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Isz Amerikos Ne vesk dvinutes ba papulsi in 
beda kaip szitas žmogelis. 
Philadelphia.

r

Vogė idant duoti paežiai 
dovana.

Chicago. — Robertas Scot t, 
motu neturėdamas pinigu 

savo

J >

nusiminta

80S

— Per netikė
ta persiskyrimą nuo savo pa- 
czinles per pelikes valandas, su 
kuria pabėgo in Elkton idant 
slaptingai apsix.est, in kur vi- 

jaunos kvailnkes bėga, Jo
nas M. Bannister staigai suti
ko jaja prie rotužes. Pribegiąs 
prie josios, apkabino ir buezia- 
vo, bet manoma paczinle pra
dėjo rėkt gvoltu ir szaukti pa- 
liuijos. kuri ja united i arešta
vo jo. “ 
nes, juk 
locna paezia o ne svetima, 

apsivedžiau ’ r i

Ąedi ares'Zta- 
Ka jus norite nuo ma- 

bueziavau savo 
nes 

penkes 
szauke iuir- 

jojo savo gy

li jszkino 
“O kaip 
su kuria 

užklausė palieije. 
atsiliepe

asz

1 i

i i

garse i juoktis 
Asz ne esmių ta- 

bet busiu tavo sesu- 
abudu pasisveikino

70 
t u

ant pirkimo dovaneles 
paeziulei, nuėjo 'in kroma pa
vogė kelnes, bet likos suymtas 
por detektyvą ir uždarytas ka
lėjime. Ant palieijos sake: 
“Pavogiau kelnes, idant gale- 
tali juos parduot o už aplanky
tus pinigus nupirkti dovaneliu 
savo paezei ant Kalėdų. Mano 
pati gyvena Detroite ir nežino 
apie mano beda, nes pribuvau 
in czionais jeszkoti darbo ku
rio neaplaikiau ir tikėjosi ap- 
laikyti nuo manes dovanelia.

Nelaimingos Kalėdos New 
Yorke.

New York. — Kuom dides
nis miestas, tuom jame randa
si daugiau vargo ir nelaimiu 
laike szveneziu, nes vargszai 

jog negali juju
szvenst kaip ir kiti, kurie ant 

aszaru pakalnes turi 
daugiau kaip kili, nusižudo ne 
kaip kensti nedatekliu ir szir- 
dies skausmus.

Taigi, per Kalėdas czionais | 
nusižudė apie dvideszimts pen- į 
ki vvrai inoteres ir merginos Iszsirito isz grabo gyvas; ga- 
isz visokiu priežaseziu. Jonas 
Brown priesz at ėmimą sau gy
vasties parasze gromatelia: 
“Sorgų ir neturiu darbo, bus 
man lengviau numirt ne kaip 
kensti bada. Linkiu 
linksmu Kalėdų.
Jack Rosen, 19 metu, 
truciznos ir mirė tuojaus, nes 
buvo nuo visu apleistas ir ne
turėjo jokios pastoges ir teip 
tolinus, panaszei padare 
ti.
Lenkas nužudė savo paezia, te
ta irjvaika ir pats save. Su

degino jojo lavona.

szios

? t

«

visiems 
Sieratukas 

nurijo

ir ki-

su jaja 
valandas adgal 
szias Jonas.“ A 
venime neniacziau, 
pana Ethel Painsley 
vardas tavo moteres 
apsivedei
“Edita Painsley, 
jaunavedis. Tada dvyne Et be
los pradėjo 
szaukdama: ' 
vo pati, 
te,” ir
szirdingni, nes \ ienas kito ne
pažinojo priesz tai. Po valan
dėlei jeszkojimo dingusios pa- 
cziules, surado jaja^ sedinezia

I ant geležinkelio stoties apsi
verkusia.

vosi in kalėjimą.
Draugai

iszkirto gera
Detroit, Mi<;h. — 

Fra no Martino 
szposa kuris F rimui iszejo ne
laimingai. Pranas taji vakara 
už daug prisėmė munszaines ir 
krito girtas kaip negyvas. Jo
jo draugai nežino kokiu būdu 
gavo graba, paguldė Fra na in 
ji ir nuneszia namo, pastate 
prie frnntiniii duriu, užskam- 
bino ir nuėjo namo. Kada po
ni Franiene atidarė duris 

“lavonas”

namo,

gy-
iszsirito isz 

grabo puldamas jirie kojų sa
x’o prisicgeles, kuri nesvietisz- 

... ,. |kai sustaugė. Kada atsikvote-"esttield. Me. -Kelios <11.-Į • • „,lv„

nužudė
jos motina, savo

kruvina
vietos
riams, kaimelio

tuvėse ir
laido

jo ir iszgirdo savo vyra krio
kiant ant grindų, užpylė ant 
jojo viodra vandens, o Pranu
kas manydamas, jog i n puolėjog
in upia, tuo iszsiblaive. Ant ry<| 
tojaus apskundė ji už nepado- 

pasielgima ir dabar Fra- 
kalejime per 

Priesz sudžia 
negerti

iru
1 na s

t ris
pakutavos 
menesius.

daugiau
munszaines.

’ prižadėjo

uos adgal tūlas lenkas, po su- 
amerikonintu vardu Snoxv, isz 
nežinomu priežaseziu 
savo žmona, 
teta ir tetos lakos metu šuneli,
paskui ir pats nusižudė, Tokia 

tragedija nepatiko 
amerikonams farme- 

gy ventojams 
Nei vienas nedalyvaxo

jis buvo tik dvieju 
valdininku užkastas farmos 
lauke. Bet Kalėdų ryte, spėja
ma Itpie 5ta valanda, ameriko
nai atkasė kuria, atvilko per 
sniegą in lenko narna, kuris bu
vo užkaltas, ir indėje k ima te
nai, ji sudegino, tuomi isz- 
reikszdami savo pasmerkimą 
žmogžudžiui. Valdžia jeszko 
kaltininku, bet labai silpnai, 
nes visi kaimelio gyventojai 
pritaria lenko paniekinimui ir 
sunku isz ju ka nors gauti.
Turi didelia “sunkenybia 

savo gyvenime.
Detroit, Mich.

Butleris, 63 metu,'yni barbe
nu, bet užpakalije szapo vary
davo munszaine kuria parda
vinėjo savo kostumeriams. Ka
da ji palieije aresztavojo ir 
nuvede in suda, Elijoszius mel
do sudžiaus Keidan idant ant 
jojo susimylėtu, 
turi “sunkenybia >v
nimo. Kada jojo užklausta ko
kia tai būtu sunkeitybe, Elijo- 
szius pasakė, buk turi paeziu- 
le kuri svere 482 svarus, o 
prick tam yra tėvu dvieju poru 
dvynuku.

“Isztikruju žmogeli, 
sunkenybe yra didele, cjkie na
mo ir būkie geras per szeszis 
menesius, norį to^iu būdu pa-

> >

— Eiijoszius

nes> > ir teip
savo gyvo-

•u

tavo

lengvinsiu tavo 
bia.M

a ‘ * .. ''

('< sūiikeny-

Gavo muszt savo paezios kam- 
barije ir da užmokėjo kasztus.

Brooklyn, N. Y. — Priesz sli
džia Page stojo Adomas Ko- 
ezius, kuri apsjiunde jojo pa-
cziule už sunfuszima su gumi
niu paipa. Koeziuviene liudi
jo, buk Adomas atėjo in josios 
bedrumi kerszindamas jaja už- 
smaugimu, o kada gynėsi 
priesz ji, tasai pagriebė gumine 
paipa, užduodamas jai keturis 
ypus per peczius. Advokatas 
Adomo apreiszke, jog ne mo
tore gavo su paipa tiktai Ado
mas gavo gerai pliekt nuo sa
vo prisicgeles, o kad liudiny- 
kai prisieginejo prieszais vy
ra, todėl sudže ji nubaudė ant 
užmokėjimo sūdo kasztus.

Kada Koeziuviene apleidi- 
nejo suda, aplaikius 12 dole
riu už liudinimą, atsigryžus in 
stovinczitis draugus Adomėlio 
paszauke: “Negana kad tam 
btflvoniii iszperiau kaili, bet 
da sudus man už tai užmokė
jo.“ ♦

Draugai praneeze 
Adomo advokatui,

I 
* 
I 
♦ I I 
♦ 
♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦
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Padaro cukriu isz kornu.
Apvertimas kornu ant euk- 

riaus yra naujauses būdas isz- 
rastas per vaistini kemika dak
tarą H. C. Gare isz Washingto- 
no. Isz buszelio kornu dakta
ras Gore padaro 33 svarus gero 
cukriaus.

Pralobo, po tam atidavė savo 
bizni kitiems.

New York. —- Dasidirbias 
turto verties ant trijų milijo- 

Jonas Borg, ap- 
prasitrauke isz

savo biznio pavesdamas ji sa
vo trims draugams, 
mas, tegul dabar 
parodo ka 
pradėjo

liu doleriu, 
buk

sakvda- 
jaunesnieji 
Kada Borg 

ant Wall ulv- 
czios/aplaikydavo ant sanvjfi- 
tes po keturis dolerius, o vaka
rais lankvdavosi in mokslai- 
ne. Nors neturi jisai auksžto 
mokslo, bet per savo apsukru
mą ir paezeduma surinko mil- 
žiniszka turtą daejas 42 metu 
amžiaus.

ga Ii. 
dirbt i

nuo stalokuris atsikėlė
ėjimo namo.

, trys kiti
sužėrė gulin-

szia revolverius
4 4kus pasakė

apie tai 
kuris ap- 

reiszke sudžiui ka girdėjo. Pa- 
licijaritas nubėgo paskui mo
teria, atvedu in sudu kur turė
jo sugražyt pinigus-ir aplaike 
30 dienu kalėjimo už neteisin
ga liudinimą h’ Jjįreiva prisie-

/

17 pamiszeliu sudege de- 
ganezioje prieglaudoje.

Chicago. — Septyniolika su
augėjusiu lavonu likos suras
ta grimh‘siuosia sudegusios 
prieglaudos del pamiszeliu ku
rie radosi Chicago Stati* Hos
pital Dunnings, tuojaiis už- 
mii'sliji*. Palieije surinko dau
geli t uju nelaimingųjų 
laike ugnies iszbegiojo in visas 
szalis 
do. 'Terp žuvusiu randame pra 
vardes keliu atejviu kaip: M i 
kolas Led vitas, 43 
tiekus Sviczkoczius 41 metu ir 
Charlesas Allaby.

Cgnis kilo 
boilerio skiepe, 
visi valgi* pietus,

griuxVsiuosia

kurie
!<%•

bet keliolika da nesiira

metu, Vai

nuo
rr

inkaitusio 
Tame laike 

o buvo juju 
apie 690, terp kuriu kilo ne- 
iszpasakytas sumiszimas, dru- 
tesni mindžiojo 
idant iszsigaut isz 
ganezios peklos.

Jau nekarta valdže praneszc 
ligonbutes virszininkams buk 
toji prieglauila buvo netinka
ma del paikszu ir kad jaja pa
darytu saugesniu, bet po lai
kui uždarvti tvaria kada isz 
jojo pavagi* arkli. Teip visa
dos atsitinka czionais Ameri
ka, kada kokia baisi nelaime 
atsitinka, tai pradeda visokes 
slieetvas, tyrinėjimus 
surasti kūno tame kalte 
viskas apsimalszina po laikui 
ir vela viskas ejna po senovei.

silpnesnius
tosios dc-

idant
bet

Szuo nuvede motina prie 
užmuszto sunaus.

Knoxville, Pa. — Liūdnas 
Kalėdas turėjo 
were, kurios 
nuėjo imulžioti i/likos užmusz-

ff R

ft

katalikiszkos

Drebėjimas žemes nesugriovė 
stovyla Orleano paneles.
Szis stovylas Orleano Pane

les (St. Joan of Arc) kuris sto
vi tuojaus prie
bažnyizios Yokohomoje, Japo
nijoj, visai likos nddalipstetas 
per paskutini baisu drebejima 
žemes, bet. bažnycze 
griauta lyg pamatu.

likos su-

jojo

Franci je, —

W. 0. BOCM0WNAI, PrM. A Mff
F. W. B0CM0WSK1, A«iWr

BZ VISU SZAŪU
' ' B

Sniegas nuslinko nuo kalno, 
užmusze 9 ir užgriuvo 

miesteli.
(’hambery,

Tukstanczei tonu sniego nu
slinko nuo artymo kalno prie 
Roselando užmuszdamas ile
x’v nes v pa t as o daugeli su žei
di).

Berne, Szvaiearije.
Le Eepey,

Prie 
sniegas nuslinko 

nuo alpejiszki kalnu ant mažo 
miestelio užgriaudamas ji vi- 
siszkai. Ant gilnkio gyvento
jai buvo pasirengia ant prisi
artina nezios nelaimes apleis
dami savo gyvenimus in laika, 
bet pora senuku kurie nespėjo 
iszejti, likos užgriautais.

I 
i 
i

Szaltis varo vilkus in miestus.
Palermo, Italije. — Isz prie

žasties baisiu szalcziu kurie 
užėjo po visa Sicilije, vilkai 
isz artimu kalnu pradėjo atši
lau k i net in miestus, neszilami 
kas tik pakliūva iii ju nagus.

12 žmonių žuvo drebejime 
žemes.

Meksikas. — Dvile-v že

baisiu 
visa

ft 35 METAS I 
i

Lengvai atėjo, lengvai iszejo.
McKees Kocks, Pa. — Kada 

trisdeszimts vyrai buvo apse- 
dia prie stalo czionaitiniain ho- 
telije loszdami pokeri, keturi 
banditai juos užklupo ir api- 
plesze kimia ant dvieju tuks- 
taneziu doleriu. Vienas isz 
banditu radosi tarpe kazirnin- 
ku,
novos su liksiu 
Vos atidaro duris 
banditai inejo, 
ežius pinigus ant stalo ir atki

lu kazirnin-
laba linkt i ” din

go tamsumoje nakties. — Len
gvai pinigelei atėjo ir lengvai 
iszejo.

