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Isz Amerikos

Pagal 
Augusto 
dukreles' 

ir Mare ap-

Tevas paliko 3 dukrelėms po 
5 centus ir gaidi.

Washington, Pa. — 
testamenta mirusio 
Vienokio, tai jojo 
Augusta, Emilije
laike kožna po penkis centus 
ir po viena gaidi, o sūnūs Wil
liams ir Ilcnrikis teipgi aplai- 
ke po penkis centus ir po visz- 
ta. Vaikai isz tokio testamento 
no yra^užganadyti, užvesdami 
teismą ant sulaužymo, nes pa
gal tiesas tai testamentas ne 
yra legaliszku.

Du negeistini imigrantai 
pabėgo.

Easton, Pa. — Terp Pat ten- 
burgo, N. Y. ir Bethlehemo, 
Pa. du negeistini atejvei Mar
tinas Wade ir Petras Jan k a ne
kas apleido truki, kuris juos 
galjeno in New Yorka, kuriuos 
imigrantu inspektoris turėjo 
po savo priežiūra. 'Fru k i jo ra
dosi apie penkesdeszimts tokiu 
atejviu kuriuos 
gražinimo adg

Japonas nužudė vaikus, pa
ezia ir pats pasikorė.

Sacramento, (-olo. — S. Kip 
washima, 38 metu senumo ja
ponas, kuris nesenei pribuvo iii 
czionais isz Ncvados, kuris 
staiga i 
savo du vaikus kurie gulėjo lo
voje, po tam perpjovė gerkle 
mieganeziai savo moterei ir 
ant galo pats pasikorė. Kawa- 
shima iszgyveno Amerike 20 
melu, bet per paskutinius ke
lis menesius labai buvo susiru- 
pinias, jog ji vnldže nusiims 
adgnl in Japonije. Nutarė mir
ti laisvam sklypia ne kaip būti 
isz jojo iszvarytas.

Munszaine apsieratino visa 
szeiniyna.

Luzerne, Pa.

1 sz 
neteko proto,

Ne vados,
nužudo

veže ant sii- 
in Europa. 

Pabėgėliu lyg sziam laikui ne
surado.

Dvi moteres mirė nuo 
apdeginimu.

('asile, Pa. -- Mrs. 
Frank Peters, 70 metu senumo 
mire nuo apdeginimu kokius 
aplaike prisiartindama per ar
ti pecziaus nuo kurio užsidegė 
josios szlebes. /

Nahfictiko^Pft-4-^ Skrybėlių 
pardavėja Mrs. Stella Mulhern, 
38 metu senumo, mire nuo ap- 
degimo, kada ėjo pažiūrėti kas 
skiepo braszka. Atidarydama 
duris liepsna isz skiepo paga
vo josios naktiniu szlebe su 
kuria iszbego laukan; žmonis 
užgesino gyva žibinte, bet teip 
motore apdege, jog in kolos va
landas mirė, 
padegė,

•w

Ma re

Bėno Valesauckio

Narna kas tok is 
nes skiepe surasta 

skudurius pamirkytus in karu
si na.

Daraktorka nurėdė mokini 
mokslaineje.

Wilmington, Del.
Statnieko, daraktorka publi- 
kines mokshiines Oak Grove, 
likos praszalinUi nuo dinsto už 
nepadoru nubaudimu mokinio 

kuris buvo
labai iždykias vaikas su ku
pinom negalėjo duot sau rodos. 
Visi nubaudimai ėjo ant niek, 
todėl Mare nubaudė ji kitokiu 
budu: paliepė jam nusiredyt 
prie visu mokiniu idant tokiu 
bildu panesztu sarmata nuo 
visu savo draugu. Apie tai da- 
žinojo mokslaines valdže pra- 

jaja nuo dinsto. 
innesza protestą

in valsczio bjuraj tvirtindama, 
buk su ja ja neteisingai pasiel
gė,

szalindama 
Mare dabar

nes buvo priversta naudo
ti bausme idant iždykusi vaika 
nubausti.
Mielassirdingi banditai auka

