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ft 38 METAS

APLEIDO PACZIA
23 KARTUS

BUVO VEDES 4 KARTUS 
BET PASKUTINE MOTE- 
RE APLEIDO 23 KARTUS.

LIETUVAITE SKUNDŽE 
ISZDAVEJUS 

STORY"
UŽ APSZMEIŽIMA.

“TRUE 
MAGAZINO

Priesz

turis 
ežia ves.

tai lipsi pa-

Milwaukee, Wis. — 
sudžia Shaughnessy stojo Lud- 
vikas Roberts idant iszaiszkin- 
tu, del ko taip tankiai apleidi- 
neja savo paezia ir vaikus. Pa
ti prisiege, buk Robertas, nuo 
kada su jaja apsipaeziavo, pa
metė ja ja 23 kartus.

Roberts’ai turi du vaikus ir 
da keturis nuo paskutinios jojo 
paežius ir du po pirmam vyrui 
paežius. Roberts’iene prisipa
žino, buk josios vyras buvo ke- 

kartus prie
Pirmutine jojo pa i i 

persiskyrė su juoin, antroji mi
rė, treczia persiskyrė, o szitoji 
ji apskundė.

Sudže davė Roberts'ui 24 va
landas ant apmislinimo, ar ei
ti in darbu ir užlaikyti savo 
szeimyna arba uždarys ji in 
pataisos narna.
NENORĖJO BŪTI SZESZKU 

— NUSIŽUDĖ.
Columbus, Ohio. — Ernestas 

McMacken, 24 metu, mire li- 
gonbuteje nuo persiszovimo, po 
siisibarimui su savo 14 metu 
paeziule, su kuria buvo apsive
dęs tik keli menesiai adgal. 
Matyt, j*g jau ayoisz pa-, 
kausziu jaunavedžiu meilingas 
gyvenimas, nes taja diena su
sibarė. A'vras kerszino nusižu- 
dinimu, bet paeziule paszauke:

Ar tu nusižudvtum! .Juk t ir 
zeszkas idant pasi- 

” V v ra s
nubėgo ant virszaus, pyksztele- 
jo du kartus in krutinę, mirda
mas in kėlės miliutas ligonbu- 
teje. Nurints likusi jauna nasz- 
le gailesi paleistu isz burnos 
neiszmintingu žodžiu, liet vy
ro neatgaivins
Mot ere likos aresztavota.
SULAUŽĖ JAM KAULUS 

IR DA NORĖJO PER
SISKYRIMO.

Chicago. — Margarieta Mc- 
Frank, užvedė teismą ant per
siskyrimo nuo savo vvro už 
barbariszka pasielgimą su ja
ja. Sudže butu davės Magdu- 

persisky rimą nuo tojo 
bjaurybes,
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per didelis 
darytumei sau mirti.

su

t ei persiskyrimą nuo 
“bjaurybes,“ bet kada abudu 
stojo priesz sudžia Rush, tasai 
nusistebėjo paregėjus Magdu- 
te, kuri svėrė 328 svarus, o 
prie josios szono stovėjo nyksz- 
tukas josios vyras, kuris vos 
svėrė 126 svarus, visas aprisz- 
tas ir ka tik stovėjo ant kojų. 
Vvras sake buk 
ginėjo su savo 
ncžmoniszkai, 
kuri ji baisiai siimusze ir su
laužė kelis szonkaulius, o tai 
už tai, kad badai Frank turėjo 
banke 200,000 doleriu ir neno
rėjo pasidalyt pinigais su Mag- 
dute, Sudže kerszino jaja už
daryti kalėjime jaigu neper- 
praszys savo vyra ir negyvens 
sutikime.
MAJORAS MIESTO NEGA

LĖJO PADARYTI PARED- 
KO, — NUSIŽUDĖ.

Ashland, Ky. — Majoras ar
ba burmistras szio miesto, 
Whitt, būdamas taip savžinin- 
gu ir geru žmogum ir geisda
mas miesto užvesti kuonoge- 
riausia paredka ir “iszczys- 
tyt“ paleistuviu urvas, bet jam 
kiti vis stojo ant kelio, todėl 
negalėdamas iszkensti tuja 
“svieto marnaseziu“, atema 
sau gyvastį per nusiszuvįmą.

kuri svėrė

ne jisai pasiel- 
“ sunken v be“ 

tiktai Magde,

svieto marnaseziu

iszczys-

LENKAI KETINO PASINAUDOTI 
ISZ PASIKĖLIMO

Isz Visu Szaliu
*

VISAS AMERIKAS JESZKO 
SZITO ŽUDINTOJAUS.

> r UOSZVE NUŽUDĖ
SAVO ŽENTĄ

✓
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NAUJAS FRANCUZISZKAS

• •

Griniaus Administracija buvo susineszus su 
Bolszevikais idant duot Lenkams proga 

užklupti ant Lietuvos.

P AGI ALBE J O TAME KRU
VINAM DARBE JOSIOS 
DUKTĖ. SŪNELIS MA- 

TE ŽUDINSTA.

l
Pa. — Placziai 

mėnesinis magazi- 
“ kuris iszei-

Scranton,
skaitomas

“'l’rue Storv
na New Yorke, Januariaus me
nesio leidinyje patalpino isto
rije po vardu “The Revealing 

svai4>iause y pa t a toje

nas

Toje

Kiss,” o 
istorijoje losze role gerai žino-, 
ma Lietuvaite Agota Samulc- 
viezinte (Samuels), kuri kita
dos dirbo Lietuviu Industrijos 
kompanijoj o divbar turi užsi
ėmimą czionais su Director of 
Public Works.

istorijoje Agota yra
taip apšmeižta kad net apsir
go ii’ panesze didele sarmata ir 
nužeminimą nuo visu ir už tai 
apskundė iszda vėjus True 
Story Magazine ant 100 tuks- 
taneziu doleriu.

Istorije parasze kokis tai D. 
Milo Cruei, kuris kitados dirbo 
redysteje tūlo Skrantoninio 
laikraszezio bet dabar turi pa- 
naszu dinsta New Yorke. Jisai 
panaudojo Samulaicziutes pra
varde ir kitu ženklyvu ypatų 
isz Skrantono ir buk jisai taip
gi dalybavo tame atsitikime 

tūlam ho-

iszdavėjus

geru ta imslaike “geru taims“ 
tolyje New Yorke.

Saules
4 4

i 4
sk*Be t”ijrt istorije 
veit|pig?rKiss;*‘ 
stebėtina, kad .tokis žmogus 
taip szmeižtu musu Lietuvaite 
kaipo niekiausia.

“OPERACIJA

Redaktorius

venlįii^^Kinsį

— Art i-

I >e c-J )

The Re- 
jr i^ztikĮMiju

DARO “OPERACIJA" ANT 
SZUNU SU DANTIMI.

Brooklyn, N. Y. — La ikrą sz- 
tininku priežodis yra: “jaigu 
szuo inkanda žmogų tai ne nau
jiena, bet jaigu žmogus inkan
da szuni, tai yra naujiena, 
ir taip atsitiko.

Luisas Riccio, 52 metu, ku
ris inkamlo szuni, likos aresz- 
tavotas per draugove “ 
me bjauraus pasielgimo su gy
vuliais.“ 
buvo szitokis: jisai užsiimdavo 
nukandinejimu mažiems szu- 

, nes kaip 
uodeginis daktaras 

“operacije

jaigu

Na

užbėgi-

Riccio prasikaltimas

nycziams uodegas 
pats “uodeginis daktaras“ 
prisipažino, tokia “operacije“ 
yra neskaudi ir daug mielaszir- 
dingesne ne kaip naudojimas 
peilio ar kirvuko. Sudže da ne- 
iszdave vi roko aut Rieeio.

ŽMOGUS PAEINA NUO 
BEŽDŽIONES.

New York. — Dantys žmo
gaus yra davadu, kad paeina 
nuo la’zdžionkos, kokios gyve
no (lidelio.se girrio.se Europoje 
ir Azijoj da priesz tris milijo
nus met u adgal. Taip isztyri- 
nejo profesoriai isz Ameriko- 
niszko Naturaliszko Muzejaus. 
Tieji mokyti’ vyrai isztyrinejo, 
buk musu gentkarte atsirado 
isz beždžionių paeinant 
dryophitaegus, kas ženklina 
beždžiones gyvenanezios gir
nose. — Gal ir teisybe, 
sziadien turime tokiu žmonių, 
ka isztikruju pasielgė kaip boz- 
džionvs.

nuo

nes

ANGLEKASAI TURES PUI- 
KES KALĖDAS.

Wheeling, W. Va. — Mink- 
sztu augliu darbininkai West 
Virginia ir Ohio, aplaikys Pet-
nyczioje suvirszum 2,000,000 
doleriu pedes, didžiausia mo
kesti iii daugeli metu. Paczia- 
me Ohio aplaikys 15,000 angle- 
kasiu daugiau kaip $1,455,000 
o d,500 anglekasiij yVįęnt Virgi
nia aplaikys $552,000^fnią aplaikys $552,000,
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Erdman Olsen isz Wisconsi- 
no, kuris nužudė savo mylema 
Klara Olsen ir ja ja užkasė gir- 
rioje. Palicije jojo jeszko po 
visas dalis Ameriko.

Mieli. — Edvardus 
pardavė savo pa-

ne

PARDAVĖ PACZIA ANT 
ISZMOKESCZIO.

Lansing, 
Whittaker
eziule kokiam tai vyrui, kuris 
ta vakara atėjo su jaja namo 
sutikės jaja ant ulyczios. Po 
t r u m | >a m pasi ka 1 be ji m ui, 
pažinstamas (o gal gerai žino
mas moteriai) pasiūlė Edvar
dui 50 doleriu už paežiu. Tasai 
asilas sutiko, nepažinstamas 
jam davė ant rankos 10 dole
riu o ant rytojaus ketino ati
duoti. likusius 40 doleriu, -pas 

paezia . kaip buezieris 
, na ir

sieme
karve, tik be virvutes
abudu dingo isz miesto. Ed
vardas nuėjo paą skvajeri isz- 

varauta ant bob vagio, 
bet skvajeris iszklauses visko, 

sugniaužė kumsztes

imti ant bobvagio

nuspjovė, 
ir paliepė, ijsilui nesztis laukan
po velniu isz ofiso.
NEGALI PRIVERSTI IDANT 

MOTERE TAVE SKUSTU.
Pittsburgh, Pa.

Fast e,
— Charles 

32 metu, nusibodo 
vaikszczioti pas barberi duotis 
nuskust ir mokėti už kožna pa
traukimu su britva ant jojo tor
ius. Todėl iszmokino savo pa- 
cziulia Louisa kaip naudoti 
britva ir privortinejo ja idant 
ji skustu tris kartus ant san- 
vaites ir butu jojo ncvalninke 
visame.

Ant galo nubodo Louisai 
skusti vyra, — nors kožna mo
tore myli “skųst“ vyrus, bet 
no su britva, tik sir pagalba ži- 
baneziu akueziu, — ir užvedė 
teismą prieszais,savo vyra ant 
persiskyrimo ir adgavimo savo 
laisves kokia turėjo būdama 
mergina,

E.

skus!

Paskutines Žinutes.

11 Grafton, W. Va. — Ketu
ri vaikai Rev. Hines, sudegu 
ant smert deganeziam name 
nakndty laike, kuris užsidegė 
nuo gazinio pecziuko.

1! Philadelphia.
tildai gyventojai sunaudos per 
Kalėdas 1(55,000 eglelių, kurios 
parsidavė nuo $1 lyg $50.

James

- Cziouai-

ft Buffalo, N. V.
C.‘ Voelker, kuris pardavinėjo

4. . <mnnszainetrucinanezia mnnszaine nuo 
kurios mirė 40 žmonių, likos 
nubaustas kalėjimu nuo 15 lyg 
30 met u.

1f New York. — Czionaiti- 
nis paeztas perleido szia san- 
vaite per savo rankas 40,000,- 
Q00 grom atu ir post-kareziu, 
kaipo 1,255,000 visokiu Kalėdi
niu pakelįų, pęr 19,000 darbi
ninku.ninku.