Tulsa, ()kla. — I)u banditai 
užklupo ant Goldberg Loan 
Co., paimdami 30 tiikstanczius 
doleriu pinigais ir deimantais.

I

Mielaszirdingas sudže apdo
vanojo vargszus.

Palieijos ma
gistratas perkratinėjo teismą 
dvieju vargszu kurie pavogė 
bonkute pieno stovinezia prie 
namo. Vargszai neužginežino 

pieną, bei sake, 
dienas pri- 

Bostono, ne
turėdami pastoges ne pinigu o 
pilvas buxo tuszczias ir spy
rėsi savo. Ana diena pei‘nakvo
ja prienienęj tūlo namo, aki

T

ant

Now York.

Vargszai 
kad pavogė 
jog priesz kėlės 
buvo pekszti isz

kėlia paregėjo stovinezia bon- 
ka^piono karia terp savus pa
sidalino — vienas'isz ju .tarka
vo kariumeneje laike svioti- 

bet darbo niekur 
negalėjo surasti. Slidžios szir- 
dis suminksztejo ir vietoje nu
bausti vargszus, paleido juos 
ant liuosybcJs, duodamas kož- 
nam po doleri 
“Linksmu Kalėda.
su aszarOmis padėkavojo mie- 
laszirdiflgfiųi sudžiui, * pasiklo- 
niojo gilei • ir iszejo jeszkoti 
tolinus gilukio. •

nes karos,

su volinimais
Vargszai9 >

galvon kliuvo; pasidarė visuo
tinas ennideris ir kirvio teko 
paragauti kas areziau
net ezeimyninko žmonai. Visi 
svecziai insiuto priesz szeimy- 
ninka ir santarmiai stojo ko
von: kas emes ginklo vietoj 
suolą, kas suolo kojas, kas dar 

SzeiinvninkiLS 
“pasitraukė” — užkopo ant 
augszto r brauningu gynės nuo 
prieszu: kelis szuvius paleido 
per lubas, svecziai — moters 
ir vyrai — spruko laukan kas 
pro langus, kas pro duris. Szei- 
myninko troboj liko viskas 
augsztyn kojom apversta ir 
visi nauji langai iszmalti. Tuo 
tarpu jnaneszta milicijai, kuri 
nukrapszte* szeimyninka nuo 
augszto ir iszveže szaltojon, o 
kruvinai sužeistuosius du vai
kinus ligoninėn. Ūkininko R. 
troboj dabar rudens vejai laks
to: visi langai iszdaužyti, tro
ba tuszczia.

ka nutveręs.
pasitraukė”

buvo, M
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Alberta ( 4ar- 
19 metu sūnūs 

I i Im o i v/n»i i u'/ , 
tas per truk ima karabino. Po 
atsilikimui atbėgo szuo namo 
ir per savo nepaprasta pasiel
gimu ir lojimą, davė moteriai 
dasiprasti, jog 
paprasto atsitiko.
moterį* nuėjo paskui szuni in 

girraite, kur szuo nu- 
prie tosios vietos 

kur sunaus lavonas gulėjo prie 
dratines tvoros. Matyt vaikas 
norėjo perlipk pei* tvora, kad 
tame vamždis karabino likos 
patrauktas per dratus o szu- 
vis pataikė in nelaiminga vai
ku.
Užsinorėjo jam kitos paezios 

dabar sėdi kalėjime.
Freeland, 

areszlaxojo 
gyvenanti 
Jeddo už

kas tokio ne-
Ant galo

li rt ima 
vede ja ja

Suplakė vyra, turėjo ji pabu- 
cziuot, bet vyras bijojo ejti 

namo.
Nex\' York. — Ant pasi- 

ikimdimi) Antano Traskaueko, 
10 metu, gyvenanezio ant West 
38tps ulyczios, buk jojo pa- 
’ziule ji lankei suplakdavo be 
mažiausios priežast ies,
oacziule Valerijų likos atvesta 
in suda ant iszsiteisinimo, .dol 
ko su juom teip pasiolgineja. 
Magistratas Levine iszklau- 
ics abieju, paliepė Valerijai 
pcrpraszyt Antana ir ji pabu
čiuot i. Valerijų • pabueziato 
nuskriaustąjį vyra susiraukus 
ir su liepsna akysia iszejo na
mo. Antanas pasiliko sude, o 
kada jojo magistratas užklau
sė del ko ne ejna namo, Anta
nukas su baime atsake, buk 
bijo ejti, nes jojo prisiegelenes 'Nft 
jam už tai nedovanos. Palici- 
jantas ji nuvede namo. Pore
le apsivedė szeszis metus ad
gal, bet n no pradžių ėdėsi torp 
saxes kaip kate su szunim.

Pa. — Palieije 
V. Bozilulevicziu 

mažam 
svetimotervstia ant 

paliepimo pirmos paezios kuri -a 1 a

kaimo liję

pribuvo Kalcdiinakti isz*Fila
delfijos. Bozdfcluvicziurt vede 
pirma savo moteria szeszi me
tai adgal Filadell'ijoi, nes per
siskyrė be sūdo, prižadėdamas 

do- 
ant josios

Bozdolevicziua

Trvs

moteriai mokėti po szeszis 
lerius .ant sanvaites 
užlaikymo. »

metai adgld Bozdele-
viezius apsigyveno Jeddo ap- 
sivesdamas su jauna mergaite, 
noaplaikes 
mo nuo 
ežiu les.

9 

pirmu persiskyri- 
savo pirmutines pa- 
Fž taji darbeli likos 

Įjasoilt’tas iii ‘‘yzyseziu” ant 
pakulos. i

Senuke nužudyta su plaktuku.
Hartford, Conn. — Su su

daužytu pakausziu su plaktu
ku kūjis gulėjo artimoje vi
sas .■ suki*uvylus, likos surastas 
lavonai nas/zles Mares - Munn
sell, 73 metu, per josios kaimy
ną Joną I). Ran, kuris senuliu* 
buvo užpraszos aut pietų per 
Kalėdas. Kada nesusilaukė jo
sios litejhant Ran nusidavė in 
josios stuba, bet senukes neuž- 
tiko gyyds./Sthboje buvo yis-

i 4•^ZysCZlU

josios stuba, bpt senukes neuž-
i • t ja isSiL. it! • i *

kas iszavdyta, matyt vagys 
jęszkojp pinigu o nesi^adia ko 
jėszkojo, nužudo senuke idant 
juju neisžduotu.

— Williamui Pa- 
iszyminejo

Iszmete kate per langa — 15 
dienu in kalėjimą.

Nifxx* York 
storiui kas tokis
užkandi isz kiszeniaus, kuri at- 
sineyzdavi) in darbu. Nutarė 
pavaktuot kas tokis butu, ku
ris teip yra iszalkias, kad net 
clrxso isz kiszeniaus iszymti 
maistu. Ne ilgai lauke pasisle
piąs, nes atėjus
iszkrapszte Wiliamo pietus isz 
kiszeniaus. Williamas pagrie
bė kate už sprando ir iszmete 
per langa isz treezio laipsnio. 
Taji darba mate kiti darbinin
kai,
aresztavojo AYilliama 
jam už tai padovanojo 15 die
nu in kalėjimu. ir

didele kate

praneszc pa lie i ja i kuri 
, o sudže

Sonora, 
ka žmonių žuvo drebejime 
mes, kuris atsibuvo IJuasabas, 
kuris likos visiszkai sugriau
tas. Keturesdeszimts namu su
griuvo mieste Granadoje. Ble
des įjadafyfa ant milijonu do- 
torio. ’

Apskelbė nauja rusiszka cara.
Paryžius. — Ant ^suvažiavi

mo isz visu '■ szaliu Europos 
daugybe rusiszku ponu kurie 
pritarė inonarkizma,
idant Rosijoi vieszpatautu ca
ras, iszrinko didi rusiszka ku- 
nigaikszti Cyrylu kaipo atej- 
naneziu caru Rosi jos, kuriam, 
prisiege isztikimysta ir su- 
szelpima idant ji pasodyt ka- 
nuogreieziausia ant sosto.

tai yra

Isz Lietuvos
%---------

Geriau netekti pinigu ne kaip 
nemilinezia pacziule.

Rokiszkis. — Atvažiavus isz 
Kauno vaikinas J. Aleksevi- 
czius, nusipirko Rokiszky sau 
mergina. Supirko jaunajai lai
bus, žiedą, užmokėjo už szliu- 
ba 50 litir, parsikvietė in ves
tuves savo tėvus isz Latvijos, 
bet nakti priesz szliuba — din
go, nežinia kur. Jaunajai dide
li nuostoliai, bet ir jaunajani- 
nemaži, — bet jis j u nepaisė. 
Tikroji to pabėgimo priežastis 
nežinoma, bet spėjama, jog 
mergina mylėjusi kita jauni
kaiti: Aleksaviczius tai suži
nojęs tik ta nakti priesz szliu
ba. Žinoma, geriau turėti 300 
litu nuostoliu, negu visa gj've- 
nima nelaimingai gyventi.
Amerikonas parode ‘ ‘ kas tai 

asz.“
Gižai. — Lapkriczio 

ežia atsitiko szi istorija,
kaimo ūkininkas R., anot žmo
nių — amerikonas ir “prie 
skatiko,“ žmogus vedes'ir jau 
nebejaunas, 
vakaruszkas kelti, 
susikviesdavo isz visur jauni- 

Ano.
Tokias vakaruszkas jis isz- 

kole ir Lapkriczio 25 d., be ko 
kita pasirūpinės, 
liains ir degtinėlės butu, 
kausze pora jaunu vaikinu pa
kele kivircza, o prie kivirezio 
rados ir pesztynes. Szeimyiiin- 
kas taros reikia pesztukus ra
mint ir, pasigavęs rapniko 
emes juos taikyti. Kai pasiro
dė rapniko nermažą, jis emes

Suymti pleszikai ir žudintojai.
KaunaS. — Plesziku ir žmog 

žudžiu, pagautu paskutiniuoju 
laiku saraszas.

Buivydas Kurtuvėnuose. Du 
broliai Boguczauskai Kurtuve- 
nu valscz. Du broliai Szulcai; 
vienas brolis szulcas ir vienas 
brolis Bogucziauskas nuszauti 
o likusieji broliai Bogucziaus
kas ir Szulcas patalpinti kalė
jimam Brolis, Vainauskas ir 
Lippkis (Szi^iuliuose), Skri
do Ii s Apolinaris Lygumose, Pi’ 
vorius Linkuvoje Gakszevi- 
czius — žmogžudys Radvilkisz 
kyjo nužudo 1918 m. 
Sžvagždi, 
žmogžudys Szaukenuose Spa
liu m. nuszove savo giminaiti, 
Augustas Morkis — žmogžu
dys nuszove savo broli Kur ozo
nuose 29-6-23 Sobanskis Leo
nas pleszikas pabėgės isz Pa
nevėžio Kalėjimo, Slimaszka 
Julius, Czepas Vladas ir Vasi- 
lauskas Juozas Kurszcnuose, 
Jonas Briedis, Stulgis Motie
jus ir Antanas Linkuvoje, Ka
zys Batūra ir Albertas Butri- 
kas — žmogžudžiai 7-8-23 ,m. 
Radviliszkyje

rVaėiliauskas
Jorta

papjovė savo 
pamote ir sudegino, Edvardas 
Bineviezius Drausmes Batali
jom) 2-11-23 m., 
gumose. Roikauskas — pleszi-
ku vadas užmusztas.

Josickas Ly-

25 d.
To

Carry, 
Munnsell,

Už “gera rodą” gavosi in 
kalėjimą.
Ind. — A V altei'is 
locnininkas ininio,

buvo nubaustas anb‘50 doleriu* 
ir kasztus sudo^ už tai kad da
vė. Marei- McDonaldienei, kuri> 
gyvena jo’jo name, rodą kaip 
laikytis sziltai. Rodą buvę to
kia: “Ejkib misis in lova, jei
gu nori suszilt, o jeigu tas ne- 
pagialJĮjos tai mane pasi- 
szauk.”

Tokia rodą MunnseUo nepa
tiko dorai moteriai, 'kuri ap
skundė locnininka už toki jo
sios nužqninima.

tai

sios nužeprinima. Miiliiisellis 
pririege, jo# daugiau niekam

Į uodą vi nes jokiu rodu.
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Trumpi Telegramai.
, į /

Scranton, Pa. — Vincų?- 
kas Capp isz Dunmores,’ trijų,
metu senumo, sudege ant smert 
per apsivertima gazinio pe- 
cziuko.

Hazleton, Pa. — Vagys

ir

labai mėgdavo 
in kurias

kad svetc-
In-

insigavo in Szv. Mikolo slavo- 
ku bažnyczia Treskow paimda
mi pinigus isz dozių ir subjau
rino vidurį bažnyczjos.

tos mirų

H.

New York. — Per szven- 
29 žmonis nuo mun- 

szainos, o 264 nuvežti in ligon- 
butes.

Louisville, Ky. — Plytų

<1

krautuve Hughes & Co. sude-
go, aplankydama bledes ant
$500,000;—22 ypatos likos su
žeistos.

PARSIDUODA
MINERSVILLE, PA.

Naujas budinkas 54 per 200 
pėdu didumo. 30 ruimu, szto- 
ro ruimas, su gyvenimais, di
delis garadžius vieta del 50 
automobiliu, ir didele sale. 
Parsiduos už prieinama preke. 
Atsiszaukite per laiszka ar 
ypatiszkai ant adreso.

ir didele sale.

kirvio ir pasileido juo šzvais-
tytis: kam pirszta nukirto kam

Chas. A. Gildemcyer 1 * ■"

232 W. .Wood St., ’ .
(t.105.)
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Su sziuom Nauju Metu veli- 
del musu milemu skaity- 
“ Saules

šio pasivedimo, sveikatos, lai
mes ir to visko kas ko troksz
ta ir kad juju troszkimai iszsi 
pildytu.