vo pinigus vietoje pavogti.
New'York. — Du banditai 

ineja in narna įkuriame talpi
nusi mielaszirdinga drauguve, 
atkiszia revolverius in direk
torių su paliepimu f‘rankas in 
virszif,*! atidarė kasa isz ku
rios iszertie $ 15;<)00 suaukuotu 
ant suHzelpimb vargingu vai
ku. Direktoris iszaiszkino ban
ditams, jog tai pinigai surink- 
L del suszelptmo vargingu vai
ku kurie' priguli prie tokiu 
szeimynu kaip banditai, kurie 
yra priversti vogti idant tiž
ia iky t savo szeimyneles. Ban
ditai susigraudino, vienas isz- 

penkine, o kitas du dole- 
L e « J e e %erne i 

rius, padavė direktoriui, snky-

jeszkoti gilukio.
darni laba nakt, iszejo tolinus
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Eksplozije Fabrike Kur 36 Likos Užmuszta.
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Gerdamas 
munszaine per kėlės dienas Jo
nas Pox, 64 metu, tėvas de
szimts vaiku pasikorė kuknio- 
je, kada szeimynos nesirado 
namieje. Kada vaikai atėjo isz 
darbo ir mokslaines negalėjo 
inejt in šluba ir dasiprate kad 
kas atsitiko, iszlauže duris-ra
do tęva kabanti 
negyva.
Farma neužsimokejo — dirbo 

munszaine.
Nashville, Tenn. —

ant virvutes

“Žinote 
gana gerai, jog per žiema fdr- 
merei turi mažai darbo ant 
farmu ir turi ka nors dirbti, »>
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sdulkiu, kurioje pražuvo trisdeszimt 
sugriauta dali fabriko po eksplozijai.

Pekin, I ilinojii i kuriami 
sze>zi darbininkai o daug sužeis! a.
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kilo baisi eksplozije
Paveikslas parodo

Automobilines nelaimes 
Pennsylvanijoi. 

Harrisburg,
Decemberio menesije Pennsyl-

užmiiszc ris likos aruszlavotas 
242 sužeido žengimą

Pa. — Praėjusi

vanijoi automobilei 
deszimts žmonių,

i 
I

Atejviu virszininkas pavogė 
grinoriui paezia.

Ne v. Verk. — Samuel 
riiorton, imigracijos inspekto-

iiž per- 
tiesas arba

kalbėjo patogi Bettie Man- o visokiu nelaimingu atsitiki- balta
irrum, i’armerka, gyvenanti ant 
artimos farmos, kuria atvožė 
iii suda ant teismo už dirbimą 

pas kuria rado 
O guloniV^Atuterelc to- 

“ Nega-

munszaines 
apie 3 
liaus kalbėjo sodžiui: 
liu suprasti, del ko jus mane 

o gal pri- 
sižiuret mano patogumui.” — 
Nieko nepagialbejo josios pa
togumas nes sudže ja ja nubau
dė ant 100 doleriu. ?

Parėdytas kaipo mergaite 
per 13 metu.

Lancaster, Pa. — Priverstas 
per savo motina noszioti mer
gaites szlobes per tryleka me
tu ir nesiunstas in mokslaine 
idant nopasigadytu terp kitu 
vaiku Zeigleris Yackley, likos 
ana diena iszgialbetu per pa- 
licije isz savo “ 
padėjimo, aprodytas “

ir nusiunstas in prieglau-

in czionais atvežėt,

mergiszko 
aprodytas vvrisz-

iszsidave 
apsivodiinas,

jojo 
dvi 

su 14 metu 
J uju

sziaueziausprasidėjo
mergaite tankai

Mergaite apie

kai”
da del vaiku.

Motina vaiko norėjo ji isz- 
auklct namie saviszkai ir kad 
nopasigadytu terp kitu vaiku, 
todėl nuo užgimimo vaiko lai
ke ji namie parodydama kaipo 
mergaite. Už nosiuntima vaiko 
in mokslainia motina likos 
aresztavota. Vaikas nemokėjo 
skaityt ne raszvt.
75 metinis savžudintojas pali
ko paezia 14 metu senumo.
Atlanta, Ga. — Per savžu- 

dinsta G. W. Manningo, 75 me
tu žmogaus, 
slaptingas
sanvaites adgal 
mergaite Mildred Price, 
meile 
fcizapo in kur 
atsilankydavo,
sayo vinezevonia su tuom se
nuku kalbėjo: “Asz ji papra
tau mylėti, nes jisai man buvo 
labai geras. Pqr penkis metus 
atneszdavau jam czeverykus 
anjt pataisymo ir per taji laika 
int^imylėjome viens in kita. 
Nenorėjom idant mano tėvai 
apie tai duži notų ir apsivedėm 
slaptingai. Jisai 
f 1 . 
nas kuri mylėjau szirdingai. 
Musu HZėimynoje yra szeszi 
vaikai isz kuriu vyriauses turi 
31 moths, o jeigu butu dažino- 
ja apie musu meile, tai butu 
mano vyra užmuszia.