Bobruvka, Rosije.
mani kaime nuo czionais atsi
buvo baisi žudlnsta, ’kuria pa
pilde motore. Buvo tai Ona 
ivaszczyn, 48 metu juiszle. 
samdininke litrini i pus-margi 
lauko, kuri turėjo neszlubinia 
dukrelia Julija, turinti jau 23 
metus, kuri isztekejo už kokio 
tai Grigo llarivin. Gyvenimas 
uoszves su žentu buvo pana- 
szus in szuuio su kate. Uoszve 
neapkęsdama savo ženteli, su
manė ji nužudyt irta vakaru 
paslėpė lovoje kirvi su ku- 
riuoni ketino taji baisu darba 
atlikti. Kada jau visi užmigo, 
uoszve nuėjo prie žento lovos 
ir vienu ypu nukirto jam gal
va. Po tam'kruvinai darbui, 
drauge su dukrele invinojo la
voną in paklode ir nunesze ant 
rytojaus, nakties laike in arti
ma prūdeli kur paskandino, o 
kruvinas drapanas paslėpė krn 
muosin ant lauko gaspadoriaiK 
Teliszevskio.

Kokiu tai nežinomu badu, 
bernas gaspadoriaus, užtiko 
kruvinas drapanas nužudyto ir 
pnuieszi* apie* savo radiiivval- 
tui, (kuris surasze protokolą ir 
pradėjo sliectva, kuri iszrado 
buk uoszve su duktere nužudė 
žentą. Po karsztam tirinejimu 
abi motea’es prisipažino
kaltes nes negalėjo iszsikalbėt 
nes uoszves 16 metinis sūnūs 
liudijo, kad mate kaip motina 
su sesere isznesze lavono nužu
dyto. Abi inoteres nubaustos 
kalėjimu po penkiolika metu 
kožna.

prio

kuriuos veže « • Vlbl

300 DARBININKAI SUSZA 
LO ANT SMERT.

Petkin, Kinai. — Trys szini
tai Kiniszku darbininku isz- 
siustu per generolą Chang Tso 
Lin, idant pataisytu geležinke
li Pikli'kcznane,
atidaryt uosiu vagonuosia, 
suszalo ant smert kelionėje 
tarp Kalgano ir tojo miesto.

Nelaimingus atvožė atgal su
stingusius kaip szmotus ledo, 
nes buvd aprėdyti lengvai, 
turėjo jokios szilumos ne 
lėktinai valgio.

ne- 
už-

- M misteris pirini-

AMBASADORIUS.
(Maudei, 

ambasadorius
naujasDowlas ♦* 

Francuziszkas 
kuris apėmė (liūsta Washing
tone ant vietos M. Berengei’ 
kuris iszvaziavo naujo.

NUKANKINO
ANT SMERT

SZEIMYNA BAISEI PASI- 
ELGE SU MERGAITE, 
KURI PAVOGĖ PINI

GUS, MIRDAMA 
NUO KANKIU.

Tomaszovas, Lenkije. — Ane
le Vengžynauckiute, 18 metu 
senumo, tarnaite pas Krymer- 
czi'kus, radus namie paslėptus 
800 zlotu, pasiėmė ir pabėgo. 
Szeimyna neradus pinigu, šu
kele tarmą ir pradėjo vytis 
paskui mergina suimdami ja
kolos mvles nuė miesteHo.

Mėgina suriszo ir vede atgal 
i u miesteli metindami inin miesteli metindami in ja 
akmenais ir muszdami lazdo
mis, bet to da neužteko, nes 
kada ja litvede in namus Kry- 
moreziku, prasidėjo da baises
nis kankinimas merginos. Gas- 
padino pagriebus koezela rože 
jau pus-gyviai merginai pei 
galva, pęrskeldama pakauszi 
kelis colius, kiti sąnariai szei- 
mynos spardo, gulinezia sukru
vinta mergaite, o kit i rove sau 
jomis plaukus isz galvos ir už
davinėjo 'kitokes kaukes. Ant 
galo nunesze mergaite in poli
cija kur po keliu miliutu mirė. 
Daktarai apžiureja nelaimin
ga,, apsvarstė, buk nuo užduo
tu žaiduliu mire. Visa žverisz- 
ka gauja likos aresztavota ir 
nubausta kalėjimu nuo dvieju 
lyg penkiolikos metu.

DU MIESTELIAI SUNAI
KINTI PER DREBEJIMA 

ŽEMES.
Guayaquil, Ekvador. — Tsz 

priežasties atsigaivinimo vul
kano Cumbal, kiloiczipnųis dre
bėjimas žemes kuris. suiialkind 
miestelius Cumbal ir Carlosa- 
na, Kolumbijoj,
Amerike. Ant giliuko niekas 
nepražuvo. Miestas kuriame 
randasi 4,000 gyventoju taipgi 
nukentejo smarkai nuo drebė
jimo.

Pietiniam

AUGSZOZIAUSES NAMAS 
RUSIJOJ.

Karkovas, Rosije. — Rosi jos 
pirmutinis augszcziauses na
mas kuris turės 14 laipsniu bai
gėsi statyti czionais. O kad 
Karkovas yra didelis miestas 
ir sodyba ukininkiszkos pra
mones, todėl tok is namas buvo 
labai reikalingas del visokiu 
kancelariju ir kitokiu bizniu. 
Namas bus užbaigtas ateinanti
meta ir kasztuos apie penkis

4 • << ' <4 —••i jmilijonus doleriu.

Kaunas.
ninka-s prof. A. Valdemaras 
kaltina kad paskutine politiki- 
ne partija, suszelpta per pasku- 

at virai 
visa

line Griniaus valdžia, 
buvo pasirengus užimti 
valdžia, kuri duotu Lenkams 
proga užimti visa Lietuva, ar
ba kitaip, kad paskutine Lie
tuvos valdžia buvo visiszkai 
pasidavus in rankas bolszevi- 
ku. Kariuomene suprato pavo
ju Lietuviszkos laisves, todėl 
praszalino Griniaus visa admi
nistracija po trumpam sukyli- 
mui.

Tolinus Valdemaras pasakė
kad Lenkai turės parodyti kad j kartu praszalintas isz mokslai-

' ,r'- 
poĮitikiszka darbszavima del 
naudos tėvynes ir ant galo jojo 
gyvenimo darbas pasiekė savo 
tikslą.

Kad dabar Lietuvoje užžy- 
detu broliszkas Sutikimas tarp 
visu partijų, tai isztikruju bu
tu laisvas sklypas ii- visi atsi
dustu lengviau.

pirmutinis

'r

tininku partijos, norints isz 
profesijos yra advokatu. Pir
mutiniu kartu likos iszrinktu 
prezidentu 1920 mete ir buvo 
gubernatorium Klaipėdos, (li
me Augusto 10, 1874 mete, isz 
prasezioku. Jojo
pasidarbavimas del Lietuvos 
buvo tada, kada lankėsi in Ru- 
siszka mokslaine ir drauge 
150 savo draugais šukele 
voliucije“
už neatkalbejima poteriu Rn- 
siszkai, už ka buvo praszalinti 
isz mokslaines.

Būdamas studentu Petrogra
de (Leningrade) likos daugeli

su 
‘ ‘ re- 

prieszais daraktoriu

negalima Lietuvos pavergti, niu ir uždarytas kalėjimo 
pasinaudojant pasikėlimu ir 
todėl privers Lenkus jeszkoti 
taikintis geruoju. Sukylimas 
parode reikalą peržiūrėti kon
stitucija, kad Vyriausybe turė
tu daugiau veikimo laisves.

Antanas Smetona (dabar an
tru kartu Lietuvos preziden
tas) yra vadu Lietuviszku tau-

I II ■■ ■! ■ I—1.1 ■■ I II II I ■ ■ ■ ■!—IIIW,. j,

ISZ LIETUVOS!

PALICIJE SURADO VAIKU 
SAVŽUDINSTES 

DRAUGUVE.
Moskva. — Palicije Takitos, 

Uralalis kalnuose, jeszko vadus 
savžu'dinstes draugu ves, in ku
ria priguli vaikai nuo 10 lyg 15 
metu. Tėvai devynių metu Iva
no Borodino, prauesze apie tai 
valdžiai, kada rado savo sūne
li pasikorusį, kuris paliko ant 
stalo raszteli ant kurio buvo 

“Tarybų susirinkoparaszes:
ir asz nusižudžiau isz savo liue
so noro.“ Tas davė suprasti, 
kad vaikas prigulėjo prie ko
kios tai draugavęs, na ir pali
cije ant galo daejo ant pedsa- 
kio, 
draugavęs da uosueme.
TURI SUVIRSZUM 6 PEDAb 
AUGSZCZIO IR DA NEPA

LIAUNA AUGĖS.
London. — Turėdamas sze- 

szes pėdas ir devynis colius 
augszczio stovėdamas basas, 
Lord Ray yra didžiauses žmo
gus Anglijoj, ir da nepaliauna 
aygti, kuriam sueis 21 metai

Tas davė suprasti

bet iusteigtojus tosios

per Kalėdas. Ant tosios dienos, 
tasai milžinas suprasze visas 
savo gimines, idant apvaiksz 
ozioti prigiilincziai taja gimi-

gimines, idant apvaiks/4

mo diena.

SURADO SENOVISZKAS 
UŽLIEKAS.

Veliuona. — In vakarus 
maždaug už 3 kilometru nuo 
Veliuonos, yra Draustines misa 
kas, kurio ir vardas “drausti“ 
kilęs dar isz tu laiku, kada 
Szventuosna mi&zkuosna pa
prastiems buvo uždrausta in- 
eiti.

Miszke yra visiems žinomi 3 
lygus ir neaugszti kalneliai — 
pylimai, milžin-kapiais vadina
mi. Dar szimet netyczioms pa
siseko ten iszkasti negilioj vie
toj 2 žalvariniai auskarai ir ke
letas visai neaiszkiu monetų. 
Dauguma tokiais radiniais su
sidomėjo ryžtasi kasinėti ir 
dangau, griaudami gražia vie
ta.

— Nesenai Bereiviszkiu kai
me beardamas berniukas, isz- 
aro molini puodą senu sidabri
ni ua monetų, i 4

kuriu daugina 
Joan III“ vardu ir Lietuvos 

Lenkijos unijos herbai. Didele 
o apiedalis pinigu iszsimete,

10 gez. dar tebeturi.
NEPAPRASTAS 

ŽIBURĖLIS.
Pagelumbiszkiai,

o per kitus 
ir atidarius 

tas žibu-

Sasnavos 
v. (“V-bes“ kor.) — Szio kai 
mo p. Zigmanto, ties 'kluono 
ad veri ja pradėjo vaidintis kėL 
tas žiburiukas. Pradeda maty
tis kai tik saulei nusileidus <r 
iszbuna iki 12 valandai mik- 
ties. Arti priėjus nematyti, Ir 
isz stubos matyti tik per vieno 
lango du stiklu, 
žiūrint nematyti,
to lango viena puse, 
rinkas szokineja artyn prie 
stubos, bet uždarius — ir vėl 
jis matosi toj paezioj vieto; 
nieks jo neiszdrysta laukti at
sidarė langu. Buvo pakviesta 
kunigas szventinti; savininkai 
sako, kad po paszventinimui, 
apie puse metu nebuvo matyti 
ir ties tuo daiktu kasė, tai, sa
ko, girdeje koki tai skambėji
mą; bot gal tik nudavimas. 
Vertetn tuo gamtininkams su- • i i.ii *sįdometį.

PANAIKINKIME BLOGA 
INPROTI.

Rokiszkis. (“V-bes“ kor.) — 
Musu invairus pokyliai neapsi 
eina be girtuoklystes; tas bl<> 
gas inprotis taip giliai szakni- 
inleides in musu siela kad jC 
jau sunikti panaikinti, 
kad ir Rokiszkenn tarpe insi 
vyrvao naujas inprotis. 
mai, pasidalinę in vienkiemiu>. 
kelia tam tikra “balių“ sume 
ta szimta ar daugiau litu, ir už 
jos nuperka degtines. Kaip bu 
tu malonu, kad jie už tuos pi 
nigus užsiprenumeruotu ukisz 
k a laikraszti.

