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Isz Amerikos
Norėjo iszneszt visa bažnyczia 

in padanges. — Prieszininku 
darbas.

Shenandoah, Pa. - 
)io naktį,

Panede-
Len-

kurioje yra prabasz- 
Jonas Micku-

Tanie laike 
atsibuvo 

kdrios

prieszininkai 
kisZkos parapijos Szv. Kazi
miero, 
cziiiin kunigas 
nas. Dinamitas likos padėtas
terp hažnyezios ir parapines 
mokslaines. l4]kspl*»zije sudau
žė hažnyezios puikius langus ir 
aplinkiniu namu, 
bažnytiniam skiepe
moterių susirinkimas, 
rėkdamos iszbego laukan. Ant 
gilukio ne visi szmotai dinami
to eksplodavojo, nes kitaip bu
tu didesne nelaimi*.

Kini. Mickumis aplaike kė
lus kerszinanles gromatas nuo 
prieszininku kurie

hažnyezios in {la
bel nemaue idaTrt 

Dabar tai- 
gromatas inteike 

ir kai{) rodos už**jo ant pedsa- 
kio dinamitieriu. Bledes daejs 
ant tukstaneziu doleriu.
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Nantiuoke, I’a.
Bara nekas, 50 

ant
seiiiinio, 
ket urios

Vietok milicininkui ir nuova
dos Milicijos Virszininkui da
rant keletą kratų nieko susek
ti nepavyko. Pasirodė, jog Ka
la kausko butą, savo darbe ge
rai
Mariainpolcs- 
mokedavo suslėpti. 

♦ ♦ ii

. . • ' y” troboj girtuokliaudavo, jis lai
kydavo kieme sargyba, kuriai 
vieszkelis

Isz Lietuvos.

*

i I

Beda szitam milžinui.

1 ■j

turėjo 39 metus am
ir paėjo isz Lietuvos

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 7 GRUODŽIO 1923 (FRIDAY 7 DECEMBER) _ _ _—.......
Vienas žmogus sudege degan

eziam name. — Bledes 
100,000 doleriu.

Andrius
met u 

sudegu n nt smert, 
ypatos sužeistos ir ap,d<‘gintos, 
ugnije kuri sunaikino tris na
mus ant Front uly<*zios Ltar- 
ninko ryta. I gnis prasidėjo 
nuo nežinomos eksplozijos ku
ri kilo skiepi* holeliaiis kuri 
laike Antanas \Taiuzuilis. Ba- 
ranekas buvo ant burdo hote- 
lije ir radosi tame laike lauk**, 
malvt buvo užmirszias ka tokio a 
iszneszti isz deganezio namo, 
nes ji mate kaip 
iii minia ir vėliaus pasirodė ant 
antro laipsnio ir vėliaus su
krito adbulas iii liepsna, l’gnis 
padare bledes ant szimto Inks- • •• *

prityrusio. Parvežta isz 
geraidegtino

Pardavi-
kuomot jo

....... ................................... ...................................................................................... .... .. .... . ...........'■ , ......... .... .............................. ..

no) Wyckoff Heights ligoni
nėje po operacijos del “Appen
dicitis” po kurios ji gavo krau 
jo užnuodijima ir urnai įnirę. 
Velione

Girkalnio valscziaus, Raseinių 
apskriezio. Ji buvo vedusi su 
pi nu u vyru Ruzu ir susilatfke 
ketvertu vaikeliu isz kuriu vv- 
riausia duktė yra apie 19 motu 
amžiaus. Mirus pirmam vyrui 
vedė su Benediktu Vaiczekąus- 
ku (Vaiczaicziu) ir pergyveno 
su juomi apie 7 motus laiko. • 
Susilaukė dar pora vaikucziu. 
Kilus tarpo Vaiczekausku szei 
myniszkiems nesusipratimams 
Benediktas apleido savo paezia 
ir vaikelius ir iszsibeldc neži
nia kur. Pastarais laikais buvo 
girdėta, kad jis
tenai apie Chicago, Ill. Butų 
patartina Vaiczckausko drau
gams ir pažįstamiems atkreip
ti jo dome in szi skaudu nuoti- 
ki ir paraginti ji, kad grįžtu 
nors savo vaikeliu prižiūrėti.

Velione gyveno po No. 32 
Remsen Place, Maspeth, N.- Y. 
ir turėjo maža nameli kjune pa
liko graudžiai beverkianczius 
savo naszlaiczius, Alona^ Joana 
Benedikta, Joną, Vadova ir 
Henrika 4 metu.
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iįnejhno metu, t.
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Negana jam keturiu paežiu 
vela nori vesti.

Dauksziai, Mariampoles ap. 
— Nesenai ežia vienas netur
tingas 60 motu senelis palaido
jo ketvirta žmona.
•penktu bet bijosi, kad senatvei 
neužsitraukus “korone,” nes 
juo tolyn — 
moji žmona buvusi be galo gO- 
ra, o nuo ketvirtos jau ir musZ- 
ti gavės. Taigi esą baisu, kad 
penktoji nebūt u blogesne ir už 
ketvirtąją.
Nukirto jai galva idant ne- 

vaiksztinetu po smert.
Szent ibrastis 

niais). Sztai kokiomis kalbomi 
ežia, žmones užimti.

Gyveno tūla Barbora, gaspa- 
dinaudama pas tūla kleboną 
1 Igaliežuvi u 
“mylėjosi. ” 
rai. Bet sztai 
szaukia pas save. Gimines ve
žas jos kuna pas save ir laido
ja ji szventibrasezio kapuose. 
Czia priduriama, kad 
lėtinis” 
pasakos gražu pamokslą ir isz 
susigraudinimo verkęs. Bet vis 
kas buvę gerai.

Praslinkus kuriam laikui — 
Szventibraty pasidaro neramu. 
Pasklido gandai, kad Barbora 
vaidinasi ir neduoda ramybes, 
klebonijai. Kunigai negali gy
venti, taip vienas ir kitas ap- 
eidžia Sventibrasti. ^ngaliuu

‘‘ korone, 
juo blogny:: pir-

nuo Mariampoles 
puikiai matyti; kaip tik pasi
rodydavo vieszkeliu 
ja n t i s m i ličiui n kas,
uis

važiuo- 
sargybi-

Ji

milicininkas 
duodavo žinia ir viskas 

būdavo suslepiama. Szia slap
ta smuike, matomai, susiindo- 
mavo Mariampoles A [iškritęs 
Milicijos Vadas ir Joniniu va
karo. Kaip 
sz ve n tems 
nes dožo, su raitu milicininku 

apsupo Kula
kausko narna ir po atydžios 4 
valandų kratos surado apie 40 
pusbonkiu 
degtines, tuszczia nuo degtines 
dože ir 100 tusze.ziu nuo iszger- 
tos degtines bonku. Czia pa- 
aiszkejo visa Kulakausko gud
rybe: pasirodo, jog, 
suomot visa degtine slėpdavęs 
esamojoj antrame jo namo ga
le liaudies mokykloje katedra, 
jis pats yru tos mokyklos sar
gas ir raktai nuo mokyklos vis 
būdavo pas ji.
Pasigėrė, nestojo prie szilubo.

Smilgiai, Panevėžio apskr. 
m. Rugsėjo 23 d. invyko 

Jau- 
namiojo

j. A'Xi jLIDrnTw L .►’*’**** y

Kūdikis seniausio tėvo.
yra Hy-:tanezio doleriu, l’gnagesiai pri-

(ties Kedai- tik Kulakauskas 
parsigabeno degti- randasi kur «

kūdikioTėvu szio
monas Dutcher, kuris turi jau 

gyvena Oswego
i N. Y., kuris sako, buk jisai yra 
seniausiu levu ant svieto. Kū
dikis turi szeszis menesius, o

pp

78 metus ir
Wilkes-Barriu iii 

Namuosia

pa Ii ei ja i ;

Miniszka sudege ant smert
deganeziam kliosztorije.

La Crosse, W’is. — S<‘siio M. 
Ledvina, 70 metu amžiaus, su
degu ant smert, o 135 miniszku, 
kurios tame laiko radosi Szvon- 
los Rožes kliosztorije vos isz- 
sigialbojo, kada ugnis kilo da- 

Panedelio 
prigulėjo

liję kliosztoriaus 
Kliosztėris

Fra n c i sz k on n mini sz k u 
kuri pastate 1869 mete. Vgnis 
padare bledes ant 200,000 do
leriu.

Kėlės miniszkas 
turėjo isznoszt 
laipsnio. Daugeli miniszku ne
paliovė melstis laike ugnies.
Motina perpjovė sau gerkle.

Milwaukee, W’is. — Mrs. Es
tera Glisson, 42 motu, 
keturiu vaiku, likos 
negyva kukniojo po 746 
n neliktos u lyežios, 
vyra, kada tasai 
darbo. Prie lavono radosi ilgas

Koke 
savžudiustos,

Tltena. 
prie

ngnagesiai 
nuo treczio

mot ina 
surasta 

Vie
pei- savo

sugryžo isz

mesi n i n k iszkas pei lis. 
buvo priežastis 
tai nedažinota.

Rado auksa senam kupare.

menesius, 
motina 38 metu amžiaus.

I

Ntfo Sausio lyg Liepos neat
važiuos Lietuviu. — Szimet

pribuvo 2629 Lietuvei.
Washington, D. C. — Lietu

viu kvota sziems metams buvo 
nustatyta tik 2,462, bet vėliau 
valdžia.
“Pinsko srieziu” 
prie Lietuvos ir kvota padidė
jo. Iki Lapkrięzio 21 lietuviu 
iii Amerika
(nuo I d..Liepos), taigi Lietu- 

, vos kvota G tu nd žia.njene^y^ pa
sibaigia, atvykus keliems lai
vams isz Liepojos ir llambur-

buvo net isz 
pagialha.
dvideszimts szeimynu, 
vos iszsigialbėjo isz deganezio 
namo, lignagesiai isznesze isz 
namo dvileka vaiku.
Uždirba ant valandos po dole

ri, bet pati'ji turi maityt.
('zionait i-

gyveno 
kurios

Pliilad(*lphia.
niam sūdo stojo Viktorijų Glau- 
czinskiunu, iimuszdaina skunda 
priuszais savo vyra už apluidi- 
ma szuimyims. Pagal pripažini
mą Viktorijos, tai josios vyras 

paprast u girt uoklium, 
norints aplaiko 
va landos už <1 
mas jai niuko
mo,j) kada apsirgo juislunto. ja - 
ja in ligonbutia. Pasveikus tu
rėjo pasini py t sau darbu idant 

go. Po Nauju Metu iki Liepos iszmaityt savi* ir vaikus. Sudže 
nubaudė ji ant dvieju met n 
idant negertu ir rūpintųsi savo 
szeiinynelia, bet jeigu tanu* lai
ke pasigertu, tai Ims nusiuns-

laipridėjo kokiu 
gyventojus

atvažiavo 2,310

I

v ra <» 
po doleri ant 

laiba, neduoda- 
aut pragyveni

1, 1924 ne vienas/lietuvis nega
lvos invažiuoti Amerikon, isz- 
skyrus tuos kurie gyveno Ame 
rikoje ir nuvažiavo aplankyti 
Lietuvos, bet neiszbuvo ten ii-'tas in narna pataisos, 
ginus szesziu menesiu. Iszviso 
ateiviu yra jau inleista 301,151 
o galėjo invažiuoti 357,803. Tai 
gi trūksta 60,000 iki visu atei
viu kvotos. Po to imigracija 
užsidarys iki kiyto Liepos.

Arielkinei banditai pavogė 
guzutes už $50,000.

Visi vaikai išzmire in laika, 
vieno meto.

I nionlown, Pa. - 
szoimyna J. M. Dolan isz Pair
banks, kuri turėjo keturis vai- 
’....  1.juju labai gėrėjosi,
sziadien pasiliko be vieno, ne-

I auksina

būreliu staiga
'S r

R

Col. Macks Willard isz Los 
Angeles, Kalifornijos turi ne
mažai ergelio su savo milži- 
niszku kiniu. .Jisai turi 7 pėdas 
ir 9 colius dvdžio

jeigu

, svėrė 313 
svaru ir negali pirkti sau tin
kamas drapanas ir czeverykus, 
nes viską turi užkalbint isz 
lai k. Buvo jisai avietinėje ka
roję, bei turėjo daugiausia sė
dėt apkasnosia, nes vokiecziai 
ji butu nudeja nekarta
alsisiolu. Galima suprast kaip 
jisai yra di*lelin, nes prie jojo 
stovi mergina penkių pėdu ir 
aszt uoiiiu coliu <1 vdžio.

• ••o-ilF

Abudu buvo beproezei.
Jersey City, N. J. — Burton 

S. J’ueker 1G metu sunus paez- 
I oria us J uozo Tucker isz Sont h 

apsivedė su nasz- 
t urinti

kurio dabar 
saIdžes -dienas

pas tūla
žiniomis juodu 

I r viskas buvo ge
ibi r bora Dievas

“numy- 
dalvvaves laidotuvėse

M

invairios ruszios

kaip ir vi

Ridge- 
pereita szeszta-

minos”
Doyle paklausus

*

iFl*

Brooklyn, N. Y. — 
• wood teisme 
dieni visi dažinojo kaina ”na- 

Maspethc. Teisėjui 
Kazimiero

Sagulskio, 38 metu, iisz 15 Lin
den SL,}riek mokejes už sznap- 
sa, delei kurio Hirejo stoti ih 
teismą, tas paroiszke: “50 cen
tu už painte”. Mat Sagnlskis, 
iszgeres minėto sznapso, taip 
insismarkavo, kad praėjo ko- 
lioti savo žmona ir antgalo ja 
muszti. Ji pasiskundė polic- 
manui ir teisėjas pastate vyreli 
szesztcms menesiams in 
du ožiu”
probacijos.

— Board 
Lupkr. 30 skelbia apie pasimi- 
rima Kazimiero Kavaliūno, 35 
metu amžiaus, nuo 945 Grand 

preseris ir apie
devyni menesiai atgal susirgo 
pavojinga liga — viduriu vė
žiu, kuri sveika ir gražu vyra 
sudžiovino kaip žole. Jis nieko 
negalėdavęs valgyti kaip Jtik 
pieno retkareziais gerdavo. 
Buvo jam patariama pasiduoti 
operacijai, bet gimines ir jis 

kad daktarai “

J. J. su A. B/jithgtūvcS. 
navedys 

baltake”
kelio pas jaunaja; pirszlys 

turėjo nuvežti. Nuvažiavus 
miestelin jaunavedys 
in sziaudus iszsipagirioti. Tik 
po sumai apsnūdusi

l

prisigėrė 
tiek, kad neberadoapsigyvena ežia labai jau die

vobaimingas, jis tai pasirižta 
nugalėti va id i nokia.
maldas

4 4

no
Skaito 

negelbsti, skaito eg- 
zortus — negelbsti; pagaliau 
isz sakyklos užduoda poterius 
visiems parapijiecziams — dar 
blogiau. Barbora pradeda lan
kytis klebonijoj punktuliai kas 
dion ir ima purtinti kleboną. 
Iv tokia jos spėka, tiek purti
na kamuoja, kad tas po Bar
boros vizito vos gyvas lieka, 

prievakarais, bet
szviesos nebijo, žmones ja ma
to. Klebonas szankiasi milici
jos, bet Barbora vėliau ar ank- 
seziau ateina pas kleboną ir 
milicija neužtinka. Viena, kart 

!pasitikusi ji pakeliui in kapus 
kalvi ir taip ji primuszusi, kad 

nebepasitikejes
savo kalvio jėga.