viens

man buvo 
kaip tėvas ir jisai buvo tik vie-
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Senas sziauczius paliko savo 
a V" 1* * a «• a .jaunai paežei apie deszimts 

tnkstanezius doleriu.

J.

mas

Manno 
ne v;dii in kyšt a, pa vogda- 
Magdalena Malajo kuri

Isz Lietuvos
Aferistai vagys kauno gatvėse.

Tai profesionalai vagys, ku
rie dienos metu apvagia ir ap
gauna žmones. Kaupna gatve-

Tviszkinimas žandu ant 
vestuvių.

Rokiszkio apskr. — Sziame 
kaimo atsibuvo J'. Mikalkeno 
vestuves. Naminio skvstimelio 
buvo iki ausii, o chuliganai 
priplaukė isz keletos aplinki
niu kaimu, 
drabužius, kalioszus ir kitiems 
net ausis paplojo. Kadangi mu
su vestuvėse pasitaiko neretai 
ir kriminaliu invykiu, tai val
džiai reiktu in jas ir domes at
kreipti. ,

Triukszmas ant vestuvių.
Gižai Vilkaviszkio apskr. — 

Isiaudžia kaime buvo vestuves 
kuriosua atsibeldė gauja girtu 
įvaikinu. Juos tokiame 
musu apylinkėje 
kais,” 
ėjo tuoj pradeda, 
linksmintis, 
‘linksminimosi’ doriems žmo
noms reikia isz grinezios iszei- 
ti. Nuo tokiu kriukininku nėra 
uždarymo. Jie visur insiver
žia. Taip jie ir ežia yra padare. 
Gal apie juos nevertėtų ne ra- 
szyti, jei ne bueziau pastebė
jos “ 
lio Juozo Raibikio, 
Oszkasviliu szauliu būrio va
das. Jis nuo kitu savo 
gu”

35 METAS

ISZ VISU SZAUU

&*•
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ausu,

iszvogė svecziu

stovy 
kriukinin- 

vadina. Jie griėzion su
są vo t isz kai

Nuo tokio j u

4 4

kriukininku” tarpe szau- 
kuris v ra

drau-

valdybai 
kuris su

Soviatu kares ministeris 
Trockis aresztavotas ?

Paryžius. — Telegramas isz 
Maskvos in czionais, pranesza 
buk šoviniu 
toris 
tas.

Ii

M

mu su automobileis buvo 653.
Pittshurge praėjiu meta bu- nesenei atplauko iii kastelgar- 

le Ellis Island.
Kaltininkas likos pastatytas 

po $2,500 kaucijos lyg teismui 
ir prasza liūtas nuo dinsto^ 
Thorton susitiko ^su Magdale
na, kada ji ji ir vyras likos šil

an t Ellis Island
delio vėjo kuris užėjo Seredos ■ imigiantu buvo isz-

automobiliniu atsi-
a

vo visoku
tikimu 3758, kuruosią užmuszt 
69 žmonis
Oralaivis “Shenandoah” pa

bėgo, — 30 vyru vidurije. 
Mitchell Field, N. V. — (ba

lai vis “

(>
< t

1999 sužeista.
Shenandoah

Shenandoah 1 J laiko d v

nutrauktas nuo

i <
i^, 1*1

lai k vinis nes

gauna 
se o 
jasiju

ypaez turgavietėse sukine- 
organizuotos szaikos. 

Matyti kad jie yra tvirtai susi
organizavę, o ju organizacijos 
tikslas vra tobulinti savo nariu 

vagys yra 
Provincijų

4 i

ne kiek neatsjliko.
Oszkasviliu būrio 

laikyti toki vada,
“kriukininkais” bendrauja — 
vis gi nevertėtų.

