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ISZ AMERIKOS NELABA MOTINA

DREBĖJIMAS 
ŽEMES

SUMUSZE NEMIELASZIR- 
DIjGAI SŪNELI SU 

DRATINIU RIMBU.

ft

NUŽUDĖ VISA 
SZEIMYNA

SUKRATĖ KELIS MIESTUS 
KALIFORNIJOJ KAD NET 

PUODAI SZOKINEJO 
ANT LENTYNŲ.

Fresno, Calif. — Panedelio 
ryta ’davėsi jaust gana smar
kus drebėjimas žemes Turloc- 
ke, 80 myliu nuo czionais, kai
po ir San Joakimo pakalnėje, 
kur uct puodai ir torielkos szo- 
kinejo ant lentynų. Smarkus 
drebėjimas davėsi jaust Han
ford, Porterville ir Coalipga.

Rvmas, — Keliolika szimtu 
namu sugriuvo Durazz.e, Alba
nijoj per drebėjimą žemes. 
Tukstancziai žmonių pasiliko 
be pastogių. Valdže suszelpi- 
neja benamius. Gyventojai isz 
visos aplinkines bėga in sau
gesnes vietas, nes artimas vul
kanas atsigaivino isz kurio bė
ga smala ir siera.

DAUG ŽMONIŲ TIKI 
IN DIEVA.

New York. — Asztuones-de- 
szimtas procentas isz szeszioli- 
kos didesniu miestu, kurie bal
savo laike surengto tikejimisz- 
ko suraszo, iszreiszke savo irt.o- 
mone, kad tjki in Dieva. Isz to
jo balsavimo ’pasirodė, kad 86 
procentas tiki in nesmertelnu- 
ma duszios, 84kad tiki in mal
da ir tikėjimą. 82 kad Jėzus

Dievo, 81 in bibli- 
jc, 73 kad priguli in parapijas, 
39 kad meldžesi tankiai namie, 
69 kad siuntinėja savo vaikus 
in parapines mokslą i nes, 86 
procentas tiki in szioki toki ti
kėjimu, kaipo reikalingas doi 
žmogaus ir visuomcniszkos ge
roves.
NEPASINAUDOJO ISZ 
KALĖDINIU DOVANELIU.
Harrisburg, Pa. — Keli pun

deliai Kalėdiniu dovaneliu 
sziadien guli name Povylo Sha
dd, kuriu nemato ne nepasi- 
džiauge juju keturi n 
dukrele per Kalėdas, 
t is permaino szventes tėvu ir 
dukreles ant didelio nubudi
mo. Mergaite perimta džiaugs
mu kad ta vakaru ateis Kalėdų 
DieTlukas su dovanoms 
go laukan pasimatyt 
mergaite ir netemindama kur 
begu, likos pagauta per sunku 
t roką ir užmuszta ant vietos.
RADO PASLĖPTA SKARBA.

Mount Carmel, Pa. — Ado
mas Thomas, farmeris, kuris 

^nesen^i pirko farma ir sena na
rna artimoje Numedia, rado ne
tikėtinai paslėpta skarba, ka
da griovė sena pecziu. Kada 
iszmusze siena, rado tarp ak
menų blokine, kurioje radosi 
daug auksiniu ir sidabriniu pi
nigu. Prie keno pinigai prigu
lėjo, tai to niekas nežino, nes 
namas buvo apleistas per dau
geli metu.

Kiek ten pinigu buvo, tai 
farmeris Thomas, pats sau pa
siliko slaptybių.

MOTERĖLES NESZIOS 
KELNES.

New York. — Fabrikantas 
moteriszku parodu Paul Poi
rot pranaszauja ka<l moterėles 
ir merginos neszios kelnes (juk 
ir sziadien neszioje), — o poni 
Carrie Cat t, paraszys neužil- 
gio knyga po vardu: “ 
rai neszios szlebes?” 
kelnes ineis in mada taip, kaip 
nukirpti plaukai. Bet vyrueziai 
neverkite! Toji mada ketina in- 
piti not 1957 motę.

Kalėdiniu

metu
nes mir-

, iszbe- 
su kita

Ar vy- 
Badai

« >• < • dfe*

Chicago. — Deering stoties
Lietuvepolicies liko suimta 

moteris Mrs. Frances Maska le
nas, 922 W. 35 St., naszle, kur; 
kalbinama tame, kaęl ji savo 12 
metu senu Juliu tiek smarkiai 
sunlusze variniu dratu kan- 
czium,kad reikėjo vaikui teikti 
daktaro pagalbos.

Sumusztojo vaiko pasakoji
mu, jis ir jo brolis .Jonukas, 14 
metu, sugryže namo apie 9 va
landa vakare, isz vidur mies^ 
ežio, kur jie pardavineje laik- 

Motina užpyko ir
pradėjo juos muszti už vėlu su- 
gryžima. Jonukas spėjo pa
sprukti ir dar ir 
sugryžes namo.

NUŽUDĖ PACZIA IR ASZ- 
TUONIS PO-VAIKIUS IR 

NIEKO SAU ISZ TO 
NEDARO.

SURASTA PER KAIMYNUS 
BE DUONOS, SZVIESOS, Į 

SŽILUMOS IR 
MIRSZTANTI.
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raszczius.

Jonukas spėjo 
dabar nėra 
Tad vienam 

Juliukui teko daugiausia nu
kentėti. Pagalios jam pasisekė 
isztrukti isz motinos ranku ir 
inbegti iii miegamąjį kambarį 
kur jis duris užbarikadavo sta
lu. Motina betgi imtengusi sta
lu nustumti ir Julinkas neturė
damas kitokio iszgelbejimo, 
szoko per Įauga lauk.

Praeivis ji rado gulinti kru
vina ir nnveže in Szv. Povvlo 
ligonine, kur daktarai rado ji 
smarkiai sumuszta ir vietomis 
nurautais galvos plaukais. Po 
to likos paszaukta policija, ku
ri motina ir aresztavo.

u.

vienu

PALIKO MIESTUI $50,000, 
KAD JO KUNA
* SUDEGINTU.

Kewanee, III. — Praeita Se
reda buvo rastas nebegyvas 
Fred F. Francis, turtingas vic- 
niszas. Jis buvo mokytas žmo
gus, baigės universitetą, ir žy
mus matematikas. Buvo 71 me
tu amžiaus, ir gyveno
vienas. Buvo mires Antradieni, 
bet tik ant rytojaus kaimo 
laiszkancszys, atneszes pasztn, 
rado ji negy va. Jis, matyt, bu
vo pasiruoszes mirti ir paliko 
testamenta, del kurio buvo isz- 
judinta visu vietos administra
cija. Savo testamente, būtent, 
Francis buvo inraszes, kad jis 
paliekes miestui $50,000 bot ta
ja sąlygą kad miestas sukrau
tu jo kieme laužu ir, padegęs, 
jo kuna sudegintu. Bet jei vy
riausybe neleistu to daryti, tai 
kūnas turėtu but nugabentas 
in krematorija.

D<‘1 to testamento miesto ad
ministracija laike skubotus mi
tingus tartis, kas daryti. Gau
ti kaip isz dangaus, $50,000 
projektuojamam miesto parkui 
insteigti visiems miesto szei- 
mininkams buvo malonu, o to 
del norėta iszpildyti pirmoji 
veliones testamente padalyta 

jo kuna
bet kiti tam 

l)riesztaravo. Tat galu gale se
niūnu taiyba paskyrė isz savo 
tarpo komisija, kuri kuna nu- 

Duvoporto, Iowa,

sąlygą — sudeginti 
ant laužo kieme,

gabeno in 
krematorijik

Iowa
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ISZ LIETUVOS NAUJA LIETUVOS 
VALDŽE

TĖVAS GIRTUOKLIS. *

Jisai nužudė tennis ino-

Texico, N. Mex. — George 
Hassel, 45 metu, farmeris, nu
žudė ]>aczia ir asztuonis vai
kus, po tam visu lavonus pa
laidojo skiepe savo namo. Ant 
užklausymo ar papilde kita žu- 
dinsta Kalifornijoj, "atsake 
malsziai, be jokio gailesezio: 
“Buvo tai geras darbas ir nie
kas nedažinos kur juos paslė
piau.”
tore ir tris vaikus.

Hassel’ei susi'bare, kad patė
vis buvo susineszes su savo 
vyriause podukte ir pati jam 
už tai karsztai iszmetinejo. Ant 
galo negalėdamas klausyti tu- 
ju iszmetinejimu Hassel pa
griebęs plaktuką kirto mote
riai per galva, užmuszdamas 
jaja ant vietos. Tame laike pra
dėjo verkti mažiau'ses isz vai
ku, pagriebė ir užsmaugė ma
žiulei!. Matydamas ka padare 
per savo staigu pasiutima, su
mano užbaigti pradėta kruvina 
darba, nnžndindamas ’likusius 
septynis Vaitkus. Zudintoju 
sergsti diena ir įnikti, nes ap
linkiniai farmeriai susitarė ji 
iszgauti isz kalėjimo ir pakart. 
MUNSZAINE JI UŽMUSZE.

Chicago. — Pa’licije surado 
lavona Andriaus Pociaus, 29 
melu;, kuris gyveno ant 929 
West 35-tos ulvczios. Daktarai 
apžiureja lavona, nutarė kad 
Pocius mirė nuo pcrvirszinio 
gerymo munszaines.
MOTINA NUŽUDĖ MOTINA.

Tulsa, Okla. — Mrs. Mirth? 
Lancaster, 37 metu, motina 
penkių vaiku, prisipažino pa- 
licijai, buk jiji nužudo savo 
kaiminka Mrs. Mollie Brown, 
46 metu, kuri buvo motina sep
tynių mažu vaiku.

Lancaster’iene pasako pali- 
cijai buk susibarė su kaiminka 
už du kuparus, kurie prigulėjo 
prie josios vyro, o kuris su jaja 
negyveno.
BRANGIAUSI DEIMANTAI 

PAVIRTO STIKLAIS.
(-hieago^ — Pas Nathan, pa-

vaikus.

07

Lancaster, Pa. — Susiglau
dė visi prie kriivutes, ant szal- 
tu grindų, keturi maži vaikai 
gulėjo prisiglaudė prie su štili; 
gusios motinos, bakūžėlėj Mill -, 
port, užu liesti jo. Lucije, 3 me-j 
tu, mirė ligonbuteje, kur ir ki
ti randasi ant niirtinio patalo.1 
Lev Hellinger, 28 motu liko.-* 
aresztavotas už apleidima savo 
szeimynos, nes nedirbo per me
nesi laiko ir per visa ta laika 
buvo girtas. Tasai gyvulis par-; 
davė ana diena paskutinia 
lempa idant pirkti munszainio. 
Stuboje buvo tamsu, szalta, 
duonos nebuvo ne trupinėlio 
o ir augliu nesirado. Kaimynai 
užtiko taja varginga ir mirsz- 
tanezia szeimynele, pranokda
mi apie tai policijai. — Ii,’ 
Amerikonai da siunezia aukas 
del laukiniu in Afrika, 
namie randasi tukstancziai 
žmonių reikalaudami suszelpi- 
mo! • .
KUN. JONAITIS ISZ VAL
DŽIOS GAVO ATLYGINIMO.