Galu gale klebonas suserga, 
bet ir serganti Barbora lanko 
ir kainuoja. 4 Taigi klebonas 
szaukia žmonos ir liepia, atka
sus Barboros 
jai galva.

Czia kalbos laba; invaurau- 
ja. Sako radę Barbora vįsai 
Irai p gyva; kad vyrai negalėjo 
jai galvos nukirsti; kad tik mo 
toris ta pridariusi; kad krau-

Essex, Mass., 
lia Susan < I. Simpson 
50 met u senumo, 
praleidmeja “saldžes -dienas” 
Ridg(*l‘i(*l<l l\irke. 'Tėvas vaiko- 
Ja it tin vedžio dagirdes apie sū
nelio bopml iszka apsivedima, 
atvažiavo in ezionais iszlyrinet 
ar jojo sūnelis padavė teisingai 
savo melus ar prislegi*, jog tu
ri 21 metus. Mrs. Simpson yra 
sena milijouierka.

negalima tikėtis 
nes vaikas 
sena boba

nuvežti.
inlindo

atvedė in bažnyczia 
riaus.

Ir ka sakyti ?!

pirszlys 
prie alto-

“juo-
sarasza — tai vra ant

of Health isz

■ kus ir isz
I
i

Lankosi
Geresnio

Įtekdami visu in laika vieno me-* isz tokios poreles, 
Brownsville, Pa. — Asztnoni j 

banditai užklupo 
grift arielkinyczios,

vakar iižinuszta 
Du kiti vai- 

o treczes

<*

k or, ana diena

•so 
nes locninin- 

nežine kur ir jojo Czionais terp

ji atidarė, 
Kiti 

peržiūrėt

to. Asztuonin metu Lillia, pas
kutine, likos 
per automobiliu, 
kai panaszei mirė, 
mirė nuo ligos. Mergaite bego
skersai* ulyezios ir tarne likos 
trenkta per automobiliu. Moti
na pavojingai apsirgo kovo
dama su mirezia ligonbnteje.

Norėjo sunu ant szventes, 
gavo net tris.

Philadelphia.
Maxwell, agentas automobiliu 
isz re isz k e savo norą draugams, 

jojo paeziu- 
siiiium ant

Jonas S.

du,
viena nužu- 

Palici- 
kaipo

vertes

Prohi-

pirko sena ku- 
para ant licitacijos nuo ekspre
sines kompanijos už $4.50. Ta
sai kūpa ras radosi ant eksprr 
asztlionis metus 
kas dingo 
neatsiėmė.

Kada Brubaker 
rado jame juodu pieskn. 
jam paliepė duoti 
pieskas del komiku, ka ir pa
dare. Komikai perŽiureja pies
kas rado josią aukso 
1806 doleriu, nes tai buvo auk
sine ruda.

Patys kalti jeigu gere ta j a 
smarve.

Washington, D. C.
bicijos virszininkai apskaito 

meto Suvienytosia y 

Valštijosią mirszta szesziolika 
žmonių isz kožno szimto tuks- 
taneziu nuo nfutiszamcB. 
ežiam1 N<nv Yo?kc, įSracJt 
ta iszmire 1892 ypatos.
Sumusze rieszuta su revolve
riu, bet pats neteko gyvasties.

Noreda- 
rieszuta

buk ant

Pa- 
a me»

New Castle, Pa. — 
mas sumuszt dideli 
koknota su revolveriu, WiIlia
mna Kennedy neteko gyvasties, 
nes revolveris iszszove, o kulka 
pere.jp Will lamu i per pilvą.

ant Vander- 
surakino 

tris sargus, iszrit*) 37 baczkas 
geros guzutes ant trijų troku, 

Omaha, Nebr. — Dr. Bimba- Į iszpiszkojo iii nežinoma vieta. 
Guzutes verte pagal tebyri lai
ka, yra 50 tukstanezius doleriu. 
Badai banditai iszvažiavo in 
szali Marvlando ar W’est Vir- 
ginijos.

Chicago,
aliniu butlogeriii vela Atsibuvo 
musziai kuriame

o keliolika pažeido. 
jo suome Juozą Szalti, 
viena isz t uju butlegeriu.

800 mirė nuo munszaines.
Philadelphia. —(’zionais nuo 

Sausio menesio mirė 800 žmo
nių nuo trueinanezios munszai- 
nes, o apie penki tukstanezei 
žmonių jiavojingai apsirgo, o 
kiek da mirs lyg pabaigos me
to? T ’ * ‘
daktaru rapartai, 
inimszaiiiiniii auk u 
daug daIlgiau no kaip daktarai 
rapartavo. Miesto valdže kas 
diena suyma sainogonkas ir 
aresztavoje butlegerius.

Munszaine privertė ji ant 
pasikorimo. J* • K

Wyoming, Pa. — Mikola l)u- 
nokas, 45 metu, pasigeriąs nuo 
munszaines, atėjo namo, atsi
gulė ant lovos ir uždoge szieni- 
ka. Szoimyna užgesino

Tai tik tiek kaip parodo 
bet skaitlis 

daejna

buk geistu, idant 
le ji apdovanotu
Dekavones Dienos. Garnys at
lėkė ta ja diena pas Maxwellus 
palikdamas ne viena sunu bet 
tris ant syk, kurie svėrė 5, 5% 
ir (i’/j svaru. Dabar jojo drau
gai nemažai turi juoku isz Jo-

1 n
/

Su kokiu ginklu kovoji, 
nuo tokio pražūsi. ’ \

Houston, Tex. —' Yra tni se- 
lioviszkas priežodis kuris lan
kei iszsipildo, o ir iszsipilde ant 

i • 1 / 4 y X I .^1 1 ■

kuri našiutiszkai

1)0.

< <

ugni,

Kennedy turėjo tik 20 ine|u ir 
buvo vedins. Jojo motore diena 
priesz tai buvo pagimdžius ku-

1 •ii• , ? Ta u i *

V •

diki. *

apmalszino truputi inszęlusi 
Miką kuris iszejo atvest ant 
oro. Vėliaus surado 
luinti ant medžio užpakqlijo
st u bos. * C

jiji ka-

turtingos uaszles C. O. Fuller, 
kurt pasiutiszkai važiuodama 
automobilium, trenkė in nepa- 
žinstama žmogų, kuris nukrito 
net 30 pedn tolumo įr likos ant 
vietos užmusztas. In kokos peli
kes miliutas vėliaus/* apie de- 
szimts bloku nuo miesto, kada 
važiavo Apie 50 myliu ant va
landos, trenkė in greitąjį stryt- 
kari, kuris sutcszkino josios 
automobiliu ant • szmoteliu, o 
kada palicįje pribuvo, rado 
Fnllerienia be gyvasties baisel 
suniaustvtn. > . f

neturėjo proto 
teipgi nežinojo ka daro.
Nužudė paezia kad ji paliepė 

aresztavot.
Windber, Pa. — Jonas Fitz

gerald, 68 metu, kalvis dirban
tis Berwind’ W'hite kasyklosia 
likos aresztavolas ir uždarytas 
kalėjimo ant 
paezios, nes
sigiardavo ir iszkeldavo 

kožna karta kada už 
pasiy rudavo

Po apleidimui kalėjimo 
atėjo namo, pasiėmė revolveri,
szaudamas du kartu in savo 60 
metu senumo mot oria, po tam 

sau in kru-

tas daugiau

praszymo savo 
Jonas lankei pa* 

revo-
liueijo 
daug 
sos. ’ ’

i t ant d ra-

kapa, nukirsti

paleido kulka pat 
tinia. . •

Sako rado

S

■W       . ...L ...*

Nelaime kasiklosia.
Sheffield, Anglijo. — Septi- 

likos užmuszti,ui anglekasei
o penkesdesziints du Sužeisti 
terp kuriu keliolika mirtinai, 
kada plienine 
isztraukinejo' darbininkus tru
ko prie Nunnery kasyklų, arti 
czionais/ . " /

virve su kuria

Darbininkai

Rado sūakmenijusi lavona 
darbininko.

Bucharest. — 
dirbanti Aknafiigatagdruskas
kasiklosia užtiko suakmonijusi 
lavona darbininko kuris rado
si kasiklosia suvirszum pen- 
kesdoszimts metu pagal dak
taru nutarimą. Žibinto, kokia 
tiirejo ant kepures, buvo toip 
sena, jog seniausi darbui ink a i
neatsimena kada jajipnaudojo 
inuin -ilrnai ir Irwin 1

Diena 24 
likos užmusztas 

per nu-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

■ .. —n •

Plymouth, Pa. —
Lapkriczio
Jonas Mockeviezius 
puolimą anglių kasiklosia. Ve
lionis paliko dydeliam nuliu- 
dimia paezia ir szeszis vaikus, 
broli ir seseria. Paėjo isz Su
valkų redybos, Seinų apskri-

• Z-M Z . v 1 •

valscziaus,

St. Jis buvo

jas isz kaklo tekejeSjr 11. Bot 
/galva visgi nukirtę,ir vaidini- 
-masis liovėsi. Klebonas visgi 
mirė.

Sužinojus
galvos Barboros 

ir sukursezius gimines, 
nukirtusioji galva patraukti 

atsakom vben.
Ke-

ežio, Szveutažero 
Šlavantu kaimo. Amcrike per
gyveno 18 metu, buvo geras ir 
darbszus žmogus, mylėtas nuo 
visu kilrie ji pažinojo. Laido
tuves atsibuvo 28 diena su baž
nytinėms apeigomis ir pa lai* lo
tas ant Szv. Kazimiero kapiniu. 
Laidotuvėms užsiėmė grabo- 
rius Petras Mhslauekas. — Lai 
/jam buna lengva szios szalies 
žemele.'^ 
na Katre Mackevicziene.

'Nuliūdus jojo žino-

Chicago. —
apie nukirtima

“numylėti-
niui”

chibar teisino
Tokios kalbos eina, tarp 
dainių ir Panevėžio. ,

Kaip ten butu ar nebūtu, vis 
kad Barborai

Des Plaines, 111.

bijojo, 
pjautu ’ ’.

— Szoko pro Įauga isz 4 
hibu ir užsimusze Gustina Stal- 
vinskiene'. Sirgo. Daktarai sa
ke, jog būtinai reikalinga ope
racija. O operacijos jinai taip 
bijojo, jog nusprendė nusižu
dyti. *’

i

nepa-
o

I
'i

gi tvirtimpna, 
galva nukirtę, nors niekas ge
rai to nežino.
, Apie Barboros vaidiuimasi 
letalose susidaro 
legendos ir joms apraszyti 
daug reiktu vietos jr laiko.

Degtine mokykloj.
Szumskai. — 

apskrities szumsku bažnytkie- 
niy tūlas Kalakanskas, turė
damas ten puosavus,namus, ib 
goka laika slaptai, sparėžiai be 
V\ 4 ZV 4 /"* r* w JI a. AbJkA.

didžiausios
ir

Mariampoles

Katalikiszkos 
Kalvarijos kapines Chicagoje 
uždaromos, nes nebeliko tusz- 
czios vietos laidojimui. Nau
joms kapinėms nupirkta nau
jas žemes plotas szale St. Mary 
mokyklos,
Naujos kapines bus pavadintos 
Visu $zventuju vardu.

J. A. M. Arkivyskupas Mun
delein paskelbė nurodymu, kad 
mirusiu lavonai butu laidoja
mi naujose kapinėse. Kunigai 
turi paszvęntinti kiekviena 
duobe. Nes kalniu paszventini- 
ma patsai Ark i vy sirupas atliks 
ateinauezia vasara.

Kalvarijos kapines inkurtos 
1859 m. Jose palaidota virsz 
400 tukstaneziu numirėliu.

r ,_____

Maspeth, N. Y. — Lapkrięzio 
25 d. piUhhire A. a. Kazimiera IT _ * i • /“ir • «a *

Ji

Pittston, Pa. — Vietinis lie- 
tuviszkas Kliubas Kiirenge sa
vo metini pokyliu 'kuris atsi
bus panedelije, 31 Gruodžio ant 
Elks sales. Inžanga porai pen
ki dolerei. Yra tai viėuas isz 
puikiausiu pokyliu ant kurio 
tribūna daugeli sveteliu. Ko
mitetas kuris susideda isz 
Shelio, Gudaiczio, Kižio, Sma- 
lenskio ir kitu darbnojesi vi
som pajėgom idant pokylius
szimet butu vienas isz geriau* 

Redaktorius aplaike 
teipgi užkvictiina ant szio po
kylio, o jeigu sveikata pavė
lins, tai gal pribus ant pokylio. 
Acziu komitetui už prisiimti- 
ma užkvietimo.

siu. —

Laike scptiniolikto.szunt-
meczio likos nubausta mirezia 
3€Kl tiikstancziu ypatų kurios 
novos buvo raganios ir raga
niai. ; . .

\* Ale i s gali matyli tikta i
■ *- jt A. <• ■* • *■
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Isz Amerikos
Norėjo iszneszt visa bažnyczia 

in padanges. — Prieszininku 
darbas.

Shenandoah, Pa. 
lio nakti, 
kisZkos parapijos 

kurioje 
czium kunigas 
nas. Dinamitas likos padėtas 
terp bažnyczios ir parapines 
mokslą i nes. Eksplozije sudau
žė bažnyczios puikius langus ir 
aplinkiniu namu, 
bažnytiniam skiepe 

susirinkimas,

Panede-
Len- 

•. Kaži-
micro,

prieszininkai
O/

yra prabasz-
Jonas Mickn-

Tame laike 
atsibuvo 

moterių susirinkimas, kurios 
rėkdamos iszbego laukan. Ant 
gilukio ne visi szmotai dinami
to eksplodavojo, nes kitaip bu
tu didesne nelaime.

Kun. Mickumis 
les kerszinantes 
prieszi ninku 
isznoszimu 
dangės, 
kerszta iszpildytu. 
sės

aplaike kc- 
gromntas nuo 

kurie
bažnyczios in pa- 

bet nemano idant
Dabar lai- 

gromatas inteike policijai 
ir kaip rodos užėjo ant pėdse
kio dinamitieriu. Bledes daejs 
ant tnkstaneziu doleriu.
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Vienas žmogus sudege degan- 
cziam name. — Bledes 

100,000 doleriu.
Nanticoke, Pa. -

Bara nekas, 50 
sudege ant 
ypatos sužeistos ir apdegintos, 

sunaikino t ris na-

met u 
smert,

Audrins 
senumo, 
ket orios

ugnije kuri 
mus ant Front ulvezios Ktar- 
ninko ryta, t'gnis prasidėjo 
nuo nežinomos eksplozijos ku
ri kilo skiepe hoteliaus kuri 
laike Antanas Vaiczuilis. Ba- 
rauckas buvo ant bardo hote- 
lije ir radosi tame laike lanke, 
matvt buvo užmirszias ka tokio 
iszneszti isz deganezio namo 
nes ji mato kaip

pu narna ir vėliaus pasirodė ant 
antro laipsnio ir vėliaus su- 

į krito adbulas in liepsna, t’gnis

*
jisai inbego

r

y.v'

Beda szitam milžinui.