Manau, 
sziu “ 
po yra, tai,

musu ta r-

kariszkas minis- 
Trockis likos aresztavo- 
Uzeka iszsznipinejo, buk 

Trockis slaptai dirbo prieszais 
soviatu valdžia, renge sukėli
mą priesz komunistu part i jo ir 
neisztikimysta prieszais Tre- 
czia l iiternacijonala. Trockį 
aresztavojo ta diena kada keti
no iszvažiuoti ant vakacijos 
(o gal ant visados*npleisti Bo
siję. )
Antras drebėjimas žemes Ja- 

ponijoi vein, nadare daug
5 K*

lokio, 
žmonių pražuvo o daugeli su
žeidė antras
mes Tokioj ir aplinkinėje ko
kis atsibuvo Panedelije. Dau
giaaše davėsi jaust arti Tan- 
zawa kalno, Sagami provinci
joj, kuris duravo per dvileka 

l žmiestije Tokio su
degė daug namu, vienas trū
kis inkrito in upia o szeszi li
kos iszversti nuo sztangu Go- 
t emboje.

Badai Yok oi lomoje 800 na
mu sugriuvo. Miestas Olawa- 
ra, 75 mylės nuo Yokohomos 
daugiaaše nukentėjo. Vande
ninis užvedimas sutruko, per 
ka likos užlieta daug namu, 
telegrafai ir telefonai suardy
ti. Drebėjimas žemes davęsi

a bledeš. >
Arti jhi szimtni

drebėjimas že- 
aininkineio k

minutu.

1 

in

I

1

va kars, likos 
plieninio maszto prie kurio bu
vo pririsztas ir pabėgo. Oralai- 
vije radosi 30 vyru. Badai ta
sai orinis milžinas leke in sza- 
li dydžuju ažeriu iii szali Ka
nados. Valdže iszsunte kelioli
ka areoplanu idant pavyt pa- 
pegeli.
Jauni nevalninkai kapitalistu.

Laike slieet- 
vos apie priėmimą jaunu vaiku 
prie visokiu darbu, tyrinėjimo 
kamisije pripažino, buk mieste 
nekuriosia
dvieju metu 
prie visokiu

y

dirbtnvesia dirba
senumo 

užsiėmimu.
llerr, pyti savo akimi 
kai]) dvieju motu mergaite pri- 
gialbedavo motinai prie dirbi
mo szilkiniu žiedu, idant tokiu 
budu galėtu greieziau dirbti ir 
uždirbti daugiau.

Tokios szeimvnos uždirba 
labai mažai, nes isz 2000 szei
mynu vos 1650 uždirbo per 
meta mažiau kaip tris szimtus 
doleriu, o kiti neuždirbdavo ne 
tiek.

Pasigertas nuo munszaines 
nužudė palicijanta.

Wilkes-Barre, Pa.
svaigintas munszaine Steponas 
Jukneviczius,.24 metu isz Al
dono,

vaikai 
Poni 
mat c

sibaigus isz Rumunijos ir lau
ki* nuspriiidimo isz Washing
limo ka turi padaryt su laja 
porele. Kada likos paleisti ir 
isz važiavo in 
apsigyvenimo 
s 
to 
kalbino idant su juoni iszbog- 
tu in 
vai gyveno ir ten 
ja ja kaipo vyras
Vyras davė žinia apie tai val- 
džei, kuri iszsiunte detektyvus 
k u rie 
tore g

Cincinnati ant 
inspektoris in- 

dmylejas in patogia rnmunie-

verslą.

didesniųjų 
jie v e rėžiasi 
apgaulingu

kad ir kitur pana- 
kriuk įninku”

draugai szaulini, 
visus juos vįeszumon!

Laikraszczius atiminėja.
Lapkriczio 26 ir 27 d. daryta 

visoj Rimsz.es parapijoj kratos. 
Pestzti ir raiti siautė po visa 
parapija. Rausiasi daugiausiai 
popieriuose. Dariusieji krata, 
matyt, maža suprato, kad ati
minėjo iiQ,t leistus
Kelio” ir Lietuvos Rytu” laik
raszczius. Nieko geresnio, ma
tyt, nerado. Policija neturėjo 
jokiu, dokumentu, sakosi žo
džiu gavusi insakyma.

4 4 Lietuvos

nuvažiavo paskui ja ja, pri-

Lancaster kur josios te
gyveno su 

su moteris.

aresztavojo abudu. Mo- 
al bus nusiunsta adgal in 

Rumunije kaipo prasižengolo 
prieszais moraliszk urna.