Washington, D. C. — Szv. 
Petro parapijos, Detroit, Mich, 
klebonas, gerb. kun. Jurgis F. 
Jonaitis, už sužeidimą kare isz 
valdžios gavo apie 3,000 dole
rius atlyginimo.

Kun. Jonaitis buvusio karo 
laiku instojo Suvienytu Vals
tybių armijon paprastu karei
viu. Paskiau tarnavo kapelior 
nu. Kovos laiku Francijon jis 
likosi engx’ai sužeistas rankon.

Po karo užgijusi rankoje 
žaizda dare jam nesmagumu. 
Kunigas turėjo pasiduoti ke
lioms operacijoms.

Kun. Jonaitis tuo reikalu 
kreipėsi Karo departmentan ir 
laimėjo kompesata.

o
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laiku daiktu sankroveles savi
ninką, 1450 N. W estern Avė., 
atėjo tūlas Goldenburg, kuris 
pasisakė žinąs'kur galima gau
ti labai pigiai
brangiu isz Europos importuo
tu deimantu. Atėjo ir pats im
portuotojas. Abu buvo gerai 
pasirėdė. Pabėrė krūva dei
mantu ir ome apžiurinėti. Na
than nedaug tenusimano apie 
deimantus, tad nelabai ne
pažystamiems norėjo tikėti, 
bet jie pasiūlo nueiti pas brang 
menu pardavėja. Eiti betgi ne- 
reikejo, nes jis pats atsirado 
asmeny Weinstein. Jis apžiurė
jo deimantus ir pats panorėjo 
pirkti. Natiniu nusileido ir 
Weinstein gavo deimantus už 
$3,800. Reikia ant vietos užmo
kėt pinigais, bet pasirodė, kad 
Weinsteinui trūksta $150. Pa
tarta trukstanezius pinigus pa
siskolinti nuo Natiniu, o užsto
vui palikti deimantus. Nathan,

• 4 ‘ • 1 • i l • . •

žuvo nuo 
anglekasiai

nepaprastai

Nathiin nusileido ir
MONSIGNORIS WHITAKER 

PASKIRTAS SKRANTU 
VYSKUPU.

Scranton, Pa. — Tomis die
nomis likos paženklintas Mon
signori h Joseph L. Whitaker, 
prabaszczius isz Filadelphijos, 
vyskupu Skrantn diecezijos in 
vieta nesenei mirusio vyskupo 
Hoban’o.

Vyskupas Whitaker yra gi
męs Shenandoah, Pa., kur lan
kosi in publikino mokslaine, po 
tam lankosi in Szv. Charles se- 
minarijo, Overbrook, būdamas 
inszventytu ant kunigo 1903 
mete per vyskupą Byun’a. . |prąstąs kr^talįuis stiklas. .

žinoma, mielai trūkstanezius pi 
nigus paskolino, pasilaikė dei
mantus, o AVeinstein prižadė
jo tuoj ateiti ir atmokėti skola. 
Bot Nathan, o kartu ir policija 
dar ir dabar tebelaukia ir to 
auksoriaus VVeistein ir parda
vėjo Goldenberg, ir importuo
tojo. O tie palikti užstovui dei
mantai pasirodė esąs tik pa-

FAJERBOSIS NUBAUSTAS 
ANT $500 IR KALĖJIMU.
Nanticoke, Pa. — Fajerbosis 

Charles Treneary, kuris pildė 
taji dinsta No. 7 kasyklose, kur 

eksplozijos devyni 
, nes fajerbosis ap

sileido savo darbe ir gerai ne- 
apžiurinejo kasyklų taja die
na, likos nubaustas per sudžia 
McLean, ant 500 doleriu baus
mes ir tris menesius in kalėji
mą. Sudže nubausdamas fajer- 
bosi, paniekino ji už apsileidi
mą taip svarbiam užsiėmime, 
kad isz jojo priežasties neteko 
gyvastis devyni anglekasiai, 
palikdami naszles ir daug sie- 
rateliu.

MERGAITE SUDEGE 
BAŽNYCZIOJE.

Rochester, Pa. 
(llcsmska, !•> ...vn. 
mirė nuo baisiu apdogimu ko
kius aplaike bažnyczioje Szv. 
Monikos, laike praktiko per
statyme koki ketino atloszti 
per Kalėdas. Mergaites velio- 
nas užsidegė nuo gazinio po- 
cziuko, prie kurio stovėjo per 
arti.
VAGIS APIPLESZE BAŽNY- 
OZIA ANT 10,000 DOLERIU.

Baltimore, Md. —• Vagis in- 
sigavo in Szv. Emanuelaus 
Episkopoliszka bažnyczia, a pi • 
pleszdami bažnyczia ant de- 
szimt tukstaneziu doleriu. Ne 
tik ka paėmė bažnytinių kolo’k-

Henrika 
metu mergaite

ta surinkffi per Kalėdas, bet ir 
kitokes bažnytines brangeny
bes ir indus.

ZUIKIAMS NĖRA 
GYVENIMO.

Kražiai. — Ir kokiu mes tik 
neturime draugijų! Tinime net 
Lietuvos taisyklingos ir me
džiokles ii* zukies draugija, 

me-

9

yi’:: 
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NAUJAS SIUNTINIS ISZ 
PERSIJOS.

Davood Klian Mestai), nau
jas Persijos ministeris kuris 
pribuvo ana diena in Washing-

iTik, sprendžiant i.‘z musu 
; džiotoju, tas vardas jai neat-
; atinka.

Kadangi a i kiszkiaii szimet
Į pamokami (10 litu), tai me- 
Idžiotoju daug daugiau atsira
do, kiek yra kiszkiu. Kai kurie 
draugijos nariai būtent: G isz 
B., B. isz L., nieko daugiau ir 
neveikia, kaip tik medžioja pei

i kiauras dienas nuo ankstybo 
ryto iki tamsios nakties. Jiedu 
su savim kartu ima ir brako
nierius. O ir pastarųjų pas mus 
begales.

DAUGIAU DRAUSMES.
Jurbarkas. (“V-bes” kor.) 

— Lapkriczio 21 diena Jurbai- 
L-mas Lietuvos Sziauliu

I i

• Vi. • T . • 1tona užimti savo nauja dinsta. ko 61
burvs suruofze viesza vakara.

Laisves Kovotojai
4 veiksmu vaizdeli.

DAŽIURI VAIKUS UŽ 35c. V aidi no 
ANT VALANDOS. pi . JI....

Austin, Tex. — Studentes Kerai. Tvarku buvo gera, 
isz Universiteto Toxas, uždir- 
bineja vakarais ant savo už
laikymo ir užbaigimo mokslo, 
duži orėdamos vaikus moterių, 
kurios lankosi ant krutamuju 
paveikslu arba turi koki kita 
rei'kala mieste ii1 geidže palik
ti kūdiki saugioje vietoje, už 
•ka moka studentėms po 35 cen
tas ant valandos.
TUKSTANOZIAI ŽMONIŲ 
PASILIKO HE PASTOGIŲ.

- Memphis, Tenn. — NuOlati- 
n is 'lietus konia per tris sanvai- 
tes užliejo Tennessee, Mississi
ppi, Alabama, Arkansas ir 
Kentucky valstijas, o upe Miss
issippi iszsiliejo isz lovio užde
dama aplinkihes. Tukstancziai 
žmonių pasiliko be pastogių, 
konsdami bada ir szalti. Dau
gelis žmonių neteko gyvaseziu 
o kitu nesuranda. Vaiskus li
kos nusiunstas in užlietas vie
tas i u pagolba del žmonių.

Alabama, “ - • •

ITALAI MOKA KEIKTI.

Daliję yra žinoma po visa 
svietą kaipo
sklypas. Randasi tonais sodyba 
katalikiszkos bažnyczios, ku
rios valdže siekia po visas da
lis svieto. Bet Italijoj randasi 
daugiausia netikėliu ir priesz- 
tarautoju prieszais Dieva, ypa
tingai tari) darbininku, kurie 
laike kalbos, naudoja bjauriau
sius žodžius ir keiksmus ir nie-

katuli k isz kas

4 4 f >

Suvaidino
Tik

noput •

ŽMONYS TURI ATIDUOTI 
VISUS GINKLUS 

VALDŽEI.

pereinu

smur •

MINISTERIAI NORI 
APLEIST LIETUVA.
t -....... . .1 ! II ■

Ryga. — Nors kraszto admi
nistracija formaliai
Voldemaro ministerija t erzi a u 
tikruoju Lietuvos valdovu pa
silieka armija.

Naujoji valdžia, kuri 
tu pakeitė buvusiąją Demokra
tine valdžia, iszleido ukaza, 
kuriuo insakoma visiems civi- 
liems gyventojams atiduoti vv 
riausybei visokius ginklus, ko
kiu tik kas turi. Nepaklausu- 

insakymo grūmoja ina
asztriausiomis bausmėmis.

Padanta jau keletas per
mainų svarbiose kariuomenes 
valdybose,
nauji komendantai Sziauliams 
ir trims kitoms apskritims.

Naujoji valdžia 
kaltinus Lenkia

siems

tarp to paskirt:

vienas dalvkas atrodo 
kiai, tai, kad Sziauliai buvo ne 
kurie labai prisigėrė. Jau kad 
visur Sziauliai drausmingi, tu
rėtu vadas ir ežia daugiau 
drausmes investi kad Szauliai 
pasirodytu tikrais Szauliais. o 
ne pusedo Sziauliais.

Degtine naikina fizines jo
gas ir dvasines.
likti geras tėvynės sergėtojai 
drapus, energingas jei degtinė
je mirksta ! Ne. Isz tokiu Szan- 
liti maža galinta tikėtis. Bend
rai imant, Lietuvoje Szauliu 
skaiezius didelis ir karo daly
kuose nusimano; bet viena tu
rėtu Sziaujiu sąjungos vada* 
nepainirszti, kad Sziauliai turi 
būti visada pasimosze kovai; 
o szia kova tada laimes, kada 
Sziauliu sąjungą bus 
si szka i d ra usm inga.
Taigi, szalin degtine isz Szau

liu tarpo. Lai liepsnoja jauny* 
tos ir tėvynės liepsna szirdyso.

kad reikia 
nes Izmkija

Taigi ar gali 
b

visa-pu-

ko sau isz to nedaro.
Ant galo daejo prie to, kad 

Italijoj susitvėrė trys tukstan
cziai visokiu komitetu, 'kurie 
naitdoja visokius budus ant isz- 
rovimo tojo bjauraus brudo. 
Fabrikantai Medyolane buvo 
priversti naudoti rustu būda 
nubaudimo tokiu darbininku— 
praszalindami nuo darbo visus 
tuos, kurie keike arba naudoja 
varda Jėzaus nereikalingai.

nepaliauja 
del pastaro

sios agresingu tikslu. Taip, va- 
kas virsziausioji kariuomene* 
vadyba pareiszke, 
stropiai daboti*,
tykojanti progos pretekstu? 
aktingam kariszkam insimai- 
szvmui in Lietuvos dalvkus.

Aplamai kalbant, Lietuvos 
kaimynu valstybėse tuos inspe 
jimus laiko neturineziais rim
to pamato. In juos žiūrima tik 
kaip in naujųjų Lietuvos val
dovu iszkiszta priekin bauba, 
kuriuo galėtu pateisinti 
padaryta su kariuomenes p 
galba pervarta ir dabar vyki- 
nimas kraszte represijas.