Isz Lietuvos.
/Vietos milicininkui ir nuova

dos Milicijos Virszininkui da
rant keletą kratų nieko susek
ti nepavyko. Pasirodė, jog Ka
la kausko butą savo darbe ge
rai prityrusio. 
Mariampolos. degtine 
mokėdavo suslėpti.
nejimo metu, t. y., kuomet jo 
troboj girtuokliaudavo, jis lai
kydavo kieme sargyba, kuriai 
vioszkelis

■■ ii

i

ill i,

Negana jam keturiu paežiu 
vela nori vesti.

Dauksziai, Mariampolos ap. 
— Nesenai ežia vienas netur
tingas 60 metu senelis palaido
jo ketvirta žmona, 
•penkta bet bijosi, kad senatvei 
noužsitraukus “korone,” 

juo blogny::
moji žmona buvusi be galo gb- 
ra, o nuo ketvirtos jau ir inusZ- 
ti gavės. Taigi esą baisu, kad 
penktoji nebūtu blogesne ir už 
ketvirtąją.
Nukirto jai galva idant ne- 

vaiksztinetu po smert.
Szentibrastis 

niais). Sztai kokiomis kalbomi 
ežia žmonos užimti.

Gyveno tūla Barbora, gaspa- 
dinaudarna pas tūla 
1 Igaliežuviu 
“mylėjosi. ” 
rai. Bet sztai Barbora Dievas 
szaukia pas save. Gimines ve
žas jos kurni pas save ir laido
ja ji szventibrasezio kapuose. 
Czia priduriama, kad 
lėtinis” 
pasakos gražu pamokslą ir isz 
susigraudinimo verkęs. Bet vis 
kas buvo gerai.

Praslinkus kuriam laikui — 
Szventibraty pasidarė neramu. 
Pasklido gandai, kad Barbora 
vaidinasi ir nėdtioda ramybes, 
klebonijai. Kunigai negali gy
venti, taip vienas ir kitas ap-

t
juo tolyn

Vestu dar

koronc nes
pir-

Parvežta isz 
gerai 

Pardavi-

turėjo 39 motus Am
ir paėjo isz Lietuvos,

nuo Mariampolos 
puikiai matyti; kaip tik pasi
rodydavo vieszkeliu 
jautis 
uis

važi uo- 
sa rgybi-

no) Wyckoff Heigiits ligoni
nėje po operacijos del “Appen
dicitis” po kurios ji gavo krau 
jo užnuodijima ir urnai mirę. 
Velione 
žiaus
Girkalnio valscziaus, Raseinių 
apskriezio. Ji buvo vedusi sn 
pirmu vyru Ruzu ir susilattko 
ketvertu vaikeliu isz kuriu vy
riausia duktė yra apie 19 motu 
amžiaus. Minis pirmam vyrui 
vedesu Benediktu Vaiczekaus- 
ku (Vaiczaicziu) ir pergyveno 
su juomi apie 7 motus laiko. * 
Susilaukė dar pora vaikucziu. 
Kilus tarpe Vaiczekausku szei 
myniszkiems nesusipratimams 
Benediktas apleido savo paezia 
ir vaikelius ir iszsibcldc neži
nia kur. Pastarais laikais buvo 

randasi kur
tenai apie Chicago, 1)1. Butų 
patartina Vaiczekausko drau
gams ir pažįstamiems atkreip
ti jo dome in szi skaudu nuoti- 
ki ir paraginti ji, kad grįžtu 
nors savo vaikeliu prižiūrėti.

Velione gyveno po No. 32 
Remsen Place, Maspeth, N» Y. 
ir turėjo maža nameli tyme pa

F
A

milicininkas, 
duodavo žinia ir viskas 

būdavo suslepiama. Szia slap
ta smuike, matomai, susiindo- 
mavo Mariampoles Apskrites 
Milicijos Vadas ir Joniniu va
karo. Kaip tik Kalakanskas 
szventems parsigabeno degti
nes dože, su raitu milicininku 

apsupo Kala-

iV.

1 j,

Kūdikis seniausio tėvo.
yra lly- Janczio doleriu. I gnagesiai pri

buvo net isz 
pagialba.
d v i < lesz i mis sze i m v n u, 
vos iszsigialbėjo isz deganezio 
namo. Iignagesiai isznesze isz 
namo dvileka vaiku.
Uždirba ant valandos po dole

ri, bet pati'ji turi maityt. 
Philadelphia.

niam sude stojo Viktorijc Glau- 
eziuskiene, inneszdama skunda 
prieszais savo vyra už apleidi
mą szeimynos. Pagal pripažini
mą Viktorijos, (ai josios vyras 

paprastu girtuoklium, o 
po doleri ant 

darba, nediioda- 
ant pragyveni

■«5

78 metus
I N. Y., kuris

ir
si

I padare bledes ant szimto t ūks- t. •• •

Wilkes-Barriu in 
N’amnosia gyveno 

kurios

(ties Kedai- girdota, kad jis

I 
t

Miniszka sudege ant smert

Tttetni. 
prie

Panedi'lio 
prigulėjo

ngnagesiai 
nu<> treczio

Tėvu szio kūdikio 
monas Dutcher, kuris turi jau 

gyvena Oswego, 
iko, buk jisai yra

seniausiu tėvu ant svieto. Kū
dikis turi szeszis menesius, o 
motina 38 metu amžiaus.

Nito Sausio lyg Liepos neat
važiuos Lietuviu. — Szimet 

pribuvo 2629 Lietuvei.
Washington, D. C. — Lietu- 

Į viu kvota sziems metams buvo 
nustatyta 
valdžia

Pinsko srieziu

('zionaiti-

('oi. Macks Willard isz Los 
Kalifornijos turi ne

su savo milži-

tik 2,462, bet vėliau 
pridėjo kokiu tai

prie Lietuvos ir kvota padidė
jo. iki Lapkriczio 21 lietuviu 
in Amerika
(nuo I d..Liepos), taigi Lietu
vos kvota Ovimdži<xmen.es>\pa
sibaigia, atvykus keliems lai
vams isz Liepojos ir Hambur
go. ,
1, 1924 ne vienas/lietuvis iu‘ga- 
lyes invažiuoti Amerikon, isz- 
skyrus tuos kurie gyveno Ame 
rikoje ir nuvažiavo aplankyti

i 4

kokiu 
gyventojus

atvažiavo 2,310

v ra 
norints aplaiko 
va landos už 
mas jai nieko 
m o, o kada apsirgo niipj/mte ją
ją in ligonbutia. Pasveikus tu
rėjo pasirnpyt sau darba idant I • » . , • •• J . t v

degančiam kliosztorije.
La Crosse, \\ is. — Sesuo M. 

Ledvina, 70 metu amžiaus, su
degu ant smert, o 135 miniszku, 
kurios tame laiko radosi Szvon- 
tos Rožes kliosztorije vos isz- 
sigialbojo, kada ugnis kilo da
lijo klioRztoriaus

Kliosžtoris
Franciszkonu miniszku, 

kuri pastate 18G9 mete. Vgnis 
padaro bledes ant 200,000 do 
loriu.

Kolos miniszkas 
t ii rojo iszneszt
laipsnio. Daugeli miniszku ne
paliovė melstis laike ugnies.
Motina perpjovė sau gerkle.

Milwaukee, Wis. — Mrs. Es
tera Gusson, 42 metu, i 
kettiriu vaiku, likos 
negyva kukniojo po 746 
nuoliktos ulyczios, 
vyra, kada tasai su^i \zo . 
darbo. Prie lavono radosi ilgas !

peilis. Koke |))U1(|itai „jK-inp,,

Po Nauju Motu iki Liepos iszmaityt save ir vaikus. Sudžo 
nubaudė ji ant dvieju melu 
idant negertu ir rūpintųsi savo 
szoimynelia, bot jeigu tame lai- 

iiusiuns-ke pasigertu, tai bus 
Lietuvos, bet noiszbiivo ten ii-(tas in narna pataisos, 
ginus szesziu menesiu. Iszviso 
ateiviu yra jau inleista 301,151 
o galėjo invažiuoti 357,803. Tai

i

motina g* trūksta, 60,900 iki visu atei- • • / < Tk t • * • •
surasta 

Vie
pė r savo

sugryžo isz

Po to imigracija

iKoki 
savžudi ustos, I

viu kvotos.
užsidarys iki kiyto Liepos.
Arielkinei banditai pavogė 

guzutes už $50,000.
Brownsville, Pa.

I auksina

Visi vaikai išzmire in laika, 
vieno meto.

I niontown, Pa. - 
szeimyna J. M. Dolan isz Pair
banks, kuri turėjo keturis vai
kus ir isz juju labai gėrėjosi, 

isziadien pasiliko be vieno, no

ant Vander
grift arielkinyezios, surakino 
tris sargus, iszrito 37 baczkas 
geros guzutes ųnt trijų t roku, 

_  |)r. Bruba- isžpiszkejo in nežinoma vieta, 
pirko sena ku-

nežino kur ir jojo

mėsiniu k iszkas 
buvo priežastis 
tai nedažinota.

Rado auksa senam kupare.
Omaha, Nebr. 

ker, ana diena
para ant licitacijos nuo ekspre
sines kompanijos už $4.50. Ta
sai kuparas radosi ant ekspreso 
aszttionis metus nes locninin- 
kas dingo 
neatsiėmė.

Kada Brubaker 
rado jame juodu piešk u. 
jam paliepė duoti 
pieskas del komiku, ka ir pa
dare. Komikai peržiurėja pleš
kąs rado josią aukso vertes 
1806 doleriu, nes tai buvo auk
sine ruda.

Patys kalti jeigu gere ta j a 
smarve.

Washington, D. C.
hicijos virszininkui apskaito 
buk ant
Valstijosią mirszta szesziolika 
žmonių isz kožno szimto tilks
ta nežiu nuo munszames.
ežiam* Nmv Yor’ke, Į$roėjta 
ta iszmirc 1892 ypatos.
Sumusze rieszuta su revolve
riu, bet pats neteko gyvasties.

New Castle, Pa. — 
mas sumuszt dideli rieszuta
koknota su revolveriu, Willia- 
mas Kennedy neteko gyvasties, 
nes revolveris iszszove, o kulka 
pere jo Williamui per pilvą.

ji atidarė, 
Kiti 

peržiūrėt

Prohi-

meto Su vieny tos ia

Pa- 
mes

Noreda-

Kėnrtėdy turėjo tik 20 inotu ir 
buvo vedias. Jojo motore diena 
priesz tai buvo pagimdžius ku-

• • * i ,*■ ■■ tdiki. 4

kleboną 
žiniomis juodu 

I r viskas buvo ge- invairios ruszies /

Augeles, 
mažai ergelio 
niszku kuitu. Jisai turi 7 pėdas 
ir 9 colius dydžio, svėrė 313 
svaru ir negali pirkti sau tin
kamas drapanas ir ezeverykus, 
nes viską turi 
lai k. Buvo jisai sviotinoje ka
rojo, liet turėjo daugiausia sė
dėt apkasuosia, 
ji but u nudeja 
atsistotu. Galima suprast kaip 
jisai yra dideliu, nes prie jojo 
stovi mergina penkių pėdu ir 
aszl iioiiiu (’oliu d vdži(».

Abudu buvo beproezei.
Jersey City, N. J. — Burton 

S. Tueker 16 melu sūnūs paez- 
toriaus Juozo Tueker isz South 
Essex, Mass., apsivedė su nasz- 
lia Susan (). Simpson 
50 metu senumo, 
prah‘idiiu‘ja “ 
Ifidgel’ield l\irkc. Tėvas vaiko- 
jaunavodžio dagirdos apie sū
nelio boproliszka apsivedima, 
at važiavo iii czionais isztvrinet 
ar jojo sūnelis padavė teisingai 
savo metus ar prislegi’, jog tu
ri 21 motus. Mrs. Simpson yra 
sena milijouierka.

negalima 
s, 
o

teipgi iK’žinojo ka daro.
Nužudė paezia kad ji paliepė 

aresztavot.
Windber, Pa. 

gerald, 68 metu, kalvis dirban
tis Berwind White kasvklosia 
likos aresztavėtas ir uždarvtas 
kalėjimo ant praszymo savo

(lepesnio

■IH

i

svėrė

užkalbint isz

nes vokiecziai 
neką rta (|OlgU

t m inti 
kurie dabar 

saldžes dienas”

Itekdami visu in laika vieno me-1 isz tokios poreles
— Asztuoni j(0< Asztuoniu metu Lilli

iszvažiavo in

— Czionais terp

de, o 
je suome

pabaigos nie
kaip parodo 
bet skaitlis 

daejna

Guzutes verte pagal tehyri lai
ka, yra 50 tukstancziiis doleriu. 
Badai banditai 
szali Marvlando ar West Vir
ginijos.

Chicago,
aliniu hutlogeriu vela Atsibuvo 
musziai kuriame viena nužu- 

kOliolika pažeido. Palici- 
Juoza Szalti, kaipo 

viena isz t uju hutlegeriu.
800 mirė nuo munszaines.
Philadelphia. —t ’zionais nuo 

Sausio menesio mirė 800 žmo
nių nuo trucinanczios munszai
nes, o apie penki tukstanezei 
žmonių pavojingai apsirgo, o 
kiek da mirs lyg 
to? Tai tik tiek 
daktaru rapartai,
munszaininiu auku 
daug daIlgiau ne kaip daktarai 
ra pa rta vo. Miesto valdže kas 
diena suyma sainogonkas ir 
a reszt a vo je bu t lege rius.

Munszaine priverto ji ant 
pasikortyo.

Wyoming, Pa. — Mikola Du- 
nokas, 45 metu, pasigeriąs nuo 
munszaines, atėjo namo, atsi
gulė ant lovos ir uždegė szieni- 
ka. Szeimyna užgesino ugnį, 
apmalszino truputi mszęlusi 
Miką kuris iszejo atvost ant 
oro. Vėliaus surado jiji ka- 
lianti ant medžio užpakųlije 
Mtiibnu. *

“numy- 
da Iv va ves laidotuvėse

Skaito
negelbsti, skaito eg-

eidžia Šventibrasti. pagalimi' 
apsigyvena ežia labai jau die
vobaimingas, jis tai pasirižta 
nugalėti vaidinokla.
maldas
zortus — negelbsti; pagaliau 
isz sakyklos užduoda poterius 
visiems parapijiecziams — dar 
blogiau. Barbora pradeda lan
kytis klebonijoj punktuliai kas 
dion ir ima purtinti kleboną. 
Ir tokia jos spėka, tiek purti
na kamuoja, kad tas po Bar
boros vizito vos gyvas lieka.

prievakarais,

būreliu staiga 
kausko narna ir po atydžios 4 
valandų kratos surado apie 40 
pusbonkiu
degtines, tuszczia nuo degtines
dože ir 100 tuszcziu nuo iszger- 
tos degtines bonku. Czia pa- 
aiszkejo visa Kulakausko gud
rybe: pasirodo, jog, kaip ir vi
suomet visa degtine slėpdavęs 
esamojoj antrame jo namo ga
le liaudies mokykloje katedra, 
jis pats yra tos mokyklos sar
gas ir raktai nuo mokyklos vis 
būdavo pas ji.
Pasigėrė, nestojo prie szilubo.

