaip Žydas
su ra ugi no ir patys pasini rdo..
Petras, nieko 
atsiklaupęs paeini 
paleli ir 
eme, 
ir p ra dėjo
Petrui, kaip gaspadoriui, paru
po, kad apasztalai privalgytu 
isz tu devynių kepalėliu, dėlto 
pats jis papenteli tik suvalgė, 
kad butu kiti apasztalai sotus, 

bet neliko ne 
— pasimeldė,-pavalgė ir

ki t i
»pasimelde

va įgyti,

y

ko: eme ana kalbinti, užduoda
mas klausymus, kad negalėtu 
praryti vogtos ' .duonos, todef 
ka tik sugromuliavo, visa spjo- 
ve laukan isz burnos, kad galė
tu duoti aiszku atsakymo ant 
klausymu, nes, 
spjovęs, butu supratę kiti 
apasztalai, kad ana$ ka norint 
laiko burnoje. Taip ir visa duo
na sugromuliavo ir iszspjaudo 

n (‘gavo praryti! 
Vieszpats,

Petras didei nuvargęs, apsisto- 
Polrdli, ar no nori 
Pel ras 

kas

per silpnybe savo ne- 
saves ne- 

Erne gana grati
I

— ne kąsnio 
Bėgėdamas

kad butu ne
supratę

jo ir tarė: 
valgyt?’ ’ 
‘ ‘ Vieszpal ie, 
Vi(‘szpats tada tarė:

4 4

kad

atsake: 
duos?”
na, im4 4

bagel i, ar jau ir auti isztuszti- 
nai ? Juk buvai tris kepalėlius
pakavojas ant kilo kart 
bar atėjo kartas, 
mislijas,

o, o d;i- 
kaip buvai 

kad atėjo laikas jau 
užsikasti su torus trimi duono- 

Pai Petras regėdamas 
su didžiausiu gaile- 

Vieszpatie, tikrai buvau

i

mis...” 
atsi liepe 
siu: “ 
mislines taip padaryti, ale ap
ėmė silpnumas mane, norėjau 
pasistiprint ir valgiau, ale ne 
gavau praryti, nes reikėjo dtio- 
t i tau ai sakymus ir 
spjaudžiau, 
mas dideliai
dovanok man, 
jau kitus ;
damas duona ant tokio laiko, 
“7

f II

visa isz- 
bekramsnoda-

ai si - 
ga 

su duona, kuria 
antije, o bijodamas ki-

y

atsiliko antį

Ir visi privalgę, 
maž?
ėjo toliau. Beeinant szv. Petra 
apeini* didis silpnumas 
mine anas, kad ta silpnumą 
Ii nuraminti 
t uri
tiems apasztalams pasirodyti 
kad turi duonos, 
pat galo ir innyko po k ropele 
gnaibyti ana duona ir valgyti. 
Vieszpats, viską žinantis, nu-1 
mane, delko szv. Petras alsili-

žinantis

«6

kuriame busime dideliai nu
vargę, o
sulaikiau ir ne pats 
pasotinau... ”
d'žiai verkti... Vieszpats, regė
damas didi ano gailesti, tarė: 
‘‘atleista tau yra kaltes dėlto, 
kad su gera intencija buvai pa
vogęs, nors ir ant prasto paėjo, 
bet vienok tegul būna apvers
ta ant'paszlovinimo mano var
do, nes isz kožno vieno milte
lio, buvusio toj duonoj, iszaugs 
po grybą,
Ims sėkla grybu, 
pasakė Viesz/pats,

tai ta duona tegul 
Led va ta tik 

paveizėjo 
apasztalai in užpakali ir pare
gėjo tris-devynis tiltus tikrųjų 
grybu, kuriuos žmones ir szia- 
< 
del savo

f 1

lien su didžiausiu noru renka 
jhait nasties.
Tol i a us bus.

DIDYSIS SZALTINIS, 
Minksztais grąžais apdarais

i Tiktai $4.50

KANTICZKOS
Giesmių Knyga $1.50

Gromatoms Popieros su ap
skaitymais 75c tuzinas.

t

o

esu nuvargęs — 
kad apkrividl-I 

apasztalus, pakavo-

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. 

Spencerport, N. Y.

Geras paprotys
Maudoklt RuMlca kasdien, kad užlaikius 

galvoti odą sveika ir kad turėti puikiu* 
ivilgnnčius fdaukus.

įiuffles
wnaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
pnc4.) grain) plaukų.

Nusipirkite bunka už 65c šiandien 
pas mvo vaiHthunką. 7 5l kuomet 
mumčiama tiesiog iA laboratoi ųo*.

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & South Sth Siti.

Brooklyn. N. Y.

j

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$-------- • '
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus 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 czediua.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

t

Dėkite savo

BALLBAND
a n

M

«

?

*fAR*

f

I

Pakenčia geraus nešiojimo 
šlapiose kasyklose

Reikia drutaus gurno pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į “Ball-Baud’’ LopaOS ir Himiner rūšyse.

• 1 1

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu aut visų pusių 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų. ?

“Ball-Band” čebatai ir kurpes smagus nešioti per visij dieną. 
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykie 
“MISHKO” — “Ball Band” Odinio Darbo Kurpes. “Mishko” padai
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus. Žiūrėk del raudonos bolčs ant kiekvienos kurkęs.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
f • •

4G0 Water Street, Mishawaka, Ind;
‘Niiinas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

i
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'i Atiduok man mano pi
nigus, kuriuos be abejones pa- 
mirszai, o tai padarius, asz jus 
paliksiu ramybėje.

— Atsiprasziau, bet jus ne
pažįstų ir apie pinigu^ , ku
riuos raini, nieko nežinau; 
mista klystate.

Ji ir vėl nosi atrėmė in lan- 
Moteris 

jieszko lygiu tiesu, o ežia manė 
. in purvą verezia...

isz numirusiu prikel- 
Hallidonhill, atvan- 

8^1 gus, nu'blyszkes, szaltas, tylim 
(y tis, jautriai per keletą valan- 

(lėliu žiurėjo in milžiną. Stai- 
. . v . w i i ’ gai priėjo prie jo greitai,
bevyno, be daržoves, be mėsos, I ~ Pavelyk tamista pirma 
viena 
diena szaukszta 
dens su dideliu

UŽMUSZE IDANT ISZGYDYTI

byla daktaro 
per krati ne

Nepaprasta
Hallidonhil'l *o bus 
jama artimiausiame laike per 
prisaikintuju 
Sztai buitys:

20 diena Gegužio pereita me
ta, abu dideliu prieangiu gar
singo socialist o, gydytojo 
quand meme visu krutinės li
gų,'prisigrūdusiu buvo ligoniu, 
turineziu, kaip visuomet savo 
numerius rankose.

Prie duriu stovėjo su ilgu 
juodu szvarku apsivilkės už- 
mokeseziu užžiuretojas; pri
iminėjo nuo kiekvieno ineinan- 
czio priverstinas dvi gvinejas, 
tyrinėjo j n geruma, užgauda
mas in jas plaktuku ant stovin- 
czio szale puikaus priekalelio, 
po tam i'sz papratimo szauke:,

All right!”
Apstikluodintame kambary

je, apstatytame aplinkui dide
liais sziltu žemiu augalais di
džios* 
sėdėjo už stalo mažas daktaras 
Hallidonhill rūstaus gymio.

sekretorius
j<>

suda Londono.
euca'lypta! Kas 

iszlyto
antra 
van- 

dosu iodo. Ir 
vėl eucalyptus, eucalyptus, eu-

pilese, 
Vienintele

calyptus

4 *

» Japoniszkose vazose, —

rusta us 
prie nediduezio rasz- 

stenogra-
Szale jo 
Galio, . __ ___
phavojo trumpus jo paliepi
mus. Prie kitu duriu, apmusztu 
raudonu aksomu ir auksinėmis 
vinutėmis, 
žiniszko ūgio, 
buvo Lzncszti in prieangi, vie
na po kitam, svyruojanezius 
džiovininkus ir pasodinti juos 
in sed\nes tam tikro 
rians, 
myn, kaip 
liszkasis žodis 
isztarlas.