Kai-

LIETUVOJE.
ministerija

BEDARBIAI
Vidaus reikalu

pareiszike, kad Lapkriczio 15 
Lietuvos valdžios in>taig<
vo suregistravę 2,561 be dar! 
žmogų.

bu
ll i

“ kor.) 
in 18 Lapkriczio

BARBARISZKAS DARBAS
Jurbarkas. (“\-bes 

Iszausztant
Jurbaiike insilauže plesz.ikai in
Kataliku ir Pravoslavu szvrn 
tykias. Pavogt nieko nepavogė, 
bet sulaužė: kryžius, sulank>t<* 
kielikus ir kitas szventenyb<‘> 
iszniekiuo. Isz szitokio panel 
gimo, matyt, kad szi darbu pa 
daro tikėjimo prieszininkai. 
Tai laukinis barbariszkas dar 
bas. Netiki, netikėk, tai laisva 
valia; bet kam reikia niekinti 
ta narna ir tuos daiktus, kas 
kitieim szventa. Tai gali pada 
ryti neiszmanelis,
tas mogus, tamsuoliu 
ra to žodžio prasmej«k Socialia 
tas.

Geda, kad Lietuvoje 
tamsuoliu atsiranda!

neiszankle 
o ne tik

tokiu

Trumpi Telegramai.
1] Tokio, Japonija.II Tokio,’■ Japonije. — Cie

sorius \oshihito randasi ant 
mirtino patalo. Sklypas tikimi 
jojo mirties kožna valanda.

Varszava. — Lodžiuje aresz- 
tuota tūla motore Terese Glo- 
t,icza, kuri, pasirodo, buvo ap
sivedusi su trylika vyru.

lidelio.se
girrio.se
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Kas Girdėt
apvaiksztiiuksime 

Mokytojau.? 
tikėjimo — 
pla tintoja usir

Su baloje 
gimimo diena 
krikszezioniszko 
Mokytojaus 
Teisybes.

Gimęs vargingoje sloneleje, 
iszaugintas varge, kankytas už 
mokinimą to, kas ketino stotis 
apszvieta visuomenes, kybojo 
ant kryžiaus tarp dvieju latru, 
su erszkecziu karūna nužemi
nimo.

Tūkstanti devynis sziintus ir 
dvideszimts szeszis kartus pri
mena svietui užgimimą Moky
tojaus ant mokytoju, o
kožno priminimo, rodos ka<l 
isztikruju gimdavo 
Krist ūso mokslai ir rodos vis 
daugiau iusemdavo in szirdis 
musu ir gyvenimo musu, bet da 
toli, pakol tasai Jojo mokslas 
apims visa svietą.

'Todėl sziadii'ii, tūkstanti de- 
ir dvideszimt 
i.sztarkime da

gal inžengs toji teisybe ir kie
tose d u.szi ose, kuri persimainys 
aut Užgimimo 
szirdžiu.

Todėl isz los linksmos szven- 
tes užgimimo tojo Mokytojaus 
ant mokytoju, nes
žintojai, pasidalykime 
kia minezia, kaip 
plot keliu, 
na velinimai —

prie

Teis v be

| SIELOS BALSAS |
— Labas rytas, Raidai!
— Holo, Dzian — atsake 

Raidas savo jaunu dienu drau
gi Jonui, kuris Kalėdų ryte 
atėjo atlankyt, pasifezneket 
pasvajot, apie praeiti atsimint.

— Sveikutis, Szventn Ka
lėdų sulaukės — linksmai Jo 
nas suszuko ir 
ranka karsztai 
ranka.

— Eik tu sau su savo Ka
lėdoms — atsake Raidas 
man vistie’k Kalėdos, ar m* Ka
lėdos, vis tos pnezios bėdos. 
Tu vis burtu nepameti, jiems 
tiki ir vis man juos primeni.

Jonas žinojo, kad 
vra bedievis ir nuo Lietuvvbes 
nutolęs, bot Kalėdų dvasia ap 
imtas.

»

> avostipria 
spaude Raulo

Rautas

szi nitaiWill 
szesztu kartu, 
szirdingiau vardu Teisybes

kitus besvoi'kindamas, 
ncpalenke ne Raulo, kuris tik 
k a isz lovos 
iszblvszkes, 
ūpo.

iszsi rites, 
be

buvo 
be energi jos.

kao 
pa

,1 \
I'
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ill

rj

nenori
Juk 
nuo

kad

užsikloto judu

Jojo iszpa- 
vieno- 

minezia, kaip szeimyn.i 
o tikslu tojo, lai bu- 

gimima szir- 
dvse musu Kristaus Teisvbes.

Ant galo visiems musu skai
tytojams prietrliams ir visiems 
Lietuviams Amerike. Lietuvo
je ir ant viso svieto vėlinamo 
linksmos Szventes Užgimimo 
Jėzaus ir lai pas visus užžydi 

‘‘Garbe Dievui ant 
auksztybes o geriems žmonėms 
geros valios, ramybe ant že- ♦ f

visko linki nuoszirdžiai 
Redvste ’ ”

zodžiai:

mes.
To

Saules.

Isz priežasties szventes Kalė
dų redakcija bus uždaryta vi
sa diena Suimtoje, 
iroidžome apvaikszt inet 

szvente

nes ir mes 
laja 

malone szvente Užgimimo 
Kristaus ir dalytis plotkelems 

musu szeimvnoms. Todėl 
skaitytojai nerastu

žeme

su
jai g"
lėktinai žinuczin, tai žinosite 
priežasti, kad ir redaktorius 
laikraszczio turi jauslia szirdi 

geidžia praleisti szvente
kaip ir visi geri krikszcziouys.

n z-

ir

Isz viso 27,398,170 mokiniu 
inraszyta Snv. Valstija moky
klose per pereitus metus. "Puoš 
mokinius mokina beveik vie
nas milijonas mokytoju. Ta in
teresinga faktu paduoda Ap- 

Komisijonieriaus 
p.

szvietimo 
metinis raportas Vidaus Sekr 
toriui.

Kaulink kitu vieszo apszvie 
limo statistikų, raportas pam
ilo, kad del vieszu ir privatisz- 
ku mokykla praleista $2,386,- 
889,132 kuomet mokyklų 
savybes vertos 
Yra 263,2 
vidutiniu
Su v. Va 1st i jo? e, ir isz tu, 157,- 
034 v ra vieno kambario moky
klos. Yra 22,500 vieszu viduti
niu mokyklu, 2,500 privatiszku 
mokvklu, 89 mokytoj kolegijos 
114 Valstijų mokytoju .“emina- 
riju, 29 miestu mokytoju semi
narijos, apie 67 privatiszkos 
mokytoju seminarijos, 144 ko
legijos ir univer> itetai po \’ie- 

ir 769 po priva

nuo.
$6,462,5.’. 1367.

280, vieszu pradiniu ir 
mokvklu budinki!

sza kontrole 
tiszka kontrole.

Mes turime tik tris industri- 
aiiszkas mokyklas Alaskoj, bet 
apszvietimo proga privalo bū
ti tiekiama visiems Alaskos 
vietiniams gyventojams. Kai 
kuriose Alaskos dalyse žmones 
negali gauti medikaliszkos pa- 
gelbos. Ta pagelba reikalinga 
nes džiova baisiai plėtojasi 
Alaskoj, ’ ’
Komisijonie rius.
DAINŲ KNYGELE, Uipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacf jos. 92 pua- 
lapiu, popierini apdarai. Preke 25e 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
L___  MAHAfifix erry, pa.

sako Apszvietimo

vo
taip kad sergu 

Labiausia tas, kad

— Matyt vėlai gulei, 
tik dabar tea t si kelia i! 
klausė Jonas.

- Na gi, nežinai, vakar bu- 
Rož<‘s kliubo balius, kur ge

rom, valgėm, 
sziandien.
perdaug vakar mėsos valgiau.

— Kaip, tai mėsos? — Nu 
stebo Jonas. — Juk vakar bu
vo Kuczios t Nejaugi ir toj die
noj neiszkentei niekos neval
gęs ?

tikėjimą, 
užsispyrėlis, ap-

— Eik jau tu po vėl. . — 
suszuko Kaulas ir nuėjo iii ki
ta kambari. Jonas suprato, kad 
Kaului nieko negelbėjo jo visi 
pri rial i liejimai apie 
nes jis yra
svaiginta bedievybės davsia ir 
visai nebenori girdėti apie 
tuos dalykus, kurie nors isz to
lo jam tikėjimą primintu. Mat, 
Kaulas, kaip ir visi kiti bedie
viai, buvo vien-pusiszkas. Kal
bėk apie bedievybe, iszsižiojes 
klausys primink bedievybe 
pamatu griaujanezius

ranka pa
argu-

ir doras, o czirt paklydai. Ten 
beveik visa diena bažnyczioj 
iszkhipodavai, o czia akymiik- 
sniui kelio sulenkti 
priesz savo Sutverto ja.
Dievas visur tas pats juk 
jo bausmes niekur neiszbcgs:. 
— rTa pasakos Jonas atsistojo. 
Raidas kruptelejo, atsisuko Ir 
nuleido galva žemyn.

— Tik insivaizduok, kokios 
smulkmenos tave bedieviu pa
daro ir asz nesa’kycziau,
bedieviu, bet apsileidėliu, tin
giniu. Tu tapai bedieviu dėlto 
kad tavo silpna valia pasinau
dodami isztvirkeliai apkvai- 
szino tavo galva nebotais da
lykais ir tu jau sau pasakei: 
nėra Dievo bet 
kad nėra 
kad pasauli taip gražiai 
(lyti tik Dievas tegalėjo.

be meistro. 
Drauguži, pagal- 
pa galvok. Tai*p 

kitko asz tau priminsiu ta mo
menta, kuomet fu važiavai isz 
TJetuvos ir kuomet tavo moti
nėlė, kurios jau net kaulelei že- 
melejo supuvo, tave laiminda
ma kalbėjo: sūneli, kur busi, 
kur nebusi, Dievo nepainirszk, 
nes be Dievo žinios ne plaukt’- 
lis nuo galvos nenukrinta 
tu prisiekei sakydamas:

sau
neprisiminei, 

nieko be pradžios, 
sure
.Juk

ne laikrodis pats, 
neatsirado.
vok i r.gera i

”. O 
‘‘ma

myte, ne Dievo, no tavęs nepa
ini rsz i u. ”

To užteko. Raidas kedeje su
smuko ir lyg 'kūdikis pradėjo 
verkti. 'Tik dabar, po kelioli
kos met atsiminė Lietuva, le
vus. Kalėdas. Ir baisu pasida 
re. Jo sieloje atsiliepi' kažkoks 
paslaptingas balsas: ‘‘žmogau, 
ka. padarei, priesaika sulaužei, 
Dievą ir tėvynė pamirszai.”

Raidai, ar tu insivaiz
duoji, ka reisakiu prisieki! su
laužyti ?

— Sustok, 
sustink!
jau žinau ka asz padariau.

Abieju veidai nuszvito. Ran 
las nusiszliioste a sza ra s ir pri
ėjės savo draugui 
ranka ir suszuko:

sulaukės Szven-
— Sz. L.

praszau tavos, 
— szauke Rautas —

paspaude

J

*
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TAKADAIKA — BALTRUVIENE i
«

pati szita oracija jums padainuot, bet kad drauge
• , • t « « 4 * 44

Norėjau 
su savo

todėl ir drauge czionais stovėsimo. O kad mano kūmas
nogiedos, tik stovės prie

kuinu važinėjamo po svietą ir renkame del jus naujie-
neles,
pagavo szalti, tai drauge su manim 
manes del kompanijos, kad kas neliūsi amt u mane in szali nuo 
szito puslapio.

4 Na ir pradedu: 
Brangios moterėlės, sakalėliai ir puikios mergeles, 

Paklausykite visi szios daineles, 
Laukdama Szventn Kalėdų gražiai padainuosiu 

Brangu jus stoną priesz szvimte augsztinsiu.
Tarp svieto grožybiu, moteris gražiausia, 

Savo szeimyneliai už viską mieliausia, 
(levais darbeliais, namelius dailina,

Su gražiais žodeliais visus suramina.
, jos ;

Kaip-gi esate brangios, kaip
Visi vaikeliai, molina vadina

Nuo Dievo vaikeliai

QW
Kalėdų Naktį n

<

k

buvo ki ūsui

mentus, neklausys, 
mos ir nueis.

Jonas užsimąstė, .lain skau
du pasidaro, kad jo kadaisia 
geriausias draugas, sziandien. 
kuomet visas pasaulis džiau
giasi ir linksminasi Szventn 
Kalėdų dienoje, surūgęs, pi'k 
tas ir nenori bent isz draugisz- 
kumo bei mandagumo su Jonu 
pasidžiaugti.