Smilgiai, Panevėžio apskr.
m. Rugsėjo 23 d. in vyko 

J. J. su A. B. jithglux’cs. 
navedys 
“baltake”
ne kelio pas jauna ja; pirszlys 
turėjo nuvežti. Nuvažiavus 
miestelin jaunavedys 
in sziaudus iszsipagirioti. Tik 
po sumai apsnūdusį 
atvede in bažnvezia 
riaus.

Ir ka sakyti ?!

J au
na iniojo 

tiek, kad neberado
prisigėrė

nuvežti.
inlindo

pirszlys 
prie alto-

liko graudžiai beverkianezius 
j 

Joną, Vadovu ir 
Henrika 4 metu.

savo naszlaiczins, Alena, Joana 
Benedikta,

Ridgc-

kutinę, likos 
per automobiliu, 
kai panaszei.

<1, |)<LS- 
vakar užmuszta 

Du kiti vai- 
in i re, o treczes 

mirė nuo ligos. Mergaite bego
skersai* ulvezios ir tame likos 
trenkta per automobiliu. Moti
na pavojingai apsirgo kovo
dama su mirezia ligonbnteje.

Norėjo sunu ant szventes, 
gavo net tris.

Philadelphia. — Jonas S. 
Maxwell, agentas automobiliu 
iszreiszke savo norą draugams, 
buk geistu, idant Jojo paeziu- 
le ji apdovanotu sunum ant 
Dekavonos Dienos. Garnys at
lėkė laja diena pas Maxwellus 
palikdamas ne viena sunu bet 
tris ant syk, kurie svėrė 5, 5:H 
ir G’/j svaru. Dabar jojo drau
gai nemažai turi 
no.

< <

juoku isz Jo-

/Su kokiu ginklu kovoji, 
nuo tokio pražūsi.’L

Houston, Tex. —' Yra tni se- 
hoviszkas priežodis kuris lan
kei iszsipildo, o ir iszslpilde ant 
turtingos nasztes C*. O. Fuller, 
kuri pasiutiszkai važiuodama 
automobilium, trenkė in nepa- 
žinstaina žmogų, kuris nukrito 
net 30 pėdu tolumo įy likos ant 
vietos užmusztas. In kokos peli
kes miliutas vėliaus#’ apie do- 
szimts bloku nuo miesto, kada 
važiavo Apie 50 myliu ant va
landos, trankė in greitąjį stryt- 
kari, kuyi« suteszkino josios 
automobiliu ant 'szmotoliu, o 
kada palicije pribuvo, rado 
FuUoricnih be gyvasties baisai 
snnlnnstvtn. . v .

neturėjo proto

t i kelis 
nes vaikas 
sena boba

- Jonas Fitz-

ant
paczios, nes Jonas lankei par 
sigiardavo ir iszkeldavo revo
liucija kožna karta kada už 

“ant dra- 
Po apleidimui kalėjimo 

pasiėmė r<‘volveri,

pasiymdavodaug 
sos. ’ ’ 
atėjo namo, 
szaudamas du kartu in savo 60
metu senumo moterių, po tam 
paleido kulka pats sau iii kru- 
tinia. •

w,— . ... , lt
Nelaime kasiklosia.

Sheffield, Anglijo. Sep ti
ni anglekasoi likos užniuszti, 
o penkesdeszimts du Sužeisti 
terp kuriu keliolika mirtinai, 
kada plienine virve su kuria 
isztraukinojo' darbininkus tru
ko prie Nunnery kasyklų, arti 
czionais. " /

B

X

Bucharest. —

Rado sūakmenijusi lavona 
darbininko.

Darbininkai 
dirbanti Aknafugatagdruskas
kasiklosia užtiko suakmonijusi 
lavona darbininko kuris rado- 

suvirszum pen- 
kesdoszimts metu pagal dak-
si kasi klosią

taru nutarimą. Žibinto, kokia 
turėjo ant kepures, buvo toip 
sena, jog seniausi darbininkai 
neatRimąua kodu jaju naudojo 
i /Yču n * Iz ii o i Iri /vc* i

jog seniausi darbininkai

Lankosi prievakarais, bet 
szviesos nebijo, žmones ja ma
to. Klebonas szaukiasi milici
jos, bet Barbora vėliau ar auk-,
seziau ateina 
milicija neužtinka. Viena kart 
pasitikusi ji pakeliui in kapus 
kalvi ir taip ji primuszusi, kad 
tas daugiau 
savo kalvio jėga.

Galu gale klebonas suserga, 
bot ir serganti Barbora lanko 
ir kamuoja. * Taigi klebonas 
sza.ukia žmonos ir liepia, atku- 
sus Barboros 
jai galva.

Czia kalbos labai invaurau- 
ja. Sako rado Barbora vįsai 
leaip gyva; kad vyrai negalėjo 
jai galvos nukirsti; kad tik mo 
toris ta padariusi; kad krau
jas isz kaklo tokejcjf ir 11. Bot 
/galva visgi nukirto,ir vaiclhu- 
masis lioyosi. Klebonas visgi 
mirė.

Sužinojus 
galvos Barboros 
niui” ir sukursezius gimines,’ 
nukirtusioji galva 
clųbar teismo 
Tokios kalbos eina, tarp 
dainių ir Panevėžio.

Kaip ten butu ar neimtu, vis 
kad Barborai

kamuoja

ja,. Sako radę

pas kleboną ir

nebepasi tikėjos

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELIU.

Diena 24 
likos užmusztas 

per nu-

Plymouth, Pa. —
Lapkriczio
Jonas Mpckeviczius 
puolimą anglių kasiklosia. Ve
lionis paliko dydeliam nuliu- 
dimia. paezia ir szeszis vaikus, 
broli ir seseria. Paėjo isz Su
valkų radybos, Seinų apskri-

• Z“M Z . V 1 •

ežio, Szventažero valscziaus, 
Šlavantu kaimo. Amerike per
gyveno 18 metu, buvo geras ir 
darbszus žmogus, mylėtas nuo 
visu ktlrie ji pažinojo. Laido
tuves atsibuvo 28 diena su baž-kapa, nukirsti
nytinems apeigomis ir palaido-

Brooklyn, N. Y. —
• wood teismo pereita szeszta- 
dioni visi d až Ino jo kaina “na- 

Maspethc. Teisėjui 
Doyle paklausus 
Sagulskio, 38 metu, isz 15 Lan
den St, jkiek mokejes už sznap- 
sa, (lėlei kurio ttirejo stoti ih 
teismą, tas paroiszke: “50 cen
tu už painte”. Mat Sagnlskis, 
iszgeres minėto sznapso, taip 
insismarkavo, kad praėjo ko- 
lioti savo žmona ir antgalo ja 
muszti. Ji pasiskundė polie- 
manui ir teisėjas pastato vyreli 
szesziėms menesiams in 
du ožiu” 
probacijos.

— Board 
Lapkr. 30 skelbia apie pasimi- 
rima Kazimiero Kavaliūno, 35 
metu amžiaus, nuo 945 Grand 

preseris ir apie 
devyni menesiai atgal susirgo 
pavojinga liga — viduriu vė
žiu, kuri sveika ir gražu vyra 
sudžiovino kaip žole. Jis nieko 
negalėdavęs valgyti kaip jtik 
pieno retkareziais gerdavo. 
Buvo jam patariama pasiduoti 
operacijai, bet gimines ir jis 
bijojo, kad daktarai “ nepa
pjautu1’.

— Szoko pro Įauga isz 4 
lubu ir užsimusze Gustina Stal- 
vinskiene'. Sirgo. Daktarai sa
ke, jog būtinai reikalinga ope-

mines
Kazimiero

I

“juo- 
sarasza — tai vra ant •>

of Health isz

St. Jis buvo

kad daktarai
•K

Ii

tas ant Szv. Kazimiero kapiniu. ? operacijos jinai taip
Laidotuvėms 
rius Petras Mftslauckas. — Lai 
/jam buna lengva szios szalies 
žemele.
na Katre Maekevieziene.

užsiėmė grabo-

Nubudus jojo žino-

Chicago. —

bijoju, jog nusprendė nusižu
dyti.

apie nukirtima 
“numyleti-

patraukti 
atsakomybėn.

‘ Ko-
Z

gi tvirtimpna, 
galva nukirto, nors niekus ge
rai to nežino.
f Apie Barboros vaidiuimasi 
lėta lose susidaro
legendos ir joms apraszyti 
daug reiktu vietos jr laiko.

Degtine mokykloj.
Szum&kai. — 

apskrities szumsku bažnytkie- 
my tūlas Kalakanskas, turė
damas ton puosavus,namus, il
goka laika slaptai, sparėžiai be

didžiausios
ir

Mariampolos

Katalikiszkos .
Kalvarijos kapines Chicagojo 
uždaromos, nes nebeliko tusz- 
ežios vietos laidojimui. Nau
joms kupinoms nupirkta nau
jas žeipes plotas szale St. Mary 
mokyklos,
Naujos kapines bus pavadintos 
Visu ęizvontuju vardu.

J. A. M. Arkivyskupas Mun
delein paskelbė nurodymu, kad 
mirusiu lavonai butu laidoja
mi naujose kapinėse. Kunigai 
turi paszventinti kiekviena 
duobe. Nes kalniu paszventini- 
ma patsai Arkivyskupas atliks 
ateinanezia vasara.

Kalvarijos kapines inkurtos 
1859 m. Jose palaidota, virsz 
400 tukstaueziu numirėliu.

Maapeth, N. Y. — Lapkrięzio 
25 d. pdsitnire A. a. Kazimiera 'YT _ • . i i ♦ /t r ♦ • j * .

Des Plaines, 111.

ji. •________ _

Pittston, Pa. — Vietinis lio- 
tuvįszkas Kliubas surengė sa
vo metini pokyliu 'kuris Atsi
bus panedelije, 31 Gruodžio imt 
Elks sales. Inžanga porai pen
ki dolerei. Yra tai vienas isz 
puikiausiu pokyliu ant kurio 
.pribuna daugeli sveteliu. Ko
mitetas kuris susideda isz 
Šilelio, Gudaiczio, Kižio, Sina- 
lenskio ir kitu darbnojesi vi
som pajėgom idant pokylius 
szimet butu vienas isz geriau* 
siu. — 
teipgi užkviotima ant szio po
kylio, o jeigu sveikata pavė
lins, tai gal pribus ant pokylio. 
Acziu komitetui už prisiunti- 
ma užkvietimo.

Redaktorius aplaike

*
mcczio likos nubausta mirezia 
3(XT tnkstaneziu ypatų kurios 

ir raga-

Laike septiniolikto szimt-

novos buvo raganios 
niai. .

I j., !. * ą, ... K. F a? IiLj ’*
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1 1 
savo kritika prie- 

Fnderukai. ar♦ »

susitvers in galinga riesoTysta, 
kuri tesis per 50 metu. Po tam 
bus didele kare, kurioje daly- 
baus visos civilizavotos viesz- 
patystes. Po tai karei užejs pū

tęsis kelis metus, 
tojo pakajaus

atsibus didele muszlynv Kuhro 
a szti io- 

NI uszis te-

. STATISTIKOS.

v ienas isz zy-

MbrMNM 
I

BRANGUS, BET NAUDINGI 
PIETUS. .

pi HUMUS .................. .

VETERANU PENSIJOS.

k a jus kuris 
Prie pabaigosr>

Laikas nuo laiko “ Draugas 
iszlenila su 
szais “Saule.
negeriau laikytis savo brevijo
riaus, ne kaip knnilžiot savo ar
timus. Juk mes iicužkabinaine 
nieko ir kaip
žodis sako "mind our own bus
iness,” ir nesirūpiname apie 
jusu dvasiszkas
t uju daugiau
“Saulėje

angliszkas prie-

Kas

I ku-
vertelgų

kitas pašakwo jog

klaidas,
1 orite

randasi. Teip, 1‘ade- 
rukai, jus matote “krysla aky
si* brolio savo, o balkes savo 
akvse nematote.” (’ut it out,• y

()

ne kaip

o, o 
nematote.

pakol bus užvolai.
• * Sa ule ’ ’ < 

neiižpuldi neja, 
josios be reikal 
ir nuolat Os 
priekabos, lai gali tikėtis dvi
gubo užmokesezio už nesulai- 
kyma savo žioeziu. Ko staugėt, 
jeigu jums “Saule“ nelenda iii 
akis!

Juk

l\ asiszkn iii
bet

<> užsipuhlineja 
isz randa

y pat u 
jeigu ant

visokės

“experientia 
imkite ir jus 

Duokite žmo- 
nim malszei gvveiiti ir nekan- 
ilžiokile \ isokioins priekaboms, 

kas per daug, tai szelauk. 
Musu kantrybe gali iszsibaigt, 
o tada.... gu<I night ! 

—............. .

Kone! iko \ alst is 
lava ant daktaru, 
nupirkia diplomus 

>. .Jau suome 
daktarėliu tarp 
in valdžios uu-

neką rt a 
domit stult 
i s/, to paveizda.

<
lies

OS

padare ab- 
kurie buvo 
i?ž pinigus 

Jaulie jokio moksli 
apie 20 tokiu 
kuriu pakliuvo 
gus ir lietuvis vardu Kuraitis.

Xekurie nieko nežinojo apie 
mederina ir tai praktikavo per 
de\ vuis met lis.
nims ‘‘papiksino’' 

numarino!

Kiek tai žmo- 
sveikata, o 

kiek numarino! Dabar prie- 
szais tuos daktarus valdike už- 
\<*de teismus ir atėmė tiesa to
limesnio daktaravimo. Neku
riu isz baimes iszsineszdino in 
Teksas mulu gydyt.

Keturi szimtai
I iilas vokiszkas zokoninkas in- 
spejo i 
ma:

“Apie 1870 meta Vokietija

metu adgal,

sekant i iszpranaszavi-

GRABAS PARAGINO SENU
TE PRIIMTI KRIKSZTA.

NgamilioEoną Mvamba, 
motere, nors tankiai buvo ra
ginama priimti krikszta, bet 
vis atidėliojo tolesniam laikui. 
Lapkriczio men. praėjusiais 
metais labai sunkiai susirgo ir 
rodės, kad jau jos dienos su
skaitytos. Kadangi pati nepra- 
szo krikszto, tad artimesnieji 
nenorėjo veltui varginti, kata- 

sena Joną, kursai ne
esant misijonoriui, kriksztyda- 

mirsztanczins 
Prie to turėjo jis

keta,

vo silpnus ir 
vandeniu.
daug darbo su vaikais, kuriuos 
mokino katekizmo misijos 
mokykloje.

Lapkriczio men. gale, kuo
met Jonas jau rengėsi mokyti 
vaikus apie 8 valanda inbego 
pas ji moteriszke, praneszda- 
ma, kad Mvamba pasimirė.