Kratosi r aresztai kraszto nu
šilau ja. Aresztuojama daugiau
siai tariami Komunistai. Suim
tu yra apie trys szimtai. Visi 
beveik buvusioje ministerial ir 
žymesnieji senosios valdžios 
rėmėjai dabar jau paleisti, bet 
jie buvo priversti duot žod:, 
kad be leidimo niekur it z Knu 
no nepasiszalins.

Prancsza, kad buvęs ministe- 
ris pirmininką

savo
h

Sleževiczius 
sergąs, ir kad, kiek pagerėjai, 
noris iszvažiuoti in užsiimi. 
Taipjau nori emigruoti buvę* 
vidaus reikalu mininteris Pože 
la ir kiti.

Naujosios valdžios premjero 
pram - 

buvo
karinzko -

a

UŽTRUCINO SZULINI PRIE MOKSLAINES.
Viduryje eina szerifas Kranas Mc Gili isz Kosciusžko pa

vieto, Indijanoi, turintis surakintus prie ranku Athol Kiley ir 
Sam Riley — du brolius, kurie du užtrucino szulini prie mok- 
slaines Mount Tabor, arti Warszavos, lllinojuj, isz kurio vai-
kai gere vandeni.: gelį užsitruęįno o daugelįs vaiku .apsirgo.

I

Voldema ro pada ryta* 
szimas, apie kuri jau 
spaudoj pranesz.ta, 
vyriausybes visai nepatenkina 
ir ji sako, kad premjeras 

asmenines 
o anaiptol ne va!

pa- 
reiszkes tik asmenines *nv<> 
pažvalgas, o anaiptol ne va! 
džios, ypacz ten, kur ji? kalba ■ 
apie santykius su Pabalti j 
va 1st vliemis.

Investa ausztriausia spaudos 
cenzūra ir užsienio lai k rasz 
ežiu maža be insileidžiam*'. 
Vos tik keli, kurie dar insiloj 
džiama, ateina su i?zkirptai> 
kartas keliais puslapiais žinių, 
liecziancziu invvkius Lietuve, 
je.

su < J

užsienio 
be

Paskutines Žinutes.
T Philadelphia.

dvieju menesiu, vaikai .Jono 
Penny užtroszko kada palikti 
kiti vaikai užklojo juos su pa- 
duszkoms. Tėvai sugryže na
mo, rado abudu negyvus.

- Dvynai 
vaikai

V New York. — Per Szven- 
tes munszaine czionais užmu- 
sze 19 žmonių o snvirszum 180 
serga ligonbutese nuo t mei
liausios munszaincs.
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, Now York, N. Y.

Lithuanian Consulate, <
608 So. Dearborn St., Chicago, IIL

Kas Girdėt
’________________ l,.... m, i

Naujas Motas!

*Y

Lai 1927 buna visiems lai
mingu, o svarbiausia, kad Die-
vas užlaikytu visus geroj svei
katoj ir prailgintu jums amži, 
mieli skaitytojai. To daugiau
sia jums velinam, o ypatinga: 
sveikatos, nes jeigu žmogus tu
ri sveikata, tai turės ir kitu? 
smagumus savo gyvenime.

Praeitas metelis del nekuriu 
buvo liūdnas,
baisus, bet ka darvt f Esame

< * ......
ant szios Aszaru 
idant kentei nuo vyges lyg gra
bo — tokis žmogaus likimas. 
Bet galime sau ir kitiems pa
lengvint gyvenimą ir vargus 
jaigu laikysimės Kristuso svar
biausio pamokinimo:

nemalonus, ir

szios Pakalnes

“Mvlek 
savo arty ma kaipo pats save ir 
nedaryk jam to, kas tau nemic- 

Kokis tai butu gyvenimas, 
>s žodžius iszpildytu-

la.” 
jaigu t m 
meni ?

Ka czion pamokslus kalbėt, 
juk kožnas turi protą ir žino 
kaip turi gyvent ant svieto, to
dėl ant galo vėlinamo jums to 
vis'ko, kas ka nuo Dievo troksz- 
ta ir lai jums szis metelis buna 
laimingesnis ne kaip praejusis.

— Red v st e.
t

3«unyti,° f

jU

Sovintinis suraszas parodo, 
j buk šziadien Rosijoj gyvena 
keturi milijonai moterių dau
giau ne kaip vyru. Tasai nepa- 
prastas didelis pervirszinantis

•material skaitlių už vyrus pa- 
. $ rodo szulini nepaprastu atsiti

kimu. Nesiranda miestelio ne 
miesto, kur nesurastu daugiau 

r < moterių, taiip vadinamu . » rp “ka
rusios mote- 

apsivyruot,
riųzku naszliu.
reles gerdamos
atiminėja kitoms moterems ju
ju vyrus, atkalbinėja mergi
noms sužiedotinius isz ko tan
kiai kvla szeimvniszki nesu-• •
pratimai, žudinstos ir kiti ne
laimingi atsitikimai tarp vedu
siu ir nevedusiu poru.

Nepaprastu budu 
ziszka palicije suėmė kuopa 
vagiu ir banditu, kurie nuo ko
kio tai laiko a p vogi nėjo t a vė
rinius trukius nuo visko kas 
tik duodavosi vogti. Kėlės san- 
vaites adgal du detektyvai da
vėsi save uždaryt didelėje 
skryneje ant kurios buvo para- 
szyta: “Szilkas.“ Agentai tu
rėjo užtektinai maisto ir van
dens ir dože su “szilkais“ li
kos uždaryta tavoriniam vago
ne.

Praėjo dvi paros malsziai. 
Treczia nakti insilanže keturi 
banditai in vagonu, kurie pra
dėjo iszkraustinet visokį tavo- 
ra laukan. Sztai banditai pale- 
inino dože su “szilkais“ kuria 
^pradėjo atmuszinet. Vos’ jaja 
atidaro, detektyvai iszszoko 
isz josios su atkisztais revolve- 

priverto banditus atsi
gulti ir kožnam uždėjo ant ran
ku pauezius; po tam nuveže iii 
artimiausia palicijos stoti.

riais

4 4

Francu-

szilkais

Ana diena New Yorke atsi
tiko juokingas atsitikimas. In 
palicije inpuole kokis lai susi
judinęs žmogelis, apreikszda- 
mas, buk jojo paežiule jau ant
ra diena kaip dingo isz namu 

. ir meldžo jaja sujeszkoti.
“O kaip iszrodo tavo paeziu- 

le! Gal turėjo kokius ženklus.' 
— užklausi* virszinin'kas pali- 
cijos. • ** 
ne, o
ta.- Aprėdyta — nežinau kaip 
apsirėdė laja diena, o gal kai
liniais, o gal be... Isztikrujn ne
galiu pasakyti kaip jiji iszro-

Mano pati yra ruda... 
gal szvies-pbiuke, auksz-

; r . i > *

44 O kaip iszrotlp t asm i szuuy- 
tišf“ — užklausė virsziuinkas 
vela.

Dabar tai žmogelis gerai isz- 
niszkino kaip iszrodo szu n i ti
kas: “ 
tris metus, 
svaro, ilgio turi 16 coliu, viena 
ausis in kasta, vadinasi Bibi.“

“Fain! Tavo paezia neužil- 
gio surusimo, pagal tavo isz- 
aiszkinima szunyczio. O gal tau 
daugiau rupi szunytis ne kaip 

atsiliepė šit nusiszyp- 
sojiniu perdotinis palloljos.

Taigi,.nežinojo kaip iszrodo 
jojo paeziule, bot žinojo gerai 
kaip iszrode .szunytis.

n

pąti,“

——
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Yrn foksteris, turi vos 
svėrė pustreczio

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau savo dvieju 

broliu Pranciszkaus ir 
sandro Baranaucko, paeina isz 
Gražiszkiu Para., Aistipzkiu 
kaimo. Pirmiau gyveno apie

Levyzpr .: >

Kunigas jau buvo gatavai

Lietuviszkos Pasakos
____ L

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZIU3
W ! - 1 ’ H I ‘ ”

Apie Levyzoriu. ’

Atėjus kitai nakeziai, atėjo 
taip pat haltuo’c 

rūbuose ir pabaiszkino in lan
gu.
apsivilkės gražiais rubais ir 
lankėtu pinigu maiszu. Tuojau 
atidaro Įauga, o 
iszkide maisza ir tarė:

;v ■■'
&

pus- 
Alek

Pirmiau
Hazleton, dirbo mainosi*. Jeign 
kas apie juos žino meldžiu pra
neszt už ka busiu dėkingas.

Wm. Szvitorius, 
824 S. Jackson St.

Waukegan, 111.1t.

Asz Barbora Gedmintaite po
Nemuną i t iene pajesz’kau 

savo sese r i Domicėlė Gedmin
taite po vyru Lakatauckiene, 
22 metai adgal gyveno Angli
joj, South Blanke. 'Turiu svar
bu reikalą jeigu kas apie ja ži
no meldžiu praneszt ant 
adreso.

v vru

szio
lt

B. Nemunai t iene 
.308 Crosby St., N.W.

Grand Rapids, Mich.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

TURYNIS:
Secita Polka .
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Tade-Espan Valcas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka
Rasluca Valcas
Mojava Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynes Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valcas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke su prisiuntimu tiktai 76c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldea<1ma« Paalapcziu Atei
tie!. Su pagalba kazlrom. Pagal 
Chaldeiazku, Peraiazku. O ra ik ia aku, 
Arabiazku ir Cigonlszku burtlniku. i 
Įazguldlnajimaa to kabato yra labai 
lengvąjį ir kiekvienam gali būti eu- 
p ras tin u.

MORALISZKA KABALA
Katra y lazdeda *imogaus ateiti. Bu 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka laz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Ot- 
TIKTAI U2......................

Priaiusklte mumis 25c. Gausite 
▼laaa tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempoaels.

W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MAHANOY CITY PA.
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JUSTINOS KftLEDU
J__ J1 t i
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Vi ncus St n mb ris > U n k i ii i žen
gė per gilu 'sniegą. Susirauki's, 
piktas, berods viso pasaulio 
vargus nosze ant savo peczin, 
nesidairė ir neatkrci|)e atydos

“Gerai, eiklįz su manim, gal 
užvalgius Hocziai gulėsi pa f. iv 
kyli savo pavarde.“

bet Dievas kw11

Levyzorius 
“Kad 

nenorėjai vakar eiti su szvie- 
sybe, sziadien veiks atbut ke
lione patamsėjo. O ka-gi ežia 
rankoje turi?“ > 
szventas aniuole... 
kunigas. “ 
nes isz laves atims piktos dva- 

“ Nuvilko maisza su ku
nigu in to pono dvara ir paka
bino prie gonku. Paskui para- 
sze su kreida: “Kas eis pro 
szali, gali szert in szita maisza 
tris kartus ne daugiau.“ 
liko. Eina ryte atsikėlęs 
das ir pamate, kad kabo koksai 
maiszas. Priėjo, paskaito kas 
paraszyla ir kaip tik suszere in 
maisza, kunigas pradėjo 
gytis, kalbėdamas: “Ai, Diev 
atleisk griekirs, kaip sunkiai iii 
dangų reikia keliaut!“'Tolinus 
pradėjo visa szeimyna vaiksz- 
eziot ir kai]) tik suszere tuojau 
maisze sukruta ir kalba. Pasa
kė apie tai ponui, 
klausė: 
ke balsas isz maiszo: 
kunigas, nesza mane 
in dangų.“ 
ponas ir tuojau 
ežia yra. Atėjo ir Levyzorius, 
reikalaudamas prižadėtu rau
donųjų. Atidavė ponas ka buvo 

na- 
mai-

“Pinigus
— atsake

J

11

Pinigus duok man

i

f

6a 1M M

sies.