Jonas sėdi ir laukia. Laukia 
ir pats nežino ko. Buvo pakilęs 
jau et i i, liet pažiūrėjęs per 
Įauga ir pamatęs, 
sniegti ir vėjuota, 
Kadangi ir temti buvo pradė
jo, todėl Raidas inejes uždege 
žiburį, atsisėdo prie lango 
žiuri, kaip vejas pusto lengvu
ti sniegą.

— Raidai, — gandingu bal
su atsiliepė Jonas, 
meni Kuczias ir 
snieguotas, 
Lietuvoje?
mot 
darni prie szienu dengto stalo, 
laužydavome aplot kėlės, viens 
kitam po szmoteli duodavome 
i r szveikinoiiK

Raidas pasitampė, ilgais 
pirsztais pora kartu perbrauke 
per savo iszdraikytus plaukus, 
atsiduso, bet 
Raulo tylėjimas 
daugiau drąsos kalbėti.

Ar atsimeni tuos laikus, 
kada ankstyvam Kalėdų rvte 
važinėdavome bažnvežioti 
kubinda vomes, kad Berneliu 
misziu nepraleidus, kad grei- 
cziau gimusi ji Kristų pagarbi
nus? Ar atsimeni, kaip galin
gai giedodavome: ” 
diena jau ant szieno” ? Ar atsi
meni, kaip visa Kalėdų diena 
paszvesdavome vien garbei rl o, 
Kuris atėjės pasaulin meile, 
brolybe ir lygybe skelbė, Kuris 
vergijos panezius 
Kuris mirė ant Kryžiaus del 
žmonių iszganymo ?

— Na tai 'kas? — pertrau
ke Raidas.

— Tai nieko — atsake Jo
nas. — Ąsz noriu tau inrodyti 
kokia tavy atmaina invyko ir 
kodėl Lietuvoje buvai tikintis

pažiūrėjęs 
jog lauke 

susilaikė.

ir

— ar atsi- 
Kalėdas ta.?

Kabulas
Ar atsimeni, kuo-

Kucziu vakare visi sede-

szaltas

IS* 

pasitampė,

nesako.nieko 
.Jonui davė

ir

Gul szian-

sutrynė.

— Sveikas 
tu Kalėdų! '

T

AGENTAS TURI GILIUKE

agentas.John E. Reynolds, 
isz Philadelphia sako jog paga
vo szalti vienam mieste ir pasi
skundė apie tai hotelio klerkui 
kuris jam padavė bonkute Dr. 
Whites Lung Healer gyduolių 
ir keletą Dr. Whites Gold ir 
Grippe pigulku ir ant rytojaus 
taip jam palengvino jog galėjo 
sesti ant treino ir nuvažiuoti 
namon in Philadelphia.

Galima pirkti aptickosc arba tiesog 
nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

John Lizdas
PIANAI

Plejerei - Baby G r ar d s 
Ant Lengvu Mokescziu

NAUJI GVARANTYTI 
PLEJEREI NUO 

$390
36 Kolsai, Sėdynė, Atvo-DYKAI žinias in stuba, UŽdan- 

■I.■ ■■■■■■■ gala, Metas Pastrajininias

GERI ANTRA-RANKIAI PIANAI 
NUO $50 IR AOKSZCZIAU.

Priimume jūsų sena Pianu arba 
Fonogrufa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Plejerio.
Raižykite o gausite pilna surasza 

t

i

i

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.
S.

apdovanotos,
i didei bagotos,

t

Ir veidą bilcziuoja apsikabinia.
Skaisczios kaip lelijos isz rojaus darželio, 

Del svieto atsiunstos nuo dangiszko tėvelio, 
Jusu žodeliai saldumo grudeliai, 
'Tikrai sakant, gyduolin hiszeliai.

Kožnam beklausant, szirdi suramina, 
Esantiems ligoje*, skaudulius mažina, 

'Taip ir mergeliu stonas didei brangus, 
Kaip dorai užsilaiko, džiaugėsi visas dangus.

Aniolai szvonti, Dieva garbina,
O jums isz rožiu vainiką pina, 

Sžventii‘ji kvėpina Dievo kodylą, 
Kuris per amžius niekad iK'dyla. 
(’zionais aid žemes, žolynai mili, 
Kad ir prasikalsta vis anie myli, 
Dievas jums davė didele malone, 

Už tat reikė siausti Jam padokavoue.
Dabar laukdami Szventn Kalėda, 
l^ikite ViSos driU spnViėdnykuj 

Perprasze Dieva, visada mylėkit, 
Maldas Jam siunskit ir szczyrai maldauki!, 

O po .’Kalėdų, bus linksmos dienos, 
Suteiks tai Dievas del kežuos vienos, 

Asz nekaltųjų sziadien skandžiai nebarsiu.
Pati Kalėda szventaja lauksiu.
Katros užpykę, praszau atleisti,

Ir man prie Dievo prieiti daleiskit, 
Pakulos laikas dabar yra,

Ir man isz akiu aszareles byra.
Su Taradalka, kurnu, kalbėjau,
Ir jam ta viską asz priminėjau,

Tai pasisziauszes prie manės szoko, 
Ir da norėjo užduoti kuloku.

Sake, ne jo tai biznis, 
Jaigu ’tu ja i.sos myli tai

Asz myliu visas,

* ' J ” I

r1

prie mergų kisztis 
gali melstis, 

mano szirdeles, 
Kaip moterėlės, taip ir mergeles.
Ir praszau jus, vyrams patikit, 

Ir man priesz szvente atsilset duokit 
T’egul Ta radai ka tuosius suvaldo,

1

Aldute buvo gera, 
mergyte. Tik jos motinėlė mi
rė, ji buvo naszlaile. Kaip per 
sapna motinėlė bepamena, ir 
taip saldu gera darosi nuo vr- 
no prisiminimo, kaip ja glamo
nėdavo, 
vuli, kaip dabar sunku be jos!

Matulei mirus, Gjvnlis pamo
te parvedė. Pamotvle pikta, 
sžiurkszli, kaip ažutelis. A l iū
tes nemyli, dažnai ja bėreik'do 
bara, stumdo, mnsza. Ir tėvelis 
pasidarė netoks. Visuomet su
sirūpinės, paniuręs. Dažnai 
girtas pareina, kartais bent 
kėlės dienas jo namie neesą.

Sztai ir Kalėdos ir Nauji Me
tai. Aldute žino, kad kitiems 
vaikams tėveliai eglutes taiso, 
dovaneliu perka. .Ja'i-gi varg- 
szei niekas nieko nesiuva, ne
taiso, nieko nežada.

Kucziu diena Aldute netv- 
ezia sukide pamotes atsiueszti- 
ni ąsotėli su 
gando mergyte. (I pamote bai
siai supyko ir pavarė Aldute 
isz namu. Per kiemą ja palydė
jo mylimoji kalyte, o keleliu už 
sodelii — szmielis Margiukas. 
Paskui szunelis gailiai sustau
gė ir liūdnas sugryžo namo. AL 
dutei byra rieda aszareles, 
kelio nesimato. Kiti bet kur ei
ti ! G ryžtį ir dar karta atsipra- 
szvti pamotele! Bet veltui. .Ink ' 
praszesi ir rankas nubneziavo 
i r ant keliu klaupėsi, 
leidžia ir gana. ‘‘Eik, —sako: 
— kad mano ir akys daugiau 
tavęs neregei u. 
man daiktu sukalusi dar atsi- 
praszo. .Ink man tokio asoezio 
nenupirksi, stisivelele.”

Sutemo. Dangui žvaigždeles 
didelis, 
Aldutei

, veje- 
paraudo, akeles 

pasriuvo. Priėjo 
sodžių. Nedrąsiai pasibeldė iii 
v ienas t r i o bos dūri.- 
pasigirdo rustus halsas:

Aldute, drebėdama nuo 
pasiprasze 

nakvvnes. Bet durvs neatsida- A •>

ir tas pats balsas pasako, 
va k a ra esą n ežios Ku- 

czios ir elgetos neprivalo dabar 
pakiemiais slankioti, reikia ei
ti in savo buveine. Aldute dau
giau niekur nedryso praszytis 
nakvvnes.

Aldute praėjo sėdžiu, lauka, 
eglynėli, inejo girion. Czia nors 
baisu, bet užuovejele, szaltis ne 
taip kabina. U-u-u sunkė kisz-

buezi uodavo. 0, Die
- • - ,f

paniūros.

Ir pravirko mer

.Kitoj pusėj kelio. Aldutei szivir
puliai perėjo per kūneli. “Gal 
vilkai netoliose slankioja ? Ma

rile rado sudraskys. Oi, Dievu
lėli, kam mano motinėlė isz ma
nes paėmei!”
gyle. Szaltis nesiliovė ir kaip 
drugys krėtė Aldute. Kojeles 
įveik pradėjo nejausti, rankeles 
)r tos, aszarelems vilgomos eme 
įstingli.

Kasžin kas hraksztelejo tah- 
Kumyneje. Aldute kruptelejo. 
Szuszt iszlindo kiszkelis ir nu 
szokavo keliu. Aldute apsidai
rė aplinkui ir, perlipus griovį, 
bailiai atsisėdo ant kelmelio. 
Szaltis taip purto ja visa, net 
danteliai barszkejo. Sislejo ir 
nieko negalvojo...
szvito ir taip szilta, szilta, gera 
Aldutei pasidaro. Sniegas tik 

szilta s 
Szviesa pasipylė 

ir tamsiausi 
pasidaro pennato-

(

nu-

mieszimu. Nusi-

nei

nenusi- 
Eik, -

Taip brangurll

sužibo. O szaltis toks 
net stogai braszka. 
szalta ir baisu. Veideliai 
lio glostomi, 
asza relėmis

ežia?” 
szalczio ir baimes,

re, 
kad szi

kelis.

Už duni
“Kas

U-u-u! atsiliepė antras

r1

f

spindi, mirga, bet toks 
szvelnutis 
po visa miszka, 
kampeliai
m'i. Medžiu virszunes nulinko, 

suklaupė, paukszie- 
liai galveles nulenkė... O auksz- 
tai angelu pulkai pledena. Pa
sigirdo malonus giesmes 'bal- 

‘‘Garbe Dievui auksztv- •r 
geros 

valios žmonėms”. Aldutės 
siingstanezios lupeles kartojo:

Garbe Dievui auksztybese, 
geros valios žmonėms.” Aidu
liu taip saldu nuo tos giesmes, 
taip gera... Sztai isz szviesos 
žengia skaisti graži jos moti 
nele... Paėmėja ant ranku, pri
spaudė prie krutinės, pabuezia 
vo 
sza, 
angelai pledena, 
giesme plaukia, 
cziausiojo Sostas.
Angelas Sargas toks skaistutis 
pirma ju dvieju skrenda, ski
ria rukus, debesis, vėjeli už
stoja, szalti numaldo ir kelia in 
aiiksztvbcs ranka rodo...

žvereliai

sa s: 
bose,

4 4

o žemoje ra m v be 
žmonėms”.

Dievui 
valios žmonėms

siiszalnsiiis veidelius ir nc- 
nesza ten in ta szviesa kur 

galing'i 
Auksz

kur
kur
. O Aldutės

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite 

a.

nunriiprsT ’
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Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

LADIES!
YOUR DRUQGIST 
RECOMMENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

Dis. by First National Laboratories, 
Lehighton, Pa.

(V

'Tegul Ta radai ka tuosius suvaldo
Katrie neturi gero vardo.

Jisai nežiūri kokia tai diena, 
Bile ateina del jo naujiena,

Visiems teisybe in akis drebia. 
Ir nuo meisterio turi už tai garbia.

Asz nenoretau jait susipykti,
Kad mes visos turime verkti,

'Todėl klausykite visos mano senos, 
Praszau per Kalėdas apsieit gražiai, liožnos vienos.

Patverdžinu ta viską ka mano kurna pagiedojo ir su jaja
žemai pasikloniojam vėlindami jums visiems linksmu ir laimiu-
gu Szveneziu
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DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.

Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos
%1

Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar- 
singiausius ligonbutinius Klinikos Su
vienytuose Valstijose. Raszykite del 
atsilankymu arba pasimatymu su ma
nim po 5 dienai Sausio 1927. Veikiamas 
visiems savo pacijentams Linksmu Ka
lėdų ir Laimingu Nauju Metu.