Taigi pradedam sziuos me
telius su nauja vilczia, naujeis 
darbais, vargais ir nelaimėms 
nuo kuriu ne vienas negali ap- 
sisaugot, nes tai tokis gilukis 
sutvėrimu ant szio svieto. Bet 
turėkime vilti, jog turėsime ge
resniu permaina savo gyveni

me, nes be vilties, žmogus ne
turėtu noro ant nieko.

žiūrėkime 
kovokime

viską kas via 
kini sau, jog musu gyvenimas 
bus geresnis, <» nors ir apimtu 
mus vargai, nuliūdimai ir pris
paudimai, bet neszkime juos 
kantrei lyg pabaigai szio gy
venimo. O kada užbaigsime sa
vo uždnotes ant szios aszaru 
pakalnes, gal Dievas susimy
lės ant mus ir apdovanos ka
ralyste dangaus iii kuria visi 
tikimės nuejti.

Aržiu jums milemi skaityto
jai už platinima 
jusu gerus
aplaikome 1 ukstanezeis 
kuriu dasiprantam, jog 
le” 
nes
si mes isz m ilsu puses uzgana 
dyt visus o ant atejnancziu 
Kalėdų atsiunsti jums da di 
dėsiu* dovaneliu

t
į <
■ ■■
<

J

Įkalei 
tvirtai.

in atejte 
prie.szais 

blogo, prižade-
r
!■)

v,

V V
<

:£

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Marion, Ill. — Kucziu dieno
je fodoraliai agentai, su pa gei
bu. keliu desetku Kin Klux Kla 
no nariu, bandė apvalyti ller- 
rina ir visa Williamstown vals. 
nuo saliuninku ir gorimo in- 

j staigu. Keliose vietose jie net 
lv susiszaude su savininkais.

Apie 86 salinusi tapo uždary
ti. Bet Kalėdų diena, su dingi
mu Kluxsu, vėl salimui durys 
atsivėrė, kad szialpus anglia
kasiu pinigus. Lietuviai ir ki
tu tautu mainieriai, 
dės, rodė, kad jiems 
‘4 nuspjaut”.
liūną, sakoma, stovėjo apie 80 
fordukn ir kitokiu karu, o ju 
savininkai triukszmingai szven

Kristaus giminia viduje.
nebando

saiiunus uždaryti. Jie labai py
ko ant federaliu agentu už me
džiokle.

— Soredoje Szv. Kryžiaus 
bažnyczioje likos sūriszti maz- 
gi i mo t e vystės gc ra i 
panele Jplijo Derželaicziute su 
Ignacu Gdanioc kuris yra mo
kytoju Imblikineje mokslaine- 
jo cziouais.

žinoma

Pas

nes visi

gave po- 
valdžia 

Priesz viena sa-

te
Vietos valdininkai

Sūnelis generolo Wood padare
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Pi Ii pinuosi a. Wood, 
milijoną. doleriu ant

New Yor-

Tarp 
pasidarė di-

1 sz
au

Saules 
velinimus kuriuos 

o 
4 ♦ V k

yra jusu milemu draugu — 
tai jusu laikrasztis. Steng

milijoną doleriu.
Per spekulacije bondais ir 

szerais sunns general guber
natoriaus 
padare
geldos W all St root, 
ke. O kad W ood yra pulkinin
ku amOrikoniszkoje kariume- 
neje ir tokiems yra uždrausta 
užsivmti tokia
todėl valdže dabar tyrinėja ta- 
ji visa atsitikima ir kaip rodos 
jauna Wooda nubaus.

geinblerysta,

Fitchburg, Mass. — 
lietuviu czionai 
dele sensacija, kuomet paskly
do žinios, kad Kazimieras Vil
kas apskundė Antanu Bagdo
nu. ant $15,000 už paviliejimu 
nuo jo paczios.

Vilkas vra 38 metu amžiaus 
vyras, o Bagdonas jau baigės 
43 ir turi savo paežiu, teeziaus 
Mikienei jis geriau patiko, ne
gu jos tikras vyras. Mat, anot 
tos pasakos, uždraustas 
sius visuomet gardesnis.

Vilkas, Vilkiene ir Bagdonas 
pasipažinsta da nuo jaunu die
nu Rygoje. Mikas 
Amerikon 1011 metais. Vie
niems metams praslinkus jisai 
nusiuntė szil’korte ir savo pa
ežiai.

va p

lesne 
riu.

Pasilik i t > veiki ir 
sn sziuom Nauju Metu 

•—Redvste “

sveiki

Kalvndo-

linksmi

prohibicijo.s 
das R. Q. Merrick pataria ger
ti europiszka guzutia, tai kas 

pagedo

Jau .jeigu va

....   ■ "to**" 1"        « <1^11. * m     JI Aw.-mi   —

Szimo Kalba Laike 
Vestuvių.
(Monologas.)

> y i

I

mėsos ir įjukii, nes jai iszpuo- 
la puse gyvuliu ir tvartukai, 
be viso to, ji savyje drūta’, dar
bo nebejauti, ne sziepdante ir 
l(*ta, nekaltu, kaip toji žąsele 
stud int uosius žąsiukus iszpcre- 
jusi, o da gėdisi vargsze. (Uos
to taboka ir szluosto prakaitu 
nuo kaktos). Tu gi, Kunigun
da, sulig tėvu Preiksziute*, 
Ivg vyro Glambiene, g: 
vvra ne stabu 
margai žemes, kaip ir prie ta- 

ir arkliu pora, ir galviju 
pora ir, rodos, trys parsziukai, 
kurie o 
v on, 
je esant,

musi!
linketumet

dora sziam garbingam 
susirinkimui,
jam, ir jai, ir abiem drauge, ir 
tėvams, 
rims, 
minei, kad visuomet gyventu 
ir szeimininkautu geroje svei
katoje, kad pavyktu pasidaugi
nimas ir arkliuose, ir vaikuose 
ir visuose kituose galvijuose, 
irkvykianezioje biaurybeje, ir 
kanapose, ir linuose, ir vilnoje, 
ir plunksnose, ir visokioje szl- 
lumoje, ir kad ar tai pievoje, 
ar tai rugiuose, ir avižose, ar
ba ir vėl kad ir žirniuose ras
tu sau smagumą, žiūrėdami, 
kaip tatai auga, noksta, eina 

kluonus, pankui mugen ir 
pinigais in 

už tuos gyvuosius il
ia i priperku, žemes

ir

ir motinoms, ir sese- 
ir broliams, ir visai gi 4

I

i
1

se
ga va i 

prie jo tris
Glambiene,

, <>
Zakrastijonas Szimas, drū

tas raiidonnosis; ilgu pilku 
szvarkeliu, apsijuosęs ■geltona 
juosta, kailine kepure užsimo
vęs, su gumbuota lazda.

Mano mieli,

raudonnosis

ves,
|i

— tai, sutraukus kru- 
geroje meilėje, 

neliecziant
arba kitaip sakant,
dant kits kitam antausiu

mieli nesakykite, 
kad... Ne visus Aukszcziaiisias

apdovanojo 
savo malonėmis, ir kaip mato
te prie sziinies 
paukszczio snapu
diirsiu prie žydo jermulka taip 
lyginai ir prie musu

Port Washington, Pa. 
mus žiemos kaip ir da nebuvo, 
vietoje sniego, lankei palijo, 
oras puikus, kaip vasara. Dar
bai nusilpnėjo, bet girdei, kad 
po Nauju Motu pasigerins. Pa
rapijos veikalai yi’a pagirtini 
lies skolos neturime,
isz vien darbuojesi ir gyvena 
broliszkai. Randasi czion 20 
szeimynu ir tiek pavieniu. Bet 
terp tojo mažo būrelio musu 
tautiecziu atsirado ir viena po
rele kuriai butu labai reikalin
ga poni Baltruviene ar Tara- 
daika, kaip atsilankys, tai 
priežaste pamatys. O gal pasi
seks sutvarkyt, juk tvarkingas 
gyvenimas yra daug malones
nis ir naudingesnis.

— Atsisveikinant su Se
nais Metais užėjo nepaprastas 
krutėjimas terp žmonių': vieni 

paežio neszdami 
pasveikinimus 

savo giminiu 
lauke 
ežiu varpu bažnycziu ir fabri
kiniu szvilpiniu, 
vieni kitiems laimingu Nauju 
Metu. Kiti bėga 
iszmelst i
Msi tai atjauto, nors nekurie 
būdami karezemosia 
skambaiiczius varpus, pradeji 
stikleleis skambinti 
m i: “ Ura, Ura !” - 
kino Naujus

naujo svetelio, kaipo

Meszpats lygiai

hodega, prie
ir, dar pri

SU

bėga ant 
linksmus del 

ir draugu. Msi 
12 valandos skamban-

vėlindami

in bąžnycze

— v icim h 
isz musu bus tiek stiprus pe- 
cziuose, kad lengvai gales nesz- 
ti pusantro karezio žirniu; ki
tas vėl gali būti, tiek stiprus 
kojose, kad jo neparbloksz ir 

gorezi us, t reczi asa i
toki liežuvi, kad

žodžiai isz jo kakarines pilas, 
nel\ ginant,

kaipo ir kitokiu turtu padid 
jimp. Tu gi, .Jonai, 
tai, kad pirmasis

degtines 
vėl gi turi

kukuliaikai KiiKiiiiai su 
spirgaisi ir žodžiai ne bet ko- 

sii gudriais 
pasemtais 
vanduo 

dažniausiai paimtais isz 
proto bei kadencijos.

k i -- 
mais, 
kaip isz

pagražini- 
isz knygos, 
szulinio, o

savo

Dievo palaiminimo. ”

priperku

m
da paskui gyvais
kamara,
gainiui
sklypą ir vėl prasimano gyvų
jų ir jau pusėtinai, praturtėjo 
ir žeme ir gyvuliais ir vaikais, 
ilgai laimingai

santarve- 
y pa tos. 

nesiskal-

judu iszvest i J n. gerus szrimi- 
ninkus, turtingus ūkininkus ir 
susilaukti paguodo isz vaiku,

e-
i 11 si t.emek

musu gim
dytojas, Aižomas, žlugo per bo-1 garbingai mirtų, amžiname at-

i garbingai mirtų, amžinamo 
at ilsyje džiaugtųsi dabar ir vi
sados, ir ant amžių amžinųjų 
amen!!
Sulietuvino Jurgis Kasiulaitis.

< > 
kieno

bu. u
Žemes jisai turėjo rojuje — 

kiek tik jo szirdis geide, gyvu
liu — daugiau negu kiek buv 
mates, ganė jis juos
tiktai norėjo pleriuje; kur tik 

ten kirto
džius, keliu taisymas jam ne 
rupejo, valscziUL arkliu neda 
vi nėjo. Ir butu taip

panorėjo, sau m p

mirtų

sau sode•I

gyvendami

NUOPADEKAVONES 
MUSU SKAITYTOJU.

f*

Siuncziu jums szirdinga pa
jos ir po sziai dienai, .jei ne bo dokavonia už prirtiuntima teip 

kalendorių,
knyga ir sienini, už ka tariu 
aeziu. Lai Dievas jus su szei- 
ni) nelems užlaiko prie geriau
sios sveikatos kad nepaliau- 
tumet darbuotis del visu lietu
viu labo.

Saule” 
velande, Ohio, tai yra 

kol gyva busiu 
“Saule” nepaliausiu skaityti, 
nes tai yra smagiguses laik- 
rasztis isz visu lietuviszku iž
dą vysezi u. Su pagarba.

Ona Nerkevicziene.
Los Angeles, Califoniije.

bos žingeidumas.
Ir vis tai nukentejo per mo

teriszke, būtent, per J ieva, ku
ri pasidavė gudriai žalczio pa- 

Tokia tai turėjo nito- 
miisu gim.lv- 

kartu su savo 
ramvbe ir ne

tai vrapuikaus(Isztraukia 
uosto taboka).

Sziose sztai vestuvėse, szi- 
toje karezemoje apszcziai yra 
ir vyru, ir bobų, bet nei \ ienas 

nesugebes ir trijų žodžiu 
reikiant suderinti, kad 

lai k v 1 usi
tvarkoje, ka tai reiszkin, pade- 

egzeltabunt,

i szgi rd ia 
> 

sza u k dė
visi svei-

Metus, pasitikda-

lindai. T 
skauda pirmasai 
tojus Adomas, 
u k i u, turtais ir 
delei kita ko, tiktai todelei kad 
jis buvo lepsze ir, atleisk jam 
Meszpatie jo nuodėmes, gre
mėzdas.

Jeigu jis butu laikės .liesa 
paklusnų

jį*, kaip reikiant, geru ma
dų butu jai aiszkines skersai 

daryti visokius sau gerai ir 
perspėk savo pacza Kunigun
da.

Be .keiksmu; be kaulu laužy
mo, be akiu badymo, tinkamai, 
kaip dera szventoje moterystė
je, reikalui isztikus, iszaisz
kink ar diržu, ar 
arba/kad ir kumsztimi — tik
tai politiszkai, ne 
t i klupai, kurie, kad tik kiek, 
tuojaus už 
piniiczio.

Ir tu, Kunigunda, gerai insi- 
esti vyro tęi- 

ir jeigu 
kada pastebėsi, kad tavo vy
ras aikvoja skatiku, kad per
daug geria, arba daro tai, kas 

daryti,

o

j lis u 
kaip 
,|IO

Pradėjau skaityti 
kada, gyvenau da Kli- 

22 me-
4 4

prideranczioje18 (Irimdžio 
sugrvžo 

So. Bostono 
mas
žiavo in 
vu

ra
at važiavo 

metais. nn tojo
ir asz pats dariau.

— Parapijomis.
tai a ilgai ir 

Saule”
’’ arba ‘‘Ims 

nors jums imk ir
k i m
pergesme, ’ ’
iszumszk visus dantis...