Ir pa-
ii rc-

ran-
0

T 
kas ežia v ra !

Tas iszejes, 
?“ Atsa- 
‘ ‘ b/smin 
aniuolas 

Subliovė juoktis 
suprato, kas

J

prižadėjus ir liepė Levyzoriui 
kad vėl nunesztu kunigą 
mo. Levyzorius pasiėmė 
sza ir nuneszes miszkan paka
bino egleje, b atėjus vakarui 
vėl nuėjo kunigo namuose*i
pabarszkino iii Įauga. Iszgirdo 
IFuiiigo pati ir klausia: “kas 
ežia ? “ Szi s a t sa ke: ‘ ‘ esi u 
aniuolas. Vakar nuiiesziau ta
vo vyra in dangų, bet tenai jis 
vienas nerimauja, dėlto atsiuu 
te mane Dievas, kad ir tave nu-

Sukinkyk stoninius 
, apsitaisyk kogražiau- 

pasiiink brangumynus ir 
Tada nuva-

ir klausia: 
atsake:

neszezia.
arklius
šia
pinigu kiek turi.
žinok in miszka, ton ir ton vie
ton: isz tenai asz tave paim
siu, ? >

Nuejo Levyzorius miszkan ir 
laukia kunigienes atvažiuo
jant, ale neužilgio ir atvažiavo. 
Tuojau Levyzorius patiko ja

kunigienes

iszverte isz vežimo ir pinigus 
atemes, nuvažiavo. Likus viena 

pamate kad 
maiszas. Žiuri,

pūti kunigiene, 
medyje kabo 
o-gi jos vyras maisze! Atriszo 
maisza, iszleido savo vyra ir 
parkeliavo abudu namo spjau
dydami.

Levyzorius pardavė arklius 
ir visus pinigus pasidalino su 
draugais. Bet ramiai anas nu
galėjo gyvent. Jani vis rūpėjo 
kad kas nors apjuoki. Viena 
karta Levyzorius gavo kažin 
kur lotyniszka knyga, ak u to
rius ir žvake. Su tais daigiais, 
nuėjo anas in Žydu szkala ir 
pradėjo kažinka marmot vidų-

y V

aslyje atsistojęs. Žydai apstojo 
aplink ir klausia: 
esi ? ’ * 4 4
siaustas nuo Dievo jum perser- 
get, kad visi tie Žydai, kurie 
rudom barzdom
Jaigu katras nori likti nemiręs, 
tai kad nori, gali barzda nuda
žyt juodai!“ Nusigando visi 
rudabarzdžiai ir apstoja Levy
zoriu, su aszarom melde pasa
kyt, kas daryt ? Levyzorius*ta
rė: 44
daryt: daryla juoda labai bran
gi; sumeskit daug pinigu —ne- 
kytravok'it *— asz jum atnesziu 
isz dangaus geros darylos ir 
niisidarysite barzdas!“ Žydai 
tuojau sumoto penkis tukstnn- 
czius musztiniu ir padavė Le- 
vyzoriui. Tasai nuėjo in mies
tą, nupirko cimento, alavo ir 
smalas. Viską sumaisze, suvi-

“kas tu
Asz ošiu aniuolas, at

szi mot mirs.

Asz jum pasakysiu kas

in praeinanązius 'keleivius. Pa
sipurtos, berods stovi mirties- 
glėby j, pasistato savo kailiniu 
kalnieriu, idant sulaikyti kan
danti Gruodžio menesio veja 
nuo lakstymo .aplink kaklu.

Kaip Vincas Stumbris tapo 
tokiu garsiu advokatu, prieto- 
liai ir draugai
prasti. Jo būdas buvo suderi il
gas ir sumanus, bet jo asztri Ir 

iszvaizda buvo 
daugiau atstumianti, negu pri
traukianti. Vaikai bežaizdami 
galvose pastebėjo
i)' pažvelgė in jo dideles bai 
sai juodas akis bėgdavo szalin. 
lyg aveles.nuo atbeganezio vil
ko. Žmones turėdami reikalu 
nesikreipdavo in ji, nejaugi 
jame matydavo vienatine vilti 
iszlaimeti.
Draugu ji

negalėjo Hll-

direktorių 
nes

PANERS IN MARES MYLIA 
GILUMO.

New York. —AVilliam Beebe, 
Najorkines Zoologi-

Drauguves, už keliu dienu 
paners in mares mylia gilumo. 
Ant to panaudos apvalu eilin- 
deri, 8 pėdu ilgio ir tri'jn pėdu 
ploczio ir gales paneszli su
spaudimo vandens pusantro to
no ant kožno kelur-kampinio 
colio.

inžeidžiant i

ji ateinant

in ji,

vienas niekaip lie
tam liepe 

vied va,

s neturėjo. Jo d ran 
gai advokatai, jeigu taip juos 

, kai
šu k li

tu reti koina-

Jis mergaite vedė draug su 
savim, dauginu ja sziurksz 
csdai už rankutes paemes Irai.

< lalop 
priluivo prie namu variu, užda
ros vailus, greitai lipo laiptaie 
prie priekiniu namu durn.

Morta,“
“Parsivedžiau 

kuri yra suszalus,

ko, negu kad padėjo.

rilio dideliam katile ir liepe vi
siem sukiszt tenai barzdas. Vi
si suk’iszo, o 
galėjo prisibru’kt, 
Levyzorius inkiszl in
kur taip pat inpyle truputi du
ry los, Dabar Levyzorius sako: 

turėkit inkisze, kolei asz atei
siu.'’ Žydai klausė:
mum reiktu tavęs jeszkot, pa
sakyk kuo esi vardu ?““ Vadi
nuosi u “Szitoks,“ atsake 
vyzorius ir nuėjo savais ke- 
liais. Žydai turėjo, turėjo barz
das inkisze, jau ir vakaras atė
jo, neateina “Szitoksai.“ 
mėgino
kad susiliejo su cimeiitu. Pa
kelt* gi vali rėkt ir draskyt sau 
barzdas net lyg kailio, o szitas 
žydas, kuris turėjo barzda in 
viedra inkisZOs, sugriebęs visa 
viedYh', 'apšlVAbiiTb' Ii* bbgd'pOr 
miestą, ka tik sutikdamas vis 
klausė: “ar nematėt Szito- 

toki dur- 
—J a1sa ke

i l

i i <• jaigu

i i

įsi vardu 
Szitoks

nuėjo
! J 

A,

“Szi toksai, 
barzdas traukt

pavadint ūme žiurėjo iii ji 
po beviltini nevedeli, 
riuo jie norėjo
žiausio susinoszimo. Morta, jo 
gnspadine, stelietinai tiktai 
viena galėjo suprasti visa jo 
būda ir norą, ir atsakaneziai 
atliko visus namu darbus.
buvo nedidelio ūgio, szvari,

Jos atv-

stebėt inai

Ji

Mergaite pasipiktino isz to
kio pasakymo, bet gražiai at
sake: “Taip, tu esi labai mie- 
laszirdingas man, bet negali 
užimti Dievo vieta. Prie manos 
neturi giminy-stos, 
v ra mano tėvas.“

Slumbris. nusijuokė isz jos 
žodeliu, greitai kallicdamas to- 

“Asz tave iszaugin- 
siu, tada turėsi mane už savo 
tęva.“

“No, ne,“ 
dama akutes savo rankomis. 
“Mano motdtes vienatinis 
troszkiirras priesz mirti buvo, 
kad gyvoneziau savo tikėjimo 
priedermėmis, ir kad nesdk- 
cziau savo nedoro levo pavyz
di. Jis prižadėjo būti geras ir 
doras katalikas, bet savo paža
du neiszpilde. Js^ nuliūdima 
motute įniro. Niekados nema- 
cziau savo tėvelio, nes motute 
paliko pirma mano gimimo.

Advokato 1 
baltas kaip wniegas, iszgirdes 
mergaites žodžius. Pažvelgus 
in ji, mergaite pamato kad jis 
nepaprastai buvo sujudintas.

I'aip, žinau kad tu ja ap
tarė mergaite.

Irau, tarė:

ue, ji verkė nždeng-

mot iftes

4 < 
deles, 
iszmata, 
nežino savo pavardes. Gal at
rasi jai valgio...“ Tai pasukos 
greitai nuėjo in savo k imbarr.

Morta nusivedė mergaite in 
virtuve ir davė jai szilto pieno 
stiklą.

“ Dabar vaikeli, 
ta niotiniszkai, svkiu būdam:1 

y w
sugraudint a regėdama siiszahi 
si vaikeli. “Nueik dabar in 
maudyne, pasikaitink szillanu* 
vandenyje, tada jausies links- 
mesne ir sveikesne.“

Nespėjus maudykles durim 
užsidaryti, Morta greitai iszbe- 
go pas kaimynus, l’ž valandė
lės sugryžo neszina keletą n 
szeliu.

Kuomet Vincas Stumbris 
atėjo ta vakaru in valgykla pa 
mate kita nepaprasto regini. 
Gale stalo stovėjo Justina ap 
siredžius baltai, jos gražus li
niniai plaukai donge poezius •’ 

buvo
.P

tarė jis už valnn- 
gatvos 

ir

, ♦

Nueik

\i ucas

tarė Mor-

r i

veidas pasidarė

/
4 4 'p 

gailestauji,“ 
“Neturecziau tau apsakinėti 
savo vargus. Gal norėtai pama
tyti mano motutes paveiksią? 
'Puriu czionai pasikabinus po 
kaklu.“

Si ūmin is pažvelgė pirmiau
siai in paveiksią, paskui in vei
deli arti stovinti palei ji. Su 
didvyriszku suspaudimu pri- 

laude mergaite prie savo szir- 
ir apsipylė kareziomis 

draug ir džiaugsmingomis asz- 
aromis. Vaidentuveje mate jau
na vaikina kuris prižadėjo gra
žiai, dorai merginai kad jis bus 
doras ir pavyzdingas katali
kas, jeigu ji priims jo ranka. 
Jo prižadas buvo vien iszlauki- 
nis, lupomis, vien tik trokszda- 
mas apturėti jos sutikimo žodi, 
bet szirdyje jis nemano pildyti 
savo tartus žodžius. Vėliau jis 
pasidarė sziurksztus ir susi
raukęs, apvildamas savo mote
rį, paliko ja. Nuo to laiko apie 
ja daugiau negirdėją.