Ligoniai e j 
stikluotomis 
akimis, apnuoginti sulyg juos-.

neszdamiesi drapanas po 
pat valandoje

stovėjo tarnas mil- 
ku rio pareiga

elevato- 
nuleidžianczio juos že- 

veik 
4 4

sakramenta- 
foliau!”... tapo

iai ėjo prie daktaro su 
i r migl notomis

tai,
pažasezia; toje*
daktarus dėjo jiems prie pecziti 
ir krutinės plessimetra ir akus- 
liszkaja trobele:

- 'Pik, tak! plaf! Praszau 
Plaf!... Ge-

_ . t
atsikvėpti giliai!
rni. Gana.

Per keletą
dyklos tapo užraszytos ir da-

pa prast a s žodis

valandėlių gy-

kas rytas, 
procesija 
iki d v v- ♦

vesi girdėti 
“Toliau”!

N no 1 riju met u, 
grūdosi tokia liga
nuo devintos advnos 
liktai.

Sztai, ana 20 diena Gegužio, 
lygiai imt devyniu, kasžin ko
kia ilga giltine, su baisingai 
indubusiaks veidais, su nuoga 
kj’utine, paneszia in kletka, ap
traukta blokiniu pergamentp 
ir putuojanezia smarkiai už
puolime trumpo persitrankian- 
czio kosulio, — vienu žodžiu, 
gyvasis numirėlis, su kailiniais 
mėlynu lapių, užmestu ant isz- 
džiuvusio peties, inžirgliojo in 

kambari iszskesda- 
milžiniszka cirkeli,

skūra apdengtus kojų 
idant

daktaro 
mas, tarsi 
viena 
griobus ir stverdamasi, 
neparpulti, už ilgu lapu sziltu 
žemiu žolynu.

— Tik! tak! plaf! Po vel
niu! Czion nėra ka darvti! su
murmėjo daktaras Hallidon- 
hill: neesmiu koroneriumi (pa- 
vietdaktariu), idant paliudyti 
keno smert... Už nedėlios isz- 
spjausi tamista likuczius kai
riojo plauties, o
kaip rėtis!... Toliaus!

Tarnas rengėsi jau 
t i ligoni,” 
gydytojas plojo delnu 
kakta ir*pridūrė sziurkszcziai,
su ypatingu nusiszypsojimu:

— Ar tamista esi turtingas?
— Argi — milijonierius! 

iszkosejo apsiaszarojusi nelai
minga žmogysta, kuria dakta
ras JJallidonhill norėjo taip 
greitai iszsiunsti nuo musu pla
netos.

- — Tokiam atsitikime, tegul 
lova veža tamista

ant Viktorijos gelžkeldvario! 
Vienuolikta ekspresas in Dow
er ’a! Nuo ten Packetboot! Isz 
dalais in Marsilija sloping-car 
gerai apszildylas! Ir in Nicca!
«il ........ • v

'I

deszinysis

‘ ‘ isznesz- 
kuomet garsingasis 

sau in

karieta

Ten per uwesus imk euca-#

su savo 
dintiniu, ||| JTAVAI JFPin? IMIĮKA VAL1ER1US

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11HIIHIIIIHIM HHM H Hū?
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Teip ir man niekas nernpejo. 
Asz visai ne nesvarseziau apie 
Marytes turėjimą meilužio.

Svetaine pilna

Kavalierium but reikia gy 
vent kaip kavalieriui, o 

| kaip paprastam darbininkui.
Kavalierystei asz pasiszven- 

cziau dar būdamas aztuonioli- 
kos metu. Pasiszventirna man 
nuteikė aploiflimaa teviszkes, 
atsitolinimas nuo teveliu, ku
rie matydami, 
klysta, visados sudraudžia, o 
nuo ju man* atsitolintis nebuvo 
kam mane dabot, kad ir kasžin 

iszskvrus 
instatymus draugijos, kuriuos 

vykdo su buože ranko-

no ta-
, Ar ■ 1

— isztare stambiu balsu — nu
imti ta puczka nuo antakio!

Ir i szt raukės isz ki'szeniaus 
trumpa revolveri bidldog, isz- 
szove jam du sykiu pagrecziui

teviszkes
milteliuose, 

skystime... Vienintele viltis! I i« arterija kairiojo smilksnio. 
Dar žodi: szita-s tariamasis gy- ^Milžinas pargriuvo su sū
dymas, kuriuomi man be palio- triuszkintu kauszu, aptaszky- 

ausis, rodosi man (lamas grindis kambario savo 
kvailu. Užra- “dėkingomis” 1 

szau ji niisimineliui, bot pats in | per valanda dar 
ji nei ant valandėlės 
Ant galo, viskas 
Tolinus!

Tarnas 1 
džiovininką — Krezu minksz-1 kaip'atidengė nuoga krutinę, 
toje elevatoriaus sėdynėje 
paprastoji procesai ja džiovi
ninku, szkorbutninku ir ibron-1 peilio atvėrė ja 
chitninku prasidėjo tolesniame galo, 
trūkyje. Po bertainio

konstahelis inejo 
praszydamas 

’ I donhill ’io, 
juomi eiti, 
miai sėdėjo

baiBu'nuo kurio pradejo'la^u| P^?^“h\.^"..rnnk<!8? 
stiklai ir lapai sziltu žemiu au
galu drebėti, kas-žin-koks ko- 
liosas 
lininose, persigrudes su negir-

vos arži na 
(langiaus kaip

T

Milžinas
kad Vaikelis

smagenimis ir kaip buezia klydęs, 
trnkczioda-

netikiu. | mas rankas.
Deszimts patraukimu žirk- 

laitemis — ir kailiniai, drapa- 
atargiai pasodino I nos, marszkiniai, perkirpti bet

yra galima...

ir Į rūstusis operatorius vienu kir- 
cziu savo ilgojo chirurgiszkojo 

nuo galo iki

M< >!<

Szeszis menesius po to, 3 d. 
Lapkriczio, lygiai ant devynių 

su isz- 
linksmiu

kas-žin-koks milžinas 
gastingu, tacziaus

nutukęs, brangiuose kai-

tas 
už

su

adynos, kada 
in kambarį 

daktaro Ha Hi
lda n t teiktųsi

pastarasis ra
sa vo stalo, su

ir tyrinėjo su negirdėt i n u atsi
davimu pora milžiniszku plau- 
eziu, gidincziu ant jo sukruvin
to staliuko. Mokslo genijus

detina smarkybe, tarytum ko- ,rae^>‘!’ "saboje to žmogaus
kia žmogiška bomba,’per eiles |isz,i,,’ti .slel)ukl!ngn;in v'‘ik,ne 
pagailėjimo vertu daktaro 
Hallidonhill’io klijentu, insi- 
verže be bilieto in sanetuarium

eucalyptaus gydanezio ir vien
kart atitverenezio.