Tau, Rauliene, padekim, 
barnis netinka, nes žinoma, bo
ba ir malu na perrėks; bet kas 
kita riksmas, o kas kita kalba. 
I^ita moteriszke turi liežuvi ir

i i

nuodėmės.

PAJESZKOJIMAI.
Fitchburge 
atsilankv-

trumpai, iszlavines 
me 
M 
nugaros

Asz Antanina Griszkoniene, 
po tėvu Lazauskiute pajesz-o

kau savo drauges Mares Ko- 
szuloniutes kokia 30 metu kaip 
amerike. Paeina isz
gub. Seinų pa v. Miroslavps 

Tol k imu 
Tegul atsiszaukia ant 

(t.107)

terp juju. Ji-tok is “
sai pataria, jeigu kas turi ger
ti ir be to negali apsiejt, tai 
vėlu k tegul
arba szmugleriuota guzute isz 
Anglijos, Kanados ir kitur ne 
kaip gerti trucizna munszaine. 
Nors szmugleruota guzute yra 
prasta, bet ne teip keiksminga 
kaip toji, ka czion Suv. Valst. 
iszdirbineja kuri yra siimai- 
szyta su visokia trucizna.

Yra tai tikra teisybe, nes Ma
ha noju i randasi kelios moterė
lės kurios indeda in munszai
ne “karbaido” kuri angleka- 

prie

t !

negali
geria pargabenta

Sinkevicziaus 
musu Lietuvoje 

Gyvenant

“kar baido” 
sei degina lempu kesia 
darbo. Jau nuo tojo sztopo, tai 
tikrai žarnos puikei dega, pa- 
naszei, kaip anglekasiu lem- 
pukes.

11.1 ■ 1

Lietuvei jau nekarta pirko 
negardžių “pajų” 
davinėjo visokios
Už tokius pajus pakliuvo in
beda vienas bendroves sąnaris 
kaip raszo Sandara:

Gruodžio 18 d. adv. F. J. 
suaresztavo Petra

Kazlausku,
Amerikos ir Lietuvos Audi- 

” Kaltinama.

kokius par- 
bend roves.

l i

Bagoezius
‘ J.

i i

mo Korporacios.
buk Kazlauskas pavogęs isz 
draugijos $31,000.
Bishop tuojaus padare pradi
ni perklaiisima ir pastate Kaz- 

po $10,000 kaucijos, 
kol bus galutinas pernagrine- 
jimas.

Anot Bagocziaus, 
kas suorganizavo 
korporacija ir pardavinėjo jos 
szerus (pajus). Jis buv 
zidentas ir paskirdaves 

perdetinius 
kurie

pirmininką

ml'eisdarvs

lauska

Kazlaus- 
virszmineta

es pre
lx orpo- 
tokius 

nenpsi-
racijos
žmones, kurie buvo 
szviete ir netinkami vesti kor
poracijos reikalus. Pats ir jo 
agentai, anot Bagocziaus, par
davė šzerii už $90,000, tankiau
siai atsiliepdama^ in lietuviu 
patrijotiszkuosius jausmus ir 
gimtines žemes meile. Esu arti 
8000 dalininku, kuriu didžiu
ma pirkus szeru už $100 ar ma
žiau.”

Palauksime truputi, o 
rjerns lietuviams kurie inkiszo 
savų paskutinius dolerius in 
panaszes 4 4 Ixjnd roves ’ ’ t i e jei 
4 ‘ pa jei ’ ’ 
dūrins.

neku-

4 4 bendroves ” 
skaudžei sujudys vi-

Kartu su ja ant vieno 
laivo atvažiavo ir Bagdonas.

Gv vendamas
Bagdonas tankiai 
davo pas A’ilkus in sveezius.
Galu gale Ai įkas sakosi paste
bėjęs, kad tarp
Bagdono pasidarė jau perdaug 
draugiszki šaut i k in i.

Vėliaus Bagdonas iszparda- 
ves savo turtą, palikes 
paežiu, ir iszvažiaves

kur tuojaus pas 
ji nuvykusi ir Adlkiene.

paczios, 
Burlingtone

jo paczios ir
Suvalkų

lington, Vt.,

savo
iii Bur-

laivu “Ameri- 
isz I Jotuvos gerai 

lietuviams žino- 
J. Sinkv\ iezia. Jis iszva- 

Lictuva 4 Liepos lai
I ja iatlian.

Džiaugiasi pamatęs Lietuva, 
teeziaus Lietuvos valdininku 
pasielgimą nupeikia taip pat, 
kaip ir visi amerikieeziai — 
kaip raszo Keleivis.

Kadangi jis senas bostonic- 
tis, tad susitiko ir su visiems 
bosloniecziams gerai pažinsta- 
mu J. Smelstorium, kuris inda- 
ve visiems geru linkėjimu. Isz 

ai pasakojimo
Smelstoriui

nepergeriausia. Gyvenant su 
szeimyna ir gaunant apie $20 
menesyje, nekokie ten jam py
ragai, o pagialbos isz niekur 
gaut negali. Kadangi Smels
torius yra Kaune paszto valdi
ninku, tad inprasze 
vieziaus, kad 
per spauda ir 
kad amerikiecziai 
pinigu laiszkuose;
cziant pinigus laiszke niekados 
negali būti užtikrintu, kad ne
prapuls. Jis pataria siunst pi
nigus per paszta arba per ge
rai patikimas instaigas, kurios 
persiuntimu pinigu 
Siuncziant paūžtu,

iszraszvt Alonev 
nacijas; to impa

rt šusiklaidins

J. Sinke- 
jis persergetu 
vieszu žodžiu, 

n esi mist u 
nes siun-

užsiima.
isados rei-

kia aiszkiai
Orderiu apl 
darius, siuntiny 
ir pinigai nebus iszmokami.

(Smelstorius dirbo Sa u les” 
redysteje 1908 mete ir yra ži
nomas del daugelio gy ventoju 
Mahanojaiis aplinkinėje.) —R.

i 4

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drucziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už 4 4 Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
cziau kaip už kokiu dvieju' me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdąrymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems praneszi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunati 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei-
kalingu rokundu.

I,
4*

iszleistas po 
Teismas bus

t ra ūkia 
eikalauda-

Už apleidimu savo 
Bagdonas buvo 
arcsztuotas ir pargabentas at
gal in Fitchburga, sako Vilkas. 
Dabar jis esąs 
$2,000 kaucija, 
ateinanti menesi.

Negana to, Vilkas 
Bagdonu teisman, 
mos isz jo $15,000 atlyginimo 
už suardymą szeimvnos.

Kas del paczios, tai Vilkas 
sakosi vis dar ja mylis ir no- 
rifs priimti ja pas save atgal, 
tiktai Bagdonui jis nedovano
siąs. —4 *

Tamaqua, Pa. -

kada ju-

K. ’ ’. 
f

Netankei 
duodasi girdot, idant tėvai su
lauktu tosios garbes
ju mylemas sūnelis liktųsi 
kunigu. Tosios garbes 
džiaugsmo sulaukė musu skai
tytojas Ponas Karužiszkis ir 
jojo mylema prisiegele kada 
juju suuus Antanas priėmė ku
nigystes sakramentu 22 diena 
Gruodžio. Nedėliojo 30 Gruo
džio turėjo iszkilmingas pir
mas miszes Szv. Petro ir Po- 
vylo lietuviszkoje bažnyczioje. 
Tevelei aplaike pirmutini pa
la i minima isz ranku savo Šil
imus ir szimtai žmonių. Apie 
antra valanda po piet buvo isz- 
kilmingi pietus, svetųineje po 
No. 108 Broad uliezios ant ku
riu buvo sukviesti daug gy- 
miniu, pažystamųjų ir priete- 
liu.

Jaunam kunigui vėlinamo 
laimingos pasekmes itht dva- 

, o tėvams su
laukti auksinio jubilejaus ir 
antro palaiminimo nuo savo 

paaukavo

Tosios ir

siszkos dirvos

šunelio del kurio 
teip daug.

Juo-Mount Carmel, Pa. —
zfas Grindaitiš, 21 metu, likos 
sužaistas per automobiliu ir 
nuvežtas . in Ashlando ligon-
buti. Grhuhiitis gyvena Cen

K ' / ...tralijoį

pav.
gmmo ir parapijos,
kaimo.
adreso

Mrs. M. Griszkouis
Box 6G Gilberton, Pa.

Asz Pranas Demikis pajysz- 
kau sftvo tikros sesuos Agniesz 
kos Demikiutes, apie 
kaip Amerike. 
gub., Agiszkiu kaimo,
viszkio parapijos. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso.

Franas Demikis

14 melu
Isz Suvalkų

Vilka-

(t. 105)
305 W. Centre St.
Mahanov City, Pa.

SKAITYKITE SAULEt

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES 1N AMERIKA?

2629 Lietuviai atvazuos in ežia 
•zi meta.

Leisk musu rasztinei Kaune pa
gelti jusu giminėms iszgauti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono. 
laukti del vietos,
Cunai'd Linijos laivakortes, nęs 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu
ropos kas kelinta diena. Cunard 
laivakortes yra geros kelionei 
ant laivu Aquitania, Berengaria 
ir Mauretania, greieziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Aine-

Nereikia 
turintiems

rikos. Del dauginus iuforinacios 
kreipkitės pas musu vietinius 
agentus arba musu rasztiineje.
CUNARD LINE, i

25 Broadway, > Į
Newport.

n

o*

%

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS. > 

Barusia daktaras kariumenaje. 
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte. 
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
215 N.' Main St. Shenandoah.
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WITH <Vltlo Draugystes^ del 
M r IU iMmokejime ginigv Ugania- 
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MV1TU Knygele Draugystėms, del 
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Kaubriam aog ' »ttdgu ant 
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W. KCZKAU8KAS-C0., 
? MAMANOT CITT. PJu
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isztikruju kaip malimu,‘‘bet isz 
to malūno nieko neiszeina.
žmones susipiet usioji 
vestuvese! Paklausvkite 
kalbos, kuria, žadu

O 
czion 
mano 

ežia jums
pasakyti, tik duokite szen in 

decziaurankas buteli, kad 
iszdžiuvusia gerkle

g?
prideran- 

cziai pa.vilginti. Juk jus žino- 
kaistnnt, 

;reicziau kaip 
audeklas ant saules, kaip linai 
jaujuje, kaip nuplautoji žole 
vasaros kaitroje.

(Pertraukia kalba, geria).
Jauna vedžia! Tu,

Glamba, ir tu Kunigunda 
Preiksziute! Judu abu paeina
ta isz ūkininku szakines ir esa
te ka tik palaimintu, sutuoktu! 
Tu, Jonai Glamba, ir tu, Kun-
O’ 
kas 
dviem szventoje suvąinikavi- 
mo szkilmeje, asz judviejų su- 
vainikavimui užžibinau žva
kes, asz gi ve! ne kas kitas isz- 
kasiu judviem duobes kapuose 
— galesite ramiau 
smėlyje, kaip minkszto.je pata
linėje; o nors ir nėra žinios, 
kurs isz judviejn pirmiau, bet 
tikriausia, kad abu prieisita to 
galo, nes mirtis vaikszczioja 
pasaulyje, kaip liūtas ir nors 
ji nestaugia, bet be atsilsiu 
jieszko, kad ka prarijus.

Klausykite gi, Jonai ir Ku- 
Įiigunda, ir tėvai, ir gentis, ir 
geraklejai, ir ežia šusiriukusie- 
ji ūkininkai; imkite mano žo
džius giliai szirdin, kaip krep- 
szin, nes ir žodis . mano — tai 
paraszas, tai avižos su akse
liu.

Tu, Jonai,

te, kad, 
gerkle džiūsta

szirdžiai
O'

Jonai

m

ir

ĮUnda Preiksziute! Asz tik, ne 
kitas,- patarnavau jum-

sau gulėti

i

, tat jil butu bijojusi 
visokius

kancziukii.

taip kai ki-

spragilo arba už

temek, tai, kad 
sės ir paczios teises

neprideretu 
karts kartomis iszaiszkink.

Tiktai nemurmek, kaip t

taipat

o- 
sios raganos, ka. tuojau rizga 
in akis, nagus iszskelusios, ar
ba puodu riubos teszkia in kak 
ta, arba da. bloginu, griebia isz 
krosnies deganti nuodėguli ir 
dar gali visus turtus pelenais 

iszrasti szvel- 
antai:

■F i1, t

teveliu valia ir 
leidimu paemoi sztai szita Ku
nigunda sau už žiųona ir rasi.
•I „ t . •

tobulumą, 
karvuti, ketvertu aveliu, du gerkle

paversti; reikia 
nesnis innagis, 
piautuvas, špatas, arba szluo- 
ta., arba jei no kitaip, tai bent 
koja, arba kumsztimi ai.szkink, 
nes moterystėje visuomet turi 
būti prisiriszimas, pagerbimas, 
ne* taip, kai szuo su kate, ne 
kaipo prioszas su prieszu, bot 
prietelysteje ir meiluje dirbant 
Vioszpati Dievą garbinant, gy
venti padoriai, kaip pridera.