K 
dies

josŪgio,
Le- virsz vidur-amžiaus.

dus lupesnis vien savo tarnys
tes reikalais pridavė jai links- 

pasit ikejima
brio akyse*.

va.ka.ra,
Vincas Stumbris 

kalbėjo apie szvaruma ir 
burna savo užveizdetojos. Tik
tai jam nepatiko miesto neran
gumas nukęsimo sniego nuo 
miestą gatvių, kuris sulaikė ji 
nuo važiavimo savo niitomobi-

nuima, ir Stum- kai-
Pa

žiūri 1 r szi 
tai

kaip papras- 
mažai

trs.

skaistus skruostai 
raudonai inkaitinti kuomet 
linksmai pasižiurėjus in Stum
brį, nusijuokė.

Vincas Stumbris kelis
tus mirktelėjo kol ])ilnai galė
jo suprasti, kad szypsojanli lė
lė, kuri stovėjo priesz ji yra ta 

mergaite kuria 
nuo gatves. Czionai

negalėjo jos pamirszti Morto.- 
gera szirdi ir pasistengimu pa 
daryti mergaite linkmia , , 

la i k raszt i
vietoje 
žerin- 

ežias anglis atviroje ugnaviete- 
je. Jis daug sužinojo apie
gaite, jos iszvaizda dabar atro
dė jam gerai žinoma žmngu. 
Bet mane kad tai tik svajones, 

vai -

nelaiminga 
pa rsivede

ii

ugriebes visa

“ar 
Kur-gi kitkio.'“ “ 

ui u matysi kaip (u ? 
jam žednas.

O Levyzorius puse svieto i už
juokęs, s'umislino da ir savo tė
vo apjuoki. Pridėjo pilna puo
dyne meszlo, virszui apdėjo ei
lele pinigu ir parneszes tėvui 
atidavė. Tėvas pradžiugęs, tuo
jau ome skaityt pinigus, o Le- 
vvzorius sako: 
tik ant virszunes 
apaezioj, tai auksas, 
kaip griebė gTL.„ L 
ranka in meszla. Supykęs te- 

prakeike ji, sakydamas: 
kad tave velnei pagautu!...
Ryte atsikėlė tėvai nerado 

Levyzorius, gal velnei pagavo 
ir iszsinesze.

Galas.

va s
C <

a
i » »

“Teveli, ežia 
sidabras, o 

“ Tėvas 
dliau ir inkni'bo

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.60 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHANOY CITY. PA.
GYD1K1S SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tąi tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po GOc. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, gąlvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenojusio kata
ro, bult-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstapeziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
gulite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaųjąme pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adrosavokite Sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport, N. Y.

smego
f»
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lyjp.
Staiga pajuto, 

paėmė už rankos
kad kas ji 
greitai apsi-

Pavalgos, paėmė 
ir nuėjo in knygyną, 
skaityti, jis žiurėjo in

1 t? 1 H <11 r 11 ’' 1 
sukos ir žiūrėdamas žemyn pa
mate nedideli žmogų, drebanti 

buvo 
raudona 

skara užmesta aid pecziii, ii 
jos trumpas sudraskytas sijo
nėli mažai pridengė ja, 
mažiau duodamas sziluinos.

Norėjo Stumbris ja pastumti 
in szali, tik 
graudingos ir 
alk u tos.

4 4 Nagi 
szcziu balsu, ' 
ves iszmata;“

Paprastai tok is ri • • Ysas, i _ 
du iiugazdintu bile koki vaike
li, bet szi buvo perszalus ir al
kana, ir savo nusiminime ji ne
žiūrėjo kas ar kaip žiuri iii Ja, 
jos balsas praszo maisto, prie
glaudos.
“Gerbiamasai

Va i keli sisz szalczio.
prastai apsirengęs,

sulaike

> f

dar

,)i sulaikė jos 
meldžianczios

tarė jis, savo sziurk 
ko nori tu gat-4 4

rustus bal-
sykiu su inžeidžiancziu bu

, tarė ji, esu
■ no

i ”, tarė ji, “< 
suszalus, nežinau kur eiti ir

Ka!... neturi kur eiti, ypa- 
sziandiena Kucziu die- 
Pasa'kyk man savo va r

geriau prižiūrėt u savo
k iotas

— Vincas Stumbris.
“ neturiu to-

mer-

brio namuose.

Kai]) mergaites pavarde, 
da pati pasisakė Justina.

Dvi savaite praslinko ir ma
žoji Justina tebegyvena Stum- 

Kaip sjiulos
spindulys ji skraidė po dide
lius ir gražiai isztaisytus kam
barius. Jos linksmumas ir g}* 
vumas pralinksmino senos Mor 
tos szirdi, ir kiekviena vakara 
parodydama savo dėkingumą 
eidavo pirm gulant pas Stum
brį, ji pabueziuodavo ir vadin
davo ji “Dede, Vincai.“

Stumbris dabar tai])
riszo prie vaikelio, kad rodos 
niekas negalėtu ja nuo jo atim
ti.

< 4

pnst-

ir ka mano mažvte 
Kalėdoms ? ’ ’

uores 
ta 

arti
jis 'klaust' jos 

vakaru, kuomet ji sėdėjo 
ugua-vietes praskendus mink- 
sztame krėslo.

Ji buvo nutilus,
stebėjo, kad ji žiurėjo 
lingomis akutėmis in 
ežias žarijas.

žy te, ’ ’
‘Tai}). Žinau,

turi ko valgyti.

t ingai
no j e 1
da, prižiuresiu kad tėvai tave

, ’ ’ .Jis
balse buvo tas pats, 
žmogus,

“Gerbiamasai, 
vu. Mano liniuoto mane ‘užvare
isz namu, kadangi neturėjo pa 
t į ka valgyti,“

“Na-gi, apsirūpinsimo. Kaip 
vardas. ’ ’

“Mano vardas... 
Esu desziuities metu.

•Justina...
, > A

“J<aip pavarde— tov<> pa
varde, ta noriu sužinoti,“ tarė 
jisruseziai, norėdamas parody
ti mergaitei kad jos in ji pra- 
kalbėjimas jam nepatiko.

44Justina... Justinu... .Justina, 
vienatinis vardas ka turiu“, 
be pertraukos ji kartojo.

Nuvargęs nuo 'kalbos,
tingai, kad negalėjo su mergai
te snsikalbeti, Stumlntis. trosz- 
ko greioziau gryžti in naiuiį, 
bet negalėjo vaikelio palikti.

'r » ■ ’fc •. ‘i I.

ypa-

bet jis pa 
geidu- 
žėri n-

Rytoj, Kalėdos, mano ma-
jis prisiminė.

Vincas Stumbris pabueziavo 
alvele kuri Įirisiglaukle prie 

jo krutinės. Jis buvo uevedelis, 
bet iszdidus tėvas. Kodėl jis 
pirmiau nepastebėjo ta mergai
tes panasznma. Mergaite stovi 
prie jo, bot su skausmu supra
to kad Farijonos jo moteries 
nėra.

“Justina, žiūrėk 
tarė jis žemu balsu. “ 
na i kad Dievas ir tavo motute 
atleis tam vyrui jeigu jis isz- 
laikys savo prižada.“

“Taip, asz manau, Dede Vin
cai... Esu tikra, kad jis atleis.“

“Asz esu tas žmogus, kuris 
prižadu neiszpildžiau, rytoj ei
siu drauge su tavim in bažny- 
czia.“

Daugiau reikėjo paaiszkini- 
mo kolei mergaite suprato pil
nai kame ežia dalykas. 

v

Ir tu tikrai esi mano te- 
?“ — tarė ji.
Taip, tikrai ir szi rd ingai.
Asz esu linksma, Dėde Vin

cai... Tai geriausia Kalėdų do
vana, kuria galėjau gauti. Da
bar turiu du tėvu, ir abu ka
talikai, — Dievas ir tu teveli.

—L. J. C.

(ir

i i

va s i
i, rp
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Jis buvo uevedeli

> fczionai, 
Ar tu ina-

! •

41

i

•f

i

Lletuvitskas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

5141 IV. Spruce HI..
MAHANU1 CITV, PA.

300 MARKET ST.,
TAMAQUA, PA.

“Taip. Žinau, Dede Vin
cai...“ ji pakėlus savo rankutes 
pridėjo prie jo skruostu ir at
suko jo galva in savo, — “Ma
nau, ar nebutu galima rytoj ei
ti in bažnyczia.“
“In liažnyezi'a... kodėl., in ko

kia bažnvcziaf“
“Žinoma, iii kataliku baž

nyczia...'ar sziame mieste nesi
randa tokios?“

Ji mato kai]) jis darėsi nelau
kus. .Jeigu buvo vienas tikėji
mas, priesz kuri jis neturėjo 
geros szirdies, tai buvo kiĮtali- 
ku ’tikejiimas.

“Kataliku bažnyczia
kudos. “ Jo isžvaizda buvo rust__  _____ __ _________
ti, bet valandėlei praslinkus, uidotuviu, veselio. kriksstynfa U 
atsileido. “Dolko reikalauji ti- kithmt paiivažlnėjimamB.
kejimo, kuomet turi manėt“.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON 3T3, 
ST. OLAIR, PA.

I

nie-
lazbalzamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo-
szia nuo papraMcsiausiu iki prakil
niausiu. Parzamdo automobilius del

Bell Telefonai 1171-M.
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Kaip Pasaulis 
Važiuoja

Gyvuliai ir Ju Darbas.
r
k Arklis.

Seno ves Arkliui — Vienas 
fez pirmiausiu arkliu szioje 
^žalyje buvo mažas gyvulis su 
keturiais koja-pirsztais. Kiek 
yra žinoma prrmiaiwia pasiro
dė Wyoming valstijoj Big 
Horn kalnu ųpielinkej. Mums 
pasakojama, kad tas arkliukas 
buvo tik 16 coliu uugszczio. Bu
vo greitas, vikrus, ir protingas 
ir visuomet taip gerai save už
silaikė kad net sziadien mato
me arklius ant gatvių ir ukiu. 
Tose senoviszkose dienose tu 
mažu arkliuku kojos buvo ple- 
vuotos nes jie gyveno lipiu 
apielinkese ir turėjo plaukti. 
Sziandienos arklis daug dides
nis, bet reikalauja ta pati mais
tą prie kurio per amžius visi 
arkliai pripratę. .Jo kanopai 
kietus, nes nuolat.keliauna kie
ta žeme. Yra žmogaus geriau
sias draugas, nesza musu nasz- 
tas ir traukia sunkiausius 
daigius.

Nuo ankszcziausiu istoriszku 
rekordu vyras ir jo arklis sy
kiu keliauna visur, laimėj ir 
nelaimėj, pasilinksminti, pa
žaisti ir kovoti. Arklis visuo
met buvo žmogaus isztikimas 
tftrnns. Ilga blauzda ir sukie
tinta kanopa padaro isz jo ge
riausia keleivi. Žmogus labai 
liuonai gali ant jo užsėsti. Per 
ilgus prasilavinimo metus jis 
iszmoko bėgti taip greit, kad 
negali lygintis su juom nei vie
nas kitas gyvulis.