— Tamista konstabell> 
kunigaikszczio Mokslo, kuris, I daktaras pakildamas, pPipa-
kaip visados, szaltas, juodame I žinau reikalingu daigtu esant 
aprėdė, sėdėjo už l_ . _ ____

daktaru per puse
savo stalo, paaukauti ta žmogų, kada-gi 

Pagriebęs daktaru per puse greita autopija galėjo man ati- 
kuno, milžinasJszkele ji kaip|<hmgti iszganinga paslaptį del 
plunksna ir, szlakstydamas ty
loje gailiomis 
blyszkusius, nuskustus veidus 
garsingojo praktiko, pradėjo 
bueziuoti ji po tūkstanti sykiu, 
pagal pobūdi garsingųjų nor
mali d i szk u auklių, kad net vi
sas kambarys skambėjo, paga
lios pasodino pusiau uždususi 
daktaru in žalia ji jo krėslu.

— Du milijonu T Ar nori 
tamista ? Arba tris? reke milži
nas, baisinga, 
Tamistai skolingas esmi už 
kvepavima, saule, atsigaivalia- 

viską! Reikalauk ta
ri no manes negi Meti n u

dede” 
.1°-

Apleidus tėvelius man atsi
vėrė pasaulis, kurs buvo pilnas 
visokio invairumo;
kuriame 
gyveni, nes gyveni invykiu 
sūkuryje, kuris tau 
snaust po kepure.

Apsidžiovines aszaras, 
rios riedėjo man per skruostus 
ir veifla, nes ir man kaip ir 
daugeliui kitu, skaudėjo szirdi 
apleidžiant teviszke, 
nepaprasti insisvajojimai ir 
platesne dirva veikimui perga
lėjo szirdies skausmu. Kaip sa
kiau, apsidžiovines aszaras asz 
sėdau in truki ir 
laukiau kol jis pradės krutet 
tolintis isz man 
vietos, kuri su 
nais daiktais, skaudino man 
zirdi aplink besižvalgant.

Sujudėjus trukini, pamosa
vau ranka paskutiniu kartu 
saviszkiams, kurie dar 
trūkio vagonu stovėjo, iszsi- 

paskutini

pasaulis, 
gali džiaugtis, kad 

nes
neduoda

ku-

tacziaus 
insisvajojimai

nekantriai

pažįstamos 
visais pažįsta- 

skaudino

apie

asznromis nu-

gyva rekliama. 
e am i

iszsigemanczio ir kiuržtanezio 
medžio žmonijos. To delei ne- 
sisvarseziau, prisipažinsiu, nei 
ant valandėlės ir paaukavau 
czion sanžine savo savai... pa
reigai.

Nereikia sakyti, kad garsin
gasis daktaras tapo paleista 
po grynai formaliszkam sudė
jimui kaucijos, nesą Ii uosy be 
jo yra del žmonių daug reika
lingesne, negu 
Visas tas na va tamsis 
pareis dabar po 
Londono prisaikintuju sūdo. 
Ak, kokiais stebuklingas kal
bas apgineju Europa skaitys!

Viskas nurodo ant to, kad ta

jo kalinimas.
nuotiki/s

perkratymu

vima, siauezianezius geidulius 
gyvas! i, 
mista 
honorariju: geidulingai troksz- prakilni užrauszejyste nenuga- 
tu parodyti tamistai 
kingyste.

— Ach, koks czion bepro
tis? Iszmesk ji!... iszstenejo pa
galios daktaras atsipeikejes.

— O ne, ne! suriko milži
nas su mina bokserio, nuo ku
rio tarnas atbulas atsitolino 
nenoromis. Dabar suprantu, jo
gei ir tamista, mano iszgelbe- 
tojas, negali manes pažinti. Es
mių tas žmogus su eucalyptu, 
ta giltine, tas žmogus prapuo
lęs! Nicca! Euęalyptus, euca
lyptus! Iszbuvau savo pusmeti 
— ir ot sztai tamistos veikalas! 
Palauk tamista! Paklausyk!

Ir pradėjo bubnyti in kruti
nės kletka kumszcziomis, ku
riomis galima buvo sutriusz- 
kinti ka u kuole pirmam geres- 

užpelniusinm
buliui isz Middlesex’o.

— A! suriko daktaras, pa- 
szokdamas ant kojų — tamista 
esi.... Ka ? tamista esi tas 
mirsztantis, kuris...

— Taip, tukstaiiczius sy
kiu taip! Tas pats esmių! reke

Vakar vakare, vos 
sausžemio užste-

niam premija

savo de- bens mmsu daktaru ant kartu
vių in Newgate, nesą Anglai, 
žmones protingi, supranta ly
giai taip gerai kaip mes, jogei 
iszimtine meile ateitines žmo
nijos, tszale visatino paniekini
mo ir neapstojimo apie szia- 
dien gyvuojanezias žmogystas-

milžinas.
iszlipau ant
lava u tuoj tamistos stovyla 
isz bronzos! Duodu, ^di, kad
tamista tapsi palaidotas West-.

’ * 1minstereje!

visokiu

neliesi u, 
dalv

reikszdamas Jiems 
sudiev.

Nors kelionėje yra 
atsitikmu, kurie butu galima 
apraszyt, tacziau ju
nes kavalierius tokiais 
kais neužsiima.

Puikus miestukas New Ha
ven. Snbatos vakaras, toks ma
lonus, mane rado geriausiais 
drabužiais pasirėdžiusį, be- 
vaikszcziojant. 
centra, bežiurinejant isz 
lango in kita, papuoszta pro
dukte v iszka is
Bet kur buvęs kur nebuvęs ma
no draugas; tik meldžiu ne ma
nyt, kad jis buvo mano geriau
sia draugas; užteks ir to, kad 
jis buvo mano pažįstamas ir 
tuomi asz jj laikinai vadinu 
draugu. Pro mane praeidamas 
tarė jis:

— Laba . vakaru 
Vaikszai! Mat tada tarpe Lie
tuviu buvo invykus ponyste, 
kiekvienas, kur nepapultu, mi
nėjo ponyste, ir ta ponyste mi-

• j j • t t • W v • i

pasirodžiusi, 
po komercijos 

vieno

pardavimais.

ponas

'••v... £,J W.l(vh<70<UO, , ' . .

yra musu gadynėje vienintele jam atsakiau:
plunksna, kuri .sziaip ar kitaip 
turi iszteisinti kad ir toliausiai 
nubeganezius kilduszius Moks
lo kareivius.

nint, turiu pats prisipažint ne
blogiausia skambėjo, , ir asz

JI 
tik 

» 
ezi-ezi- 
i” 
num. 
galiu

“kirviu 
(Lenku), jie visi aplink 
juda kaip bites apie savo avi Ii 
ir tik tarpo iu girdisi 
cziuksojimai su “pani 

Tai vis niekis 
“palioku

su i i

ga. Asz perpykau.
• 1

pan”.
Asz ir tarp “palioku” 
rnaiszytis, turėt gera laika, jei
gu tik yra prielanki mergaite, 
o ežia kaip tyczia tokia ir bu
vo —net dvi, nes mano drau
go mergaite irgi su manim la
bai geide szokt. Nu tai szokis 
teip iki vienuolikos ir 
visi 
smagus.