Trys mergaites vede ban
ditu gyvenimą.

Chicago. — Trvs mergaites, 
kuriu metai buvo po 13 metu, 
insigavo iii tuszczįa narna po 
pabėgimui isz pataisos namo ir 
per tris dienas vede banditu 
gyvenimą ant galo likos suym- 
tos per palicijc ir atiduotos ad
gal in prieglaudos narna.

pa bėgdamos isz 
pamate tuszczia

ant kurio buvo prikalta 
toblycze “ant raudos“ na ir 

apsigyveno.
pinigus

Aferistai 
veik vieni žydai, 
miesteliuose per turgus arkliu 
mainymuose dirba su jais czi- 
gonai. ie yra taip iszsiniikline 
savo versle, kad sugeba gyven
ti ir dar gerai gyventi be dar
bo. Kauno irkitu 
miestu gatvėse 
pinigu mainymu,
pardavimu ir Apklausto kisze- 
nes.
Naminiu gyvuliu skaiezius.
Statistimais daviniais, sziais 

metais Lietuvoje yra 505,500 
arkliu, 1,285,000 galviju 1,41.3,- 
000 aviu ir 1,897,000 kiaulių. 
In szi skaieziu ineina Klaipė
dos kraszto 33,500 arkliu,- 67,- 
000 galviju, 43,000 aviu ir 80,- 
500 kiaulių. .

Iii viensėdžius iszskirstyta 
sziais metais Lietuvoje 148 kai- 

Dau- 
Biržu

KALĖDŲ PASVEIKINIMAI 
KRASOS PINIGLAISZKAIS.

patarimo

mai su 40,980 ka žemes, 
iszskirst v t a.

laikra^zcziu

Mergaites 
prieglaudos, 
narna

ginusiai 
apskirty.

Krateris — Lietuvoje?
/knot Latviu

praneszimo, pirmadieni, Gruo
džio 10 diena 9 vai. ryta Szen- 
borgo miestely^ (Bauskės aps.) 
pradėjusi slūgti žeme, slugimo 
vietoje pasidarusi cilinderio pa 
vidalo duobe,
ir platumas nuolat auga, 
viena valanda slugimas pasie
kęs iki 5 sieksniu platumo ir 
15 sieksniu gilumo.

fdugne atsiradęs I

Pasinaudodami
Siuskite Kalėdų Pasveikini

mus Krasos 
svetimtaueziai 
Gruodžio 
$5,490,500 užjurin.

Ta suma 21 nuoszimcziu di
desnio negu iszsiusti tarptau- 
tiszki krasos piniglaiszkai 
Lapkriczio menesi ir beveik 34 
nuoszimti didesne už 
tus Gruodžio 
Sekanozios 
džiausiu szaliu ir

Gruodžio menesi

4 4
■o

Piniglaiszkais”
Amerike per 

iszsiuntemenesi

krasos

yra

iszsius- 
inenesi 1922 m. 

deszimts di
le ie k pinigu

pasiusta per
1923 ir Gruodžio men. 1922:

Gruod. 1922 Gruod. 1923

kurios gilumas
Per-

jaust ant dHėjh szlftifnSnjdiu. 
Kiniszki banditai užklupo ant.

katalikisikos misijos.
Pekinas, Kinai. — Szimtai 

banditu be mažiausio praser- 
gejimo užklupo ant kaimelio 
Aupu, kaipo ir ant katalikisz- 
kos misijos zokoninku Pasijo- 
nistu, sužeido kelis isz kuriu 
vienas jau įnirę ir suszaudo 
amerikoniszka vėliava. Vadas 
banditu norėjo visus^ iszsker- 
dyti, bet permaino savo nuo- 
inonia ir vietoje iszžndinti mi- 
sijonierius, apipleszo visa kai
meli.

Pasjjonislu zokoninkai paej- 
na isz 
tikslas

Bostono, Mass, kuriu 
yra apszviesti kinie- 

ezius norinezius priymti kata- 
likiszka tikėjimą.

Suv. Valstijų valdže užpro- 
testavojo priesz toki pasielgi
mo su josios padonais prieszais 
Kinu prezidentą.

Elektrikiuoti žmonis ne 
mirszta.