Arklis yra puikus “draft” 
(traukimo) gyvulis. Jo jiega 
vra tokia milžiniszka kad da
bar yra vartojama mieruojant 

gariniu i n žiu u ir kitu mo-

gyvulis.
yra puikus
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MAŽI GINKLUOTI KARISZKI TANKAI..
buvo nniulotiLaike kariszku manevru A nglijoje, buvo naudoti maži 

ginkluoti kariszku lankai, kuriuos valde ti'klai vienas karei
vio. Bandymai buvo pasekmingi ir užganadinanti per kariu- 
meniszkus virszininkus.
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Isz Visu Szaliu
STEBUKLINGAS

VAIKAS

PENKIŲ METU VAIKAS 
PRANASZAS IR INSPE- 

TOJAS ATEITIES.

Burma, Indije. — Milijonai 
Indijos gyventoju yra .nuste
binti nauju kilusiu 
j’U” 
t us

Kūdikio levai
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Philadelphia, Pa. — Sz. m. 
2(> diena Gruodžio vakaro, Szv. 
Kazimiero parapijos sa!len pri
sirinko dąugybe publikos isz 
visos skaitlingosios Philadel-
phijos Kolonijom maloniai pra
leisti antra Kalėdų Szvenoziu 
diena. l^Įuaudojant proga btn
yo supažindinti su nauju Lie-

I

v’

I

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kroniszkos Ligos.
- --------------------

Silpni, Serganti Vyrai ir Motoras
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
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t u vos Vyriausybes perversmu 
ir jo priožastinhs. Atydžiai isz- 
klause praneszimo susiriiiku- 
sioji turėdami omenyje:

1. Kadangi bu vaisioji >Sociu- 
listinc ir mažumu Lietuvos 
Vyriausybe nesistonge pildyti 
rinkimu meto duotus pasižadė
jimus pagerinti musu broliu ir 
seserų Lietuvoje būvi;

2. Kadangi ji varo pragaisz- 
tinga mus brangiai frovynei po
litika ir tiesiog vedė ja pa
skaidyti bolszevizmo bangose;

• >
• I.

p r i es z a s - k a i m y n a s

Jau po nziints knipelių, 
Jaign per Naujus Metus 

turiu imtis prie mergų, 
Kaip toji mano kuiną stena, 
Tai del manės darbo gana. 
'Puriu bobyezia užvaduoti, 
Apie merginas padainuoti,

O baisei to nenorotau, 
Goriau kad asz apsirgtai!. 

Žinau, kad mergieos džiaugėsi
Ir apie mane glaudosi, 

Ba mano liežuvis ne bobiszkas 
Tiktai vvriszkas.

Sziadien smarkiai nekoezioju, 
Ne nekolioju,

Tik apie viena tri'ksa 
pasakysiu

Bet kur buvo nesakysiu.
Mat, dvi mergieos susipyko 
Nežinau, ko josios nesutiko, 

Laiko tinkamo lauke, 
Sztai ir proga atsitaike, 

Tas dėjosi isz ryto,
K r i a u ez i u »s i u v i n y cz i o j. 

Viena isz kitos norėdama 
pajuokavoti, 

Apmislino surdola pakovoti, 
O tai, kad nuo darbo 

s'ugaiszyti
O paskui piktai pasiszaipyti.

Mat, ant kurszto norėjo 
padaryt,

Kad bosas galėtu i'szvaryl 
Nuo darbo.

M(irgina surdota sujeszkojo, 
Tik sau po nosia parugojo, 
Norėjo mandrelei per terla 
’ užduoti,
Su rankove surdote ka

t urejo.sugaiszuoti. 
apszviesta

4

I>:

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

Kraujo ir Odos Ligas vis U O3O pa
dėjimuose. Litiszkns vyru ligas.

Be operacijos ir patrlinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna san raitė—Seredomis, Ket- 
vergais ir Petnycziomis. Ofiso* va
landos: 9 ryte iki 8 ▼•kare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

v*'aLkIiŠ

KVIECZIU KARALIUS.visokiu vagyseziu ne tik isz 
kronui bet ir isz žmonių kisze- 
niu. Visi paimti in mieMiszka 
prieglauda del apleistu vaiku. 
DU RUSISZKI MIESTAI UŽ

LIETI PER VULKANĄ;
DAUG ŽMONIŲ 

ŽUVO.
Petropavlovsk, Bosiję. — At

sigaivinimas ^vulkanu Mont- 
novski ir Svanezinskaja borą 
užliejo uzionaitinius mieštus 
kaip tai kitados vulkanas 
liejo su lava miestą Pompėja 
Italijoj. Miestas, kuris tik ne
sekei buvo užsnigtas, dabar 
porsimaine kitaip, nes lava už
dengė visa ir iszrodo kaip isz- 
mvrtas miestas.

Nikolajevsk, Bosiję, 
žmonių pražuvo per 
mariu kurios užliejo keliolika 
žuvinkisžku kaimeliu, 
vilnys iszmete tukstnnezius 1 
nu ledo ant tuju kaimeliu lai k 
szturnio. 
vaiku

vagyseziu

__ >5

už-
y

, — Daug 
iszkilima

y

Wembley, 
berta, Kanada. 
Trelle, likos apszauktn 
ežiu Karalium” Sziauriniam 

už užauginima dau
giausia kviecziu ir rugiu. Trel
le yra Amerikonas, kuris 1G 
metu adgal, gavo nuo Kanados 

ir pradėjo 
sziadien turi 

-180 akeriu žemes, kurias apdir
ba su 1G2 darbininkais su pa- 
gelba maszinu.

Peace Bi ver

rp

, Al
I fermomis

“ Kvie-
Karalium 

A marike
Kadangi kuomet žiaurus 

persekioja 
mus brolius Viluieczius buvu
sioji Vyriausybe skriausdama 
ypaez ūkininkus bereikalingai 
eikvojo d i didės sumas Lenkisz- 
ku mokyklų steigimui, pati 
pradėjo musu prieszu darbu 
varyti paezioje Lietuvoje;

4. Kadangi 21 Lapkriezio 
žveriszkai pasidlge su Lietuvos 
žiedu 
nai

5. inžeide su kartu musu 
Amerikos pilieezin torses ir no
rėdami panai'kyli atstovybe 
Vashingtone

visi vienbalsiai nutarė 'pa- 
siunsti Ponui A. Sinotonui, Lie
tuvos Prezidentui szia telegra
ma:

Ponui Antanui Smetonai 
Lietuvos Bespublikos 

Prezidentui Kaune.
UksėeloiLcija:

Philadelphijos
Antra Kalėdų Diena susipažino 
su in vykusiomis Lietuvoje Vai- 

permainoniis džiaugiasi 
?ikina jusu, Ekscelencija ir 

iszgelbetojus 
vidujinio

y

— 'Studentija ir galuti-

i ližei de

panai'kyl i

y

1G0 a keriu žemes 
farnieriuot, bet

Antras Floras, 

POTTSVILLE. PA.

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,368.62

J

EKSKCJRCIJA 
in NewYorka 

NEDELIOJ 9 SAUSIO 

$4.00 Dubeltavas Tikietas 
Trcina« apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Grižtnnt apleis Jcr.ey City 
(Excrange PI, Stacijos) 7:20 vak.

(Eastern Standard Time)

Mokame S.czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j*usu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su mnsu 
banka nepaisant ar malas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Praa.
J. E. FERGUSON, Km. .

LeMgltWaesr
X&ailroacB.

Lite ZllQ4h.Ulov.erN'
f

Baisios 
o •

C
Daugelis moterių ir

likos užgriautais per 
tuosius ledus, kuriems niekas 
negalėjo pagelbėt ir ju iszkast, 
nes visi vyrai buvo iszplaukia 
žuvaut.
MESZKA SUDRASKĖ 

MERGAITE PRIE
MOTINOS AKIU.

(’zionait inio

i Darbininko DraugasLietuviaiprakalbas apie szventujii 
ir skaito szveritus ra'sz-

horse-sakome
(arklio jiega) pakelia

k b b

Jiega
toru.

•Sziadien
power”

900 svaru viena pėda in mi
liutą. fnžinas szimto “horse
power” pakels 33,000 svaigu

QO 
M* %

Inžinas szimto 
r” pakeks 

szimta ptdu in viena miliutą.
Arklis žymiai prisidėjo prie 

szios ^zalies iszsivy^tijimo ir 
musu pasisekimo agrikultūroj.

Beveik pirse “ilrai’t” arkliu 
randasi komu juostė, kita pu
se randasi szineo, ganyklų ir 
kviecziu apielinkese. Kentucky 
valstijos arkliai pagarsėja dai
noj ir istorijoj, nes ežia turtin
gi žmont's lavina arklius lejik- 
tvnems. e

A

“szventuo- 
kuris vos turi penkis me- 

amžiaus, kurio vardas yra 
Maung Uung Kyang, arba pa
gal musu kalba reiszkia: “Ma- 
žasis, Iszkilmingiauses ir Kve- 
paiicziausias. ’ ’
yra prasti darbininkai, o ste
bėtina, kad tasai kūdikis taip 
yra mokytu, kad pervirszina 
mok vėžinusius Buddiszkus ku- 
nigus.

Kūdikis jau nuo keliu mene- 
>iu sako pamokslus, pranaszau- 
ja ateiti ir apsako praeiti, lai
ko
raszt u 
tus Birmaniszkoje ir Paliszko- 
je kalboje, nors niekados juju 
nesimokiau.'1 '

Pulkai žmonių isz aplinkines 
ir tolimu szaliu ateina iszgirs- 
ti pranaszavimu tojo kūdikio, 
o mokyti žmones stebisi isz jo
jo iszminties. Birinionys tiki in 
dusziu keliones ir laiko szita 
nepaprasta kūdiki už toki kū
diki, kuris didžiu vyru inkvep- 
tas žino kas atsitiko ir <la at
siliks ant szio svieto. Kndiki 
garbina kaipo koki szventaji ir 
kožnas jam tiki ir duoda di
džiausia garbe.

»t •

k I e t ko s 
džionkos,

i)(‘Ž-

.tk H

asmepyje
'i’evynes isz

padarytas isz d vie-

Indijonu Keliavimas.
1 ndijonai pel's i k raustydami 

isz vienos vielos in kita, varto
jo elniu padarytus takus per 
miszkus.

Jie vartojo taip vadinama 
“travail,”
ju ilgu poliu (kuolu). Vienas 
gala-s užkabintas »ant arkliuko 
nugaros, kitas vilkosi ant že
mes užpakalyj arkliuko.

Indijonu visas bagažius buvo 
ii/riszlas ant du poliu. Ju dra
panos ir szetros buvo suvynio-
ti |>undeliais ir pririszti prie tu 
polKji. Vienus vaikas užnešdavo 
ant kirkliuko ir seke kitus szei- 
myi|os narius.

Afotina jojoant didesnio ark
lio fir neszdavo kūdiki pririsz- 
ta Ant savo pecziu. 'Levas prie- 
sz/aky ant didžiausio arklio tu
rlijo pravesti kelia per miszkus.

( Kuomet rado gera apsisto
jimo vieta, sustojo, pastale 

zsv.vtras ir pradėjo miuja kai
meli. ir už keliu valandų gyve
no savo naujuose namuose.

LIŪDNAS LIKIMAS 
BOLSZEVIKISZKU 

VAIKU.
h’\ga, Latvija. — Maskolisz- 

I z vest i ja M ra- 
szo, buk siiraszes benaminiu 
vaiku Maskvoje, parodo daug 
mažiau t uju apleist u vaiku ne 
kaip praeita meta. Bet pagal 
padaryta surasza in laika dvie
ju dienu, priskaityta jujn trys 
tukstaneziai.