Neužilgo nuėjome visi in apa- 
ezia, apsedome stula ir laukė
me ateinant tarno. Tarnui atė
jus padavėm 
tos Smetonos ir dvi 
alaus. Mums belaukiant tarno 
sugryžtant, asz ant stalo pa
klojau penkine, kad padengus 
iszkasczius. Mano Maryte sė
dėdama s žale manes, su pirsz- 
tai grodama ant stalo lyg tai 
lavindama pirsztus piano 
skambinimui, užgrojo savo

tesėsi;
mes buvom linksmi ir

— Atiduok mano
— asz pro dantis suszukau. 
tik pasižiurėjo in mane 
romia, ir nieko nesakius staiga 
vėl pasitraukė.

Szo k i am s pa s i ba i gy s, 
puolasi prie drabužiu ir 
kurie greitai 

svetaines

penkine 
Ji 

sznai-

įi J, *

TARADAIKA
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szal-užsakymu 
bonkas

pirsztus 
užgrojo 

pirsztais ant mano penkines ir 
ja paglemžė in delną, 
nieko nesakiau, 
kad tarnui atėjus ji jam 
duos ta penkine, bet kur tau! 
Tarnui atneszus mus užsuka, 
mano Maryte ne judintis nesi
judino, ji tik sėdi kaip nekalta 
kalbasi, su mano draugo 
gele, kurios hutą jos 
dauginus nieko. Mane

Asz jai 
manydamas, 

at i-

. Pittsburge moterėlė savo 
diedui nedavė kvoteri,

Sake kad in pidruimi eiti nori, 
Tai bobelių pasmaugti norėjo, 

Naktije, kada visi gulėjo. 
Ant rytojaus badai tyczia, 
Nusidavė in bažnytfzia, 
‘Mat norėjo pasitaisyti, 
Kitokį gyvenimą vesti.

Turbūt žmogeliui gyvent 
ant svieto nubodo, 

Ba ant strytkario kelio 
n u veži i o jo, 

Atsigulė kaip ilgas ant relių, 
Lauke ateinant karu.

Staigai atbėgo strytkaris, 
Kunduktoris žiuri, kas tokis 

guli parvirtęs,
Ar numiręs, ar girtas?

Dede su paika paszauke, 
paemes už kojų nutraukė 
Ir in la k u pa nuvede.
Kaip žveri patupdė, 
Ir kas isz to iszejoT 

Pataisa gyvenimo pažadėjo,

visi 
kaip 
teipapsitaiso, 

laukan 
zulinusi. Asz pasigriebiau, savo 
skrybėlė ir laukiau tos Lenkes 
su mano penkine. Penkine no 
penkine, bet Lietuvis Lenkei 
negali apsileist. Nugi mano 
draugas pasirodo 
gina, o kitas 

mano”

greitai isz

Nugi
su savo mer-

jau prie. “kirvis” 
“mano” Marytes. Mano drau
gas paklausė.

— Ar eini sykiu su mumis 
in namus, Vaikszai?

— Be abejones! Asz 
kės atkertu. Ir seku asz paskui 
juos. Pasėkės, sakau:

— Vagilka, atiduok 
penkine! Ji man atkerta:

— Tu uždaryk savo snuki
Pasėkos vėl asz jos praszau:
— Atiduok mano 
Sziuomkart 
kirvis”< t 

sako:

JOS 
atsigryžes in

supy-

mano

!
Tas >

penkine, 
draugas 

mane

Nutilk, jeigu nenori gai
šavo nemandagu ma. 

Kitoj pusėj gatves keturi girti 
“kirviai” man irgi pagrumo 
jo. Asz tik ranka in kiszenius 
kyszt, ir einu m? kiek nebijoda- 

grumojant iems patar
damas:

— Jus patys tylėkit, o kad 
ne, tai asz jus visu pataisysiu. 
Ar jus manot, kad asz jus visu 
bijau ? Palaukit 
pataisysiu.

Ietis už

i

asz daug nias ir

mer- 
sesers ir

baime 
paėmė. Svarstau, kas isz to vi
so tolinus bus. Sutvarkius vis
ką tarnui ant stalo,
nelaukdamas kita lapu ant sta
lo paklojau, liepdamas tarnui 
I )a si savy t p ra ke i t i ma.

Sugryžus atgal in
pradėjus szokt, Maryte nudavė
lyg kuom neužganėdinta, lyg 
ko bijanti ir ant mano - kiaušy-*) v<d praszau: 

atsakinėjo lyg

virszu ir

mu straigiai
manes neapkesdama. Iszszokus 
ta szoki ji manes atsiprasze ir 
staiga apleido mano draugys
te. Apie gala szokiu ju lik žiu
ri per langa in State gatve, ku
rioje stovėjo kelintas pusgir- 
cziu “kirviu”. Asz priėjės prie 
jos paprasziau:

1

asz jus visus 
Pasėkės kiek asz

Vagilka atiduok pini-
gus.

Tyli, ne vienas 
Baigiant prieit Church

žodžio, 
gatve, 

kaip sustojo biski, Maryte pri
siartinus man inspauderankon 
penkine, sakydama:

— Gud bai.
— P. Auksztakalnis.7
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Namo nebagas nuėjo 
Kaip negersi,

Ir su bobele nesivaidysi, 
Smertics negeisi, 

Ant relių negulėsi.
♦ ♦ *

Jau tame Vaterburi 
Tai vaikine buli, 
Naktimi trankosi, 
Galvas skaidosi. 
Po sudus tąsosi, 

Bausmes mokasi, 
Kitam taip atsieina, 

Jog da tupet pareina.
Ir merginos savo ipzdaro, 
Vienus izteisina, kitus 

kaltais padaro, 
Už bile bomus užstoja, 

Nieko apie save neadboja.
• e e

O jus misiukes isz Tamakves 
pasiliaukite,

Kitus per dantis netraukite, 
Ba kaip in sztora sueinate, 

Tai visokius niekus atrandate. 
Badai nekarta ir susimuszate, 
Ir viena kitai užpakali rodote, 

Neva vadinatės misiukes, 
O darote kaip kiauliukes. | 

Yra ir merginu perkitrusiui] 
Kad ir nusiusiusiu,

Bet ant kitu nusimano, 
Ba’jau ne viena vyra prigavd.

Ai- tai puikiai pasielgė tokią 
pana, 

O j bus jau su tuom gana.
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— Laba vakaru ponas Ro
pe, pridurdamas' “kaip esi lai
mingas turėt dvi tokias gra
žias merginas”?

— Ne kalbėk apie laime, 
kuri yr mano, nes esu blogame 
upe, o vėl komplimentu neteik 
mano draugėms, nes jos yra 
Lenkes ir Lietuviszkai nesu
pranta. Bet sztai kame daly
kas. Ar tu nori eit in Lenkisz- 
kus szokiiis? Už drauge gali 
sau viena isz sziu merginu pa
siimt. Pasižiurėjau in mergi
nas syki, bet kritikiszkai, ir 
nieko jose nemaeziau prieszin- 
go. Jos buvo gražios apsirėdė 
Lenkaites. Gražuma galima 
buvo kritikuot, 'nes miltais ir 
dažais veidus buvo i ‘ nusipali- 
szave”. Vienok apie ta nieko 
nesakiau, mat asz pirmiaus bu
vau girdėjęs; kad tik tingines
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Ar žinote mergeles, i 
Mano rūteles,

Kaip iszrodo vaikinas musui 
Mat anglikus pamegzdžioja, 
Tai savo panosia brazduoja. 
Kad ir blakstienas nubraz- 

duotu, 
Tai gal Amerikonkos pa

sidabotu, 
0 kad panose nupliktu, 

Tai pas balberi nesilankytu.
Be tisu vaikinas, gyvas bužis, 
Lupa žiba, rodos kaip snarglis 

Mat, ūsuotas, turi taksas 
mokėti, 

0 su plike panose gali isz- 
siteisinti, 

Ka maezina, ūsuotas vyras, 
Tai žmogus tikras, 

Kuom gAmta apteikė,
To niekas nepeike.