DU. J. E. MENDELSOHN

*
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO„ 
moka 3-osia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

t
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suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina, 
pinigus in ssita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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DŽIA UGSMO 
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Buvo tai priesz Kalėdas. Ma
ri* jau senai krioki* ties kaka
liu, lemputėje jau visas žibalas 
iszdege, o ’Tadas Kilius vis dar 
sėdėjo ir dirbo. Jis senai butu 
meto- darbu ir iszejes in gatve 
bet batu užsakytojas isz Varpi
nio skersgatvio, priesz dvi sa- 

batus,
i." zsipludo 

pasiust batu 
paskui ine>

vaitos užsisakęs 
vakar atvykęs, 
insake Imtinai 

nelaukiant

buvo i 
ir

4 4 
murmėjo dirlalamas

dabar, 
dienos.

Katorginis gvveniniu-!
Tadas.

Vieni žmones senai miega, kiti 
lėbauja ir linksminasi, o tu 
ežia, kaip koks Kainas, sėdėk 

velnias žino kam ir

linksminasi.

ir sink — 
del ko...”

Idant kaip-nors netyczia ne
užmigus, jis laiks nuo laiko pa
siekdavo i>z-po stalo 
buteliuką ir gerdavo
leli ir po kiekvieno gurksznio 
kraipė galva ir 
jo:

degtines 
per kak

garsiai kalbe-

)1VS 
o Ar

O

iszva izdos

Sakvkile isz kokios malo- 
ponai-už^akytojai lėbauja, 

asz privalau jiems sint ? 
del to, kad jie turi pinigu, 
asz elgeta

.Jis visu užsakytoju neapkęs
davo, ypacz ta, kuris gyveno 
Varpiniam skersgatvyje. 'Tatai 
buvo paniurusios 
ponas, ilga-plaukis, gelton-vei-
dis, didi‘liais melvnais akiniais 
ir užkimusiu balsu. Jo pavarde 
kap ir Vokiszka tokia, kuri ne
siduoda at.-imint ir isztart. Ko
kios jis buvo kilmes ir kuo už
siimdavo, nebuvo galima su
prast. Kuomet, priesz dvi su

pas 
u įsa kyto- 

jm-, sėdėjo ant grindų ir kaž-ka 
grūdo tam tikrame inde 
nesuspėjo 'T

galima
Kuomet, priesz dvi 

vaitos Tadas buvo nuėjės 
ji nuimt, miera. ji

Dar 
Tadas pasisvei kini, 

kaip isz indo-grmtuv 
užsidegė ir suliepsnoj< 

liepsnele, e ir

staiga 
aiszki,

ten važinėjo turtuoliai, ir kiek
vienas turtuolis rankose buvo 

o kiszeniuje 
Isz karietų ir 

turtin-

belaikas kumpi, 
Ivteri degtines.
rogių žiurėjo in 'Tada 
gos paneles, rodydavo jam lie
žuvius 
vo.

ir juokdamas szankda-

l’bagns! Ubagas!
Tado užpakalyj ėjo studen 

ge-
r

tai, karininkai, pirkliai ir 
nerolai ir eidami ji erzindavo.

Girtuoklis!— Girt myk Ii s!
Girtas kaip sziauczius!

Ubagas! kad ji velniai!
A’isa tai buvo skaudu, 

Tadas tylėjo ir tiktai nusijuok- 
gi jis susitiko

bei
'I'
davo. Kuomet 
žinoma mieste kurpiu, turinti 
savo avalini
Gulbiną isz Varszavos, 
jam pasakė: “ 
tinga žmona, pas mane dirbtu
vėje gizeliai tebedirba, o tu el
geta, tu neturi ka valgyt,” 
Tadas neiszlaike ir pradėjo ji

Jis ligi tol ji vijosi, kol 
nepasijuto Varpiniam skers 
gatvyj. .Jo užsakytojas gyveno 
ketvirtame name nuo kampo 
jo butas buvo paeziame virszu- 
tiniame aukszte. 
cit per ilga, auksztvn 
auksztais ir slidžiais 
kurie siūbavo po

Kuzi 
kuris 

Asz vedžiau tur

vvt is

krautuve

lu ji reikėjo 
labai 

laiptais, 
siūbavo po kojomis. 

Kuomet 'Tadas in ji i nėjo, 
kaip ir tuomet, priesz dvi sa
vai! i sėdėjo ant grindų ir kaž
ką grūdo tam tikrame inde.

Ponuli, batelius atne- 
— tarė paniurusiu balsu

batelius

Jis

sziau!
re *

neliu, bet jos nekreipdavo iii ji svarstyt ir atmink savo karpi
ne mažiausios domes ir tiktai 

nusijuokdavo ir 
sznabždedavo:

Žiūrėkite, kokia szito karpio delko atėjai ? 
malvt- nuo

degtines!” 'Teisybe Mare gera, 
dora, darbszti boba, bet jinai, 
jog nemokyta jos ranka sunki 
ir skaudžiai 
prie jos tenka kalbėt apie po
litika, arba sziaip ka-nors pro 
(ingo, lai jinai inlenda su savo 
dvylekiu ir kalba visokiu.- nie
kus, kad net pikta darosi jos 
beklausant.

— Ko-gi tu nori? 
kirto ji užsakytojas.

— O asz p ra sza u, ponuli, 
jeigu jusu tokia

mane tur-

ret ka rėžiai s 
viena 
4 4
raudona nosis

kitai

musza 4 O kuomet

per-

Vėl ne Jonuli 
malone padarykite 
tingu žmogumi!

— Kodėl ne! Galima, 
tai jog už tai tu privalai

mTik
inai’, 

atiduot savo siela! Kol dar gai 
džiai neužgiedojo eik ir pas*.- 
raszyk sztai ant szitos popiere- 
les, kad man parduodi savo 
siela.

parduodi

Ponuli !
Kuomet

tarė mauda- 
jus pas 
asz nu-

giai Tadas.
mane užsakėte batus 
ėmiau isz kalno isz jusu pini
gu. Keikia iszpradžios užsaky
mas iszpildyt, o paskui pinigu 
reikalaut.

gerai! > u t i ko už

ne kilme, koks tu žmogus esi! 
Rupūže! tu batu sint nemoki! 
Asz tau snuki sudaužysiu! 'Tu

— Pinigu, ponuli.
— Kokiu tau 

isz mano namu! 
ateisi! .Jonai duok jam keliu in 
užpakali ir už apikakles i>z- 
mesk per duris!

Bet tuojaus gi jis prisiminė, 
d<y tojai 

pasielgdavo, ir jam dvasioje 
sunku pasidarė, ir idant tai už- 
mirszt, jisai iszsitrauke isz ki- 
szeniaus stora pinigine ir pra
dėjo skaitliuot. Daug buvo pi- 

bet Tadas dar daugiau 
norėjo. Velnias mėlynais 
niais atnesze jam kita, stor 
ne pinigine, bet 
giau užsimanė, 
jis skaitliavo, tuo labiau jau
tėsi esąs nepatenkintas.

A'akare kipszas atvedi! iii ji 
, grn> 

rūbais ir

Voiipinigu ’ 
Seszladienv

kaip su juo paežiu 
jam

mgu,

si

jis dar 
ir kuo

aki-
0\ 

dau- 
ilgian

aukszta su didele krutinę 
žia ponia, raudonais 
paaiszkino, kad tatai jo naujo
ji žmona. Ligi pat vidur-nak- 
czio jis biii'ziavosi ir mylavosi 
su ja ir valgė saldainius ir pv

kurpium, elgetos 
domes

jam ramiai

m ji ne iiin- 
nekreipdavo, 

per
žiausios
dabar-gi jie 
gatve pereit neduodavo.

O namie ji pasit iko jo naujo
ji žmona, ponia, apsivilkusi ža
lia szilkine suknele.

i priglaust ir 
idant du kartu 

jai in kupra sudavus, bet ji ta
re supykusi:

— Stacziokas Chamas! Ne
moki elgties su moterimis! .Jei 
gu myli, tai rankele pabti- 
cziuok, o

Na prakeiktas

buvo benoris ja 
j,•pi užsimojo, i

ta i 
peszties neleisiu.

“Na prakeiktas gyvenimas! 
pagalvojo 'Tadas. — Gyvena 
žmones! Ne tu daina užtrauksi 
ne tu ant armonikos pagraji 
ne tu su boba pažaist., 
kad 'tu kur suplemletum!

Vos tiktai jis buvo 
atsisėdės gert su ponia 
to, kaip iszlindo i>z 
kur piktoji dvasia 
akiniais ir tarė:

Na, ponas N i l iau, asz sa- 
prižada tiksliai iszpildžiaii. 

pasiraszykite

S*
Tfu,rp-

) J

I i k-ka 
arba- 

kas-žin 
mel vnais

'Tylus, bet szaltas žiemos va
karas, 
do ir 
kur tai paslėpt! nuo musu akiu. 
Danguje sužibo milijonai 
Žvaigždžiu ir linksmai žaizdn- 

1 mos žiurėjo in miiikszta, leng
vuti ir balta sniegą. Lauke bu
tu labai malonu stovėt ir gėrė
tis tokios nakties gražumu, bet 
kur tau... Nespėsi nosies 
szilto kambario iszkiszt, 
rėk szaltis 
cziiiojas. Koks jis negeras, rus
tus ir žiaurus! Nesigaili mažu 
vaiku, ne tik mažu, bet suaugu
siu ir pasenusiu. Visus vienaip 
nori pasveikint ir pasirodyti, 
koks jis geras, kaip moka ge
rai ir greitai visiems ausis, no
sis ir skruostus raudonai nuda
žyt. Jis savo piktumu skaldo 
piszkiua tvoras, langines ir la
biau užpykęs spaudžia ir lie
pia: ežero, upiu ir balu ledui 
sprogi net ir daryt kartas nuo 
karto bildėjimą — užima.

Nors paprastas kotvirtadi 
nio vakaras ir visi ilsisi

Saule simai jau imsi lei
pų sk utinius spindulius

sužibo

isz 
žiu- 

jau bus ir bebu-
i

-ka...
Kaip las laikas greitai bėga. 

Vaikai viską užmirszo užsibo- 
vijo. Jau klebonas supliausz'ki- 
no delnais ir visi nutilo, o jis

laikas. Reikės bėgt 
rvt žinot kas laukia.

Vienas isz
Pamokos.

— 'Taip pamokos. Mokyki
tės ir stengkites visko iszmok- 
ti. Katrie gerai mokinsis, tiems 

karta
kantus. Jei kas 

tai nieko
Ims gerai ?

Vaikai su didžiu ir linksmu

ka įliejo : 
baigiasi 
gulti, o

ir kiln

klausės

Jau, vaikucziai 
Keikes

būrelio atsake:

pakviesiu muzi- 
tinges ir ne

negaus. Ar

bet dar vis

VO

Dabar jus pasiraszykite ant 
szitos popiereles ir eikite pas
kui mane. Dabar jus žinote, ka 
reiszkia turtingai gyvent, žino- 

ragaiezius. O nakezia jis gule-’ te užtektinai!
Ir nutempė 'Tada in pragare, 

tiesiog iii paezia bedugne, kur
pa

jo ant minkszto, pūkinio pata
lo, vartėsi nuo vieno szono ant 

negalėjo uz-

e- 
po sun

kaus dienos darbo, bet vienok 
viename name pro Įauga maty
tis papuoszta 
pristatyta 
žvakelių,
te. — Kaip tai 
ežia do vakaras!

l szauszus 
szai iii paprasta

ir pilna pridėta 
invairia-spalviu 

graži ir maža eglai- 
gali but! Kas 
— galvojau—

jei Imtu Kalėdos, ar Nauji Me
tai, bet dabar nei szis, nei tas... 
Nei pusk, nei auszink. 
atsimenu.
drauges

- A, tai 
mano 

kad

balsu atsake:
Bus gerai, bus! — ir at- 

sidievojo.
Vakarui pasibaigus visi pa

liko liūdnesni,
džiaugėsi savo dovanomis. No
rėjo, kad tas vakaras ilgiau ir 
ilgiau pasitestu, bet to nebuvo. 
Nuėjo visi gult ir ramiai viso
kiu sapnu džiuginami miegojo, 

rytui stojo varg- 
darba ir vargo

toliau. Szaltis to visai nežino
jo ir žinot nenorėjo, kad jiem< 
yra szalta ir nelinksma. Jis to- t1' 
liau, tvireziau vare savo darba * 
ir dirbs tol, kol, praeis tas ne- 
laimingasai laikas — žiema.