Vielinius. — Profesoris Lel- ' 
link, direktoris Elektropatisz- 
ko Instituto, apreiszke, buk ji
sai isztyrinejo kad žmonis ku
rie yra elektrikiuoti per elek
triką ne yra<^ižmuszti, tiktai 
papuola in apmirimą nuo kurio 
in koki laika atsigaivina. Ta
sai profesoris daug žmonių at
gaivino kurie novos buvo už
muszt i per elektriką o dakta
rai juosius pripažino už miru
sius.

Profesoris kalba, 
žmonių kurie buto
kiuoti už žudinstas Amerike, 
isztikruju buvo pa laidoti gy
vais. Geriapj kąd tokie prasi-
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Did. Britanija 
$1,908,000 $2,844,000

771,100 
417,200 
323,300 
298,200 
203,300 

69,100 
34,200 

, 38,900 
.“>9,300

837,900 
563,000 
451,300 
341,800 
220,400 

79,100 
54,400 
49,700 
48,900

$4,102,600 $5490,500

Kanada 
Meksika 
Szvedi ja 
Japonija 
Italija 
Norvegija 
H Olandija 
Francija 
Danija

Viso

ant
1

m

■i

raudos
Pasirnpiiio, 

apipleszdamos paczto 
skrynutes isz aplinkines, to
kiu budu paėmė visokiu ban
kiniu czokiii ant * tukstauezio 
doleriu, szlebes pavogdavo isz 
kromu o maistu ubagavo isz 
aplinkiniu namu.

Ana diena szaltis 
vesi iii ženkhi8| o neturėdamos 
kuom k u ryt, surinko daug po- 
pieros, kuria uždegė ant grin
dų. rrak jeises iszdave, nes kai
mynai paregėjo durnus isz lan
gu, .praneszirapie lai policijai,

A p- jame

nuszove ant smert pali- 
eijanta Petra Peliuką, kuris ji 
norėjo aresztavoti.
jeszkojimui žudintoja surado 
skiepe savo namo ir nuvežtas 
in Wilkes-Barre kalėjimą.

Jukneviczius su kitais drau
gais susimuszo laike gerymo 
ir likos gerai apmusztas. Nli
ejas namo, pasiėmė revolveri, 
nuėjo atsimokot už aplaikyta 
skriauda, pradėjo szaudyt iii 
susirinkusius. Pąlieijautas Pe
liuko nuėjo' apmalšzyti gir
tuoklius ir kada norėjo Jukne- 
vieziu ^reszCnvo^, tasai palei
do in ji. teĮis szųvius užj^usz-

•eszt 
do in jękęįi 

ht v

• •

Po ilgam

do in jL.kėįis szųvius užiųusz- 
damas ant vietos. Palicijantas
apėmė dinsta tiktai kolos san-
vaites adgal.

joms da-

kuri gavosi in vidų aresztavo- 
daipi tris jaunas bandites. 
Mergaites i jo lengvai pasida
vė, nes bombardavo pallet jo su 
pieno, hopkutems, dinorkems 
ir kiauszinois. Ęada stojo aut 
policijos niekcy' apie savo ne
kalbėjo.kalbėjo.

dingo kratery.

Duobes 
ir puses—2 

sieksni u di delis k ra toris,* d arži
uos galas, kur buvo apie 7 ve
žimus sziono ir sziaudu, kurie 

Akmenims ir
daiktams krentant buvęs gir
dimas vandens Burbuliavimas; 
žemes slugimas tęsęs ir Gruo
džio 11 d. 4 vai. po piot. duobes 
platumas pasieks iki 15 sieks
niu. Slugipms yra kataliku 
draugijos žemes sklypo, jis ap
tvertą^ ir saugojamas polici
jos.

Nelaimingu dar nebuvo, in-
slugimo vietos netoli teka upe. 
Manoma, og gal ežia esanti že
mes apaezia iszplautay nuo ko
ir inslh^usi žbirio. Ahįsžtoji
Latviu mokykla daro žygiu ta 
ndomu gamtos apsiroiszkima 
isztirti. * ’

Farmerei valgė $1.50 pietus 
už 16 centu.

Imbler, Ore. — Arti du 
szimtai farmeriu isz visos da-

jog daug 
elektri-

tu’

tr>žongelei but y .užkasti in duobia d 
in kuria prljnldytu kalkių ku- r 
rios kuna sudegintu idant ne
galėtu a taigai vyt.