1
1

SLOOO TIK UŽ 60c.
. Atsiunsk mum* 60c ir paūši muro 
Btebukliapu žolių Ytrtea tukitanesio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszlda, jeigu jie yru apim
tas kokios nors ligos, bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yru 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, 't aigi, jeigu jautiesi esąs 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
gpeit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir paežiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pu- 
minėto* ligos.

Jeigu kenti nervu suirime, galvot

szirdies Uga, tai atsiunsk 86c ir gausi

patrūkimo,

Sėdo ant milžinisžkijft kąna- skausmus, užima ausyse, nuomaro.
pos, kurios plunksnojjęįUvaito
jo ir subraszkejo po tMfunky- 
be. '

— Ach, kokia laime yrą —r— 
gyventi! atsiduso su saldžiu 
nusiszypsoji'mu.

Po dvieju greitai, paazriabž- 
domis užtartu Žodžiu daktaro,

mu*W fauiriu* vaistus, taip vsdinaMua 
“Nervu Prspai^tae,” Nervy liga JttU’ 
Ubai blogas dalykas, bet, musu Ns^
I

ir luteikU žĮmcgųi T,an»uUp.

“Nervu Prspuretae,” Nervy Ilgu pro

vu Preparątes užbėga UJ ligai keliu 
Ir suteikiu žmogui romumą. 4

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu«

FA

Ą.

dažais veidus buvo

nevartoja tokiu daiktu, kūne 
mergaite padailina, o kavalie
rium esant juk nedailu kriti- 
kuot mergaites. Valandėlė 
patylėję sutikau ir traukome 
visi keturi in “palioku“ sve-“palioku 
itaine prie State gatves.
> Po perstatymui mergaites

*
Sztai didžian-ses ir mažiau sos laivelis kurie, padaro kelio

ne aplink svietą. Mažas laivelis priguli prie Harry Pidgeon, 
kuris turi tik 34 pėdas ilgio, o didžiauses laivas yra Belgeu- 

Ca’liL, pristovoje.land ir abudu susitiko Los Angeles, 
Pidgeon su savo laiveliu adbuvo kelione aplink svietą in ke
turis metus. Laivas Belgeuland pradės antra kelione 
svietą kuri užims 132 dienas; turi 967 pėdas ilgio.

DAUG GERIAU.

'l

>

i
aplink

f1 ’ T’

Kuomet reumatlsmas ar neuralgija 

yietae iiūo atsakančiu leimyniniu ..... . . .
ylnitnq. '
"Sc ir 70c

OerM abęlnąm naudojimui 
UnJuKtntM

Pain-Expelleria
Kuomet reumatlsrnaa ar neuralgija 
vargina Jus. atrinkite akaudamaa 
Vietas iiuo atsakančiu leitnyniniu 
jinimentu ir Kuojas pajausite palen|-

jsc if 70c honlm
pite» kad butų Inkarp vaisoaienkliB
/ F. AD. RIOHTBR A CQ 
a Berry . A South ith Sta.|i Brooklyn, N. Y.

, t J X *,
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Poni davė del tarnaites spi- 
ritaus del nuszveitimo zerkolo. 
Kada nuėjo pažiūrėti, kaip 
tarnaite szveiezia, užtiko ge- 
rent spiritą.

— Ka tu darai! paszauke 
pone, ar tau daviau kad ger
tumai? Juk keltinai 
szvoisti zerkola?

Gamtai ne reike prieszintis, 
Ir cznierytis. 

Bus gana 
Ba jau tema. i

ii

1 4 'H”
fl11
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PARSIDUODA NAMAS,
R!"""!1 "II. "

Del dvieju szeimynu. Viįkas 
gerai intaisyta. Vienoj ppąej 
rąpdasi groseriu sztoras. Pąrėi- 
duos nebrangiai. 2t.

su juom
jltibai sznekios ir visai neatbo- 
janežios, kad asz esu tik szio 
vakaro pažįstamas, nežinomas. 
Asz vienai isz ju, Marytei, ta- 
ipatf isatikimas; O kavalieriui 

Į daugiau nieko ir nereikia, nie-

Taip darau, poniute, at- I 1 *

su žolių ir knygų kataloge. Reikalln-
- e - - ~ -S aa j 1 —s — *į

miestuose. /
M. ZUKAITIS, a

25 OiHst Rd. Speuo^port, N. Y.
/''•'a, 1 /. A'

gi irubu |qHu pardavinėtojui yhupaa 
mieatuoia.

sekretorius ir tarnas iszejo isz (d. ZUKAITIS,
pau isztikimas. O įcavalieViui

kambario. Pasilikusiu duviėuu
. ; ■“ - ■ i / i
i ' ■ »
1

sake tarnaite — tik darau kaip 
gerįau. Geriu spiritą, o paskui 
kvepiu in zerkolu ir szluostaiiį

kas jam daugiau ir nerupi, tai skaistesni veidą rodo. 
• . u i '/ " i l • l $ J ... * :t',.. . r • *.; *,/ /1 r f . <i +
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duos nebrangiai. 12t 
Vincas Norkeviczia 

129 W. Washington St., 
' ShenandoaL J?ą
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13 MOTERIŲ SUDINO ŽUDINTOJA.
I

mirė 
57 metu, 

pergyveno 
paliko

4.

(. NI ’ 'į r 1
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Agnieszka ir dūk-

t Nedėlios vakaru 
Juozas Gzepukaitis, 
gyvenantis po 421 E. 
York uli. Velionis 
ezionais daugeli metu,
paežiu, du brolis, Vlada mieste 
ir Povyla, gyvenanti Ravenna 
Ohio, ir seseria Ona.

atsibuvo Petnycziojo 
bažnytinėms apejgoins J 
Jurgio bažnyczioje.

V (‘S

apejgoins

1

1 .aidotu- 
su

1 .

Tieje

— Visi laukią žinios apie 
pasibaigima st raiko.

— Per szventes lankosi 
pas gimines ir pažystamus po- 
stva Antanas Butanaviczius 
su paežiu
relia Mar^arieta isz Detroit, 
Mich. PoiLas Butanaviczius vra 
musu senas pažystamas ir pa
sekmingas biznierius.

— Readingo kompanijų at
gabeno tuszezius anglinius ka
rus prie visu kasyklų.
karai radosi ant ve>tu gaben
dami minksztas anglis.
rie mano, kad tas ženklina 
greita atidarymu kasyklų.

— Reikalinga mergina prie 
naminio darbo prie mažos tzei- 
m ynos./Arba moterų kuri gale- 

iszskalbti 
nnt

— Vagis insibiuže in 
ve Viktoro Matulevicziaus ant 
S. Grant uliezios 
visokiu tulsziu vertes ant 400 
doeriii.

Kal-

paimdami

tu apvalyti st ubą ir 
d ra pahas. Atsiszaukite
adreso, 107 \V. Ont re SI.