PAJESZKOJIMAI.Juk mane ir 
vedėja prasze, 

ateitumem szi vakara, sykiu 
pasilinksmint ir tuo padaryt 
džiaugsmu mažiems ir nelai- 
i n i 11 g i e m s n a s z 1 ai i c z i a m s.

Sunkus ju gyvenimas! Netu
ri teveliu, nei giminiu, pažins
tamu. Kur jiems kitur reikėtų 
prisiglausti, jei ne prieglauda. 
Priprato ten gyventi 
ant lauko.
lovelius, brolelius, sesutes ir 
kur pats vienas pasislepes isz- 
lieja gailesezio aszaras, bet ne
ilgai taip yra. Jis jaunas, links
mas. Susitinka su kitais, pra
deda žaist ir taip laikas nuo 
laiko nusiramina ir auga di
dyn, stipryn. Ne tiktai isz pa- 
virsziaus, bet ir isz vidaus dva
sios stiprėja. Juos ežia moki
na: skaityt, raszyt, tikėjimo iv 
ko daugiau žmogui bereikia 
ant szios “
Vedėja gera ir mielaszirdinga. 
Nedaro nei vienam iszimcziu, 
bet visus vienaip myli, kaip sa
vo tikrus vaikus. Be jos, visu 
vaiku galva-glofl)ejas yra kle
bonas, kurs taip pat ju neap
leidžia ir (an'kiai nusžjluosto 
gailias ir karsztas naszlaicziu 
aszaras. Nori, kiek galėdamas 
juos paguost, palinksmint ir 
tuo padaryt, kad( vaikai už- 
mirsztu vargus ir manytu esą 
laimingi.

Pasakyt lengva, bet padaryt 
kas kita.
globėjas ne tik pasakiniu juos 
palinksmina, bet dar ir dar
bais.

'Tai sztai paruosze eglele, o 
jie isz savo puses, kad paro

ti e k i n guma su va i d ino 
“Jėzau ar esi ežia 

pasakė monologą ir 
padėkavones eile.
baigus dalino dovanas dides
niems peilukus, 
dūdeles, o
Prasze kad visi gerai mokytų
si ir butu paklusnus vedėjai ir 
mokytojai. Jie ta visa prižadė
jo sza ūkdami:

—- Valio musu globėjas!... 
Valio vedėja ir mokytoja!...

Koks.laimingas tas vakaras 
buvo naszhucziams! Kiek turė
jo džiaugsmo. Kiek darbo. Vie- 
m drožinėjo ir žiūrinėjo peilu
kus, kiti grieže ant dūdelių, 
treti saldainius gardžiai cziul- 
pejo. Kiek džiaugsmo!... Ant 
galo ir miiziika užgriežė mar- 
sza. Oi Dieve! kaip isz szalies 
žiūrint negaili atsižiūrėt in ju 

tintu, vosollju, pasivažinėjimo ir t.L džiaugsina ir linksmumą. Visi 
820 W. Centr® St. Mahanoy City, Pa, kaip kas moka, tik SZoka, SZO-

susirinkę velniai isz visu 
szaliu garsiai szauke:

Kvailys! Iszgama!
Pajeszikau mano pus-broli 

Kazimiera ir pus-sesere Vona 
Bagoczius paeina
Red., Szauliu apskr., Lukis 
Para., gyveno Amerikoje apie 
12 metu, girdėjau kad jie gy
vena Pittsburgh, Pa. Turiu la
bai svarbu reikalu, meldžiu at 

žinant ieji

mano
sakytojas.

Inde staiga pakilo aiszki 
liepsna, paplito I irszt i rožių 
spalvos durnai ir pasmirdo de
gintos plunksnos ir siera. Kuo
met durnai iszsisklaide. 'r 
pratrynė akis ir iszvydo, 
jis jau no 'Tadas ir ne 
o kaž-koks kitas žmogus, 
žiame bruslote su 
naujomis kelnėmis, ir kad ji> 
sėd iš fotelyj už didelio 
Du tarnu padavinėdavo 
valgius, žemai lenkdavosi 
kalbėdavo:

Ponuli valgykite in svei
kata !

Koki turtai! 'Tarnai padavė 
dideli szmota avienos ir leksz- 
te su agurkais, paskui atnesz- 
ant petelnes kepta žasi, trupu
ti lukterėjus — virtos kinu lie 
nos su krienais. Ir kaip visa lai

, su ceremo- 
Tadas valgė ir priesz 

valgi iszsigerdavo

pa kilo 
t irszti

\ si-- kalbėjo 
tatai žiūrėk, va- las!

Pragare baisiai smirdėjo ži-
kad buvo galima

isz Kauno
Szauliu apskr.,

sziau! 
Tadas.

Užsakytojas pakilo ir 
damas pradėjo mieruotis 
tais. 'Tadas, norėdamas jam pa 
gelbęt, atsiklaupė ant vieno ke
lio ir nutraukė nuo jo sena ba
la, bet tuojaus gi paszoko ir 
isZsigandes atsidūrė prie durti. 
Užsakytojas ne koja turėjo, bet 
arklio kanapa.

vyruti! — pagalvojo 
Sze tau, bobute. J er

gines! Kad tave bala!”
Pirmu atveju buvo reikalin 

ga persižegnot, paskui viską 
pametus tekinam bėgt atgal, 
bet 
kad velnią sutinkąs pirma

tvle- 
ba-

kito ir niekaip 
migt. Jam buvo nejauku.

— Daug pinigu 
jis žmonai: - 
gys insikraustysia. Ar negalė
tumei nueit su žvake pažiuret!

Jis visa nakti neužmigo n 
Įniks nuo laiko paszokdavo isz 
lovos pasižiurę! ar neiszkraus- 
tyti isz spintos pinigai ii
esama vagiu. Paryezau reikėjo 
eiti in bažnyczia ankstyvųjų 
niisžiu iszklausyt. 
vienoda garbe 
giems ir vargszams.
Tadas buvo bėdinas, 
bažnyczioje melde.* i: 
pat i e 
liui!”

Tadas 
kad 

kurpiu.--, 
gra

ta i k rodžiu.
v 

stalo.
jam 

i r

ar ne
, vis ne

... Kartais atsimena: 
brolelius

biszaukt arba tegul 
apie juos pranesza ant adreso-

Ant. But i k is, 
239 S. Greenwich St..

Philadelphia, Pa.
kaipIvokiant ieji durnai, 

stovėjo
Bažnyczioj 

\'isiems, turtin- 
Kuomet 
tai taip 
“Viėsz 

n ilsi liejo 
Ta pat kalbėjo ir dabar, 

t apes t u rt i ngu žmogumi. Kokis 
gi skirtumas? O numirus tur
tuoli 'Tada užkasiu ne in auksu, 
ne in deimantus, o in tokia jau 
juoda žemele kaip ir paskutini 
pavargėli. 'Tadas stengėsi nusi
kratyt blogu mineziu, bet tatai 
jam nesisekė, 
me kune sunkumas nuo 
ir vietoj maldos lenda in galva 
invairios mintys apie 
su pinigais, apie vagius, 
savo parduota, pražiid\ t 
la.

lt.)

balas, taip, 
uždusi.

Ir staiga viskas isznyko. 'Ta
das atidaro akis ir pamate sa
vo stala, balus ir bletne lempu
te. Lempo> stiklas buvo juodas 
ir nuo mažos ugneles knate ru
ko <
isz kamino. Szale jo 
užsakytojas mėlynais akiniais 
ir piktai sza u ko:

— Kvailys! Iszgama! Asi
las! Asz tave, 
kvsiu! -Priesz dvi savait' 
žadėjai batus pamint, o i 
ligi sziai dienai negatavi!

< >
»

kambaryj 
degintos 

paskiau
t i rszlais

raudona 
pakvipo 
plunksnos, 
kambaris prisipildė ,,, 
rožiniais durnais, taip kad Ta
das net penkis kartus >ucziau 
dėjo; ir po tam 
namon jis gi 
vo bijosi.

siera
o visas

begryždamas 
dvojo: “ 

tas tokiai 
neužsiimsias. ”

Kuomet butely 
1 imelio ’ ’ 
das padėjo batus ant 
užsisvajojo, 
parėmė kumszczia ir 
f* b 
sunku, tamsu 
kiau apie turtuolius, apie ju di 
delius namus, fajetonu* 
rietas, 
tus ir tukstanezius

O,

Kas Die- 
s darbais

“rojaus skys 
neliko ne la.-zelio, 'Ta 

stalo ir 
Jis sunkia galva 

pradėjo
alvot apie savo neturtą, apie 

gyvenimą, pas

ka 
apie szi m 
i 

litu... (), kaip but n 
szimts velnius, jeigu tiems tur 
tuoliams sutruki ir subirtu na
mai, iszdve.-tu arkliai, iszplik- 
tu kailiniai ir brangios žiemi 
nes kepures!

automobiliu.-
loleriu ir
gera, po

Kaip but n gera, 
jeigu turi uolini iszpalengvo pa 
virstu elgidomi.-, kuriems nėra 
kas valgyt, o bėdinas karpis 
pavirstu turtuoliu ir patsai per 
Kalėdas gautu pasilycziot 
bėdino kurpiaus.

Taip besvajodama 
staiga atsiminė apie 
ha ir atidengė akis. t

Sze tau kad nori istorija! 
pagalvojo jis, 
batus. - 
pasiūti, 
Riukia nuneszt už

bedime-

Tadas 
savo dar-

4 4
apžiuredam 

Jau batai senai kaip 
I ebesedži U 

aky tojui
Jis suvyniojo batus in ran

dona skarele, užsimėtė ant pe- 
teziu sena, suplyszusi 
ir iszejo in

o asz vis

“Ehe, 
Tadas. -

pa.;
at leisk 
m

man

Pajeszkau mano dranga An
taną Krivicką paeinantis isz 
Suvalkų Red., 
Atesniku Kaimo. Amerike 28 
metu, pirmiaus gyveno Brook
lyn, N. Y. dabar turbut Balti
more, M’d. Turiu svarbu rei
kalą, meldžiu atsiszaukt arba 

meldžiu

Simno Para..sukcziau iszmo-
Pa

balai 
: Tu 

manai, kad asz turiu laiko po 
penkis kartus in diena valkio
tis in tave del batu? Nieksze! 
Gvvulv neszventinto tvarto!•' *

Tadas nuleido galva ir stvė
rėsi už batu. Ilgai dar užsaky-

Kuomet jis, pagalios, 
Tadas ramiai pa

paskui 
bėgt 

susiprato, 
i’’? 

rasit, paskutini karta savo gy
venime ir butu kvaila nepasi
naudojus jo patarnavimu 
patarimais.

Ji.s nugalėjo pats save ir nu
tarė laime iszbaudyt. Rankas 
sudejes in užpakali,. idant no 
persižegnojus, jis mandagiai 
sukosėjo ir pradėjo:

— Sako, kad nieko pasau
lyj nėra blogesnio ir biaures- 
nio, kaip velnias, o asz, ponuli 
taip suprantu kad velnias 

’as 
nia, dovanokite už iszsirciszki- 
ma, kanopos ir uodega isz už
pakalio, bet užtat jo galvoj 
daugiau proto, neg’ pas 
studentą.

Myliu, už tokius žodžius 
■— tarė užsiganėdinęs 
tojas. — Acziu, kurpiau! K 
tu norėtum?