Taip, • brangusis Jonai ir 
brangioji Kunigunda! Nieko 
jam netrūksta, netrūksta ir 
tau. Tu esi rimtas vyras ir ji 
drąsi, sveika ir drūta, tat, su
sivaidijus, 
kriauši te — 
tikriausia

kaip

joje j trijų p^argu žemes ploja, 
j ( teisingumą, į dvi

parniūkti, paklusnumą, kaip
ji tau prisiekė ir ipeile ir iszti- 
kįmybe, ir indus, ir puikias 
skaras, ir sveikas drapanas, ir 
pataline ir,abolnai, ko tik pat-

ir indus

sai sau užsigeisi. Sunkiai misi-'
dėtum/misiskundcs jr apsimo
vęs nuskriaustu; neit ir aklas 
upcziųpinos, kad męrgiim pa- 
gaminta, kąip ir turi būti, isz
/■ „. i

v
į 1 vm -...k

t

Jau per daugeli metu skai
tau jusu laikraszti ir dabar ne
būtu man smagu be jojo, jeigu 
palautau ji skaitės. Jusu laik- 
rasztis yra smagiauses, seniau- 
ses ir terp visu geriauses. Teip 

jau ejna 
idant

gi, matyt Saule 1 t4 4

3G metai, todėl vėlinu 
susilauktu da 3G metus iszejti- 
uet lie paliovos ir ant amžių, 
nes tai yra geriauses laikrasz- 
tis del musu broliu ’ Lietuviu 
kuriame nesiranda jokiu nesu
prantamųjų, nauju, sukaltu žo
džiu, bet teip raszo, kaip žmo
nis kalba ir todėl ji myliu ir 
skaito visi. 0 kad jau per volu 
linkėti jums linksmu Kalėdų, 
todėl priymkite sziiįlingus ve- 
linimus ant sziu Nauju Metu. 
Su tikra pagarba, 
M. Puceta, Waterbury, Conn.

........  111 ■ •" <

Nuoszirdžei dekavoju jumis 
už jusu dydeli ir naudinga ka
lendori, kuriame radau daug 
visokių naudingu apraszimu 
ir atminti per visa meta. Vė
linu yiso labo su Naujeis Me
tais
,1. Lukoszevicz, Plymouth, Pa.

*

kits kita nenus- 
ir todėl judviem 

4 tiks vaikszczioti 
pne vieno dysėlio..

Žagarai priesz saule taip no- 
džiusta, kaip iszdžiuvo mano 

— trokszta ji skystimo, 
kaip szveuta žemele lietaus po 
kaitros. •

(Ima buteli ir geriu). * 
.Didžiu ir tvirtu balsu pra

kalbu in jus sziame susirinki-
me, ka& jus szita sztai Joną, 
jaunikaiti, ir szita sztai Kuni
gunda, nuotaką, gerai pažaidė
ir pasilinksmino, parvostumo- 
te in namus, kad jus, kaip pri

Aplaikiau kalendori už kuri 
labai grąžei dekavoju, o turim 
pripažyt tiesa, jog “Saule” 
yra guriausiu laikraszcziu i.*z- 
ejnancziu Amerike. Asz ji skai
tau jau kokia 35 metai, o nors 
skaieziau per ta laika visokius 
laikraszczius bet geresnio laik- 
raszczio už 44Saule” nesiranda 
del musu žmonių, nes tiejoi in
teligentai (f) ir teip neskaito 
lietuviszku laikraszcziu tik 
angliszkus. Pradėjau skaityti 

Saule” kada jusu A.A. tėve
lis pradėjo ja ja iszlcidinet ir 
nepaliausiu skaityt, pakol gy-

gili] 
H
* .

I

jog

vas busiu. Pijtsiuucziu drauge 
pernumerata. Suguodone 
P. Duuker, West Newton, Pa.

Už teisiu gysta szitu ir kitu pa- 
dękavoniu sudedam tūkstanti 
doleriu jog szitos padekavones 
yra teisingos ir prisiunstos nuo 
musu skaitytoju kuriu groma-
. ai Uiiiii ' * '« • • w ■ •tas turime rodakcijoi. Po sziai 
dienai dėsimo tik bumara gro-
matos, nes nekuria skaitytojai 
vėlina Idant juju pravardes
užlaikyti slaptybėje.

H
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Septynis Pakartuosius.
Verte S.

0 paskui staigiai imlieku 
juokinga, ir užsinori plauku^ 
velti, isz laužt i keli, pastatyti 
krutinę po keno-uors smūgiais, 
sztai, muszk!

Niekam, dargi
miausiems draugams jis nesa
ko apie savo
ęziuju

sa v o arti-
*•

<knnibusi'i

nas taipgi sunkiai, ly

9. Baisi Vienata.
Po tuo paežiu 

laikrodžio, atskirtas 1110 Ser 
gujo ir Musios keletą tuszczio- 
mis kameromis, bet vienui vie- 

g kad mi
soje visatoje radosi jis vienas, 
baimėje ir nuliūdinu* baigė sa 
vo gyvenimą nelaimingas Va
sil i j Kaszirin.

Prakaituotas, su prilipusiais 
prie kūno szlapiais 
niais, iszpudalotais,
raitytais plaukais, jis ilreban- 
cziai ir bevilcziai blaszkisi po 
kamera, kaip žmogus, turi> ne
pakeliama danties gulima. Pri
sėsdavo, vėl bėgiodavo, pi'sl- 

pric sienos,
ka-tai 
tarsi

|)crsimaine

marszki • 
j»ei pirma

spausdavo veidu 
sustodavo ir 
jeszkodavo — 
vais4u. .Jis tai)) 
lyg kad turėjo 
veidus, ir »s, 

os 
atėjės

baime
)

atėjo 
ji neper

akimis 
jeszkojo

du skirtingus 
pirmutinis jauni

kur tai dingo, o ant jo viet 
]>asirode naujas baisus, 
isz tamsos.

Pas ji mirties 
isz sykio ir a))galej<
skiriamai ir pavaldingai: Da’* 
ryte, einant ant tikros mirties, 
jis juokavo su ja, o in vakaru, 

^užrakintas pavienėj kameroj, 
buvo apsuptas ir užlietas ban
ga pasiūtusios baimes. Pakol 
jis pats, savo noru, ėjo ant pa 
vojaus ir mirties, pakol savo 
mirti, nors ir baisia pagal isz- 
vaiztla, jis laike savo rankose, 
jom buvo lengva, ir dargi link- 

ja usnie nea pru1 >eži no ja - 
dvasaus
savo 
\aliai

, raukszletas.
indis iszsigandimas. Apjuostas 
pragariszka niaszina, jis pats 
lyg kad pa virto iii pragariszka 
murzina, intaljiino savyje žiau
ru protą dinamito, prisisavino 
jo ugnine spėka, neszanczia 
mirti. Ir einant gatve, larpe 

budiniu, 
darbais 

besigelbiancziu

siu a : 
mos laisves 
užtikrinimo 
ir be baimes 
žiu t el is

ir tvirto 
iK'ina lonia i 

n v ko ina 
tarsi se-

speka, 
einant

besi k riis'za neziu
imtu savais
skubiai
vežėju arkliu ir gal vekariu, jis 
rodėsi atėjimu isz kito, nežino
mo pasaulio, kanu* 
mirties, ne baimes.

Ir staigiai, isz 
laukini*, 
maina. Ji

uz-
žmoniu, 

nuo

nežino ne

Priesz 
kvėpėju

nati-

visu vargstan- 
‘ ” i r

Į kuriuos jie vartoja prie susi- 
neszimų
les iszsižioja, kas-tai skamba, 
paskui jie iszsiskirsto, perveik
dami kojas, ir nieko nėra.

Taip jaustu žmogus^ jeigu 
uukti, kada namie jis vięuas, 
visi daiktai iugavo gyvastį, su
sijudino ir įpgavo ant jo, žmo
gaus, ueaprubežiuojania gale. 
Urnai pradėtu 

raszomas

ir negalėjo. Gerk-

ji teisti: szepu, 
kede, raszomas stalas ir ka
na |Ska. Jis rėktu ir blaszkytil
si, melstu, szauktu ant pagi*l- 
bos. o jie ka-tai kalbėtu savaip 

paskui vestu ji 
kede, raszomas 

stalas ir kanapka. Ir iii ta žiū
rei u visi kiti daiktai:

Ir viskas 
žaidžiamai, 
nui nuteistam mirtin p<*r pake
rima: jo kamera, duris su ake
le, skambėjimas užsukto laik
rodžio, nuosekliai 
tvirtove, ir ypatingai 1a meka- 
uiszka lele su s/.autiivu, kuri 
stuksi kojomis po karidori, 
tos kitos, 
pažvelgi pas 
tylint paduoda valgi. Ir ta, ka 
jis jaute, nubuvo baime priesz

• • K.____ !

amžina- 
nesupratime ji 

protui,

saves,
kart i:

pradėjo
V-asiliui Kasziri-

rod v t is

iszlipinta

o
k orios gazdindamos 

ji per langeli ir

mirti: greiezians jis dargi no
rėjo mirties: visame 
me spėjime ir 
buvo prieinamesne
kai]> tas tai)) laukiniai ir lan- 

pasaulis.
lyg kad

tatiszkai persi kvitu 
Tuo labiau, 
dingdavo 
saulyj smukliu ir lėliu, pameta 
savo didele ir nežinoma pras- 

tapo kuo lai mekaniszku, 
, grie- 
už ko- 

1 iidvda,

.‘S
mi rt is

sziame beprote pa

virve,

klauso ir 1\ g

<1 ra ugu

me, 
ir tik del to baisiu. Ima 
bia, veda, karia tampo 
jn. Nupjauna 
veža, užkasa.

Dingo žmogus isz pasaulio, 
'reisnu* artimumas

Kaszirina vėl past a H* ant kojų, 
ir jis vėl ant valandėlės pama
te žmones: sėdžia ir ji teisia ir 
ka-tai kalba žmogaus liežuvin, 

kad supranta. Bet
jau ant pasipiiatymo su moli
na jis su žmogaus baime, kuris 
pradeda isz proto iszeiti ir ta 
supranta, aiszkiai jauti1, kad ta 
sena moteris juodame užvalky- 
je — tiesiog priemoniszkai pa
daryta mekaniszka. lele, pavi
dale tu, kurios kalba: “te-te,

tik gerinus padary
si! ja, o 

maustė: 
tas tai

O sztai ta 
ten namie tėvo

,»

“ma-ma,” 
ta. Stengusi kalbėt i 
pats, sudrebėdamas 

Vieszpatie!
Motinos lele.

.Juk
lele. 
kareivio lele.
lele, o sztai ta — Vasilijo Ka
sziriuo įeit1.

Rodėsi, < 
girs kur-nors mekauizmo per
ia užima, girgždėjimą neteptu 
ratu. Kada molina apsiverkt*, 
ant vienos valandėlės jiasirode 
kas tai žmogiszko, bet prie pir
mu jos žodžiu dingo, ir ]>aliko 
žingeidi! ir baisu žiūrėti, kad 
isz lėlės akiu teka vanduo.

Paskui, savo kameroje, kada 
jau paliko nebepakeliama, Va- 
silij Kaszirin pabandė melstis. 
Isz viso to, kas
vardu buvo apsuptas jo jauni- 

gyveninuis tėvo j)irk- 
paliko viena at

stumianti, karti ir suerzinanti 
nuosėda, ir tikėjimo nebuvo, 

gali būti dar

lar biski, ir jis isz-

po religijos

kaiezio 
lio namuose,

s\ kio aiszki, 
pakvaiszinant i per 

s jau neina, o ji veža. 
— kur nori. Jis jau nebesi ren
ka vietas, o ji jau sodina in ak
menine kletka ir užrakina ant 
rakto, kai)> daiktu. .Jis jau ne
begali liuosai iszrinkti: gyve
nimą arba mirti, kaip visi žino 
nes, o ji neatbūtinai ir neper
mainomai nugula bins.

valandėlė buvęs in- 
valios, gyvenimo ii

spėkos, jis tampa apgailėtinu 
paveikslu vienatines pasaulyje 
bespekes, persikeiezia in gy
vuli, laukianti smūgio pjovyk- 
loje, in kurezia ir nebyli daik
tu, kuri galima perkeisti, de
ginti, laužyti. Ka jis nesakytu, 
jo žodžiu neklausytu, o jeigu 
pradėtu rėkti, tai užkisz gerk
le rizn ir ar jis pats insispirs 
kojomis, ji nuves ir pakars; ar 
pradės jis priesziutis, surisz ir 
suriszta rninesz ant kartuvių. 
Ir tas, kad ant jo atliks maszi 
nos darbu žmones tokie pat 
kaip ir jis priduoda jiems
ja, nepaprasta ir pasibaisėtina 
iszvaizda: ne tai szmeklos, ko
tai priesztaraujanczio, pasiro
džiusio ty ežia, ne tai mekanisz
ku leliii ant sprindžinu: ima, 
griebia, veda, karia, tampo už 
kojos. Pjauna virve, deda, ve
ža, užkasa.

Ir isz pirmos kalėjimo die
nos žmones ir gyvenimas per- 
sikeite jam in nepasiekimai 
baisu pąsauli szrnekliu ir me
kaniszku lėliu. Beveik iszpro- 
tojes nuo baimes, jis bandė 
persistatyti kad žmonos turi 
liežuvi ir kalba ir nugalėjo — 
rodos nebyliais}’ stengos atsi
minti ju kalba, žydžiu prasme,

ir tikėjimo 
Bet kada tai, 
ankstyvoje jaunystėje jis isz- 
girdo tris žodžius, ir jie nuste
bino ji drebaneziu sujudimu 
ir paskui ant viso gyvenimo 
paliko apsuptais tylia poezija.

Tie žodžiai buvo:
— Visu vargstaneziuju link

smybe.
Pasitaikydavo sunkiose mi

nutėse jis sznabžda sau be mal
dos, be paskirtos sąmones: 
< <, 
be ’ ’

rn

baimes

4 4

linksmybe” ir dargi 
įgils lyg kad nežinojo ji — taip 
giliai slėpėsi jo szirdyje. (r al- 
siyiitulax o ne dažiuii, su atsar- 
giinnn

|r duba r, kad baipie yeiszri- 
szamos, priesz akis pei’sisla- 
taneziai slaptybei iki galvai ji 
denge, kai)) vanduo patvinyje 
kranto pievele -— jis užsinorė
jo melstis. Norėjo atsiklaupti 
aut keliu, bet buvo geda priesz 
kareivi ir, sudejes rankas ant 
krutinės, tyliai sznabždejo:

— Visu vargstaneziuju link
sni v be!