Jeigu tai butu teisybe, tai 
kiek czion Amerike likos pa-

lies Union pavieto, ana diena laidoti gyvais, kurie likos “už- '
turėjo bankieta po savo meti
niam sojmui. Valgis kasztavo 
kožnam tiktai szesziolika cen
tu. Kasztas likos apskaitytas
ImagaiJ prekės kokias farmeroi 
aplaiko už savo produktus. Už 
tokius pat piotiVė Portland©1 ar 
kitur reikėtų užmokėti po pus
antro dolerio už galva. -

'J

W| L

1
1

muszti per elektriką, net baisu 
pamislyt apie tai.
GYVENIMAS

MARUOS PANOS.
SZVENCZIAUS1OS

I

Visas pianas apraszymas api<| •

i'lM <yl 
’*11

Gyvenimą Szv. Marijos Panos. - 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

Puiki knygele. I
I 
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♦ Paeiti ‘ iiuomoida 1 o'pbrAiorih 
ir darbinink iszk u vadu, tai 
minksztosia augliu 
nžejs pertrauka darbo arba 
streikas, nes visos kasyklos 
sustos dirbt i I diena Apriliaus, 
pakol iK'padaris naujos sutar- 
t ies.

Gelvžinki'lei ir fabrikai pra
dėjo kuopini minksztas anglis 
in market us ir kitas vietas isz 

jog st vai
kas grasina losiu aplinkinesia.

* *

bau kiuriai

vadu, 
kasvklosia

larbo

kaip tokio priėmimo nuo savo 
prisiegeles. Iszdryso užklausti 

juom teip pasielgė, 
violoje mandagaus isz- 

gavo daugiau:

I

.4

v
*1'

f

*

't
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Ill'S

ko duodasi suprast

ap- 
Eordo turtas isz- 

laugiaii kaip 840 milijo- 
inejga isz biz-

Xajorkinei 
skaito, buk 
nesza < 
nu doleriu. J"j<»
niaus yra 4ŪD tukstauezei do
leriu kas diena arba per meta 

loleri u.
31, 1923 Kordo 

> devinta mili- 
automobiliu, nuo kada J

IŪO milijonus <
Deeemherio 

fabrikas padirbi 
joną 
pradėjo juosius dirbt. Tas au
tomobilius likos nusiunslas irt 
New Yoika ant parodos.

nuo

Tula aiiierikoniszka inspeto- 
atejlies, kuri perspėjo mir

ti prezidento 
>peja. Imk

kilax ženklvvas Ameriko

ja
llardingo, taipgi 

apie Kovo menesi
mirs 
jias.

Dabai \ isi ženklyvi žmonis 
yra labai siisirupinia, nes kož- 
nas yra tosios nuomones, jog 
lai jisai.

1I

Eranruziszkas fabrikas auto
mobiliu “ Tampior“ padirbo 
nauja 
tik vežinoje ant žem(‘s bet isz- 
Ifke iii padanges 
planas automobilius 
motorius, vienas 
mes 
maszmos 
lanksto kada 
mes, bet kada ketina

patys atsilenke ir isz-

• ‘ Tampier 
automobiliu kuris 110

Tasai areo- 
luri du 

varo ant že
li kitas ore. Sparnai tosios 

aut omai iszkai

r p

SU81- 
važiuoje aid že- 

iszlekt i

II
in <»ra,
loke in ora.

Bandymas tosios
pasekmingai,

maszmos 
atsibuvo pasekmingai, kuris 
nustebėjo nemažai tuos, kurie 
turėjo gihiki tnju bandymu pa
matyti.

f
K.

koki turi 
motorėliu, at-

B
į uz-

ĮB

atsitikimas kuris pa
rodo moteres noiszmintinguma 
ir dideli bobiszka akvvurna ku- 
ris jai neiszejo ant gero.

Poni (nesakysime josios pra
vardes, nes sziadien už savo 
kvailysta labai gailesį) turėjo 
bjauru papratima, 
daugybe s musu
pleszinet vyro gromatas. Buvo 
jiji kaip lietuviszkas cenzūras, 
kada vyras sugryždavo isz sa
vo ofiso namo, gromatos buvo 
ai plesztos, perskaitytos,
tvirtintos ir cenznravotos. Isz 
pradžių vyras pyko ant tokio 
pasielgimo savo prisiegeles, 
bet vėliaus prie to paprato, ap- 
malszino savo piktumą ir nie
ko nekalbėjo. Ant galo supra
to, jog ežia jokis užsispyrimas 
nieko nepagialbes, nes moterė
lė jam tankei kalbėdavo: “Tai 
lu bijei, kad asz nedažinotau 
apie tavo meilingus
liūs, o gal ne nori kad asz tavo 
meilingu gromatu negautai! iii 
savo rankas.”