— Praeita 
iszvežta

11

GARBE IR UŽMOKESNIS
v v v i

Parade A. MATUTIS |
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Prilaka moterių apsvarsliriojo teisina Antano Kasper ir Edwardo Pranta isz Los An-

I 
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J
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Parapijonys,Suma baigės, 
eidami isz bažnyczios, buvo pa
tenkinti ir džiaugėsi. Tam vis
kam butą ir priežasties. Mat, 
klebonas paskelbė isz sakyklos 
bazaro gražias pasekmes ir vi
siems dėkojo už paspirti ir pa
rama.

Parapijonys gražiai parėmė 
parapijos bazara. Netruko dar
bininku nei szeimininku. 
ponia Kreigiene savo 
sztumu ir vikrumu atsižymėjo 
pagirtiniausiai. Ji buvo vy
riausia organizatore ir geriau
sioji szeimininke. Visi kompli- 
mentavo ir gyre ja. Teip ji in- 
sigijo didžio populeringmno. O 
bazaro daviniai palengvino 
Szv. Kazimiero parapijos sko
lų sunkia naszta, kuri buvo už
krauta ant klebono pecziu.

Taigi visai neinstabu, kad 
ponia Kreigiene, teip uoliai pa
sidarbavus ir tiek daug triū
so padėjus bazaro pavyk imu i, 
net nakti negalėjo užmirszt to 
visko ir sapnavo sapna, kuria
me ji regejo save esant ruimin
goje saleje, kame užraszineja- 
ma kiekvienas geras darbas, 
atliktas czia žemoje. Pradžioje 
ji nesuprato visu dalyku, apie 
kuriuos teiravosi valdininkai; 
tacziau ji nugirdo iszszauki- 
ma:

‘ ‘Szv. Kazimiero parapija! ’ ’ 
“Parapijonys gražiai atliko 

savo pareigas, ’ ’ 
rapijos Angelas Sargas, 
atmokėjo parapijos skolas.

gerai!”

Mat

toliau:
“Tas jaunasis vyriszkis, 

gaudamas smulkia alga, užlai
ko ir prižiūri serganezia senu
te motina ir seseraite. 
sutaupyti pinigu' ju užlaiky
mui jis atsisakė pirktis geres
niu drabužiu ir, kuomet varg
diene Gaškiene neturėjo kuo 
užmokėti rendos ir buvo iszsi- 
kraustyti gatvėn, jis užmokėjo 
jos renda; jis aukojo Dievui 
savo nusižeminimą ir apkalbas, 
jog negalia aukoti parapijos 
skolų su maži ni m u i. ’1

Tai labdaringumo auksi
niai darbai,” 
mos dvasios balsas, 
kitam?”

Tr seko ilgas sanraszas pra- 
kaituojaneziu darbininku, ku
rie po sunkaus dienos darbo, 
vietoje atsilsėti vakare, apsiė
mė instoti in komitetus, kad 
pasidarbavus parapijos naudai 
seko ilgas sanraszas iszvargu- 
siu moterų, kurios supirkinėjo 
ir kolektavo viską, triusdamos, 
kad geriausia pavyktu viskas 
ir parapijai liktu daugiausia 
pelno.

“Kam gi kitam?”
“Vargszui kaliniui, 

bazaro pa vykimui aukojo 
vo nelaisve ir vargus.”

Czia ponia Kreigiene, 
kus kantiwbes, iszsiszoko, at- 
kartodama paklausima: “Kam 
gi kitam?”

Ir atsakymui iszgirdo žo- 
“ Ponai, kuri organiza

vo bazara. Tacziau — pastebė
jo Angelas Sargas — ji jau ga
vo savo užinokesni, apturėda
ma daug pagyrimu ir ingy’- 
dama didžio populeringuri^o.,, 

neregimos 
“ji aukojo 

daug gražiu svajonių ir daug 
brangaus laiko. Ji nenuvokė 
tikrosios vertvbes saiko. Duok 
jai szviesa regėti ir 
czia žemoje, jog ne vienas nėra 
teip sorgas ar kenezias, 'toip 
vargstas bei gyvenas nodate- 
kliuosc, kad negalėtu ka nors 
duoti arba aukoti Dievo gar
bei; kad pirmutinis ir paskuti
nis, didis ir mažas, turtuolis ir 
vargszas, ir — visi, sulyg sa
vo iszgales, gali talkoje dar
buotis ir aukoti Dievo garbei 
arba prigelbet Bažnyczios pa
siuntinybėje atsiekti žmonijai 
galutina tikslą.”

Ponia Kreigiene prabudo isz 
miego visai kitokia moteris. 
O kai prisiminė pamoka, gauta 
sapne, ji gerai suprato ir žino
jo savo užinokesni, kuris, kad 
ir paskutinis ir mažiausias, 
tacziau jai buvo brangiausias.

— Vytis.
ANT PARDAVIMO

jaunasis

Kad

<

Bet 
darb-— Nauji miesto konsulmo- 

nai užėmė savo dinstus, kurio 
yra: isz pirmo vordo Jurgis 
Jurai t is, Kaz. A n ta na v i ežiu s ir 
Kaz. Juodcszka. Antro — II. 
Cook, M. Hobbs, J. Bane
ežio C. James, B. Wentz, 
Edwards. Ketvirto — A. 
raniak, A. lA*wžyk, P. Czaplin- 
ski. Penkto
Silvestras Ansztra 
Poszka. Terp kitu 
randasi ir Jurgis 
Jurgis Povilaitis, E. Strolis ii 
musu gerai žinomas senas bur
mistras Magalinga 
bosu miesto.

< 4

pastebėjo neregi-
“Kam gi

T
gėlės, Calif., kurie nužudo palicijanta kada apvoginojo sztora o palicijantas 
arosztavoti. Dvileka isz tu moterių buvo kaipo “<......... . ----------
vienos isz moterių jeigu katra a])sirg'tu.

Tre-
T.

Ba-

juosPanedeli 
inlikos

Philadelphia,
W. D. Baezkausko.
sirgo per
priversta
būti ir

ligon- 
padaryla

laiko-

ryta 
ligonbut i 

Teofile dukrele
Mergaite 

koki laika ir buvo
nusiduoti in 

l’tarninke 
pasekminga opi‘racija.

— Pet nyezioje bus 
mos gailos pamaldos už duszia

'kunigo .Juozo Zablacko. 
Ponstva Zablaekai užpraszo vi 
su pažystamu ir gimines daly 
bauti tose pamaldose.

— Sziadien, Ketvergi) ryta 
apie lt) valanda atlanko Molin
uoju ženklyvas sveezes arcivis- 
kupas Cieplakas isz A’ilniaus 
in Lenki>zka parapije Szv. Ka
zimiero. Daugybe žmonių pri
ėmė sveczia. 'Liksiąs jojo atsi
lankymo in Amerrka yra pade- 
kavoti prezidentui ir visiems 
žmonims per kuriu rūpesti ji
sai likos paleistas isz bolszevi- 
kiszko kalėjimo kur ji bolszevi- 
kai ketino suszaudyt. Isz czio- 
nais važiuos in Readinga po 
tam in Maacziužes ir kitas 
valstijas.

a. a.

i n
Maaczi ližes ir

NEPRALEISKITE PROGOS 
MOTERS!