Ir su nubudimu, 
meiliai, 
vargstaneziuju 
ateik pas mane, pagelbėk Vaš
ku Kaszirina.

Dar seniai,

ka-tai paduoda. Užmerkė jikis 
|)asviro — ir sunkiai pradėjo 
rengtis. Turi būti sąmone pra
dėjo grįžti: urnai pajirasze pas 
eziiiovninka papirosu. Ir tas 
noriai atidengė 
dokadentiszku pieszinin port
sigaru.

10. Sienos griūva.
Nežinomasis

ir sunkiai
9 te r pžes nuleidusias rankas į 

keliu, jis ilgai sėdėjo iiejudo- 
damas; paskui atsikėlė ir praT

ai. kartojo:
tardamas
— Visu

linksmybe,

kada jis buvo 
pirmame universiteto kurse ir 
<la r kucziavodavo,
ežiai su Verneriu ir inslojimiii 

, jis vadindavo 
ir gailiai 
— dalia r

iki pažin-

save
4 4

kodel-tai irgi

.l‘s

g kad 
keno-tai

in draugyste
pasigirineziai

Vaskoi Kaszirinu ” 
užsinorėjo tai)) 

pasivadinti. P>e1 mirtinai ir ne
at siszaūkianeziai praskambėjo 
linksinvbe ’

Susiūbavę kas tai. Ly 
jiraplauke tolimoje
tylus ir vargsi as pa veikslas ir 

užgeso,
prieszmirlinos tamsos. Laikro
dis varpiuyuzioje buvo užves
tas. Subeldė kuo-tai, kardu, 
ne tai szantuvu, kareivis kari- 
doryje ir poilgiai 
piais žiovojo.

Visu vargstmieži uju 
mvbe! Ir tu t vii! Ir tu Vaskoi♦ •

Kasziriiiui nieko nenori pala
kei i

Meiliai

neapsz vietos

su protu r-

links-

sz\ psojos ir kinkė. 
Bet buvo tuszczia ir sieloje ir 

nesugryžo tylus ir 
Bereika- 

a įsi

Ir 
vargstas paveikslas.

ir kan k i na nezia i 
mindavo vaszkines doganezios 
žvakes, popas bažnytiniuose

aplink.

liūgai

popas 
rūbuose, nupiesztas ant sienos 
szventas 
t C\’US,

lia veikslas, 
susiliųkdamas ir 

tiesdamas, meldžiasi ir duoda
pats

ir kai)) 
iszsi-

aklomis, o 
žiuri, ar Vdiska

ir paliko

gestas isz- 
szalo, 

ko mirusio

lyje, o kojos ir rankos sustin- 
Dar karta, kraujingai isz- 

p rida re gęstanti 
kad jis, Vasili j Kaszi-

isz po kaktos 
meldžiasi, ar 

neužsiimu žaidimu.
dar baisiau, negu pirm maldos.

Viskas pranyko:
Beprote sunkiai slinko. Ša

lnom* užgeso, kai]>
blaszkyt as uguekuris, 
kaip lavomis tik 
žmogaus, kurio dar szilta szir-
<
go.
si verzusi, 
mint is,
rin, gali isz proto iszeiti, ken
tėti kanezias, kurioms nėra už- 
vadinimo, dasiekti toki rube- 
žiu sopuliu ir kaneziu, iki ku
riu dar nesiekė ne viens gyvas 
tvarinys; kad jis gali daužytis 
galva in siena, iszdurti pirsz- 
tu aki, ~ 
kas jam
aszaroniis

papi rosiu 
sidabrini su

pagal pramin
ti Verneris, buvo žmogus nuil
sės gyvenime 
laikas, kada

ir kovoje. Buvo 
jis labai mylėjo 

gyvenimu, gėrėjosi teatru, li-

apdovanotas gera
valia, ga-

t era t ura, bos id ra ilgavilne 
žmonomis;
atmintimi ir tvirta 
lutiuai iszmoko kelias europo- 
jiszkas kalbas, liuosai galėjo 
nuduoti vokieti, franeuza arba 
anglika. Vokiszkui jis papras
tai kalbėjo su bavariszku !i,k- 
eeiitu, bet galėjo, reikalui, isz- 
likus kalbėti kaip ))iigįmtas 

Mėgdavo dailiai 
apsirengti, turėjo gerus inune- 
rus ir vienus isz savo brolijos, 
be abejojimo buvo žinomas 
drąsus pasirodyti ant prakil
niu puolu.

Bet jau seniai, nematomai 
draugams, jo sieloje noko tam
si žmonių, lin neapykanta; ir 
inirszimas ten buvo ir sunkus, 
beveik mirtinas nuovargis. Pa
gal savo prigimti greiezians 
malematekas, negu poetas, jis 
iki sziam laikui nežinojo in- 
kvepimo ir ekslazo, ir minuto- 

kaip beprotis, ku
rui ilo kvadratura 

liūguose žmogaus kraujo. Tas 
prieszas, su kuriuo jis kasdien 
ėmėsi, negi 
savos gerbimo;
kus tinklas kvailystes, pasilei- 

melavimo, ] 
pliovouiu ir nepadoriu 
v y sze z i u. Pas ta ra sis, 
ant visados sunaikino noru gy- 

— buvo iszdavejo užmu- 
szyste, atlikta juo pagal orga
nizacijos paliepimu. Užiiiusze 
ramiai, o kada pamate ta ne-

ra- 
zmo-

beri i n ietis

mis jautės 
ris jeszko

(limo ir

venti -

‘J<> jam ink vėpli 
tai buvo 1 au

J

Į) urvinu
1 apga-

rodosi,

nepasitraukė

gyva, melaginga, bot dabar 
mu ir visgi apgailėtina 
gaus teida — urnai nustojo sa
vi* gerbti irdavo darbu. Ne tai, 
kad pajautė |)asigailejima, o 
))iiprastai nustojo save kaina
vus, tapo pats sau nebežiugei- 
džiu, nesvarbiu, biediiai pasza- 
liniu. Bet isz organizacijos, 
kai)) vienatinis žmogus, uepor- 
keiezias valios,
ir iszlaukiniai paliko tas pats 

tiktais akyse užgulė kas-tai 
szalto ir neramaus. Ir niekam 
nieko nesako.

Jis turėjo dar 
ypatybe: kai]) esti žmones, ku- 

niekados nežino galvos 
kaudejimo, taip jis nežinojo, 

kas tai baime. Ir kada kiti bi
jojo, jis prie to alsineszdavo be 
sprendimo, bet ir be ypatingo 
sajausmo, kaip prie ganėtinai 
iszsiplatinųsios ligos, kuria,

v|ena reta

rie
s

dėjo vaikszęzięli dūmodamas. 
Eisena pas ji buvo ypatinga: 
jis biski iszkiszdavo priekyn
virszidine liemems dali ir tvir
tai ii’ aiszkiai musze žeme už
kulniais — dargi ant sausos 
žemes jo žingsniai palikdavo 

Tyliai,gilu ir aiszku ženklą, 
vienu kvėpavimu, jis szvilpavo 
lengva italijoniszka arijele 
tas pagelbėdavo maustyti.

Bet dalvkas sziame atsitiki- 
ine kodel-taj ėjo blogai. Su ne
malonu jausmu, kad jis padare 
kokia-tai klaida, dargi didele 
klaida, jis kelis kartus gryžo 
atgal ir jieržiurejo loszima be
veik nuo pradžios* Klaidos ne
sirado, bet jautimas padary
tos klaidos netik nesimažino, 
bet darėsi vis didesnis ir keb
lesnis. Ii1 urnai apsireiszke ne
tikėta ir inžeidžiaut Į mintis: 
ar ne tarne klaida, kad jis žai
dime szahmatas nori atitrauk
ti savo atyda nuo mirties ir ap
siginti nuo tos mirties baimes, 

neiszvengiunia

atsake jis 
ramiai no

su kuria losze, 
kad atsakinėdamas ant

kuri lyg kad 
nuleistajam.’

— Ne, k a mg i! - 
szaltai ir uždengė 
matoma lentele. Ir su ta-gi su
traukta. atyda, 
1 v <r 1 • O
asztraus egzamino, pasistengė 
duoti atskaita baimėje ir ne- 
iszeinamume savo |>adejimo: 
apžiūrėjęs kamera, stengdama
sis nieko nepraleisti, suskaite 
valandas, kas belieka iki pa
smerkimui, nupiesze sau arti
ma ir gana teisinga paežio pa
korimo pa veikslą ir pat rauke 
pecziais.

- - Na.’
pusią ūkia tįsimu.

— atsake jis kam-tai 
Sztai ir

viskas. Kur gi baime *
Baimes isztikruju 

Ir netik nebuvo baimes, bet 
go kas-tai prieszingas 
jausmas liūdnas, bet iszdidžios 
ir drąsios linksmybes
da, dar vis neat rasta, jau neisz- 
szauke ne piktumo, ne suver- 

garsiai 
ir netikėta, 

mirusiu savo
artima dranga, o tas draugas 
pasirodė gyvas ir neliestas ir 
juokiasi.

Verneris,

nebuvo.
au-

jai —

Ir k lai-

žimo, o taip-gi kalbėjo 
apie ka-tai gera 
tarsi skaitė Jis

vėl patrauki1 pe- 
eziais ir pabandė 
szirdis musze paskubinaneziai

'■r. į''zty' J(. <4^* '7 '

PASTATE SAU GRINCZELIA ANT MEDŽIU.
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Daktaras Charles I*1. Dighl isz Minneapolis, Minn., pasta
le sau griuezele ant virszum 
kis namas v ra 
visu szaliu.
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Kūmas Taradaika aut Kalė
dų iszvažiavo,

Meisteris nuo jojo žino
Jog net po Nauju metu at

važiuos, 
Svarbiu žinueziu padainuos,
Tuom kart asz turiu ji užva

medžiu, tvirtindamas, buk to-
sz\ iežias oras jjerejna isz

Bet ant juodu, pilna kaip 
aguona.

da szuku inismaigyti
Ir blekutem padabyti, 

Juk lai gražu, kaip graižai 
ant galvos, 

l'ik n<* isznliūtingos mergos;
Oka t ra kvailesne,
Ta i turi dydesne,

Is z rod o kai)) meszlas is^ 
polapo,

Na ir prie tokio nieko papra
to.

r n

Atsidusau, 
Ir paszaukiau:

»

Dieve milaszirčlingas, 
Kam apteikiai tokias vilnas 

Ant tu kvailu sutvėrimu, 
Ant gaivu lietuviszku merginu 

Negalėjau žiūrėt, 
į Pradėjo man aszaros byrėt, 

gavo, i ]SZj bažjnyczios iszejau, 
j Nuspjoviau ir toliau nuėjau.

Isz bažjnyczios iszejau,

>

1

duot. ;u būrui joje
Del viso svieto vėl dainuot.
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(Ihajans gubernijoje,
A py ga rdo je vienoje, 

G vvanaszlvs
t

norėjo veseile 
pjudanti,

Svetimo bobele paveržti,
Bet svoeze su szluota pers

kyrė,
Ir net pas vaita atsidūrė, 
Ir toji svodba 600 doleriu 

kasztavo, 
Bet bobelkos negavo;

() kad rei-ketu viską apraszyt, 
Reiketu daug laiko sugayszyL

0

\ iskonsino steitt*.
Szebojguno mieste, 

Ten moterėles kibai smarkios, 
Munszaines vjintos.

g 
t ari.

Bet moterėles int*ilei in juos 
žiuri.

Kaip juos pamiehiot. 
Ir pinigėlius 'isz v y lio t.

Savo geru vyreliu nepaiso
Tik kaip divorsa gauti klau

so,
Ba cze v ra visokiu.

Meilu, storu ir kitokiu.
Viena viltele savo vyra iii 

paikszu narna uždari*,
Raudona kazoku nesenei isz- 

dare, 
Dabar jei gerai,

Atsilanko pas ja vyrai.
Atsibuvo czion Veselka, nese- 

senei,
Badai buvo tai uaszlei,
Kaip vanagai nmszesj, 

Per kėlės vakmdas peszesi. 
Vienas net angsztyn kojom 

atsistojo, 
Rodos kad jąja biesas pristojo,

Tai vis naujos mados,
Del tos musztuku poros.

Jeigu du kartji in czion pri
busiu, 

gerai nekurioms 
iszkoeziosiu.

Geru paredka padaryt, 
Motorolos nevargykit mane 

senos,
Nes neturiu pasilsiu ne 

nos dienos,
Naujus Metus gerai ] nudeki te,

Nors vvrelei. nedali pinigu

I

savo pulsą: 

bet tvirtai ir vienokiai, su ypa
tinga skambamąja spėka. Dar 
karta alydžiai, kai]) naujokas, 
pirmąjį syki papuolęs kalėji
mu 11, apžiurėjo sienas, užkai- 
szas, prikalta prie* grindų stalu 
ir pamanste:

— Kodėl man tai)) lengva, 
linksma ir liuosa ? Būtent liuo- 

Pamaustau apie rytojaus 
’ 1. '?g kad jos nėra.

Pasižiūriu in sienas — lyg kad 
Ir tai)) linosa, 

(arsi asz ne kalėjimo, o tik isz- 
kokio-tai kalėjimo,

sa.
mirti — ir Iv

r

DESZIMTS PRISAKYMU 
DEL PANTAPLINIU VYRU-

Sudėjo vienas isz nelaimingujil 
vyru del persergejimo kitiems^ 

. .  t 
1.—Neturėsi prieszais man0 

jokio piktumo, jeigu rasi ma-» 
no kambarije burdingieriu.

‘2.—Neturėsi prieszais mand 
nieko, jeigu tau pasakysiu 
idant iszejtumei laukan kada 
priimu pas save sveczius.

3. —Atmink, jog tavo priva
lumu yra ątsikelt isz ryto, isz- 
czystyt man czeverykus, pada
ryti man pusryczius ir iszmąz* 
got torielkas.

4. —Godokie tęva 
musu vaiku.