Senas Jonas tuojau s nubėgo, 
bet persitikrino, jog jau perve- 
lu ir sugrįžo namo. Iszbare tik
tai gimines, ka/1 ankszcziaus 
nepaszauke. Jam iszejus, gimi
nes tuojaus pradėjo rengtis 
prie palaidojimo. Privėrė akis 
nabaszninkei, 
virvute, kad suglaustu lupas, 
o graboriai kasė duobe netoli 
namu. Pusiaudienyje laidojo 
nabaszninke. Indejo in lenęlriu 
graba ir nuleido duobėn. Dvi 
motelį ta i pat iulipo duobėn pri 
daboti ja, o kiti gimines ir ap- 
raudotojos pasiliko virszuje. 
Po kiek laiko viena ipoteriszkc 
girdi, kad įnirusioji tyliai du- 
suoįa. Prikiszo ausi, dar labiau 
pradėjo alsuoti.

pradėjo rėkti
i. Ant to riks

katekizmo

pariszo smaknr

Nusigandusi 
motorifizko,* pradėjo rėkti, 
szaukties pagalbos 
mo uabasznike visiszkai atbu
do ir atmetusi divaneli- atsisė
do. Ta pamate, visi persigando

kurioje yms dalybas 
nios vieszpat y sies.
sis per daugeli dienu, nes Pran
cūzai bus vedami per balta ku- 
nigaikszti ir laimes visame 
tam vela užstos pakajus.
baisioje musztyneje pražus vo- 

eiesorius ir

Ir del daugelio žmonių 
skait •

)

pasakyta J

po 
lojęf 11

kiszkas 
nūs. ’ ’

'Tegul ir teip pasilieka, ai' 
toji pranaszysta iszsipildins, ar 

jeigu vo-
kariauti priesz

jojo su

Bet teisybe yra,
< I ry

Francije, lai gaus’livk in plnd- 
sVietineje kareji* 

kare su

naszles, 
praszymus del

Ji) į-A ' **"' ” ' “

/A lMiU MOTERIMS IR MERGINOMS!
uh turit (loltonmi pbiukim! O gal ji|* plaukit yra juodi! 
linini Rudi, ar AukMiniM Rausvi plaukai ar Vi4i*

i iii ! N ten k nežiūrint km jos spatvy^ jie nebūty, neleisk
®»..

1

tUW 811 
ma is.

»7:

no.
kieezia i

kokio
Ba

s

ras, 
negavo. Ba laimeli 
Francije tebyriajn laiko m* yra 
lengva, nes Francije yra dru- 
eziausiu sklypu ant svieto, (ta
li vokiecziai vela pralieti kare 
su Franciizais, bet pasekme to
sios kares bus baisi. Vokiecziai 
nors karta 1 uri suprast, jog ant 
visados Imi atsižadėt valdvt 
visu svietu, nes tiejei laikai 
jau dingo

turi atsižadėt
nes tiejei

k a lai vieszpatystos
bu\ o prispaustos militarizmu.

žmonis
kas

Vieni

sau 
tai 

sako

kuris
tai žmogus, 

met u nuo

Daugeli kartu 
užduoda klausymus: 
yra filantropas! 
szeip kiti sako teip.

Pilantropas yra
per daugeli

žmonin lupa kailius, idant vė
liaus su jaja užlopyt savo hi- 
pokrezije (veidmainysta.)

Filantropas yra tai žmogus 
kuris nuo vargszu renka dole
rius idant vėliaus atiduoti 
jiems deszimtukus pavidale

idant 
deszimt ūkas 

alinu žnos.
Xe visi toki. A ežiu

J

Dievui 
sziadien randasi ir žmonių ge
ros valios, kurie sunku darbu 
ir savo gabumu dasidirbo szio- 
kio tokio turtelio, o turėdami 
jausla del savo vargingu arty- 
mu, stengėsi jiems palengvyt 
kiek galėdami juju vargausią. 
Bet paprasti filantropai yra 
tokie, kaip augszcziau primi
niau.

beg prie grabo! Mvamba prisi
kėlė!” Jonas ramiai nuėjo prie 
duobes ir 
tikrai atgijusi ir

mato: nabaszninke 
sėdi. Pama- 

cziusi Joną, isztiesc ranka, kad 
ja isztrauktu isz duobes.

Kuomet ligone atnesze in na
mus, pirmas jos praszimas bu
vo, kad ja apkriksztytu. Tapo 
apkriksztyta; neužilgo iszgyjo 
ir pradėjo rengties prie pirmos 
Szv. Komunijos.

Taip tai grabas 
ginus in ja prakalbėjo, negu 
Jono raginimai ir prikalbineji-

Laivas.

iszkalbin-
negu

mai.

ATSAKYMAI.

S. J. M. Baltimoie, Md.
Tamista tini teisybių, 
draugas pralaimėjo laižybas. 
Popiežius Pi ūsas buvo masonu 
prigulėdamas in Kanados sza- 

priesz pasilikimą popie
žium ir buvo tada žinomas kai- 

Mastai-Ferroti ve- 
Piu.su IX.

New Age,” No- 
apie tai 

apraszyta per

O JUSU

ka,

po grotas
Popiežium 

Laikrasztije 
ve m be r i o men esije 
plaeziau buvo ; 
Frank 0. Bellini.

AL K. ^springtideL —

liaus
4 4

Pri- 
siimskie tamista knygas o ap- 

rTeip, apdarome vi- 
sokes knygas in skūra, audek
lą ir kaip kas nori.

darvsime.

Akyvi Trupinėliai.
i, ■ i -K .JI. ■ n ■

Vorblndas gali paneszti 
kartiiH sunkenybes 

ant savo pecziu ne
kaip arklys.

Anglijos ciesoryste jo ran

k et mis 
daugiau

#
dusi apie 1000 visokiu kalbu.
Indijoj. randasi upie 000 kalbu.

Ant viso svieto randami*

ir pradėjo bėgti, kiek tik gnle- B> milijonu yjsokiu nutonjobi- 
“__1, Visas kaimas sujudo, liu. Isz tbj6 pkaįyiatis Suv.

Vienas nubėgo pas katoketa, Valstijosia THiidnsi KJ ąniiijo-
I

darni. Visas kaimas sujudo.

sza likdamas: 44 Jonai, Jonai,

Ii u. Ihz

nu.

toj6 RkaįŲiaus Su v.

Mark Twain, 
minusiu Amerikos kumoristu 
sako, jog “yra. balti melai, juo
di molai, ir statistikos.”

“rokundos 
nemeluoja, bet melagiai gali ro 
kunti.” 
szios dvi past alios apie
lynos arba, sta t ištikus labai ge- 

paprasto žmo
gaus arba moteriszkes nuomo
nes apie ilgas .skaitĮyniu eiles. 
Arba, eiles pripnrodynHi. Pap
rastas žmogus mato apie sta
tistikas tiki rasti valdžios ra
portuose, bet juose niekad ne

linksmumo arba 
s nusista t vinas

link statistikų nėra, visiszkai 
sveikas ir neteisingas.

Visu pirmiausia, 
me žmogų, kuris mastytu apie
svarbumą gimimo skaitlyniu.

labai 
krasztui, nes

ra i pa reiszkia.

tiki surasti 
smagumo, f

rotai rasi-

Gimimo statistikos yra. 
svarbios visam 
tik isz ju galime sužinoti gy
ventoju isznykima. arba, padi
dėjimu peržiurodami skaitliu 
iii skirtumą, gimimo ir mirimo 
tarpe. Gimimo metrikai yra la
bai svarbus vieszos sveikatos 
reikaluose, nes kur tos skaitly- 
nes laikomos galime
kūdikiu mirtingumo rata. Kū
dikiu mirtiiimno rata priguli 
nuo gimimu o ne nuo gyvento
ju skaieziaus. 
szalies

surasti

Ir jeigu koks 
neturi gimimo 

skaitlyniu, tai kūdikiu mrti n li
mo rata negali būti surasta.

Gal manai, jog kūdikiu mir
tingumo rata nėr svarbi, 
trumpas patyrimas 
klaida.
szalyje, rado, jo 
mirtiname
augszta ir bandė surasti prie- 

kodel tiek 
daug kūdikiu mirszta priesz su 
laukiant pirmu metu. 'Tokios 
vietos, beveik visuomet, inves- 
damos pagerinimus, sumažino 
mirtiname rata dvideszimts- 

trisdeszimtu net ir 
k e t u r i a s d e s z i m 111 n u o s z i i n c z i u. 
Jeigu nebūta buvę statistikų 
kurios parode 
suvienytu pastangų, 
kūdikiu vis mirtų nuo nukrei
piamu ligų kasmet. Tokiu bil
du, visi mato, jog yra 
rios statistikos kurios vra svar 
bios ir su kurioms visi turėtu 
apsipažinti.
' Ir yra kitu statist i k u, su ku

rioms turėtu apsipažinti. Pa- 
vyzdin, mirimo statistikos. Mi
rimu statistikos yra svarbios 
krasztui. Sveikatos Departa
mentui, mirimu statistikos tu
ri ypatinga. žingeidumą, nes 
gali matyti kiek 
szta invairiose

priežasczias ir zmo-

dalis

Bot 
parodys 

Daugelis virtu, szioje 
g ju kūdikiu 

ra t a buvo labai

zasczias ir surasti

penktu

reikalingumą 
szi m ta i

kaiku-

žingeidumą, 
žmonių mir- 

vietose, ir tu

gimimo sta t iš
galima sužinoti

Vienas turtingas 
prirengė iszkiliuingtis pigtus, 
ant kuriu sukvietė savo geriau 
sius bicziuolius, kad juos szir- 
dingai pavaiszmti.

Isz anksto buvo
kad apt pietų skuomo bus pri
rengta brangiausios žuvys, 
kios yra. sziame pasauly jo.

Kada jail sveeziai sėdėjo už 
puikiai prirengta, skuomo ir ap 
dėto visokiais

ko-

skanuinvnais,

szind i eit pra- 1,1//

F

"i,..
.V‘.

’ .vi
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f vGr! turit (lelUnui
o -šunį

p|rIHUitiMUS Buriilkiuti jtj gražiniui!
Kufflss nlDkn (ai. jri jipt tik laiku nuo laiko naiuk»»itc. 

Nežiūrint nr jyw hhvo plaukui <lar tiiiplrduh į kairi, nr ku-
KoktuH i Hiazui). ar gal Jau imat trumpai nimikin*V> vienok jt)« u<Ka- 
lite <lnl<MMi, kad iv Atarto*. Iškrikę pb iakanoa wgadyty jimu <Avaig> 
.M * h«rrw ruTelkAt lo ritAtf lu^m itronio drh | nicžAjimo ir lielihiplrno 
galvos <xlo*, jei iiiiu«l<»«ite Ruffles.

Nutik^ktl mu«ij ž<vlžiuL NufdpiikD G.5r, ir pai’ioe jw*r-
(jit ikr ltd lt*‘, k»ul Ruffles mirtimi prtesn phd>4nht; Ir kurtu yra 
pnikiiuishi plaki) tonikii. k<-k| tik kiula onate naudoji; 1 (iaDiua 
gauti aptickoo*.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

mirtimi |»rl<*<n phd*4 uhų Ir krintu yra 
koki tik

A f

rBrooklyn, N. Y.
9

paliuosa vi- 
palengvint u 

klausimo iszriszima, tada Pen
sijų Biuras gali 
Jiuosa.vima.
certi t’i kai o kopija.

Abiems ant naudos

valgyti, lauke praszyti pa
durti Ii kata. a rba

uždengtame su
pa dėjo

J

nnl vidurio 
- Czion yra

atsistojas

Vėtranai ir ju 
rios paduoda.
pensijų ateityje, nebetures pri
statyti jialiuosavimo certifika- 

originaliszkais praszy-
Washington Gardner,

Vidaus Departamento Pensijų 
Komisi joniei’ius, 
nesze.

Jeigu pirm negu praszpmas 
užbaigtas ir jeigu pakyla klau
simas knslink kareivio identi
fikacijos ii’ jeigu

visi valgė ir stebėjosi girdami mo certifikatas 
skaniai prirengtus pietus.

Bebaigiant
dar paskutinio puikiausio val
gio, tai brangiosios žuvies, ku
ri turėjo but skaniausia isz vi
su valgiu.

Brangiąja žuvi atnesze pats 
puotos rengėjas, dideliame bal
de (b) inde)
dugnu,
skuomo, ir sako: - 
brangioji žuvis.

I Nusisteliejo visi pine skuo
mo. sodinti, kad atidengus bai
lia, vietoje žuvu,.buvo indeli 
auksiniai pinigai. Sveeziai nei 
vienas nesumanė ka tas reiksz- 
tu.

Puotos rengėjas
visiems paaiszkino, kokiu, isz 
roką vinių taip padare, sako:

— Norėjau • gaminti sziai 
puotai, tos brangiosios žuvies, 
bet kad toji žuvis tiek brangi, 
kiek auksas, todėl in vieta žu
vies indedu in balda, tiek auk
so, kiek butu žuvis kainavus. 
Taip dariau sulyg savo iszro- 
kavimo; žuvi butumete suval
gė, ir jau ji butu pasilikus su
valgyta; bet tuos pinigus nega
lėsime suvalgyti. Jei dar ku
riam trūksta valgio prie 
skuomo, tuojau
daugiau, bet pigesnio negu tos 
žuvys. Nekviecziau jusu kad 
jus butumete pas numes alka-

szio 
pagaminsiu

yra indo-

mirimu 
nems gali iszleisti patarimus 
kaip apsaugoti sveikata.

Be mirimo ir 
tiku ne bu tu
szalies sveikinguma ir sveika
tos stovi.

Ligų statistikos 
mios ir svarbios kiekvienam
žmogui. Tos statistiko parodo 
sveikatos aficieriui kokios li
gos randasi po jo priežiūra ir 
kaip jis turi su toms ligoms ko

kai p gali 
nu užkre- to

votis, ir geriausia,
apsaugoti sveikus
cziamu ligų. Tos ligų statisti
kos tokios svarbios, jog Suv. 
Valstijų Sveikatos Biuras ki- 

straipsnyje pilnai isz-tame 
dėstys.

A|)sivedimo statistikos yra 
indomios ir svarbios netik 
kiekvienam žmogui bet ir svei
katos dopartamentaui. Nes szi- 
tos statistikos palicezia sociali 
gyvenimą ir žmonių skaieziaus 
augima, per giminia.

Be to apsivedimo statistikos 
yra svarbios iszriszant vaiku 
ir naszliu nuosavybes teises.

Visos virszminetos statisti
kos yra labai naudingos, ir or
ganizuotame gyvenimo būtinai 
reikalingos, ir juose kiekvie
nas turėtu užsiinteresuoti.

Lietuviuku -Bankieriui 
ir Laivakorcziu Agentu 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St.' Dh Bota, Pa. 

,‘i1............ J— Je====*==as
d <c r-‘ k

pinigus dabar, 
gimines dar gaus aut 
Kalėdų, o jus gausite 

spėrialiszkai piesz
Stairs Bankus,

Kas )įasius 
tai jus 
s žalt u 
labai puiku,
la del Baltic 
kalendori.

Siuneziame pinigus in Lietu
va, Rusija, Lenkija, ir in visas 
pasaulio dalis, 
litais.

Parduodamo laivakortes ant 
visti linijų.

Priimame

dole re i s ir

priskai.taut prie sumos kas

States Bankas vra

pinigus taupymo 
skaitoje už kuriuos mokami* *1 
c'

menuo.
Balt ie 

vienintelis Lietuviu Valstybi- 
todel mes 
Lietuviui,

v i s/ > k i a i s p i n i g i s z 1 < n i s

J*

1 
ni; t rokszt n jus priimt i isz szir- I 
dies ir pasotintus iszlęisti isz 
savo namu. Bet. tas auksas, ku
ris buvo skiriamas už brangias 
žuvis, ar nebūtu naudingu dar
bu, kad paskirti ji uaszlai-

nis Bankas rytuose 
patariame kožnam 
kreiptis
reikalais in Baltic States Įkin
ką, kur gausite teisinga, ir 
diaugiszka. patarnavima.