Ir kurpius, 
laiko, pradėjo skusties savo li
kimu. Jis pradėjęs nuo to, kad 
jau nuo pat jaunystes pavyde 
davės turtingiesiems. Jam vi
suomet buvo skaudu, kad m 

vienodai gyvena di
deliuose namuose ir važinėja 
gerais arkliais. Del ko norėtus) 
žinot, jis neturtingas? Kuo jis 
lilogesnis už Kaži Gulbiną isz 
Varszavos, kuris turi nuosavus 
namus ir dukteris dėvi skrybė
les? Jis turi tokia pat uosi, to
kias pat rankas, kojas, galva 
peczius kaip turtingieji tai de», 
ko jis privalus dirbt, kuomet 
anie lėbauja? Del ko jis vede 
Mare, o ne ponia, nuo kurios 
atsiduoda kvepalais (perfu 
mais) ? Turtingu ponu namuose 
jis dažnai matydavo gražiu pa-

.jis gi tuojaus aszaru pakalnes.”

bei
mandagiai, meiliai
nijom! 'T
kiekviena
po dideli stikleli puikios deg
tines, tarsi koks-nors 
las arba grafas.
kiauliena padavė jam 
su žastaukiais, 
szinienes, su

gonero
Suvalgius 

koszes 
kinu- 

n

o ežia dar visa - 
piet n

spinta 
apie 

a sie-

koliojosi ir gru- 
jis1,

m

bai iszmintinga jėga.

bet užtat
>, negK

a.s visi mones

lu- 
vel-

galvoj 
koki

užsa ky- 
o-giO

negaisziuodamas

szvarka 
gatve. Lanke buvo 

pzalta ir snigo, o sniegas, kaip 
asztrios ir sziurkszczios adatos 

Buvo ‘-zaltabadydavo veidą.
blidu, tam.Mi, galviu žibintai 
Bllpnai žybeziojo ir gatvėje 
kaž-kodel kvepėjo žibalas taip, 
kad Tadas pradėjo cziaiidet ir 
kosėt. Gatvėmis tai szen, tai

jei kas apie ji žino
praneszt:

Win. Szptikauckas,
International Hotel, 

New Kensington, Pa.lt.)
✓

paskiau 
spirgu ežiais 

kepta peczenka, ir jis visa val
gė gere ir gėrėjosi. Bet kas 
dar? Dar padavė pyrago su 

rope

ge gere ir
Dar padavė 

svogūnais ir virinta
1 r kaip t iem ponams 

valgio
— galvojo jis. Iki

kvasu.

gėrėjosi.

su
4 4

nuo tokio 
trūksta!
lios dar padavė dideli puodeli
su medum.

pilvai
>,

ne
gu

esate

Isz bažnyczios jis piktas isz- 
ėjo. Idant iszblaszkius negeras 

jis,mintis, jis, kaip tatai 
cziau būdavo,
gerkle daina. Bet vos tiktai 
buvo bepradedąs dainuot, kaip 
in ji prisiartino policininkas ir 
atidavęs jam pagarba, tarė:

Ponuli, ponams neleist:- 
Jus

užt rauke 
Bet

a nks 
visa

na ne

užsi-

bengalini u$
Asz to

tujas barėsi 
mojo.
nusiramino, 
klauso:

O 'kuom jus ponuli 
imate!

— Asz darau 
žiburius ir ra'kietas.
amato žinovas ir technikas.

Skambino miszioms. 
atidavė batus, 
nuėjo in bažnyczia.

Gatvėmis skersai ir 
važinėjo karietos ir
O’ 
b

Tadas
gavo pinigu ir

Vaiku-naszlaicziu

brolį Sta
nislova Digaiti, pirmiaus buvo 
Rockford, 111., dabar nežinau 
kur. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt arba tegul pats 
atsiszaukia ant adreso.

Tad. Digaitis 
Minonk, III.

- Pajeszkau mano

Box 472

(104

Po piet atėjo Vel
nias molinais akiniais ir žemai 
lenkdamasi paklausė:

— Ar pon: s Nilius 
patenkintas pietumis!

Bet 'Tadas negalėjo ne vieno 
žodžio isztart, taip jam po pie
tų iszpute vidurius, 
buvo nemalonus, i,..,,.,,,., 
idant sziek-tiek nusiraminus, 
jis pradėjo apžiūrinei bala ant 
savo kaireses kojos.

— Už tokius batus asz ne- 
imdavau mažiau, kaip 38 litus. 
Kokis kuiųiius tai siuvo ? — pa
klausė jis.

— Kazys Gulbinas.— 
ko tarnas.

— Paszaukt ji, kvaili kuo-, 
veiklaus!

Netrukus atvyko Kazys Gul
binas isz Varszavos. Jis bailiai 
atsistojo prie dura ir pakinio 
so: Ponuli, ka paliepsite pada
ryti? ,*

Sotumas 
sunkus ir 

nusiraminus

atsa-

— Tylėk — suszuko Tada;* 
ir kojiu • treptelėjo. Nedrysk

galvoję dainuot! 
kurpius!

Tadas prisiglaudė 
in tvora ir pradėjo 
kaip ežia pasilinksminus ?

— suszuko jau-

ir
pecziais 
galvot:

-— Ponuli!
kiemsargis.
remkiti* in tvora, kailinius 
terszite!

rl\idas nuėjo in krantu ve ir 
nusipirko sau geriausia armo- 
nika, paskui eidamas gatve 
grajino, tampydamas armoni
ka.

Perdaug nesi-
su-

,0 dar irgi ponas! ~ e lt
Tarsi koks kurpius.,.
Nejaugi popams galima

žino ji vožėjai.
ii 4

ei -

— iiNUjaugi ponams galima 
triukezmu kelt? —ture jam po- 
licininkas'. Jus vereziau in kar- 
cziama, užsuktumet!

— Ponuli, del .Dievo nieileB

iszilgai 
roges su 

ĮTažiais ir szilkais pasirodžiu
siais ponais. , Szaligat viais 
drauge su prastais žmonėmis 
ėjo pirkliai, ponios, ir karinin
kai.. Bet 'Tadas jiems jau ne
pavydėjo ir nemurmejo del sa
vo likimo. Dabar jam rodėsi 
kad lygiai turtingiem ir bied- 

Vieni 
turi galimybes karietomis 
automobiliais važi nelies, o kiti 
— dainuot visa gerkle dainas 
ir grajitant armonikos, o ben-

ponais.

džius 
veikalu

7

i

globėjui
Tam pasi-

nieni esą bloga gyvent.
11

mažesniems 
kitiems saldainiu.

Pajeszkau savo pusbroliu 
Juozą ir Vinca Szarksznu, se
niau gyveno Mahaiioy City., 
Pa. Taipgi pajeszkau ir kitu 
giminiu ir pažinstamu. Asz pa
einu isz Miszkiniu Kaimo, Ku- 
eunu Para. Jeigu kas žino apie 
mano pusbrolius arba kitas gi
minės meldžiu praneszt arba 
tegul patys atsiszaukia ant 
adreso. (t. 103

Mare Gizaviczieno
1115 Gent Ave

Johnston City, 111.
M

” . . . Iarai visus laukias vienas ir tas
Ipats likimas, vienas karstas 

grajit ant armonikos, o ben- 
nieko nėra tokio,
galima atiduot velniui nors *.i‘ 
mažiausia savo sielos dalele.

............. ...........- - -.....................................

W. TRASKAUSKA3
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

ir
vienas

už k a bu i u

Pajeszkau

pasigailėkite pavargėlio! 
szuuke elgetos, isz visu pusiu' 
Tada apspitę, 
nors lituką!

Iszmeškitc
Laidoja kimus numeiroliu. Pasamdo

I

automobilius del laidotuvių, krikss*

Ankscziau, kuomet jis buvo

mano pusbroli 
Adolfą Budraiti paeina isz 
Kauno guber. Raseinių apskri- 
czio, Vaiguvos para p., Vikrai- 
cziu kaimo, taipgi pusbrolio ir 
pusseseres Stanislovo Budrai- 
cziu, kurie
apie 20 metu apie Chicaga, ir 
kitu giminiu. Meldžiu atsi- 
szaukti pas mane arba jaigu 
kas apie juos žino tegul prane
sza man ant szio adreso:

Ben. Budraitis
213 N. Sečond SI., 

Girardville, Pu

gyvena Amerike

t.D.24)
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J ŽINIOS VIETINES
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— Petnyczioje Kuczia.
— Subatoje Kalėdos.
— Visiems Mahauojiecziams 

vėlinamo sveiku ir laimingu 
Kalėdų ir kad ateinanezia Su
imta sulauktu laimingu Nauju 
Metu.

i i

PASAKA 
APIE 

EGLUTE

♦i-

1

i

<1

. * ih.

M

t

312 
likos sužeistas

Su ules” ofisas ir spaus
tuve per Kalėdas bus visa die
na uždaryta.

— Jonas Malinovski, 
West Spruce,
in ranka laike darbo North 
Mahanov kasvklosia. Daktaras 
turėjo n up jaut antra ir treczia 
pirszta kaireses rankos.

— Petnyczioj, vaikai isz- 
neszios Kalendorius po miestą 
del musu skaitytoju. Neuž- 
mirszkite apdovanoti vaikus 
kaip ir praeitus metus taip ir 
szimet, kurie jums per visa 
meta atnesza in stuba laikrasz- 
ti, už ka jums szirdingai bus 
dėkingi.

— Neužmirszkite,
’ Juozą Stankevicziu,
Centre uli., gausite visokiu auk 
siniu ziegoreliu, špilkų, dei
mantu žiedu ir t.t. del padova
nojimo ant Kalėdų. Ziegornili
kus Stankeviczius yra 
gus žmogus ir jums neparduos 
misingi už auksu. — 1-

— Petnyczioje mokės Read- 
Pinigelin bus

• 1

ingo kasyklos, 
ant szveneziu.

kad pas
224 East

špilkų.

teisiu-

SHENANDOAH, PA.
gyve- 

' ulyezios, 
susižeisda- 

Dakta 
ras susiuvo žaiduli namie.

— Kalėdos bus iszkilmin- 
igai apvaikszcziotos Szv. Jur
gio Lietuviszkoje bažnyczioje. 
Ant pirmutiniu miszin 6 valan
da isz ryto didysis koras 
dos su akomponijavimo 
orkiestros kaipo ir ant 
10;30 valanda.

—■ Jurgis Abromaitis, 
Dantis ant S. White 
paslydo ant ledo, 
jnas galva keli.* colius.

gie- 
savo 

sumos 
Antras koras

giedos su savo orkiestra 9 va 
landa, o treczias ir jaunianses 
koras dainuos 8 valanda. Pro- 
fesoris Žemaitis 
darbo lavinti tris korus idant
del parapijomis nžganadvt vi
same. Taigi, Užgimimas Kiuli- 
kelio bus iszkilmingai 
vaikszcziojimas musu 
ežioj.

nesigailėjo

i ap- 
bažnv-

Mount Carmel, Pa. — Hele
na Kubilius, 56 metu, mirė 
Ashlando

56 
ligonbuteje sirgda

ma keliolika sanvaieziii. Velio
ne paliko kelia suaugusius su
nūs ir du k teres.

Hartford, Conn, 
matytį isz daugelio 

bet isz musu 
kaip ir nebūtu isz ezionais nors 
Lietuviu randasi pusėtinas 
skaitlius ir visokiu drauguviu, 
isz kuriu kelios stovi ant dru- 

■>zv. Jono, 
antra Lietuviu Kiiubas, kurie 
turi po 300 sąnariu, bet negali
ma sakyti, kad darbuotųsi ant 
Lietuviszkos dirvos tik4 laiko 
savo mėnesinius susirinkimus 
ir atliktas kriukis. Daugiausia 
ezionais dai'buojasi ant 
mines dirvos 
m v bes.* ’ 
ezionais

miežiu,

randasi

— Tenka 
miestu ži

rni ėst o

tu pamatu kaip — f

t >

Tankiai 
Maskvos

< <
i c

na
rą -ir varvino 

pribuna in 
siuntiniai 

idant suraminti nekuriuos Irol-
szevikus.

padavė klaidingai

į

Bayonne,' N. J. — Aleksa n 
dra Cuderis, 16 metu, nuo 99 
North St. buvo aresztnotas už 
tai, kad noedamaa gauti szofe- 
rio laisni, 
savo metus.

KONCERTAS IR LOSZIMAS 
TAMAQUA, PA.

Szv. Petro ir Povylo parapi
jos choras rengia dideli koncer 
ta ir loszima 26 diena Gruo
džio 1926 mete 7 valanda vaka
re Majestic svetainėje. Progra
mas rengiamas po vadovyste 
vargonininko P. A. Dulkes. Vi
sas pelnas ant statymo naujos 
bažnyczios. Visus užpraszo at
silankyti ir pamatyt kaip losz, 
szoks ir dainuos.

Rengejas.

mas tiese iii ja savo mažas ran
ku les.

Dora egle jautėsi labai lai
minga, tacziau nesididžiavo. 
Tada angelas jai tarė:

Tai tavo užmokestis, ža
lias medi. Nuo to laiko kiekvie
na Kud. Jėzaus gimimo szven.- 
to visame pasauly puoszi ka- 
talikiszkus namus ir linksmina 
didelius bei mažus. Tavo kuk
lumas tave laiminga padare.

❖ ❖ ❖
pamokinimą

mums toji pasaka ?