5. — Neužmuszinek 
maustydamas apie 
niszka gyvenimą.

6. —Nesvetimbofcauk, nes tai 
uždrąusta lepszems yy-

kuria

Vasia 
gailėjo; bet ta 

buvo szaltii, beveik viesza gai
lestis, kuriai, galima, ir neku- 
rie teisėjai buvo ne svetimi.

Verneris suprato, kad nužu
dytuos nėra paprastai mirtis, o 
kas-tai kitas, 
nusprendė ja 
kaip ka-nors paszalini: gyven
ti ibi g 
neatsitiko:
tiks. Tiktais tuo jis galėjo isz- 
reikszti augsztesne neapykan
ta ir užlaikyti paskutine, ne- 
iszplesziama sielos liuosybe. Ir 
teisme ij* tam, dar gal, neįnti- 
ketu jo draugai, gerai žiną jp 
szalta bebaime ir tvirtuma — 
jis man^Mie apib mirti ir ne 
apid? gyvenimą: jis intemptai,

vienok, ne sykio nesirgo, 
vo draugus, ypatingai 
Kaszirina, jis 'a i Įėjo;

nėra ir sienų.
jeigu tau pasakysiu %

ėjau isz 
kuriame sėdėjau visa gyveni
mą. Keista i ?

Pradėjo raukos drebėti — 
nematytas Verneriui apsireisz- 
kimas. Vis arsziau muszes 

ugniniai liežu
viai iszSiverždavo galvoje — 
laukan norėjo iszsigauti ugnis 
ir ap,szvįesti plaęziai dar nak
ties, dar tamsu platuma. Ir 
sztai ji prasimusze laukan ir 
užspindejo plaęziai apszviesta 
toluma.

■' įl ’J 
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Mr
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Vis 
szirdis. Tarsikad kalbėti ir rėkti, 

reikalinga, 
kad daugiau

tikrinti
•J18 

kentėti nugali — ir nieko. Nie
ko nebus.

Ir niekas ueisztiko. Kojos, 
kuriu savo sąmone ir savas gy
venimas tesu vaikszczioti ir 
neszioti drebanti szlapia kuua. 
Rankos, kuriu savo sąmone, 
veltui stengusi sumesti ant 
krutinės nesutenkauti szvarka 
ir suszildyti drebanti, szlapia 
kuua. Kūnas drebėjo ir szalo.

Ir ijis buvo bc-

y

savo sąmone 
sumesti

bet del visko 
ramiai sutikti Tai szonus

ir motina

alui taip, lyg kad nieko,, 
ir niekas neatsl-

Toliaus bus.
£•777 —Tr'TTTTZT

I ROYAL MAIL

VIO-

laiko
tavo 8zu-

t i

visu vargstaneziuju liuksmy-
- ir ūmai palinko long- 

viaus ir užsinorėdavo eiti pas 
ka-nors pieilu ir tyliai skustis: 

—. Musu „ gyveniipas... argik 
lai' gyvenimas! Eh, jus mano 
mylimoji, argi tai gyvenimas.N

*

/•

Akys žiurėjo, 
veik ramybe.

Bet dar buvo vienas momen
tas laukines baimes. Tai kada 
inejo žmones. Jis dargi nčpa- 
mariste, ka tas reiszkia 
kas važiuoti ant kartuvių, o 
))aprastai paipate žmones ir 
beveik vliikiszkai iszsigando.

— Asz nebusiu! Asz nebu
siu!
ždejo mirtinomis akimis ir ty
liai gilyn trankosi in kamera,

la i-

jis nogįrdžiamai sznab

kaip vaikystej, kada tėvas 
pakelia ranka.

--- Reikia važiuoti:
' Kalba, va^.k

jis mantjtęrne apiė mirti ir 
(
su giliausia ir ramiausia atyda
losze sunkia szahmatu parti
ja. Puikus loszejos szahmatais, 
jis nuo pirmos užrakinimo die-
nos praliejo szia partija ir uo
perstojos tese. Ir nuosprendis, 
teisias mirtin per pakorimu, 
nenustume ne vienos figūros

| • ,r ..... » Y- ’  - ’ • ■ i’ ■

Durijj tas, kad partija pa-

sustabde jį

nuo nematomos lenteles.
, ' - I * I. . ■■ F i j " ■■>■■* W.. 7 * r- .

baigtj, matomai, neprisieifį, no
ir rytas paskuti- 
j A ■» A « a

Dunvuuųv r A*, v«n įjiioakuva 

nes dicjpOs,’kitfį paliko jam aht

pala i syti v akarykszti
žemes,jis prade jo nuo to,, kad 
pataisyti vakarykszti nesuvi-

sžczioja aplink, |sai nusisekusi-ėjimą. Sugniaįi

.-a
i

1N IR 1SZ LIETUVOS.
“ORDUNA” /’ORBITĄ’*

“OHIO** "ORCA”
Tie laivui yru nauji ir moder-
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar- 
navinio ir vigados visame. Geras 
ir užtektiho valgio paduodamas 
ant baltui pzdengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
spectale patarnavimu.

ROTAI MAIL STEAM 
RACKET COMPAMT.

|M BfoMww,
r

Nęw Y«k.
. ,.Ar^ pM TieUniui a<entu».

Lietuviukai Bukierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St Du Bota, Pa.

. . .......... ",... ........ ... .
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k

M

v ra
rams, palik tai del moteres.

y 7.—Ncvogk saldžiu žodeliu, 

manim kalbasi burdingieritis.
8.—Niekam nesakyk 'nieko, 

nors tau pampsz antakius su 
puodu, arba jeigu burdingie- 
rius iszipes tavo lankau ant 
L * ■ , .■ , r ------- j-
klusnus ir iurckię .kantrybių, ■’•k W M| -a.

1

Sarmatos svietui nedarykite, stovėdamas už duriu kada bu • a * W « « * * *
• • •

In viena apigarda nukakau,l-

, 'Perjvale.dus in bažuyuzia už
ėjau,

Kur (.lydelius dyvus maeziau:

Poterėli sukalbėjau,

paliepimo moteres; būkle pa-

%,

vi

V

Terp motorėliu atsisėdau. 
Poterėli su ka Ibe ja u,

Is^ akyvumo apsidairiau,
Moteres ture jo sk ribini tęs,
O kaip kiitros skepetaites.

O merginos, 
Kaip bezdžionkos,

O merginos

Plaukui susukti kai)) graižęs, 
Vidurije suvyniotas autas,
Ant kurio szokinejo buzos,

i Tiesiog pasakius uteles. 
Jaltos, juodos ir žilos,

Ant geltonu plauku nebuvo 
'matyt,

r

9.-7-Nereįkalauk skriaudos 
tavo ))i’ieteliįius arba burdin- 
gieriaus kuris .vėlina tavo pa- 
eziuleį linksmo gyvenimo, ve
da ant pikezeriu ir iszveža ją
ją automobili u m.

110.—Noperženginekie 
prisaky 
kaili,; 
mo dantų, mėlynu 
iszlaužymo szonkaulio, ko. tau 
vėlina isz szir<li(‘s, tavo myle- 

jHicziule. —

sziu
,’mu, nes kitaip gausi in 

kuris užsibaigs iszmuszi- 
akiu, arba’

ma
1

i
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J. Sakalauskas ŽINIOS VIETINES.
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’’LlETUVlSZKAS GRABOR1US 
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SAULIS

i

Isz Shenandoah, Pa.
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GYDUOLIŲ VARTOTOJAI.

Imtąja kunus Numirėliu pagal Nau- 
jadsia mada. Pigi preke. Tcipgi 

automobiliuspristato 
reOtalaras.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to- Į 
del jrigu pirksito POMNINKA tai 
Kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gedaus parduoti negu kiti.
333-335 W. Centre St., Mahanoy City
teB^^^teteteI .1.111 .1 ■ II .1 Į ■■ —■■■ ■

ATSIUSK TIK $1.60
O gauni sallklo ir apyniu del 15 gor- 
criu naminiu alaus bu pamokinimu 
kAlp padaryti Ir pTlsiuntlma apmoka- 

Gerlausia stambi tmjanka 60c 
Puplalazkal I 
““ r“ “

ŽOllU 30o arba 6 pakelei už |1.40. 
Knyga "Daktaras Namuoso”

visokioms

1924.
Vėlinamo

Maha-visiems 
nojiecziams ka- 
nuogeriausio pa 
si vedimo, laimes 
ir sveikatos.

— Per KilUz- 
keliolikadas 

musu tauticckiu 
praleido szvente 
pas burmistrą. 
-Januarv.
pradžia Sausio

Sausis
— Jeigu

i graži tai galima tikėtis gražiu 
metu, jeigu Sausis szaltas tai 
negreit bus pavasaris nes va

lius lietinga.
Ateinanczia Nedelia pri- 

Truk- puola Tris Karaliai.
motina

Kanttczkoi $1^5. Garsas Dienos Sūdo Į barberio Juozo Ancerevicziaus, 
po 80c« Elementorius vaikams po 25c. pradeda pasveikti po pavojin- 

Aukso 
senovės

mo.
arba I pakelei ui 13.30. 1 
35c arba f pakelei už $1.75.

11.00

Oyventmaa Szvsntuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
•magus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnkaztu abparu su kabe 11.60. Cclu- 
loido abdarais $1.50. Valnlkolla mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido >1.50, 
Mlnkaztu abdaru $1.25.
poplsrvs 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITia.
481 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Laiszkams

JONAS M. OISARIKAS 
JTtrc įBraraacc Ageat

▲*4raadiiv (Inazurinlu) Namas, 
.. Taranu, Naminius Rakandus, 

nuo Ugntea.
•srUnsloss Kompanijos*

>1II * « - ■« I
UI W. Bnhanoy Aya, Mahaaoy City! 

_  L  - , M. ■  S

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

I

Didele kaucija sudėta Valstijos

sa ra

Teresa, musu

— Cassie Zinkevic/aute ir 
Regina Lamaicziute kurios li
kos sužeistos automobilinėje 
nelaimėjo Mahanojui per Ka
lėdas pasveiksta.

Tamkeviczius 
driįvbrik ’Pifodo duonkepes ap- 
laike puiki* doviihe lihrimt Ka
lėdų, nes garnys Wthosze dvi
linkus— sūnelius.

Vincas

ežius 
said vok o 
veidą.

J ukevi- 
paslydo ant

girdimometus 
narkotiszku 
Dabartiniu.

apie

rio

randasi kitas

Kada. Juozas 
ėjo namo, 

sužeisdamas labai

— Pana Dundzilu ir Jurgis 
Juraitis aplaikė dinstus Potts- 

' vilios sude.

gyduolių

I

&

1■1

Ir, i f
v f

$

TAS JAJA ATGAIVINO.

ti rabe gulėjo jauna motore 
numirus.

— Mano dukrelia, mano mi- 
lemas kudykeli — szauke gai
lingai mirusios motina.

Bet mirusi nei nepasijudino.
— Mano mylema pacziule - -

— verke graudžei vyras gulin- 
czios. moteres.

Bet velione gulėjo ramei.
— Motinėlė, musu brangi 

motinėle! — verke vaikai.
Ant niek juju graudus verks 

mai ir meldimai.
— Kokia ji bjauri po smert!

— pasako sau po uosiu miru
sios brolis.

Ant tuju žodžiu numirėlė at
sisėdo grabe, paliepdama sau 
paduot zerkolu, idant persitik- 
rvt ar tai teisybe.

p

Per kelis 
daug žinių 
vaistu vartojimrt. 
laiku, agitacija priesz varto
jimą narkotiszku vaistu apėmė 
visa tauta, ii’ tikėta, jog kaiku- 

suvaržvmai bus iimeszti
kurie svarbiai atsilieps in nar
kotiszku vaistu prodiikcija ir 
pardavinhi.

Tai’]) žmonių 
pripratimas, kuris irgi reika
lauja. keliu miliutu apsvarsty
mo, Tas yra gyduoin priprati
mas. Kad nors netoks baisus ir 
pažeminantis kaip narkotiszku 
vaitu pripratimas,
pripratimas reikalauja atsar
gaus pamanstymo. (lai szibje 
szalyje yra dauginus gydliolin 
vartotoju negu narkotiszku 
vaistu vartotoju, nes narko
tiszku vaistu vartotojas turi 
gauti juos apsisaugodamas nuo ♦ • _

negun

I

l t

t

f Ak toji nelaba mirtis nu
kirto jauna žiedeli kuris tik 
pradėjo žydėt in moteriszkuina 
ir baisei nuliudijo Antanu 
Alascziku szeimyna ant White 
ir Coal ulyezifi, paimdami juju 
nrilema dukrelia Marijona, 17 
metu senumo, kuri mirė praej- 
ta Petnyczios ryta nuo uždegi
mo plaucziu. Pajuto Mariute, 
jog reikės apleist szia aszaru 
pakalne, todėl graudingai at
sisveikino 
jais, broleis ir "Sesutėms ii’ 
draugėms kurios ja ja atlankė 
priesz smert — buvo tai tikrai 
liūdnas atsrsvėikiiiiinas ant il
gos ir nežinomos keliones isz 
krtrios niekas daugiau nesu- 
gryžta. Velione buvo labip my
lėta nuo visu, kurie jaja paži
nojo ir linksmo budo mergai
te. Lankėsi in vietiniu High 

neužilgio ūž

GABENIMAS SZVENTO DIVONO IN MEKA.
Kožna meta Egipto valdže siuneze puiku ir brangu 

iii Meka del Mahometono antgrabio. Pa-
siuneze puiku ir

polirijos ir Fcderales valdžios, 
vartotojas

“szventu divona”
veikslas parodo neszima tojo divono koplyczeleje, kuria ser
gsti palmije ir vaiskus. Procesijoje dalyvauje dievobaimin
gi mahometai, kurie tiki, jog ant tojo “szvonto divono” sil-

ir t.t.baise i kuomet gj’duoliu
Kuosai eina savo keliu pirkda
mas koku gyduoliu nori ir jas 
vartoja.