. Petnyczioj ir Sukatoj bus se- 
>s: Szviežes szol- 
'.vieži rukvta ha- 

is 3(ie. (leriau-

kanezios prekt
deri s po 20c. S;
me 27c. Pork cza|

teikus 35c. Kepama galvie-
18 iki 23c. Viską pirksite

i norėjo 
džiure” o trilekta buvo ekstra užimti vieta 4

— J. Dougherty, 
ir Jurgis 

palicijant u 
Dudlevicz,

KELIONE GELEZKELIAIS
JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE

vela vra

Easthampton, Mass, 
ežios diena
1 I metu vaikiukas, iszejo 
ledo pasieziužineti ir pataikęs
in nestipra leda, inhižo. Pribu 
vo ir ugniagesiai, bet negalėjo

/

Ku-
Antanas Soda i t is, 

ant

iszgelb(‘l i.
Minėto vaikiuko tėvas, 15)24 

m. irgi teip netikėtai 
damas nuskendo.

maudv-

bisk i— Pas mus darbai 
geriau pradeda eiti, ir vis dau
giau darbininku pradeda imti. 
Bet isz kitur pribuvus 
darbas gaut i, nes 
vietiniu bedarbiu.

sunku 
dar yra ir

Scranton, Pa. — Sausio 2 d. 
North Serantone invvko susi- 
rėmimas tarp policijos ir strei
kuoja neziu j u angliakasiu 
pat izuotoju, kuriame 
žmogus buvo 
inusztas.
aresztuoti. mažus koinpaitmentus, bet vi-

Riauszes kilo, kai didele mi
nia streikininku simpatizuoto- 

ir moterų, Leggidts

sės s 
na 18 iki 23e. Viską 
geriausia, .szviežiausia, pigiau- I ju, vyru

pirmiau-

sim- 
vienas 

skaudžiai
Penki žmonis buvo

su-

sia negu kur kitur, todėl t ran , ('reek kasyklų apielinkej puo-
kite visi pas P. J. Kubertavi- 
cziu, 6(H) W. Pine St.

visi pas

Ateivis Amerikon 
šia pastebi milžiniszka skirtu
mą tarp geležkeliu Europoje ir 
Amerikoje. Keliaujant Euoro- 
poj galima pasirinkti trauki
niu 'klesas, nes ten esama trijų 
ir net ketiiriu klesu, sulig ku
riu ir biliteu kainos nustatyta.

Amerikos t raukiniuose kle 
su nėra. \’isi toliau keliaujan
tieji važiuoja ekspresais (grei
taisiais). Brangi4.1 nes bilietu 
kainos tik 
tiems traukiniams 
Negreitieji traukiniai, 

kiekvienoje

Brangei- nes 
sepcialinems grei- 

nntatvta.
stojan- 

stotyje tik 
trumpam važinėjimui naudoja
mi.

Stotyse, laukiamuose 
bariuoseteipgi nėra klesti, 
kios yra Europoje. Rūkomasis 
kambarvs turima atskirai.*

Lszimti sudaro pietines vaisiy- 
bs, kur turima atskiri laukia- 
mieje kambariai “baltiems” ir 

spalvuot iems 
Vagonai 

nuo Euoropos 
gonu. Czia jie

tieji

kam- 
ko-

4 4

turima

balt iems
žmonėms,

skirt ingi
va

i 4

> y

tci|)gi
traukiniu
ni'padaliiit i in

sas vagonas

lę vežimus, gabenanezius 
kasyklų anglis miestui.

isz

Lehigh Valley Service

lo, N. Y. 438 mylios; in Pitts- 
burga 440 mylios; in Clevelan- 
da 621 mylia; in Detroitą 690 
myliu; in Chicago 908 mylios; 
in St. Louis 1052 
Kansas Ci tv 1372

Amerikos bi-

myliu; in 
myliu; in 

Duluth 135)0 mylios; in 
ver 1935 mylios; in I 
Montant, 2-152 mylios; in 
Francisco 3186 mvlios.

Keliones ilgumas. Vidutinio 
greitumo traukiniai in dvylika 
valandų nueina 400 mvliu. 7a- t 
noma esti traukiniu ir greites
niu.

Isz New Yorko in sekanezius 
miestus nueina in sekanezias 
valandai:

In Philadelphia, Pa. 2 valau- 
las, in Washington, D. C. 5 va- 

Pit Isbiirgh, Pa. 1 
valandu, in Buffalo, N. Y. 12 
valandų, in Cleveland, Ohio 16 

i n I )et roi t a, M ich. 18 
valandų, in Chicago, Ill. 28 va
landas, in Indianapolis, Ind. 24 
valandas, 
valandas, 
Kans, nueina, in treczia diena 
in Salt Lake City, l’tah nueina 
in ketvirta dituia, in San Fran
cisco, ('al. nueina in 
diena.

Ls<im41 g t v. 11 <<j,< ii <* ,
kurie sakysim, in Chicago nu
eina in 26, 24, 22 
nami Limiteds nueina in dvi- 
deszimts valandu.

Amerikoje gelžkcliais 
siekimas patogus ir sulygina
mai pigus. Sakysimo 
Yorko in Chicago 
žinoti sziomis linijomis: 
York Central, Michigan Cent
ral, Pennsylvania, Erie, Lehigh 

ir Balti-

nueina m

( 
landas,

va landų

in

i Den- 
Ilelena

San

o

in St. Louis
Kansasm

M o. 29 
i Cit v-J t

penkta

greituju traukiniu

ka i n uo ja seka nczios

kainuoja

X.

Bilietu Kainos. Jai lyginti 
bilietu kainas su Europos gelž- 
keliu kainomis, 
lietai pasirodys brangoki. Re-
gnliare kaina yra 3.6c myliai. 
Kai kuriomis linijomis pigiau 
galima keliauti. Važiuojant isz 
New Yorko Chicagon, New 
York Cmitral linija, Michigan 
(\mtral linija ar Pennsylvania 
linija užmokėsi $32.70, kuomet 
Erie arba Lehigh Valley tik 
$3>0.70. Tarp New Yorko ir San 
Francisco bilietu kaina nuo 
$108.90 iki $111.70.

Isz New Yorko in sekanezius 
miestus 
prekes:

In Philadelphia 
$3.24, in Washingtona $8.14, in 
Pittsburga $15.82, in Buffalo 
$14.25), in Cleveland $19.55, in 
Detroitą $23.29, in Chicago 
$30.70, in Indianapolis $27.20, 
in St. Louis $35.56, in Kansas 
City $45.00, in Duluth $47.11, 
in Oklahoma City $57.59 in 
Denver $67.98 in Omaha $48.63 
in Salt Lake City $85.77, in He
lena $84.28, in Seattle $107.91 
in San Francisco $108.20.

Keleiviams 
mažas bagažus

in

y

kuris
sa-

nete

atsiliepe pa- 
“ Jie

y y

“Labai gerai!” atsiliepe 
balsas. Tuojau vėl pasigirdo 
klausymas: “ 
priklauso pirmutine garbe

Ponia Kreigiene vos tik 
iszdave saves, 
linkterėti galva sutikimui, kad 
toji garbe priklauso jai, kai 
netikėtai iszgirdo Angelo Sar 
go atsakymai

Pirmutine garbe priklauso 
senutei Undienei.
ne,” tese Angelas Sargas, “ir 
ilgųjų metu savo kentėjimus ji 
aukodavo kas savaite Szv. Ka
zimiero parapijai; kitas gi die
nas ji aukodavo kitoms inten
cijoms, misijoms ir t.p. Kai da- 
sižinojo apie bazaro rengimą 
parapijos naudai, tai ji padare 
novena, aukodama savo kentė
jimu devynias dienas bazaro 
pasekmingumui. ’ ’

“Ar gali prirodyti Undienes 
kentėjimu vaisius?

4 4 rp

Sargas. “Senis Ruzgis, kuris 
niekada neaukodavo labdarin
giems tikslams, nūn gi paauko
jo $500.00 parapijai.”