Bankas atdaras kas diena 
nuo t) isz ryto iki 5 vai., vakare 
o Suimtomis iki 7 vai. vakare.

BAI/Tl(’STATES BANK,
294 81 h A venue, 

New York, X. Y.
— Apgarsinimas

?

gausite

kad
cz i a m s i r v a rgsza i n.s ?.. —

\risi sveeziai uzgyre prakil- 
rengejo, ir 

dar patys sveeziai pridėjo au
ka aukso su kaupu pilna balda.

nia. minti puotos

t

.r.

?

nuo . plepia q eit) sųnuriti 

peč iiio»»‘. 
JHUHkuhlH

du ra nČ it)

p
■r,

PLACIAI PAGARSĖJUS 
L1N1MEMAS

Naudojamus i .
ir mAikuli).

Nuo skaushH) krutinėjo ir
Kuomet rouiu.i t iznuis justi 

sutraukia | mazgų.
Nuraminimui iPebančiij, 

neuralgijom gnaibymų.
Nuo išnarinimu ir nųmusimų.

Nuo ilieulu) ir skuiigmi).
Patrinkit juomi •**- Pravys skausmų

> k
L'i
■r

Ą.

k

ATSIRAUGĖJIMAI,

Oalutaras ‘fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEfIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinio 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna; Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.
b

<*

Seniausia Lietuviszka Agentūra

taip geros progos. Toji

Gerbiamieji l/u-lnviai! Prnneszu jums, kad dabar yra 
patogįaiisis laikas simisii laivakm tos in Lietuva savo GI
MINĖMS ii' pažinstamioms.

Kadangi Amerikos l\<>n<nlis KAUNE priima aplika
cijas del naujos.kvotos sziu melu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraLi<kite
proga no ant ilgo laiko \ ra, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFFIDAVITS lietuviams del atvažiavimo in 
Amoria, siuncziani pinigus iii Lietnva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Iloteli del keleiviu 
k'oliaujancziu in Lietuva. Pasitinkant keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuv ilsius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama
LA I VA 1«)K( 'Zl U ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
nieniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

. . . GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

kaina. Reikalaukite
PUIK! MALDA-KNYGELE 

“ANIOLAS SARGAS”
Viso# reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minksztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prisiuntiinu tiktai $1.50.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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Matykite szitus 
priesz pirkimą

A

[ WCF33jaLTJJBT^LOl
QLSO , vaikas išdykavo, todėl jomažas vaikas išdykavo, todėl jo 

motina pareiškė, kad jis negaus nė 
-----' trupučio.

|reg. S. V. Pat. Biure.
Matai ka ji; daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

inn Bambino po ranka, kuomet jie to rėi- 

turi vidurių diegimų, jšputimų, viduria- 

imptomai pranyksKaina 35c. 
aptielcoae

, y

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimų, išpūtimų, viduria
vimų—duokite jiems Bambino be jokio 

i simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemų perims sitas ne-

KUDIKIAI MĖGSTA JR JIE NET PRAŠO DAUGIAŪS!

Keeley Peežius
Estate Ileatrolas
Maytag Skalbynes
Coftield Skalbynes
Linoieumns arba

klijonkes.
Ant lengvu

mokeseziu

atidėliojimo. Tie nemalones

pavijingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

f F. AD. RICHTER & CO., 104-114 ^So. 4th St . BROOKLYN, N. Y. i

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

| Aalin.

niekuomet negalit žinoti, kada jin 
joins bun reikalingas.

35c. Ir 70c. už bonkij uptiekoMC.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. '/

«*

į Vimipinet laikykite bonk;j po ranka
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H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

EXTRA NAU J AUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Delto kąd mes turime ka nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantls Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai,' gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia, Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikaliszkus ins
trumentus, 
grafo, smalkos, 
nasziu. Jums tereik tik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio ir jis gva- 
jins gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajlna 15 minutu 
užvedimu ir 
dus grajlna skirtingas meliodijas, 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos voliukai persimaino 
p’atis. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szalo laikrodžio 
muzika. Toki laikrodi roikelu 
reti klokvleuani namo. Ir jus 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus.
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 
iszkirps tiži apgarsinimu ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

visam
Jeigu mylite girdėti gražia

muzikaliszkus 
pavyzdi n: Piano, fono- 

korneto ir tam pa-

su vienu 
kiekviena syki užve-

persimaino

turi da ir 
til
to

Toki 
klokvleuani namo, 

negalite 
Tikra kaina to 

Kiekvienas

Mes nepraszomo pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir hdre- 
sa alszklal, indek $2.0.0 depozito, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz

Kiekvienas, kuris prisius $8.-15 isz 
liSAl DYKAI gražia deimantine J

i augszto už ta laikrodėli 
gražia deimantine Špilka ir paauksuota re-

jums In namus. ĮCickv
tam pasiusimo VL._ r.
težcll.

Nopralclskito; bot raszykito tuojaus pas:. (
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Ave., , Dept. 416, Chicago, Ill.
/'l

♦

i

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISUI

Patikėk daugeliui tukstancziui tautiecziu ir

Praszalink sustyrima

NL’KANKYTI IR SUSTIRĘ.
No bandyk juos priverstinai manksyti, ir traukyti, tuoml dar dau- 

giaus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAM AS
* (HEAR HALSAM)

suteiko Jiems taip puikia ir greita pagelbh;
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5c. . už pasiuntimu, mes luolaua 
iszsiusim buteliuką Baisumo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre St„ Shenandoah, Pa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu

I

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

Mahanoy City, Pa.

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
Nori idant’ kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-

t

'1

:A

I

dėtu taupyti pinigus ir turėti bnnknva knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

prigelbsli savo depozitoriams pirkti savoSzita Banka
loonus namus.

Szita Banka prigolsbti jumis suezodinti pinigus.
Norį kad jus būt umėt to Banko dopozitorius.
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4 PASAKOJIMAS APIE

Septynis Pakartuosius.
Verte S. Bležia

>

i _

2. Mirties bausme per 
pakorimą.

Iszejo taip, kaip palieija sa
ke. Keturis terroristus, tris vy
rus ir viena motore, aj>siginkla
vusius bombomis, pragariszko- 
įpis maszinomis ir revolveriais, 
sugavo prie paezios priovažia- 
vimo vietos, penktąją atrado ‘ 
ir suaresztavo konsperatyyisz- 
kame kambaryje kurio szinmi-

■V

nzsis-

9

f

>

Prie to užėjo ‘ 
pusiau-užpro- 

ir ginklu. Visi 
suvisai jauna- 

mecziai: vyresniajam isz vyru 
buvo dvideszimt asztimni me
lai, jaunesnieji isz merginu vi
so turėjo tik devyniolika metu. 
Teise juos toje paezioje tvirto 
vėjo, kur po suėmimui juos už
rakino, teise greitai ir kareziai, 
kaip darosi tame bemielaszir- 
dvstes laiko.

Teisme visi jienki

ninke ji buvo, 
daug dinamito, 
vytas bombas 
suimtieji buvo

buvo ra
mus, bet labai rimti ir labai už
simąstė: taij) dideli' ju buvo 
neapykanta link teisėju, kad 
niekam nesinorėjo bereikalin
go nusiszyjisojimo arba nudno- 
daneziu iszreiszkimu linksmy
bes pabraukti savo drąsą, l.y- 

Imvo ramus, 
kad apginti

giai ant tiek jie 
kiek reikia del to, 
savo siela ir jos <1 
tino migla nuo 
ir prieszginiaujanczio 
nio. Kartais 
sakinėti ant klausymu, kartais 
atsakinėdavo — 
prastai ir t ikrai, 
sejams, o statist i kams jie atsa
kinėdavo iszjnldynio delei ko
kiu tai ypatingu lentelių. Try- 
se, viena mergina ir du vyrai, 
padavė savo tikras pavardes, 
du atsisakė jas duoti, irtai]) 
teiRejams jie paliko nožinu- 
mais. Ir prie viso to, isztikusio 
teismo, jie iszreiszko ta su- 
minksztinta žingeidumą, kuris 
priskaitomas žmonėms arba hv 
bai sunkiai sergantiems, arba 
gi apsuptiems viena, didele, vi
sus praryjanezia mintimi. Žva
liai dairėsi, gaude koki-nors 
bėganti žodi, 
negu kitus — 
lyti, nuo tos vietos, ant kurios 
mintis apsistojo.

Pirmas isz eiles nuo teisėju 
atsisėdo vienas j>asi\a<lines — 
Sergejis Golovinas, sūnūs atsi- 
sakiuso pulkininko, jiats buvęs 
oficioriu. Tai buvo (lar suvisai 
jaunutis, kad ne kalėjimas, ne 
laukimas neiszvengiamos mir
ties negalėjo nutrinti sjialvos 
nuo jo žandu ir 
jauno, laimingo 
su jo mėlynomis akimis.
laika jis energiszkai gnaibo 
suvelta, szviesia barzdele, pi ie 
kurios dar nopriprato, ir neat- 
leidžiai, trindamasis irmirk- 
cziodamas, žiurėjo per įauga.

Tas dėjosi žiemos pabaigoje, 
kada tarpe sniego szturmu ir 
nuobodžiu žiemos dienu arti

ni unto 
szviesia,
arba dargi tik

I,.

stą igiai per

SAULE , f m. ---- --.. -.  -

PAJESZKOJIMAI.
Asz .Juozas Birsztonas pa- 

ioszkau Juozą Danilaiti Girdė
jau kad pirmiau gyveno De
troit, Mich, dabar nežinau kur. 
Turiu svarbu reikalu, meldžiu 
atsiszaukt.

Joo. Birszton 
Box liti PJainsvilIe, Pa.

NEI TAI SZPOSASs NEI 
TEISYBE. 

'
Spyrys buvo geras žmogus, 

mylintis savo motore ir vaiku- 
ežius, bet turėjo nepaprastu pa- 
junkima erzinti savo motor.’ jis 
būdavo tuoj ka szposais jai ir 
pasako; o dažnai sakydavo, 
kad: moteris pasaulyje nei tru
puti nėra ko verta; sakysiu vi
sai bevertos; arba jos yra ant 
žemes, arba neimtu, vis vien ir 
be moterų
mingas. Spyrienc. labai, už tai 
pykdavo, ir niekad neužsigano- 
dindavo isz vyro tokios kalbos. O J i 1 I • • • • • •ji ir

bimui.
Po nuosprendžiu,, -persisky

rus su apginojais, ii’ voiigiant 
ju bejiegiai siimisznsiu, gailiu 
ir prasikaltusiu akiu, apkalti
namieji duryse susidūrė' ant 
valandėlės ir apsimainė triim- 
pomis frazėmis.

— Niekis, Vasia. Greitai vis
kas jai s i baigs, 
neris.

-- Da asz, brolau, nieko, 
garsiai, ramiai ir lyg kad links
mai atsake Kaszirinas. Ir isz- 
tikruju, jo veidas biski jiarHu- 
do ir jau nesirodo 
destanezio lavono.

- Kad juos velniai jiaimtu, 
jog tai|) ir pakorė, — 
kai keikės Golovinas.

— Taip ir turėjo but j laukia
ma, —

— Rytoj bus apskelbtas nuo
sprendis galutinoje formoje ir 
mus pasodins sykiu, — pasakė 
Kovaleziuk, ramindama, f’.l 
jiacziai mireziai sykiu sėdėsi
mo.

Mūšia tylėjo. Pa skili tvirtai 
t raukės pirmyn.

3. Manes nereikia karti.
Vž dvieju sau vai ežiu priesz 

ta, kada teise terroristus, tas 
kariszkas apskriezio teismas, 
tiktais kitokioj su statoj, teise 
ir pasmerkė miriop per (iškeri
ma Joną Jansono, ūkininką.

Szis Jonas Jansonas buvo 
bernu pas pasilaikanti ūkinin
ką, ir nieku tokiu neatsižymejo 
nuo kitu panasziu darbininku 
— žiopliu. Kilmes jis buvo es- 
loncas, isz Vezenbergo, ir isz- 

‘ koleios melu, 
pereinant nuo vienos likos ant 
kitos, prisiartino prie paezios 
sostapyles. Rusiszkai jis kalbė
jo labai silpnai, 
min i n kas buvo 
vas, ii’estoneu arti nebuvo, tai 
beveik visus dvejus metus ty
lėjo. Matomai, ii’ abelnai jis 
nebuvo palinkės prie pasznoku, 
ir tylėjo ne tik su žmonomis, 
bet ir su gyvuliais: tylint girde 
arkli, tylint ji kinkė, pamaži ir 
tingiai judėdamas aplink ji,ma
žais žingsneliais, o kada ark
lys, neiižsiganedines tyla, pra
dėdavo kaprizuotis ir žaisti, 
tylint musze ji botagu. Musze ji 
žiauriai, su szaltu ir piktu in- 
irszimu, ir jeigu tas atsitikda
vo tada, kada jis Imdavo sun
kiamo padėjime pageriu, tai 
dasiokdavo iki paszelos. 'J’ada 
iki paežiam namui dasigauda- 
vo drožimai botago ir iszgaz- 
dintas, smulkus, pilnas skaus
mo, kanopų bildesys

prataro Ver-
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I’aieszkau
Cogeliute 
(Ibelites 

ginu 20 metu kaip Amerike. 
rfaij)gi jiaieszkau 
jia-žhislamu 
PadaĮskili. Jeigu kas apie juos 
žino meldžiu jiraneszt.

Paul Vaszkeliukas 
New Britain, Ponu. 
- . /

Paicszkaii savo brolio Tituso 
Gndaviczio
vieh arba Tony Gudavieh), 22 
motai kai ji Amerike. Gyveno 
New Philadeljihia, Pa., o pas
kui iszvažiavo in Waterbury, 
Conn. Paeina, isz kaimo Red., •

Apskr., Skaudvilės 
Vai., ir Paczto, Sidagiu Kaimo. 
Meldžiu atsiszaukt arba žinan
tieji apie ji, nes turiu labai

(t.102)

isz Meteliu
Dvaro, dau-

Agota 
Para.,pasaulis butu lai

veidu iszsi- ♦ savo geru 
Petro ir AlenosStatydavosi 

stengdavosi 
teises.

O Spyrys vis savo pakarto
davo, kad moterys 
visai be vertes. Jis tai darvda- 
vo ne isz blogosios puses, kad 
kam ka užkenkti, ne; vien tik 
kad erzinti savo moteri. Jis rė
mė visuknom moterų organiza
cijas; szelpe ju instaigas, bet 
moteris neatkreipė in tai savo 
domes, ir ji nepermano, kad 
ja. jos vyras tik tyezia erzino, 
norėdamas persitikrinti, ar jo 

is prie

prioszais 
apginti moterų

tinai maustė. Viena syki jis 
dargi greitai sujudino pirsztus 
i)- naiviszkai susiraukė isz ko
kio tai džiaugsmo,— bet ap
žvelgė aplinkui ir užgeso, kaip 
žiežiarba, ant kurios atsistojo 
koja. Ir beveik
žandu spalva, beveik be perėji
mo in iszbliszkima,
žemiszkas, mirtinas pamelyna- 
vimas; ii’ pilkuotas jilaukas, su 
skausmu iszsipeszas isz gusz- 
telos susitrauko kaip spaustu
kuose j>amėlyna vašiuose ant 
galo pirszt nose. 1
ir pa vasar i o linksmumas buvo 
tvirtesnis — ir begyjo kelotos 
miliutu pereitas jaunas, nni- 
viszkas veidas traukėsi link 
j >a va sa r i n i o d a n ga u s.