Daugelis isz tuja nelaimingu 
vaiku
puo>e, apleistuose namuose, 
szaszhivuose užmiestyje ir ki
tose kelnorese. Palicije rado 
kolonijo vaiku prie kanalo tarp 
nei>zpasakytos smarves ir ne- 
szvaruino. Vaikai maitinasi i'sz

kas laikraszlis 
buk

b b

randa prieglauda skle- 
apleist nose

Prie kožno r >

4 PUIKUS GURBINEI 
SIENINIAI KALENDORIAI 

ANT 1927 METO UŽ »1.00

Ka* priiiiunft viena doleri, aplalkyn 
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
doriui ant 1927 meto.
kulendoriauH yra prhiuta szventuju 
kalendorių nu paxnykain. Kalendoriai 
turi krepstiuka del szuku, npilku ar 
Rzepeczio, puikei iszmarginti, ir Už
pjauti. Galite juo* padovanot savo 
kaimynams arba pažystamiems ant 
Katodu ar Nauju Metu. <

W. D. BOCZKAUSKAS - CO , 
MAHANOY CITY, PA.

■
p .

Stockholm.
teatro direktoriaus pati iszejo 
su penkių metu savo dukrele in 
parka kur radosi žverinezius. 
Kada motina prisižiurinejo ant 

kurioje radosi
mergaite nematant 

motinai priėjo prie’kletkos, ku
rioje radosi kelios dideles 
meszkos.
kletka ranka su sznioteliu duo
nos, nieszka pagriebė mergai
tei už rankos, intrauke in vi
durį ir su savo draugu sudras
kė mergaite ant szmoteliu.

Meszkos likos nuszantos, bet 
kas isz to, kad motina isz gai
lesį ies netekimo mylemos duk
reles, staiga i pa paiko.

kelios
Mergaite inkiszo in

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 1G2 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

d žios 
ir.svi 
jusu 
musu
prieszo nasrų..

Su an'kszta pagarba,
Kun. J. Kaulakis,i f

A. Užumeckis,'* ‘ 
J. Prauckunas.

—Korespondentas.

f if

Scranton, Pa. — Ona Barth, 
45 metu, gaspadine ir jos bur- 
dingierius Patrikas Mul'kovin, 

nu-likos aresztavolais kaipo 
žiūrėti už nužudinima Henriko 
Jukovicz, 72 metu, kuri Surado 
negyva pas laja gaspadinia.

— Throop’e policije užtiko 
tūlam name samogonka didu
mo tukstanežio galonu, kaipo 
suvirszum szimta galonu mun- 
szaines. Policije aresztavojo 
locniįlinkus o samogonka su
daužė.

Chicago. — Prohibicijai ma
no kad padarys miestą 
per Kalėdas, 
apsiriko, nes per Kalėdas žmo- 
nys turėjo užtektinai gerymo, 
nes parduota visokio sztopo su- 
virszum už deszimts milijonus 
doleriu, bet tik maža dalele to 
sztopo buvo tinkama gerti o 
likusis 92 procentas netinka
mas del žmonių.

sausu
bet tuoin labai «

Bet ta “apszviesta” mergina 
I 'iisiręde szmarkszti gana, 

Szoko ant drauges, 
Pagriebė až plauku, 

N esu pra sda ma baik u.

y

Sutersze ant galvos plaukus, 
Toji, vaikine, ne ilgai laukus,

I Na likus pasitaisė, 
Szukoms pasikaisze,
Iii zerkola pažiurėjo, 

Prie savo pricszes nuėjo. 
Inleido in plaukus kitai nagus,

V

Budos jau ežia del abieju

y

i*
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'U k‘ > v PAIN-EXPELLER
J, u
A

^ ■ nUp ^iskany .į
Ad r v

Vaizbaienklb uireg. S V. Pat Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

F^niyk Ikaro (Anchor) Vaisbažeukl|

Slrnti gmai MUSKULUOSE, Gėlimas SANA^

RĘUMAT1SZKI Skaudėjimai 
Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip

tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (,
ii* vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu,, 
ėzianeziu vartojo ir vartoja. < _ .

Trade Mark
■ , l J , -n-

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimą. SĄNARIUOSE, .

“ * ---------’ BEAR
.BALSAM

t ken- 
Jeigu negausi tuos yaUtus pas vietini 

aptiekoriu arba pardavėju tai prisiusk mvms 35c už maža bonkute 
arba 50c už didele bohkute, o mes tuojaųs iszsiusime. Adresavoklle 

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
214 S. MAIN ST. Dept. SI. SHENANDOAH, PA.________

■ I ■ I ■ || > i ■■■ « I
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galas bus 
Dulkėjo, 
Stenėjo, 

O ir smirdėjo.
Szukos isz kudlu iszpuole
Badai ir apatinei drabužiai 

nupuolė.
O kad abi drūtos buvo, 

Ne viena ant žemes negriuvo, 
Perskirtos, viena in kita 

žiurėjo, 
Ir pilnus pirsztus plauku 

turėjo.
Bet toji apszviestesne, 

Daug pasiutesne, 
Tn paszone prisitaikius rože 

del drauges, 
Su kumszezia, be jokios 

gailesį ies, 
Toji sugriuvo su smarkumu 

ant aslos, 
Net viskas užsiverto ant 

galvos.
Paskui viena kita. koliojo 
Nuo visokiu žodžiu kua 

i nga Įėjo, 
0 kad butu bosas szapoj buvęs, 
Musztynes no butu buvo suvis. 
Po tam da valandėlė duravo, 
Kolei savo kudlas susiszukavo, 

Tarp mergų juk butu tankiai 
vaidai,

Kad no trumpi dabar plaukai.
Tas tai jaise^s suvaldo, 

Nesipesza ir

y

i

DR. J. E. MENDELSOHN 
12 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.
■-i<=DfcZ35-

9Mano ofisai bus uždaryti nuo 18 dienos 
Gruodžiu iki 5 Sausio. Atlankysiu gar- 
singiausius ligonbutinius Klinikas Su
vienytuose Valstijose. Raszykite del 
atsilankymu arba pasimatymu su ma
nim po 5 dienai Sausio 1927. Velidamas 
visiems savo pacijentams Linksmu Ka
lėda ir Laimingu Nauju Metu.

DU. J. E. MENDELSOHN

i

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais. 
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. ” ••

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audoklineis 
apdarais.

NAUJAS D1DEUS

> SAPNORlUSy
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PREKĘ $1.50 

W. D, Boczkauskas - Oo., 
Mahanoy City, Pa.

— Ant Canal ulyežios ginio 
J. T. Welsoniams kūdikis ku
ris turėjo du dantukus.

— Begyj dvylikos valandų 
ežia raportuota 22 
mai. Laiko vieno, tapo nuszau- 
tas krautuvninkas Levi, szokos 
gelbėti savo žmona nuo dvieju 
juodžkiu banditu.

09 apipleszi-

f >

— Trys jaunuoliai, ju tai- 
jpe vienas Lietuvys, prisipažino 
'prie G apipleszimu gatvėse Ir 
daugelio vagyseziu, taipjau 
apipleszimu girtu žmonių. Su
imtieji yra Stanley Mack, 22 
metu., 4542 South Marshfield 

■avė., Frank Kuore, 18 motu 
5205 S. Laflin st. ir Adam Pet 
rauskas, 15 metu, 4335 S. Ifer
mi tago avė.

Frank Kuore, 18 metu

i
I

gaivu ne skaldo, 
Už tat liežuvio neszkadavoja, 
Viena ant kitos bjauriai loja.

■ -

1 •

i *11 '' /

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SŽKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

r

*
Laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
SZO W. Centro St. Mahanoy City, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusn 
pinigus yra geidaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO..
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

M

suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
_ . Dėkite savo

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysiu
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
——-y-.—— ...... ---——■ ■ ■ — - . --------------- ----------

■
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. ANT PARDAVIMO.

SAULE
.. ............. W-
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ant

num-

ge-

Subntoj Nauji Metai.
Subatoj “Saules” ofisai 

ir spaustuve bus visa diena 
uždarvti. v

'— Rusnak u Kalėdos szi- 
met pripuola Petnyczioj 7-ta 
Sausio.

— Kasikius Lawrence, Ke- 
hlev Run ir Morea szia sanvai
te iszdirbo tik dvi dienas. Isz- 
rodo ant blogu laiku kasikiu 
apylinkėse ateinanti meta.

t Ona, 38 metu, mylema 
pati Jurgio Klimczausko,
rai Žinoma motore visiems, mi
ro Panedelio vakaru, sirgdama 
koki tai laika. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika da maža mergaite, pergy
vendama Mahanojui 24 metus, 
kur ja visi laiko paguodoneje 
ir mylėjo. Velione paliko dide
liem imliudimia savo vyra, ir 
sekanezius vaikus: Vincą, Ed
vardu, Julije, Ona, Izabele Al
berta Bernarda ir Jurgi — vi
si namie. Velione gyveno po 
No. 34 East South ulyczios isz 
kur atsibus laidotuves su baž-

Szv.
Pel n v-

suside-
High

nytinems pamaldomis 
Juozapo bažnyczioje 
ežios ryta.

— Juozas Stankonis, 720 E. 
Centre uli., sugiyžo adgal in 
Ashland© ligonbute gydytis. 
Parvažiavo namo praleisti Ka
lėdas su savo szeimynete.

— Antanas Kuczauskas ir 
szvogeris Kazys Lapinskas isz- 
važiavo Ketverge ryta in Bal
timore, Md., dalyvauti laidotu
vėse Onos Kuczauskienes, ku
rios atsibuvo Petnyczioje. Ve
lione buvo dedieue Konstanci
jos Lapinskienės, kuri gyvena 
ant 601 W. Spruce ulyczios.

— Maroon gurbininis boles 
kliubas (basket ball) 
dantis isz Mahanov
School studentu, turėjo puiku 
bankieta iszduota per Germa
nia Social Club, lietelyje pas 
Frana Šiuži ant kampo 8-tos ir 
E. Pino ulycziu, Utaminko va
karu, kuri skanei pagamino po
ni Shižiene. Prie tojo kliubo 
priguli ir musu tautiecziu stu
dentai kaip: Juozas Jakubo
nis, Vincas Valinczius, Aleksa 
Kilkauckas, Ijeonas Gudaitis, 
kapitonas Kiužis ir kiti. Vaka
riene buvo tikrai puiki, nes po
ni Služieno yra gera kukarka 
todėl visiems gardžiai patiko. 
Prigelbcjo jai panaites Ona 
Služiute, Adele GeiĮmnniute, 
Vanda Džiogiute ir Teofile 
Kvederinte isz Tamakvcs.

— Ziegornink:*.-, Juozas Stan- 
keviezius 224 East Centre ulv- 
czia, taiso visokius ziegorelius 
ir visokius auksinius dalvkus 
ir gvarantina už savo darba. 
Galite pirkti pas ji visokiu 
auksiniu ir sidabriniu dalvku 
ir deimantu pigiau ne kaip pas 
koki svetim-žemi. Szelpkite sa- 
viszki. (2)

ATSAKIMAL

J. L. Chicago. — Mete 1926 
Rymo Kataliku tikėjimas, pa
gal Catholic Directory, padide- 

, jo ant szesziu milijonu dusziu.
BALIUS!