PARSIDUODA NAMAI.
Du namai sti visoms viga- 

doms. Kreipkitės pas:
Lutz&Lesher Lumber Co.

’ 100.1 West Centre St.,
Mahanoy City, Pa

Vaikeliu Malda 
Kalėdoms

VISI

Ta nakti, kurioje užgimė Kū
dikėlis Jėzus, džiaugėsi ne vien 
žmones, ganantieji bandas pie
menys, kuriems Angelai prane- 
sze apie Kristaus gimimą, bet 
taip-gi džiaugėsi ir gėlės žydin- 
ezios aplinkui, ir medžiai, au
gant ieji netoli kūteles. Visi no- 

i rojo Kūdikėlipamatyti,
troszko Ji pasveikinti, Jam do
vanu suteikti. Paukszteliai 
taip-gi, 
kas ta džiaugsminga naujiena 
praneszes, rinkosi isz 
apielinkes apie stainele, ples- 
deno sparneliais, invairiais 
balseliais cziulbėdami.

Prie pat .daineles, 'kurioj gu
lėjo užgimęs Kūdikėlis Jėzus, 
aygo trys medžiai: paima, aly
vos medis ir egle. Visi trys, ma
tydami kas dedasi kūtelėje ir 
aplinkui taip pat džiaugėsi ir 
szlamejimu vedo tarpu 
kalba. Ant galo tas ju szlame- 
sys persimaino iii žodžius:

— Ei va, 
alyvos medi, 
keliui gariie ir sudėti Jam do
vanu.

suteikti.
tartum ir jiems butu

visos

save

— tarė paima in
— atiduoti Kudi-

— Priimkit svkiu ir mane 
— nedrąsiai atsiliepe egle.

Iszdidžiai pažvelgė abu me
džiu in praszczioke egle, o pai
ma, anksztai save neszanti, at
siliepe :

— Dar ko.* Ka-gi tu gali 
aukoti Kūdikėliui Jėzui? Tn 
nieko daugiau neturi, kaip tik 

durianezius spiglius. 
Tai gi geda butu mudviem su 
tavim draugauti. Stovėk kaip 
stovėjai ir gana.

Vargsze egle, taip painios su
odinta, nuleido akis ir nutilo.
Painiai ir alvvos medžiui 

nuėjus, egle nedrąsiai pažvel
gė in kūtele, dangiszkos szvie- 
sos apszviesta, kurioje ramiai 
gulėjo vystykluose 
Jezulelis.

Bet vienas angelas, kuris bu
dėjo prie Kūdikėlio Jėzaus gir
dėjo visa ta medžiu 'kalba ir 
stacziokiszkus painios žodžius, 
todėl pasigailėjo vargszes eg
les ir savo angeliszku gerumu 
pasiryžo jai padėti.

Inejus in kūtele paima 
cme nuo saves viena gražiau
siu lapu ir, dedama po koju 
Kūdikėliui Jėzui, tarė:

Brangus Kūdikėli Jė
zau, aukoju Tau puikia vėdyk
lė, kuri labai bus reikalinga 
karsztose vasaros dienose.

Paskui prisiartino alyvų me
dis ir tiek daug isz savo szake- 
liu paleido alyva kvapo, kad 
pakvipo ne vien kūtele, bet ir 
visa apielinke.

Vargsze-gi egle stovėjo nu
liūdus, vienok be mažiausio pa
vydo, ir žiurėjo, kaip jos brolis 
ir sesuo dėjo Kūdikėliui Jėzui 
dovanas. *

— J u teisybe, — tarė sau 
egle, — esu neturtinga, del to 
neverta nei pasirodyti Gera
jam Dangiszkam Kūdikėliui.

Tuomet prie egles priėjo an
gelas ir tarė:

— Gaila man tavus, 
bet kadangi savo kuklumu taip 
pasižeminai, tad asz tave isz- 
auksztinsiu ir padarysiu gra
žesne ir puikesne, negu alyvų 
medis ir paima.

Angelas pakele galva 
žvelgt* in dangų, kuriame mir
gėjo nesuskaitoma daugybe 
žvaigždelių, pasilenkt* ir... ste
buklas: viena paskui kita 
žvaigždeles krito žemyn ir, an
gelo nurodymu, sėdo ant žaliu 
egles sza'ku. Minuta nepraėjo 
kaip egle paliko žvaigždėta ir 
lyg gražiausias 
stovėjo prieszais
Kūdikėlio Jėzaus nameli?

Tuo tarpu Jezulelis pramer
kė akutes. Vienok nepažvelge 
nei in padėta po kojomis gražu 
pa lino's lupa, nei in alyvos me
di, kuris be paliovos leido ma
lonu k vapa, bet dideles ir gra
žios Jo akys buvo nukreiptos

žalius, rp

[T

ir

viena

suv vst vtas

nu-

egle;

f pa-

papuoszalas 
neturtinga

iii žvaigždėta egle; szypsoda-

Koki duoda 
—— 1.54.
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KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialistą 

Viaoa Kroniazkoa Ligos.

A'k Jezuleli mylimas, 
Tu apt n nkiai mus Vaikelius,

fH *

i
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS >628.858.62

Serganti Vyrai ir Motera*Silpni,
No Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti* Apsisaugokite pavojaus*

• * •Kad mes pastot urnom dori, 
Ir Dievo Kūdikiai tikri.
Mes vaikszcziojam tamsybėj, 
Paklysti lengvai galime, 
Tu ap-szvieti musu žingsnius, 
Kelius parodai dangiszkus.
Ak Jezideli malonus, 
l žgimdamas Kalėdomis, 
Pradžiuginai labai mažus, 
Mus varginguosius kūdikius.
Palaimink mane maža,ji 
Ir prisiiink už savaji, 
Duok man Kalėdų dovana

' Mokame 8-Ccia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie J “u 8 u pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt roikala su muso 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

I

II. BALL, Prezidentas
G W. BARLOW, Vlce-Prea.
J. E. FERGUSON, Kas.

Lictuvhzkat Graboriui
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pngolbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

51G W. Snriicc SI., 
MAIIAN’OY CITY, VA.

306 MARKET ST , 
TAMAQUA, VA.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Ll«a* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Bu operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

KoŽna *anvaite—Serodomi*, Kot- 
vergai* ir Pctnyczlomi*.
lando*: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

Ofiso* va-

Antras Floras, 
POTTSVILLE. PA.

Iszplianokite Savo |

Ateiti DABAR

y

I 
Szirdelc meiles užtektina.
Kaip anioleliai danguje, 
T’aip gera padaryk mane, 
Kad nepaklysczian niekadai
'Tau priklausycziau amžinai!

__________ , — Rex.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.
Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 

Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymns galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas.
Neapmokama gyduole naudojama su 

per 30
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite

Iszrasta ir

stebėtina pašokino motu.

BICZIU MEDUS.

Jeigu norite apsisaugoti nuo szal- 
czio tai vartokite medų. 5 svaru vied- 
rūkas už $1.65. 
pirkaite pigiau, 
balandžiu $2 už pora ir brangiau. 
Szunu del medžiokles, gražiu dideliu 
apželkoju visztu ir t.t. (103

P. Andrekus 
Box 107

Imant dauginus
Visokiu karveliu ir

Pentwater, Mich.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIU8 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
•f

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro. 

16 W. Center St. Mahanoy City
Skausmus ir gilintus nutildo 

'i-

PAIN-EXPELLER
Valxbui, nklia uin g S. V. Pat.

DRAUGAS REIKALE
GYDlKlS SU ŽOLĖMS

Geriifuirias b n d n s gyditis bu žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi de) žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti de) žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu islgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyst 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata-

i ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžea

P

ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztaia apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o Raukite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITLS,
25 Gillet Rd

i spaudos, pagal tikra 10 ir 0 spaud
I

A
A

<r

* *

k

I
I

,77^. l .i ’./į .ir:n. nu. u,.įįj

h Kalėdos Turi Savo Pridermes!

pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

■I—........ ....... .. ..........

(azbalsam uoja ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
šia nuo pnpraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, vcselin. kriksziyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell. Telefonas |R7R-M
a

ub-ILi

S

S

V

a

Spencerport. N. Y.

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
322 8-th AVENUE NEW YORK,‘NAY.
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Priima depozitus per laiszkus, moka 4r< 
taupomoms sanskaitoms. Siunczia pinigus 
pigiausiu kursu in visas pasaulio dalis. 
Parduoda laiva-kortes visomis linijomis. 
Aprūpina keleivius visais reikalais.

Pilnas informacijas suteikiam laiszkais.
Užrubežinio Skyriaus Vedėjas

A. B. STRIMAITIS
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Yra tai laikas meto kada piniginei maszna buna 
isztuczczioma. Vaikai kaip ir suaugusiai turi būti 
nepamirazomi. Visada ant to reikalinga yra ekstra 
pinigu. Yra spasabas tuos pinigus ingyti.

Prisidekite Prie Muso 
Kaledino Kliubo

Maža suma; indėta in muso banka kas savaite per 
50 savaieziu; pasidarys gražia suma pinigu del 
Kalėdiniu reikalu; kada daugiausia jumis pinigai 
reikalingi.
Sekanti suraszai parodo Kliubus in kurias galite 
prisidėti,, pagal juso iszgale ir reikalavimai

PASIDAUGINANTI SUMA PLIANAS
Indekite 1c pirma savaite, 2v antra 

Padauginant 1c kožna
vaite, už 50 savaieziu turėsite.
Indekite 2c pirma savaite, 4c antra 
savaite.
vaite, už 50 savaieziu turėsite........
Indekite 5c pirma savaite, 10c antra 
savaite, 
vaite, už .50 savaieziu turėsite........
Indekite 10c pirma savaite, 20c antra 
savaite. Padauginant 10c kožna sa
vaite, už 50 savaieziu turėsite........

SUMAŽINANTI SUMO PLIANAS
sumažinant kožna savaite.

1c Kiiubas

2c Kiiubas

5c Kiiubas

$ 10c Kiiubas

I . 
125c KIIUBAS

4

savaite. s.“'$

Padauginant 2c. Kožna sa-

12.75

25.50

I

Visokiais Reikalais Kreipkitės Virsz-nurodytu Adresu.
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plauDon^
Bolė įBAND

5

v

6

Getas rAl

Ball Band” (Raudona Dole ) guminė* kurpės 
reputaciją del susies ir 

Paklausk 
ir jis tau 
drūtos ii l

i
63.751

127.501

MAIL I

Padauginant 5c kožna sa-
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Pradedat su augszcziausia suma ir

LYGI SUMA PLIANAS
Indekite 25c kožna savaite, už 50
savaieziu turėsite...................... ..
Indekite 50c koi/.na savaite, už 50I 50c'KLIUBAS 

| $1 KIIUBAS 
į ’$2 KIIUBAS 

$5 KIIUBAS 
| $10 KIIUBAS 
g $20 KLIUBAS 
B $50 KLIUBAS

savaieziu turėsite..............
Indekite $1 kožna savaite 
savaieziu turėsite............ ..
Indekite $2 kožna savaite, 
savaieziu turėsite................
Indekite $5 kožna savaite, 
savaieziu turėsite................

f 50
♦ • • I ’ <fc» • ■ 

už 50

už 50 ■
, t (T <' f 

| i* • • •*

♦
Indekite $10 kožna savaite, už 50
savaieziu turėsite . . . • • * 1

Indekite $20 kožna savaite, už 50
savaieziu turėsite................
Indekite $50 kožna savaite, 
savaieziu turėsite................

už 50

$ 12.50 jį 
25.00 1 
50.00 1 

100.00 1
250.00 g
500.00 | 

1000.00 r 
2,500.00

First National Bank |
f wxz^i • mm • n - mm i N*$ E. Centre ir Main Sts. Mahanoy City

* i

/
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Paklausk Seniausio finglekasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gumą, į jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu plikti, 
(<
angliakasiams turi 
ilgaus nešiojimo per daugelį metų.
Bile angliakasio kuris jas nešioję-, 
pasakys kad jos yra stiprio*, 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet 
del raudonos bolės.

v ra

žiūrėk
Raudona Indė yra ant 

kiekvieno čebsto it kiekvienos kurpės.
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< ionais parodytos rūsys, Boot ir Hitniner, 
padarytos del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami- 
Peržiūrėk juos kuomet kita sykį nueisi j 
krautuvę.

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

‘‘NamiiH Kuris Išmoku Milijonus Iki Kadės”
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