Ten gi, in
jaunute, i s z I) 1 i s z k u s i 
nežinoma, pagal jnaminti Mū
šia. Ji buvo jaunesni’ už Golo
vina, bet rodos senesne savo 
atkaklumu, juodumu savo tie
siu ir iszdidžiu akiu. Tiktai jos 
laibas, szvelnus kaklas, ii’ taip
gi laibos mcrgiszkos rankeles 
liudijo jos amžių; dagi tas ne
suvaikomas, kad tebėra pati 
jaunyste ii’ kas skambėjo taip 

' aiszkiai jos balsi', szvarame, 
užvestame be

is
Iinstrumentas, kiekviename pa
prastame žodyje, szauksmai, 
at idenganeziame jo muzikalisz- 
ka intalpa. Ji buvo labai isz- 
blyszkusi, bot no mirtinu bal
tumu, o tuo ypatingu karsztu 
iszbliszkimu, kada viduje žmo
gaus lyg kad uždegta didele, 
smalki ugnis, ir kūnas perma
tomai szvioeziasi, kaip plonas 
farforas.
sijudindama, ii’ 
ežiais, nej)utemyjamii 
judėjimu cziupinejo 
vidurinio deszines 
pirszto, ženklas kokio-tai nese
niai numauto žiedo. Ir in dangų 
ji žiurėjo
Unksmių atsiminimu, tiktais 
dėlto, kad kiekvienoje purvi
noje valdžios saloje tas gilus 
dangaus szmotelis buvo gra
žiausiu, szvariausiu ir teisin
giausiu — ii’ nieko neiszreiszke 
prie jos akiu.

Teisėjai 
gailėjo, jos gi nekėnte.

Taij)gi
dali e s s z i u r k s z e z i o j e 
sudėjęs rankas tarj) keliu, sė
dėjo jos kaimynas, nežinomas, 
pagal praminti Verneris. Jeigu 
veidas galima uždaryti, kaip 
k u rėžias d u riti, tai savo veidą 
nežinomas uždare, kaip goloži- 

u ž ra k ta 
žiurėjo

iszsiveržeWF ■

atsakyt i

nnivisz- (t.100
Ij

Bet. gyvenimo'

dangii, žiurėjo,
mergele,

balsi', 
garmoniszkame

l'i.le prieszmir- l<nip brangu
svetimo, pikto, 

žvilgs- 
atsisakvdavo at-

trumpu i, pa
tarsi no t i‘i-

jas 

jie

< 
pili i ko

iszreiszke ta

gaude
labiau žingeidi!, 
ir vėl tose mans-

iszreiszkimo 
naiviszkumo 

Visa

Ji sėdėjo, beveik ne
tiktai praro- 

i pirsztu 
yieta ant 

rankos

pasigerėjimo irbe 
atsiminimu,

i , 
Sergo,jo Golov i no

nesijudindamas, isz 
pozoje,

buvo, kada

Tada jis tyliai prisiszlie- 
Vernerio ir tas, ne-

mos mirties baimes ir tokio-gi 
[narsaus noro sulaikyti ta baimo 
ir neparodyti jos teisėjams. 
Nuoųjat ryto; kaip tik juos nu
vedė in teismą, jis pradėjo už
dusti nuo paskubinanezio szir- 
(lies muszimo; ant kaktos visa 
laika laszoliais liejosi prakai
tas, taipgi sukaito ir szaltos 
buvo rankos ir prilipdavo prie 
kūno, painiodami jo judėji
mus, szalti, prakaituoti marsz- 
kiniai. Vi rszgam t isz k 11
pyrimu valios jis prispirdavo 
pirsztus nedrebėti, balsas buvo 
t virtas ir aiszkus, akys ramios. 
Aplink savo jis nieko nemato, 
balsai pasiekdavo ji, kai|) isz 
miglos, ir in ta jiaezia migla jis 
siuntė inszirdusias jaistangas
— atsakyti tvirtai,
garsiai. Bot atsakius, jis t įlo
jau s užmirszdavo kaip ir klau
symą, taip ir savo atsakymu, ir 
vol tyliai ir baisiai kovojo su 
savimi. Ir taip patemytinai isz- 
kilo jame mirtis, jog teisėjai 
venge žiūrėti in ji, ir sunku bu
vo spręsti jo amžių, kaip lavo
no, kuris jau jmadejo iszsides- 
tyti. Pagal pasporla jam buvo 
viso 23 metai. Svki ar du Ver
neris tyliai pririeto jo kelius ir 
kiekviena karta jis atsakydavo 
vienu žodžiu:

— Nieko.
Baisiausia jam

staigai apsireikszdavo neap- 
kenežiamas noras rėkt i be žo
džiu, žverisz.ku pasiutusiu riks
mu.
davo prie
pakeldamas akiu, atsakydavo 
jam tyliai:

Niekis, Vasia, 
baigs.

Tr, visus apkabindama moti- 
niszka, rūpestingom akimi, liū
dėjo, sujudime penkta torroris- 
ka, Tania Kovaleziuk. 
kuomet neturėjo vaiku, ji dar 
buvo labai jaunute ir dailovei- 
de, 
bet iszrodo molina visiems 
tiems žmonioms: taip rūpestin
gi, taip be galo meilus buvo jos 
ž v i I g i a i, nu si szy ps< > j i ma i, 
mes. In teismą ji neatreipo jo
kios atydos, kaip in ka-toki su
visai paszalini, ir tiktais klau
sosi, kaip kiti atsakinėjo: ar ne
dreba balsas, ar nebijo, ar no- 
paduol i vandens.

In Vasia ji negalėjo žiūrėti 
isz nuobodumo ir tiktais paty
liu) laužo savo minksztus pirsz
tus; in Musin ir Vernora žiūrų* 
jo su pasididžiavimu ir gerbi
mu, ir veidą daro rimta ir su
koncentruota, o Sergejui Golo- 
vinui vis stengėsi perduoti sa
vo n usiszy pso j i ma.

-— Mylimasis, in dangų žiuri. 
Pažiūrėk, pažiurek, karvelei),
— mausto ji aj)ie Golovina.

Kas tai, Dieve
Kas-gi 

Paša kyt i

Greitai užsi-
lengva,

Ji nie-

ramiai atsake Verneris.

bėgyje

Iki

o kaij) jo szei- 
rusas, Lazaro-

kaip Serge,jis Golovinas, 
mot i na

bai-

T

Turėsiu prisiiaszyt, 
Prie susnidės doru moterėliu 

Ir ojti doros keliu.
Jau priužiau gana, ant svieto, 
Reike dabar ymties prie kito, 

O tos, ka buna paszelnsios
Tai buna, geriausios.

Ba. kaip smart pasilieki 
• Nuo visu darbu atlieki,

Vaikai namus turi dabot, 
Stuba. vaezit ir diszius mazgot.

Vienoje apigardoje apie tai 
ižgirdau, 

Ir net nusistebėjau.
Puiki užduotis moteries, 

O to suprast ne visi gales. 
Isz jaunu dienu bomeruoje, 

<1 ant senut ves už griėkus 
metavoje,

Savo vaiku neprižiūri, 
Pž tat paailgus naudos neturi.

I ’žauga ant vagiu,
Ir visokiu pi kt adam i, 

Savo dauszeles ižgano (?) 
O kėlės pragano.

Asz pirma niislinau, jog to
kiu motinu vaikai

Tai buna tikri aniolai.
Sziadien kitaip apie tai svar

stau, 
Ba. savo akimi matau,

Jog tai muilinimas akiu, 
Del kitu.

Geriause vaikelius grąžei nu- 
trvf rv J 1 v

Nuo pikto saugot, ir gint, 
Dvasios szventos iszmokyt, 

Ir dangų pripildyt.
• • *

Ten kur apie Szenadori, 
Ne labai toli, 

Merguczes gerkles geras turi

Kaip neseno i

ugnis buvo.
vaikai,

ant žemes Box 7H5

Tauragės

laikvsmoteris stipriai 
pažangiųjų moterų.

Taip besikivirezijaut 
tęsęsi.

Syki Spyrys, kartu

ilgai

su savo 
motoro, atostogų nuvažiavo in 
New Yorka. Szen ir ten, juodu 
po didi ji miestą, vaikszezioja, 
gėrisi dideliais gražiais na
mais; puikiais iszpuosztais lan
gais ir kitokiomis grožybėmis. 
Spyrys czion ii’ užsimirszo sa
vo paezia. erzinti; labai gražiai 
draugavo; o jo moteris didžiai 
buvo užsiganedijus.

Galop Spy rys

dideliais

pavargo be- 
vaikszrziodamas o kad praleis
ti. linksmai laika 
pasivožint i.

Priėjės prie vožėjo klausia; 
kaip brangus pasivažinėjimas. 
Vežėjas atsako: už viena va
landa laiko penki doleriai.

pa stebi
brangu važiuoti,

samane dar

Czion jam moteris 
kad bus j>er 
nes už du reikos doszimt dole
riu.

Tuo Sprys kreipiasi in vežė
ja ir pranesza kad jis nevienas 
esąs, bet su motore;
tuomet
dviese vežvsis.

Vežėjas atsake, už

9

tad kiek
reikės mokėti, jeigu

1 A

(.Antanas Gujdfi-

J', 
svarbu reikalą.

Konstantas Gudaviozia 
Box 77 New Philadelphia, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namai del trijų szeimj’niu, 

po K ruimus del kiekvienos 
szeimynos. Geri skiepai, van
duo ir kiloki intaisymai. Dvie- 
jos tinkamos del bile kokio biz

nam a i 
Snyder St., 

Minersville, Pa. Ant kito galo 
loto randasi teipgi namas del 
d vieju szeimynu, po 4 ruimus. 
Kas norėtu pirkti tegul krei
piasi ant adreso.

A d. Gegužis
Middleport, Pa.

SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAIIANOY CITY bn» kožna Utorai’nka 
30 E. Centre SL ant antro floro. 

Gliko valandos: 0 ryte Iki 9 vakare. 
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

nio. Yra tai kampini 
prie Pine Hill ir
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prisiminė,

moterį 
virszaus neskaitoma mokesties 
jis vežis abudu už penkis dolic- 
rius. /

Tuomet Sjiyriui
kaij) tik proga paežiu paerzinti 
ir sako:

— Dabar j>ati matai, kad net 
tokiam gražiam mieste, o mo
teris nieko nėra verta; nei už 
pavėži ui ma nieko neima. .

J. V. Kovas.

mer- I
J

in. lentų 
daržines grindas. Už ta, kad 
Jansonas, musza ark Ii, szeimi- 
ninkas musze ji pati, vienok 
pataisyti negalėjo, tai|) ir mete.

Toliaus bus.

Nors da ant szalpnosiu iszžiuri 
nakti važiavo,

T(ii rėkdamos vos galo negavo,
Visi žmonis isz miego jjabudo, 

Mistino, jog
Net visi iszsigando

O tai nelabai gerai
Jau kaip isz tos peczes 

ginus,
Tai tikros indi jonkos gyvos.

* • *

Pittsbuge ant stirnų neme- 
džioje,

Paezios net in stuba atvožlioio.
Per ka medėjai muszasi, 

Ir nagus daužosi.
O ka, bent fain stirneles4, 

O digtos kaip kumeles.
Nesonei szurum burum j>asi- 

dare,
Medėjus su stirna užsidarė, 
Isz to pasidaro roivokas, 

Tai szirdoles nekas.
• # •

Mano rūteles, pas vaitus ne- 
sivaikiokite,

Po dvideszimtinos nedalykite, 
Kaip tai nesonei tūla bobele 

apskundė vaikina,
Na ir užmokėjo dvideszimtine. 

O j kvaili, kvaili tįe vyrai, 
Jog neduoda in kaili bobai.

— O Vašia? 
mano, Dieve mano... 
man su juo daryti ? 
kas-nors — dar blogiau pada
rysi: sztai apsiverks?

Ir kaip ramus tvenkinys 
ausztant, atblieskias kiekviena 
slenkanti debesi, atblieske ji in 
pilna, meilu, gera veidą savo 
visokį staigu jausmu, visokia 
tu ketiniu minti. Apie tai, kad 
ja taipgi teisia ir taipgi pakars, 
ji suvisai nemanste — buvo gi
liai rami. Tai pas ja kambary
je atrado sandeli bombų ir di
namito: ir kaiji nekeistai,-—- 
tai ji sutiko palieija szuviais ir 
sužeidė in galva viena szpiega.

Teismas užsibaigė asztuhtoje 
valandoje, kada jau sutemo. 
Laipsniszkai nyko priesz akis 
Musios ir Sergėjo Golovino 
mėlynuojąs dangus, bet jis lie
pa rausvo, 
liai, kaip vasaros vakaruose, o 
susidrumstė, pabalo, staigai 
tapo szaltas ir žiemiszkas. Go
lovinas atsikvėpė, iszsitempo, 
dar du sykiu pažvelgė per lan
gu, bot ten jau riogsojo szalta 
nakties tamsa; ir tęsdamas 
gnaibyti barzdele, jis pradėjo 
vaikiszku žingeidumu peržiū
rinėti, kareivius su szautuvais, 
nusiszypsojo 
cziuk. Mūšia gi kada dangus 

nonuleidžiaht 
atkreipė jas 

kampan, kame ramiai suposi 
voratinklis po nežymiu spaudi
mu dvasiszko kuro; ir taip pa
siliko iki nuosprendžio npskęL
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA” .

Tie laivai yra nauji ir nioder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo Ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szel- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY, 

i New York.
arba pas vietinius agentus.

I

nes durjs, ir geležini 
ant ju jiakabino. Jis 
žemyn in lentų puTvinas grin
das, ir negalima buvo suprasti: 
ar jis ramus, ar begalo suerzin
tas, mausto ka-nors arba klau
so, ka szpiegai rodo teismui. 
Ūgio jis buvo nedidelio; veido 
braižinius turėjo smulkius ir 
garbingus. Lypsznus ir gražus 
ant tiek, kad primindavo mė
nesiena nakti kuf-nors pietuo
se, ant juriu kranto, kame ki
parisai ir juodi szeszeliai nuo 
j u, jis tame laike budino jaus
mu neaprėpiamos tumios spė
kos, neapveikiamo tvirtumo, 
szalto ir sziurksztaus vyriszkli
mo. Pats mandagumas, kuriuo 
jis davinėjo.trumpius ir tikrus 
atsakymus, rodės pavojingu 
jo lupose: ir jeigu ant visu kitu 
aresztantiszkas ploszčzius ro
dėsi neprideraneziu juoku, tai 
ant jo suvisai nebuvo matyti — 
taip keistu buvo ploszczius 
žmogui. Ir nors jias kitus tetro- 
ristus buvo atrasta bombos ir 
jiragariszkos maszinos,
Verneri tiktai juodas revolve
ris, teisėjai kodėl tai skaitė ji 
vadovu, ir kreipdavos prie jo 
su tulu nusižeminimu, taipgi 
t rampai ir aiszkiai.