Rengia Amerikos Darbinin
ku Apszvietos Draugijos 7ta 
Kuopa, invyks Nauju Metu 
vakare J diena Sausio 1927, 
Aidukaiczio svetainėje po No. 
1139 East Mahanoy Avė., Ma- 
hanoy City, Pa. Pradžia 7 va
landa vakare. Iužauga vyrams 
50c. Moterims 25c. Užkvieczia 

Komitetus.
DAINŲ KNYGELE, telpgl tinkama 
kaipo eile* ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, boplerinl apdarai.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.

Preke 25c

KVITU knygele Draugystėms del Įsa* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
eierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.Prek. - -

W. D. BOCZKAUSKAS - C9., 
MARANDY CITY, PA t..

,w

— Darata Žubrinskiu, 
metu, likos sužeista per rogu
tes ant New YoPk ulyczios per 
kita vaika kuris szlejavo 
eaidvoko.

— Petras Paluszkis, likos 
aresztavotas ant skundo savo 
gaspadines 'Mis. Pajusienes, 
kad norėjo sukelti revoliucije 
šluboje. Už tai likos uždarytas 
iii Magai i ngo forteca.

— Insidrasines nuo
szaines, Mikola Pultaikas isz 
Turkey Rim, iszva re savo pa
ežiu su vaikais laukan kerszin- 
dnmas visus papjovimu, bet ji 
policije apmalszino ir in koz> 
patalpino.

— Juozas Paulikas, 74 me
tu isz Turkey Run turėjo nesu
pratimą su savo šuneliu Juozu, « W • I • • • , nes40 metu už maltiniam jo, 
tėvas buvo per senas ir negalė
jo daugiau dirbti, nuo ko kilo 
musztyne, sūnelis permusze se
na tęva ant grindų, o kada no
rėjo atsikeli, pamate šimeli 
einant prie jo su peiliu. Tėvas 
pagriebė nuo stalo ilga peili, 
kuri insmeige šuneliui in kru
tinę. Sūnelis randasi ligonbu- 
teje kovodamas su gyva st c 
sen was tėvas via • • 
kalejme.
nutvos tėvai turi kovoti su v 
kais už szmoteli sausos
n os.

o 
uždarvtas 

Liūdna, kad ant fc- 
ra!- 

duo-

NedėliosFrackville, Pa,. — 
vakaro, Franas Jocys, neturė
damas ant ko iszversti savo 

sumubze savo prisiege- 
uždarvtas 

“ezyscziu” ant pakutos. 
rytojaus likos paleistas 
mokėdamas bausmia ir perpra- 
szes savo vargsze.

žn Įlies, 
lia už ka likos 

czvsczin”

i 
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iszversti

!n 
Ant 

užsi-

Namai ant trijų familiju. 
Ant didelio loto 160x33 pėdu. 
Isz franto biznavas namas ant 
dvieju familiju, isz kito galo 
loto namas del vienos famili- 
jos. Gera ir puiki aplinkine ir 
nerandasi arti sztoro ar bu- 
czeres tmlel gera proga kum už 
dėti saitoki bizni. Namai ran
dasi prie 312 ir 314 East Mino 
Street, Hazleton, Pa. 
duos labai pigiai, 
ant adreso.

Ant Bukantas, Box 77 
Mahanoy City, Pa.

NAUJAM 
METUI

—

t.l)

Partt- 
Kreipkitcs

Read i n<f 
. lines

►

NAUJO METO PARODA J

PHILADELHPIA
SUBATOJ 1 SAUSIO S

Specialia Treinaa Potnyczioa Naktį

Isz Iszeis
Shamokin...................................1:30
M t. Carmel.................................1:30
Girardville.................................2:29
Shenandoah..............................2:00
Gilberton...................................2:39
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:10 
Pribus in Philadelphia. . . . 0:00 
GRĮŽTANT—Specialiszkaą treinas 
apleis Philadelphia 6:30 valanda 
vakare , teipgi
popiet kurie norės 
grižti namon. Tikietai geri tik ant 
specialiszku ekskursiniu troinu in 
ten važiuojant ir grižtant.

DU B ELTA V AS 
TIKIETAS

eis treinas 3:45 
ankszczitiu

$3.50
Ant Reading© Geležinkelio

—

Lehigh Valley Geležinkelio | 

i 
i

•$i

Patarnavimas
■M w «» « * * * * «*» *■ «, m M ♦' 'ft *

Nauju Metu Linkėjimai del
Mahanoy City Gyventoju

~ iALDYBA Lehigh Valley Geležinkelio 
v suteikia geriausius linkėjimus del nuo

latines geroves 1927 mete ir suteikia szirdinga 
padėkavone del visu kurie pagelbėjo padaryti 
praeita 1926 meta veikliausiu metu istorijon 
Dabar per ateinanti 1927 meta Lehigh Valley

$

a
Geležinkelio Kompanija prižada suteikti paša- ® vii w m ♦ J 21 \ __ J _ __ _ a  žieriniam ir tavoriniam (freito) skiriuje patar- M
Ylflvima nnf Irnrin Ix-r* /yaIam v\nnavima ant kurio publika gales pasitikėti.

P. J. FLYNN y

Superintendent
S. K. WEAVERF. E. ERDMAN

Division Freight Agent Division Pass. Agt

Leliigh Valley Railroad
CIhc Route of The BlackDiamond
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VELTUI! VELTUI 1
Par«<kalAultlt« vaitui duo

damos pavyadlnH bonkutto 
BAMBINO. Mm norime, 
kad Jų* Ubandyturaet Ji t
P. AD. RICHTRR & CO.

Berry A 80. Sth 8ta.
P. AD. RICHTRR It CO.

Brooklyn, N. Y.

Mb

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomls

• ‘ *

kojom! Cr—ęamiffinkit©

«ST 
ND /

MAim
M4 «• Maom

Nuo užklet8jimo vidurių, dieglio Ir 
miSlunglo viduriuose ir skilvyje nėr 
gali būti nieko geresnio Ir pagel- 
bingesnlo.

35c. vaistinėse.

Ą.

us

f'

Nors ir greit praein’ laikai 
Lyg nebuvo niokadai, 
Norints metai dingst’ ir žun’, 
Ir kas svletiszka, sugriūti’, — 
Jėzaus vardas koks jis buvęs, 
Pasilieka ant amžių nežuvęs.
Nors kvietkelcs kaip matai 
Žyd’ ir vol pa^y-st’ urnai, 
Norints ir nakties tamsa, 
Saules szviesa praguja, — 
Jėzaus vardas duoda tikra 

szviesa
J u saviems per amžius esą.
Jai apleidžia mano viltis, 
Ir pameta priotėlis, 
Jaigu kryžiaus spaudže naszta 
Ir sviet’s szirdi sunkina, — 
Jėzaus vardas tada gaivina 
Džiaugsimi man dangaus

gamina.
Jai kolos, siaurus ir status, 

Jai nevidonas yra baisus,
Jai nevidonas yra baisus, 
Rojaus užgina duris, — 
Jėzaus va rd’s man tikt y r

>

)

**

y 

szetra, 
Ir baisiausiąja priosz vėtra. 
Ir kad mirtis man beda, 
Grumzdo dabar arba kada, 
Ir szirdis plakti pastoj’, — 
Jėzaus vardas ir Jo rankele, 
Gelbsti greit mano duszele. 
Jai sviet’s griutu ir isz ties’, 
Atėjimas but’ Vieszpaties, 
Da nelaukiant, ak, žmonoms 
Butu baime visiems, — 
Vardui Jėzaus jai tikėsiu, 
Ji linksmai regėt galėsiu. 
Kad ir per visįis czesus, 
Jėzaus vardas yr’ nauj’s — 

ir bus 
Todėl apvaikszcziosiu ir

• ' -szitaji
b

y

y

Mėta dabar Na u ja j i, 
Vardan Jėzaus asz pradėsiu, 
Amen! Jo vardu laimėsiu.

—Rex.
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MONROE PAVIETO 
SZTORNINKAS DUODA 

PATARIMA.

M. N. Warner sztorninkas 
isz Reeders, Pa., raszo: “Dr. 
AVhite’s Lung Healor gyduole 
ir Dr. White’s Cold ir Grippe 
pignl'kos yra stebėtini vaistai. 
Jie pagelbėjo vienam i'armerio 
paežiai kuri turėjo sunku ko
sulį ir perszalima kur kiti vais
tai ta negalėjo padaryti. Isz- 
bandyki'te ir jus.” .
Galima pirkti aptickoso arba tiesos 

nuo First National Laboratories, 
Lehighton, Pa. ad.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitos, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyinas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 motu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stompomis). Lszrasta ir 
parduodama vien, tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

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

19 W. Center St. Mahanoy City
Ant antro floro Kline Sztoro.

y

ATTENTION!LADIES!
YOUR DIWOOIST - 

. RKCOMMKNOa

ROYAL PURPLE
PILLS

' . , , ■ /<' t I .

Die. by First National Laboratories.
Lehighton, Pa.
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GAMTA PUIKIAUSES ARTISTAS.
Laike dideliu szalcziu, užazalo fontaną ant Logan Square, Philadelphia, artimoje kur-

(linolo Daugherty namo. I ukstancziai žmonių gėrėjosi tuom paveikslu kuris padare szaltis,
o kurio netankiai mato gyventojai dideliu miestu.
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BRANGI RANDA U Ž SZITA KAMPA.
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Gal brangiause randa Chicago ar kitam mieste yra kam
pas ant Clark ir Madison ulycziu kuris priguli prie Levi Lei- 
terin szeimynos, o kuri parandavojo kompanije isz Bostono 
ant 99 motu už $150,000 ant meto arba po $488 už keturkampi- 
nc pėda. Tasai'kampas yra vertas $3,000,000.

SZITA MOTERELE 
APVOGĖ BANKA 

TEXU0SE.
Buda, Texas. — Mrs. RelKka 

Bradley Kogers, 21 metu, už
baigus mokslus Texas Univer
sitete ir sekretorka generalisz- 
ko 'prokuratoriaus Dan Moody, 
kuri apvogė pati viena banka 
Buda, Texas, ant $2,000 ir už 

tai likos aresztavota, prisipaži
no, kad tai padare ant szposo ir 
parodyt bankams kaip lengva 
galima apvogti banka.
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les sanvaites važiuoja in kita aplinkiniu.
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ARABAI SU ŽYDAIS SUTIKO GYVENTI SUTAIKOJE.
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Ann diena Arabai ir Žydai turėjo bankieta Palestinojo ant atminties padarytos su- 
taikos tarp tuju dvieju tautu ir ateitoje gyvens brolisžkam sutikime. Tosios dvi tautos nuola
tos buvo nevidonais vieni kitiems ir tankei užklupdavo vieni ant kitu.
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MOKSLAINE ANT RATU.
national Railways intaise mokslaine ant ratu, panaudodami ant to tikslo 

viena isz pasaŽieriniu vagonu, del mokinimo vaiku kur nesiranda mokslaines. Užmanymas 
labai pasiseko visam Ontarijuje, Kanadoj. Mokslaine atvažiuoja pas vaikus ir pabuvai kc-
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