“Gi asz maniau, kad toji 
garbe priklauso man,” 
mejo ponia Kreigiene.

“Kam gi kitam priklauso 
sekamoji garbe?” 
neregimos dvasios balsas.

“Poniai Luksztienei.”
“Kad tu nesulauktum!” izz 

sitare ponia Kreigiene pusbal
siai.

Bet gi niekas nesidomėjo tuo 
jo iszsitarimu.

“Ponią Luksztiene turi 
dele szeimyna,”

“ir rūpestingai pildo 
savo prievoles szeimynos at
žvilgiu;* negalėdama apleisti 
namu, kad prigelbejus bazaro 
pasisekimui, ji aukojo kasdie
nes savo pareigas, mokino vaį- 
kuczius melstis ir sykiu meldė
si su jais už parapija. Daug 
pasisekimo ‘ priklauso už jos 
nuoszirdžia intencija ir karsz 
tas maldas.”

4 4Apie tai niekada asz nepa- 
maniaUj^’/tare sau ponia Krei
giene. yTur-but, asz busiu tre- 
czioji iiž eiles.”

44Tęsk toliau,” girdėjosi ne
regimos dvasios balsas.

“Jaunasis Pužas teip pat 
aukavo,” teso Angelas Sargas.

4 4 Jis neaukavo ne vieno cen
to,” prabilo ponia Kreigiene, 
negalėdama susilaikyti.

1-k 1 • • M > - .

Kam gi už tai
f
ne-

panorėdama

4 4

džius:
iszgirdo

“Ne,” atsiliepė 
dvasios balsas,

matvti*
Ji yra ligo

tose Angelas Sargas,vagonuosna tik 
teleidžia insi- 

neszti. Turint didesnius reikia 
užezeki not i. Prie pilno bilieto 
leidžiami vežtis 150 svaru ba
gažo.
at važiavusiems

jokiu

sas vagomis atviras, szommoo 
dvi eili kėdžių pristatyta.

Keleivis noris patogiau 
žinoti, važiuoja Pullman vago
ne, už ka turi daugiau 
keti. Pullmano vagonai turi ir 
Ivas. Naktį jas pataiso miego
jimui, o diena galima patogiai 
sėdėti. Pullmano vagonu pa
tarnautojas yra iszimtinai ne- 
gra?.

Keiaujant patogiuose 
man vagonuose ne teip jau 

reikia mokėti, 
patogumai

xa-

primo-

i’uii-

, ir taip vadi-

suši

isz New 
galima va- 

New

Imigrantams isz svetur 
keleiviams 

sunkenybių 
nesudaro, nes jie pristatomi in 
vieta, kur važiuoja. Amerikos 
gyventojams, kuriems yra rei
kalas kelianti irgi suteikiama 
visos reikalingos informacijos. 

—F.L.I.S.

gelžkeliais

atsake Angelas> y 
y

Valley, Lackawanna 
more ir ()hio.man vagonuose 

daug daugiau 
teip kad tokie 
kiekvienam prieinami, kuomet 
Europoje tik turtuoliams pri
einami.

Amerikos gel ožkelio tolio 
palyginimas su Europos golež- 
keliu centrais.

Isz Viennos in

ATSAKIMAI.

> C Budapeštu 
yra 173 mylios (viena mylia, li- 

Triesta, 
Belgradu 386

Isztikruju Pasiutiszka
Mada.

Naujo Meto Linkėjimai del 
Mahanoy City Gyventoju

Del visuomenes kurie parėmė musu pasažierini 
ir freito skyrių 1925 mete, užvezdėtojai Lehigh 
Valley Geležinkelio Kompanijos sudeda szir- 
dinga aeziu. Su gerais velinimais del visu szioj 
apelinkeje, mes prižadame suteikti užganėdi- 
nanezia ir veiklu patarnavima 1926 mete.

P. J. FLYNN, 
Superintendent.

j. p. McDonald,
Div. Freight Agent.

y S. K. WEAVER 
y Div. Psgr. Agent.

Lehigh Valley Railroad
Clhe Route of The Black Diamond

A

gi 1609 metrams); in 
366 mylios; iii 
mylios; in Varszava ar Berly
ną 434 mylios; in Paryžių 861 
mylia; Maskvon 1246 mylios.

Isz Berlyno in Dresdena 108 
mylios; in Kopenhaga 283 my
lios; in Colgne 359 mylios; in 
M unich’a 406 mylios ; in Oslą 
686 mylios; in Paryžių ar Lon
doną 663 mylios; in Konstanti
nopoli 1488 mylios; in Madri
du 1564 mylios.

Isz Romos in Neapoli 155 
mylios; in Florencija 196 my
lios; in Milana 404 mylios; in 
Vienna 777 mylios; in Paryžių 
901 mylios; in .Berlina 1053 
mylios; in Londoną 1183 my
lios; in Stockholma 1740 my
lios; in Leningradą 1905 my
lios.

Dabar palyginsime toli isz 
Now Yorko in kitus Amerikos 
miestus. Isz New Yorko in 
Philadelphia 91 mylios; in Al
bany,,N. Y. 142 myliu; in Bos
toną 230 myliu; in Washing- 

'F.nn O C! 99.7 ynvlina* in

Sztai Agnieszka O’Haughlin
isz New Yorko pasirėdžius pa
gal naujausia mada kuri užėjo 

Parodas susideda 
pa-

Francijoj, 
isz kailiniu, ezobatukai 
muszti su kailineis bet kojos 
yra nuogos — be paneziaku. 
Nor ko stebėtis kad sziandieni-
nnu ag VMian.xr.rAa

ten tau duos reikalin-

P. L. Plainsville, Pa. — Nu- 
važiuokie in pavieto suda ir 
nueikie in ofisą “Clerk of the 

Courts”
ga rodą kaip iszimti popieras.

Miss V. K. Homestead, Pa.— 
Thank you sincerely for your 
kind wishes and advice. Will 
try and abide by your councel 

>in the future. Our aim is to 
please our readers and give 
them what they desire — al
ways, if it’s possible. But you 
comprehend that, 
all the pleople ,,all the time * 
it’s impossible, and no mortal 
did achieve this undertaking 
since man was created. 
Thank you.

4 4 to please
Sargas,

sumur-

pa klausė

isz-

di-
tese Angelas

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

V. Lapinskas ; 
601 W. Mahanoy Avė.

Mnhanov Citv, Pa.H. f.)

A. RAMANAUSKAS
I 

/i 
ri
• tr ’

L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

PASIKORĖ LIETUVOJE.
I

Baltakarcziai, Panemunėlio 
v. (“V-bes” k or. —v. (“ V-beš” kor.— Gruodžio 
8 d. rado, pasikorusį Baleiszi. 
Baltakarcziu kaimo. Apie pa- 
šikorusi kalba invairiai. Vieni 
sako, kad buvęs nesveikas, o 
antri spėja, kad B. buvo Kauno

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil-, 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu te 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 137S«M«

^Tur-but, asz busiu tre- 
• 1 e •

ir ka nors ten nusikaltęs,
PAMESTA.

Lietuviaskas Graboriva

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal

Apie 3 sanvaites . adgalios, 
maža masznelo kurioje radosi 
$350. Jaigu kas rado tegul su
gražina in 4‘Saules” ofisą o

------------- —
in a

naujausia mada ir mokslą.
Prieiname prekes.

Bl 8 W. SPRUCE STIC, 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 14ft