Szitas
svarina

gai ligai.
— Politikieriai kurie likos 

iszrinktais ant visokiu urėdu 
paskut iniuosia rinkimuosia, 
apėmė savo dinstus Pottsville. 
Žinoma, iszrinko savo pagial- 
bininkus kurie prigialbejo 
jimns ant tuju urėdu, o senus 
praszalino von. Terp tuju yra: 
Juozas M ilia nekas ir Juozas 
Kromas isz Mahanojaus; Szi- 
mas Czerneckis ir Jurgis Dagi
lius isz Shenadorio. Naujus 
dinstus aplaike .Juozas Kurtz- 
as isz Mahanojaus; ir keli isz 
Shenadorio. Isz Mahanojaus 
ne vienas isz Lietuviu lyg szio- 
lei neaplaike jokio “džiabo.°

Suliatos i’Vta Bukmauto 
likos apdegintas 

Juozas Meszkis, 512 
E. Mahanoy Avė., per užside
gimą gazo.

Subatoje Park Place No. 
likos užgriauti du 

kuriu vienas 
Kranas Kasiau, 36 metu likos 
iszgialhetas Nedėlios rvta bet 
Jono Koszelniko 32 metu, lyg 
sziam raszymui nesurasta, ku
ris pribuvo in ezionais kelioli
ka sanvaieziu adgal. Priesz 
iszejima in darba turėjo baisu 
sapna kuri apsakė savo drau
gams ir ne norėjo cjti in darba, 
bot draugai
Vos laja diena pradėjo dirbt 
likos su bode užgriautas. Turi

rinkimuosia

i l džiabo.

kasvklosia O
skaudžiu

Banko Departamento.
Estu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai apdėti mano Bankojc negali 
praiuti. Priimu pinigus saugiam Į 
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas I 7 szlopoje
praiuti.

dUii svieto pagal dienos kursą, ir anglekasiai isz
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
•Catytams kainoms. Parūpinu Pnsz- 
poriUs keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigipi* Raižykite apie kainas o gau
site* teisinga atsakima. Adresavokitc:

V. LAPINSKAS 
j 601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
i

!
A

isz juoke J ona.

su savo gimdyto
ji’

iii 
School ir butu 
baigus mokslą su garbp. Pali
ko dideliam nuliudimia -tėve
lius, sesutes Ona, Eleonora, 
Agnieszka 
ir 
v o 
nems pamaldoms lietuvįszkoje 
bažnyczioje. Lai silsisi nuskin
tas žiedelis amžinam atsilsi nes 
atmiptis josios pasiliks amži
nai szirdysia nuliūdusios szei- 
mynos ir josios draugiu ir 
draugu.

sesutes Ona,
du bi-olius Jurgi 

Alberta. Laidotuves ntsibu- 
Panedelio ryta su bažuyti-

josios

REIKALINGAS
Uatariaaltaa firaherias

K. RĖKLAITIS
LalAaja Numirėliai. __ I Hf«l

aaajaiala mada Ir mokslą.
Tari aagelbialake mote re.

' Frlataamee >rekee.

* ill Weat Bpnee Street 
MABUI0X CITT, PA.

Bell Telopkoaas No. I<>

f

QArfTAL BTOCK
\ tr Pronto SIMJH ••

Mokamo antra procentą ant auditu 
itale*. Proooteto pridsdam prie jus 
Staff* 1 SoMto Ir 1 Liepos, nepal- 
Mta ar ataoooat parodyt knygute 
nr no. Man norim kad ir jus turt- 
tauot rolkala su bubu banka, ae- 
tnloant ar malas ar didelis.

Beaks* adaraa aue 9 ryte iki S 
BOSK BubaUotfa > ryte iki 12 vai.

I OMMVtaMHtaaS

>’ BL BALL, Prezidentas.
Į Oeo. W. BARLOW, Vlce-Prea 
t Joo. B. FERGUSON, Kasteriąs.

V W. TRASKAUSKAS 
, Pirmutinis lietuviszkas 
. GRABOR1U5 MAHANOY CITY.

•a
........ .*«<XV*w**e*^**’ •*

1 y 
p/ •

pripratimas
reikszmo. j

biednu žmonių tapo biednesni

turi 
Daugelis

daugelis serganeziu žmonių ta
po dauginus sergantieji, 
daugelis silpnu ‘ moterių tapo 
silpnesnes, tikcdaipi, jog svei- 

gy uuol i p; bb n k u -

szvonto divono 
sisi dvase tojo didžiojo rnahometoniszko praliaszo.

4 4

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vito* reikalingo* maldo*, Litanijo*, 
Puikiai apdaryta minluztaie

■kūrinai* apdarais, auksuoti kra*xtai. 
Preke *u prisiuntimu tiktai $1.50.

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

likos su bode užgriautas, 
jisai paezia ir kelis vaikus tė
vynėje.

- ---
I TEMYKITE MOKETOJIAI 

TAKSU.

Jaunas vyras kuris supran
ta biski apie groseriu pardavi
mo bizni, del pardavimo Post
am Cereal Kompanijos tavoru 

Toks

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
ttaiu, yeseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
,920 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

• CRA5. S. PARMLEY
- Real Estate Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo
•tūbas, maa galime jumis tame reikale 
pataimnoti* JRandavojame 
tytekUrdT “ “ ‘ 
snšokina d

tame z w<
Insurlncua

Maaspw Catawissa ir
* m w* a f* t * -Mahanoy

i namus, 
dar. Parūpiname 
i' Ir telp tollaus.

* • Market St. - 
City, Pa*

pratimus. Jeigu gyduoles isz- 
gydytu visas žinomas ligas, 
gyduolių mokslas butu lengvai 

alėtuinc toki nu
sipirkti in vaistininkyste. 
Szioms klienoms papsirsziausios 
gyduole yra del inkstu, plau
cziu ir pilvo ligiL 
vartojimas* netik

žmogus pripranta 
yduoliu, bet kuomet var

tojant tas gyduoles jis mano, 
gyduolių, ir jog gyduoles turi jog sveiksta ir jeigu kokia 

liga serga, 
tai ligai proga apslop-

ir -suprastas; ir <r K
m

1,

kata remiasi
toje. Gyduolių vartoitojains pa- 
gclbsta papiM‘^iuį,J r gyduolių 
pardavinėtojai. Yra daugelis 
žmonių, kurie vis tiki, jog liga 

vartoj imareikalauja greita

nepa ai szk i n tas i r s t e bu k 1 i n ga s 
ypatybes, kurios’ ant . syk isz-
na i k i ns karszt i~ iri: I i'gtis.

r • 4 •' "L ’ « - * • »

Žinoma, daug ’eng.Vįlįųs’ imt i 
gyduoles, i

f f < I- 
negu/ ,^fisi’||iikyti

prie kaikuriu sveiVatost)iRyk
liu. ?'............... *
persivalgymas, 
neatsargus pripfapjnai ir( ne

NeprižiiirojlhM. .iWlgio,is:?*
' jtafsigeryihas, 

tinkamas gyvenimas negali bū
ti pertaisinti vartojant gyduo
les kas valanda arba kasdien. 
Jeigu mes tik'truputi pamas- 
tytuniOr galėtume suskaityti 
ranku pirsztuis kiek gyduolių 
yra del ypatingu ligų.
kvailu manyti, jog taip pava
dinti “viską iszgydo” vaistai 

tavo ypatinga liga.
nors 

vistiek lo-

rodei,rp

tame, jog 
prie g;

ir 
pavojinga

Gyduolių
pavojingas

Panedeli 31 Decemberio bus 
paskutine diena užmokėti savo 
taksus idant iszsisaugoti nuo 
bausmes 5-to procento ant Pa- 
vietavu ir Miestiszku taksu. 
Po tai dienai bus uždėta baus- 

I me ant visu neužmoketu tak
su, ir tie kurie neužsimokes 
iki sziam laikui bus pavesti ju 
taksai del konsztabelio del 
greito atlyginimo. O ii- visos 
moteres bus privestos užmokė
ti ju Privatiszkas Taksas ant 
szio meto arba patekti in kalė
jimą, asz szitame praneszime 
praszan kad jos užsimokėtu 
tuos taksus nes asz iszpildysiu 
tiesas ir jus tik jjadarysite 
sau daug ergelio ir dauginus 
kasztu jeigu neužmokesite savo 
taksus.

ir

Edwin Blew
Kolektorius Taksu

TEMYKITE1
Isz priežasties štoko van

dens, nevalo naudoti guminiu 
Uždrausta sziuruoti 

porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi ibu- 
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co,
GYVENIMAS

MARIJOS PANOS.

paipu.

SZVENCZIAUSIOS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos* 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

Puiki knygele,

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

apie Schuylkill pavietą, 
kuris moka keletą kalbu. At- 
siszaukenti duokite pilna in
formacija, reference 
reikalausite algos.

IV. Burt Barnes Co. 
Wilkes-Barre, Pa.

ir kiek
(t2)

PIGUS NAMAI
MINERSVILLE, PA.

Turi

6 namai su 6 ruimais po $1,500. 
2 namai su 6 ruimais po $1,600. 
1 namas su 7 ruimais po $2,600. 
Visi geram padėjime.
but tuojaus parduoti. Kreipki
tės ant adreso. (t.107)

C. H. Clappier 
Czeveryku Storas 

Minersville, Pa.

Karalius C. Želonis
Inveda clcktrikinus d ratus ir žiburus 
in namus. Tcipgi atlieka visokius 
clcktrikinus darbus pagal naujausia 
būda ir gvarantina savo darbu. 
Pataiso visokius clcktrikinus daigtus 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
fikszczorius ir t.t.
kokiu elektrikinu daigtu ar prietaisu 
tai kreipkitės pus mane, 
jumis suezedinti pinigo.

605 W. Spruce Street. 
Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas 
Namu Prižitirejimas

Norinti pirkti

asz galiu

k

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek** 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei s apdarais. Pre
ke tiktai . .

J A y- *•' ' .....

W. D. BOCZKOWSKLCO. i 
MAHANOY CITY, PA.

. . $1.50

vislu iszgydo 
iszgydys 
Mos turime suprast, kad 
gyduoles variuos, 
žiu maža role ligų iszgydymul. 
Kuomet protingai vartoti, jie 
tik pagelbsti!

4 4

nors 
duoda 
ninti kitas kūno dalis.

Beveik visi pažystame vyrus 
ir moteres, kurie visuomet nc- 
szasi baksuka pilių, kuria 
guliariszkai vartoja ir 
jog sveikata priguli nuo to 
vartojimo. Gal gyduoliu var
totojas gauna kiek nors pa- 
lengvininmo nuo vartojimo pi
lių, bet ta nauda tik laikina, 
ir daugeli atsitikimu yra, jog 
tik protiszka nauda ne fizisz
ka. Senoviszkoms dienoms, 
gydytojai vartojo isz cukraus 
padarytas piles del visokiu li
gų. Žinoma lengvinus 
piles negu permainyti 
mo budus, bet ankszeziaus

ulia riszkai 
sveikata

s ro
mano.

vartojant gyduoles. Negali ras
ti sveikata in bonka gyduolių, 
ir negali pertaisyti bledi, kuri 
padarei savo kunui su neatsar- 
gais pripratimais geriant viso
kias gyduoles. Greicziaus pras 
tai gyvenk, valgyk gera, mais
tą, gyvenk szviežiame ore, ant 
saules pasilik kiek gali, ir pri
žiūrėk gamtos pripažintus m- 
statymus. Nueik pas gera 
dytoja nors syki ant metu del 
fiziszko egzamino, bot jeigu 
kokia nors liga sergi tai tuoj Į 
pasidėk stive prie gydytojo! 
priežiūros. Jis gal tau duos ko-; 
kiu gyduolu bet jis ir (langiausĮ 
padaiĄs nes gyduoles sau vieni 
neiszgydys tave, gyduoles pa
gelbės, bet jo varžingi patari
mai losz svarbesne role.

—Foielgn Language Infor. Service.!

Matykite szitus 
priesz pirkimą

i i

gy-

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Goffield Skalbynes
Linoleumas arba

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

vartoti 
gy veni- 

ar-Į 
ha vėliaus, gyduoles bus bever
tes ir tada rasi, jog fiziszka 
sveikata apleido ir bus perve- 
lu atgauti.

Tik maža nuosziinti ligų

n;

gamtai kovoti 
arba sulaikyt Igas nuo produ
kavimo gemalo.

Gyduoles negali
gerus ir sveikus gyvenimą pri- taisyti hygienes

užvaduot i

gy 
’duoies iszgydo. Negalime per- 
duoles iszgydo. Negalime per- 

instatvmus

— Dekite savo pinigus in
MerčhJhts Banking Trust Co. Banka

i Mahanoy City, Pa.
---------$-----------

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

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

Szitn Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
loenus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.
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Gromat-neszis atnesza sziandien 
raudonus konvertus del tukstan- 
kostumeriu.

Szitie raudoni konvertai ateina 
pačztu kas tris menesius at- 
neszant pinigą nuo Pennsyl
vania Power ir Light Kompa
nijos del tu kurie turi pirkia 
ju szerus.
nusipirkia tik 10 szerus tada 
gautumėt $70.00 procenczio 
per meta.
KITAS PROCENTAS BUS 

MOKĖTAS
1 APRIUAUS

Szerus galima pirkti tos kom
panijos ofisuose arba per bil(* 
koki darbininką dirbanti prie 

*<! t tos kompanijos.

Pennsylvania Power & 
Light Company

Atsiūkite kuponą o gausite 
knygute apie tuos szerus.

FREE BOOKLET COUPON 
Penn’a. Power & Light Co. 

ctK Investment Dėpt. 
HN Allentown, Pa.
V* Please send me free copy of 

illustrated booklet 
Put Money
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“How to 
to Work” 

more information about your
stock.
Name ...
Street .
Citx ..

and
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