Sekantis paskui ji, Vasilij 
Kaszirin, visas susidėjo isz vie
nos betyarkiszkos ir ’nepakelia-
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kaip 
szilta

mas pavasaris 
pirmtakuna, 
saulėta diena, 
viena valanda, bet tokia pava- 
sariszka, tokia jauna ir žeren- 
czia, kad žvirbliai ant gatves 
isz džiaugsmo tiesiog

t ‘7
28 Broadway,

e,jo isz
proto, ir tarsi žmones svaigo.
Ir dab#r, per virszutini, apdul
kėjusi, nuo pereitos vasaros ne- 
nuszluostyta Įauga buvo maty
tis labai keistas ir dailus dan
gus: isz pirmo žvilgio jis rodė
si palszas, lyg durnais aptrauk
tas, o kad žiūrėti ilginus, jis 
darėsi melsvesnis — vis skais
tesnis, vis labiau neaprubežiuo- 
jamas. Ir tas, kad jis neatsi- 
skliejo visas isz sykio, o tiks- 
liszkai slėpėsi dūmeliuose ne
permatomu debesiu, 
meiliu, kaip mergele,. kuria 
myli, ir Sergejis Golovinas žiu
rėjo jn dangų, gnaibė barzdele, 
cziupinejo tai viena, tai antra 
aki\su ilgomis pūkuotomis

jamas.

dare ji

aki,su
Mgkstiehomis ir kį-tfti privers-

iK

o pas

nenusiszypsojo ty-

užgeso, ramiai 
akiu in

v»

Tania

J 
žeme,

Koval-

DAKTARAS H0DGEN8
PhlUdellpMa 

IJittoeBejuii ir ChroBloka Lig* 
Eikit* t«a kur Mate tikri kai SMh 

aite tvirta rodą Ir atsakanti rnadlka. 
llszka gydimą, per daktara kuriaturl 
daug metu pasekmingo praktlksvlmo, 
Gydimą ka aplalkota nuo manta yra 
tvarantuotML

Jalgu esate silpni nerrtukl ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklta pas mena ir pas
laptingai pasikalbėsime. Lankti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptranktas lie
žuvis. užkimimas Ir sunkumas po. val
giui, gezai, svaigulis, silpnumas ulr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ugoe, isiberimal, papuoskoe, 
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydime.

Silpni vyra! ar pajėgos juau jaunu
tes Jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar Štokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

RumatlsmM visokiuose ęsdejimae 
se, teippgl isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime. 1

Ar esate servuoti Ir trots nuode ja, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant va
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti. Iszbliazkusis ir 
iszberlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydtlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, tsztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir spedales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Isiaiszklnslu kokis skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonee nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti per 
garsingiauslus Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bund 
kožna Sereda ir jo ofisas lenais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofiso* valandos 
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.

Kaina 35c. 
aptiakoM 

■ i—....... ...........ii,r
Kūdikiai mėgsta jii!

fiet kuomet jie yru labai jauni ir dar ne
gali k ui bot i, tuomet jų akys kalbu už 
juos-—-tik pastebėk it kaip jie užsidegti 
džiaugsmu* kuomet motina paima bonku 

BAMBINO 
peg. S. V. Pat. Biure.

PastebOkit jtj pastangas nuryti SUt, aka-

¥

Jie net prašo daugiaus!

niaus) viduriu paliuosuotojii, kokia tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir ji# yra 
ieng'
sial I Motinos—Jus nežinote to gmagumo 
jausti malonumi), pasitikėjiinq ir užsi* 
ganėdlniriiiį, jei jųa nenaudojate Bambino,

lengviaiiBitf* vienok veikia pasėkiu i ilgiau- , 
šiai! K ‘ J, ‘
jausti malonumi), pasitikėjiinq ir užsi* 
ganėdlniriL’i, jei jųa nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, tnier*• « • A 4 . a • A * t *«•»»'** •

Mipio. .Mietrok Ritinukl rainiai, nes hu 
clu rytu kūdikiu vAla bus linksrnaa

zintu, įtiktu—tai yru tikri žeklai vidurių
* * -M I. 1 . A A a * B a * B « X £ 4 fe ■> a 4 fe B JT A 1^* 4 1 U h k I .1 I fefe afe . « fe ■ fe Kužkiet^imo. Miegok ftiųnakt ramiai, 
auAtum ‘ *
kai visuomet. Bambino atliks tavo darbų t «■ 4 tlL'.i nV.twi I | *

F. A D. RICHTER ft CO.
ir atliko gv-rul I

I ~ 
104-114 S». 4th 5t. Brooklyn, N, Y.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

*. , ’ ‘T •> ■' 1 I* •' ■' •”ė ■ ■ ,,J‘-

Butu*!* daktaru kariumenaj*.
Gydo vinokla* liga*.

Priima ligoniu* Iki 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
211) <N. Main St,,SliQpandpah-l

i*
U 4 ■■

k '■ 11, 
j

Vienoje vietojo buvo kokie
* ten mainai, 

Ir 75 doleriu pyiedai, 
O tai nedyvai, ba tai buvo 

terp Lietuviu, 
Torp kuriu atsiraiidu viso

kiu nieku, 
Apie tai paliksiu aut toliaus

tini atsiras dnugiaus.
- 1 '■o—'*”      J' ”■ ' *    * 11

SZVENCZIALJSIO3GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

*

''"f V
i -

Visas pilnas npraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prisiuptimu tiktai 25c.

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

♦,.* m ijimi i :4 i
>. f

Puiki knygele.

4

CUNAR D
LIETUVON IN 10 DIENU 
per SouthaMpton aut Milžinu laivu 
Vienatini* vandeniu kelia* Lietuvon 
Aquitania

5.__

Apleidžia New Yorka ka* Utarninka 
Greita* pornCdimna Southam p t one.

Lietuviai ypatisrkal lydėti 
In Hamburgą 3 klcsu $103.50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISE LIETUVOS 
Beda ant laivo Plllavoj važiuojant 
in Southamptona if ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelczlausl laivai puNaulyje.
Informacija* apie preke* Ir reika

lingu* doknmentu* del inzkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra 
viena* Justi mieste ar apiellnkeje.

CUNARI) LINfc.
S6 Broadway*, f

Now YorL
A *

Mauretania
Berengaria

M"

No. 44 BROAD ST.
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Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi
visokiems

lutidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
preke. Teipgi 

automobiliu*
.jausia mada.
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksito POMNINKĄ tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
333*335 W. Centre St., Muhnnoy City

ATS n SK TIK 11.60

«

I I
f

*1

T

J, 1

f

SAULE ...

ŽINIOS VIETINES;
< <Suimtoje pripuola 

kalto Prasidi»jimo Szv. P. Ma- 
• • ♦, rijos.

Ne-

— Kt‘t mesdeszimts 
du pamaltlos Szv. Juozapo lio- 
tnviszkoje bažnyezioje prasi
dės Nedėliojo. Dauge kunigu su
važiuos in pagialba prahasz- 
cziui aprūpint parapijomis.

St'iioviszkas musu
Maha- 

Martinas Bon-
Minersvilles at

neš laja diena 
prisiekeiia ant

žystamas ir gyventojas
nojaus ponas
< I i nskas
lanke redyste,
I»ribuv<> su savo

pamaldi! Pasznkiniu ir*

ISZ

*

valaib

pa

------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
h

II ; , | • Il
1 PETNYČZIOJ 7-ta DIENA GRUODŽIO »į
8 ' '__________ - 1

O fĄU*l Raiiklo ir apyniu del 15 gor- \| 
ežiu naminiu alau* 
kaip padaryti ir prialuntIma apmoka- 

Gerlausla ntambi trajanka GOc 
Pup1ai*zkai 

Truk-

bu pamokinimu

me.

| ga i les 
ockaieziu.
f Mare, mylema

Baleziaus,
n ly ežios,

2H>

pat i Jur- 
sztorninko, 717 

mirt' vio-

Iii it®
s1

III 
«
s

a 3308 NARIAI R
15
iii

arba 6 pakolei už $3.30. . ,
35c arba 6 pakelei už $175. Truk- ’ '• ' entie 
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. miolikta valanda Seri'dOs ry-

I
Knyga "Daktarą* Namuose" F 
Kantiezko* |1 25. Garsas Dieno* Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikam* po 25c.
Gyvenimą* Szventuju Jfi.50.
Altorius Maldų Knygele,

$1.00. |a^ sirgdama

UNION NATIONAL BANKO8

I
ii

1 h-
ii

I O1923 KALĖDINIO KLUBOVelione
Aukso

Maldų Knygele, senove* 
smagu* d rūkas, prasto atidaro po 75c. 
Mlnk*ztu abparii *u kabe >1.60. Celu- 
loldo atidarai* $1.50. Vainikėli* mažu
ke prasto abdaru 65c. Coiuloido $1.50, | )(1

* • I*ai*zkams I

Paliko 
su-

Mlnksztu abdaru >1.25. F ‘ ‘ 
poplero.* 30 gatunku. tuzinas už G5c.

M. J. ŽUKAITT3.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

kėlės sanvaites. 
gime Lietuvoje 39 me

tai adgal priimdama in Ameri
ka bndmna mergaite,
dideliam nnliiidimia vyra, 
noli Pel ra ir dnkrelia .Mariute.

Petra ('ipliszki 
Mikola Jersev

■ria l’dilikienia d'a- 
I .aidot uves

JONAS M. CISARIKAS
Jlre laaaraacs Agent

Atdraadilu (loazurlnlu) Namai, 
Taverna, Naminius Rakandui, 

nuo Ugnlea. 
Qerlaialoie Kompanijose

BIS W. Mahanoy Avė, Mahanoy City 
■■■VMMHIIVPVWMMWHnni •«*••• a**ire«w*« ••<•*>•«« »ee V i ?

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.

Parūpinu Pasz-
Lietuva.

Priimu pinigus saugiam 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dieno* kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytam* -kainoms,
portus keliaujantiems in 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raižykite apie kainas o gau
site teisinga atsukimu. Adresuvokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Lieta rinkai draborlii

K. RĖKLAITIS
Laidoj* Numirėliai pagal 

a*uj*a*i* mada Ir mokslą 
Tari pagalbininke mot are.

Prieinamos preke*.

ll< Weit Bpruee Street 
MAMAJtOT C IT T, FA.

Bell Telephones No. 14*

CAFITAIj FTOCK BUS.MB.O0 
BenHm ir Profits |SX«,14<.60

Mokama aatra procentą ant sudėta 
ptell*. 2*roeaata pridedam prie jua 
ptelgw 1 Battle ir 1 Liepos, nepal- 
MB* ar ataeaaat parodyt knygute 
ar bo. Maa aorlm kad Ir jus turi- 
tamat reikale sa musu banka, 
paisant ar malas ar didelis.

Beakai adaras na* 9 ryte Iki 1 
popiet. Bubėtomis 9 ryte iki 12 vai.

.................. -
H. BALL, Prezidentą*.
Gaa W. BARLOW, VIce-Prez. 
Jos. E. FERGUSON, Kasteriąs.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

br<»li lis
I Irrrin III., ii' 
( 'it \ ir ses< 
ma k\ rjr.
atejnanczia Srreda. Graborius 
Sukala nekas
Wills.

at si bus

užsienio laidotu

I’illiedeli Pol ts\’illos sli
de bus perklausyti apie 200 ap 
likau! u aut cit iželis popieru.

Marijona Kinkieiie (dnk- 
317 \V. Mabanov 
Asldando ligon-

I

i t e Si riel k u ) 
avė., randami 
'aiteje, km- buvo padaryta ant

į jokios pasekmingai operacija.
Jonas 

metu jaunikis, 
tai \ iemiolika

Maeziuleviezia, 22 
sirgdamas tik- 

dienu ant užde
gimo plaucziii, mirė Panedelio
nokti. Velionis gyveno po No. 
303 W . Markei ulvczios. Pali
ko mot ina,

I net uvoje;
du brolius ir t ris 

( du brolius 
Motirjn ir Vinra Malianojiii ir 
dvi srsmis (Ina Januszionienia 
lirJrva I >amba ark ienia abidvi

seseris

Ivi st‘s 
JrV;|

J g\venanezios Port (’arbon. Pa 
guber., Mari- 

‘jampoles paw, Iszlandž.iu kai 
mo. I ’rigulvjo

1 Smili draiigv sies

i

'ėjo isz Suva Ik u

prie Lietuvos 
Szenatlori je.

■ La idot u ves atsibuvo
Į r\ta po 
j 'Traška m-k

I ‘eidamas nuo i repu, M i- 
kolelis Vaselinin, ŪOj \V. Pine 

! nlyczios, vienuolikos
mimo, i 
baisei ;
i r

Kot vergo 
direkcijo graboriaus

< o.

I mot u sc
ant peeziaus, 

galva 
daži n ri

hitaike 
apsidegindamas 

\ rida. I
I \ a i ka namie.

: Union Xal ional Bankas
Pel n vežioję iszdalino 9.”),(>7S.(I.’I

savo 3.308 kosiu-
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dolerius del
i merių kurie prigulėjo prie l\a- 
i ledinio Kliubo. Kaip kam bus 

linksmos Kalėdos, bet tiejei ka 
iieezedino turės t uszczins ki- 
szcniiis.

I *n 1>1 i k įneš 
užsidarvs ant szveneziu 21 
Gruodžio lyg 7 Sausio. Studen
tai lures pnikes vakacijes.

Szvento Jono blaivinin
ku draugyste laikys savo poky
li atejnanti meta 
Kožnas žino apie 
pasilinksminimą tosios drau
gu ves ant kurio suvažiuoje 
daugeli sveteliu isz visu aplin
kiniu.

I g

1

Laidoja kunui numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Publie.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubae, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame 
kolektavojame randas. Parūpiname
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
mm • __ T>_

namus,

t u ros

inoksiaiiK's 
szveneziu

21 Sausio, 
ta,ji metini

Parsiduoda sztoras . su 
buezerne su 
ir stubos kuriami* 
dasi. Stabas g 
v<<t ir galima gauti lysa ant il
go laiko. Ateikite nuo 6 isz ry
to lyg 9 valandai vakare ant 
vietos kur biznis randasi, po 
No. 720 E. Pine ulvczios.

visoms intaisoms 
biznis ran- 

alima parauda-

TEMYKITE'

(D24

Isz priežasties štoko vien- 
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas.

TUT rb lr« z%vr /^14’vr XXTn4>A«v
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iszdalinta negu kituose metuose— didesne
tai rekordas 1923 Kalėdinio Klubo UNION NATIONAL Banko.

Dauginus nariu negu pirma suma

i
GatsiVas pinigas pralinksmina kiekvieno Kalėdinio pirkėjo szirdi. 
suteikia didesni- džiaugsmu tiems kurie naudojosi tą proga del ihgyjima pinigu del ' 
Kalėdiniu reikalu priesz laika, o’prieg tam da didesni džiaūgsma tiems kurie dali 

tu pinigu paskire del pastovingo T’aupinimo Skyriaus.

( I

£

zTie pinigai i
i

Del visu nariu szio metinio Klubo; vėliname viso giaro isz jusu pasekmes, 
jusu Kalėdos buna linksmos ir laimingos.
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1924 Kalėdinis Klubas atsidaro 10 Gruodžio 
Galite dabar prisiraszyti musu Banke.
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Union National Bank
>

, ' 4

Centre & Main Sts.

e
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Mahanoy City j Pa.
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