Nutarė geriau tylėti ne kaip 
turėti pekla nanupje, o jojo už-

HZpoSO-
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41
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S'. U"ll fl
I

tl

vydi paeziule neturėjo jokiu 
pamatu užvydejimo 
savo vvra.

Nemažai nusistebėjo, 
ana vakara sugryžo namo, ant 
stalo nesirado vakarienes o pa
ežį u h* sėdėjo ant lovos apsi
verkus, užklausė josios prie
žade tojo, nubudimo ir verks- 

“Mariuk, Mariuk! Kas at
sitiko? Kas tau v ra

Ne buvo užbaigęs 
džiu, kad sztai palipyk* 
pekla ’ isii motores burnos: 
“Szalin npo manės tu prakeik
tas apgavike!
pažinti ne gyventi 
Neszkis po

prieszais

kada

rno:

savo zo- 
visa

rt' R 
H 
Lsi 
L f 
Ii .4

Nenoriu tavęs 
su tavim, 

velniu isz mano 
akiu*, bet ne, ne, — geriau kad 

nuo tokioasz atsikratysiu 
veidmainio.”
- Stovėjo vyras . nutirpius pe-

in
7

žinodama^ ka turi veikti ir kas 
su jojo moteria atsitiko. Grei- 
czl'au butu tikėjas mirties ne

jojo pioteria atsitiko. Grei-

4

I1 r

kodėl su 
bet 
aiszkinimo lai 
“Matote jo, tasai aniolelis hu 
ragais, nuduoda, jog nieko ne
žino... Asz turiu davadus tavo 
nekaltybes, kurie
duos ant musu persiskyrimo.

Nežinojo k a ant to atsakyt, 
nežinojo kas jai pasidaro ir isz 
ko turi spaviedolis nes jautėsi 
nekaltu,
lyg laikui, 
baisum 
savo prižadejima, kada 
ant rytojaus nuėjo 
paezinh' t uom kari 
szie k 
krepszi 
ir

man prisi-

Raketa bus isz plieno, kai ci-< 
garasj Jii.pati' save stums;’ ne
lyginant kulkosvaidžio ugnis, 
kuomet laikas nuo laiko jos ga
lo eksplioduos tam t ikras skys
timas ir vers ja skristi in prie
ki. Nuo žemos in menuli yra 
240,006 myliu ir raketa turės 
kelinidi daugiau kai pusantros 
dienos. Jos kelias bus lemija- 
mas isz galingu teleskopu, o 
nosy bus indeta degamos me- 
džiagoSf, kuri
liepsnos, kada raketa stuktels 
n menulio pavirszi.

smarkiai užsi

į. \

NUO. PADEKAVONES 
MU8U SĘAITYTOJU.

~
Szii'(lipg|i ac/zin tar\u jujns už 

prisiiintima. dovanos. Vėlinu ir 
jumis kanuogoriauHio pasiseki 
mo jusu darbuosis: kad ‘Saule’ 
nepaliautu szviesti visiems 
žmoniems ir kad visi užsiraszy 

“Saule”, o tada terp žmoniu 
Imi n dydesuis sutikimas.

■ jSorantoi), Pa.

nepaliautu

III

No. 7552, J. G.

atsimest u nuo tikėjimo ir para-
'* k •*. M ’ . . ' * f k a . . . 4 -a- .

piju. Nepulįai^iii sk

1

Nutarė *buti kantrus 
Bet jiji apjakinta 

užvydejimu, iszpilde
v v ra s ♦

in darba, 
sudėjus

I ra pa n 11 in savo
I uom 

tiek < 
nuvažiavo pas motina 

inneszc skunda
\ yra aut persiskyrimo.

<> t viri u ir ma
jam kas szposa 
galės isz (o isz-

Žmogelis biiv 
ne, jog jeigu 
isztaise, 
brisi ir

prioszn is

lai 
darodvt savo užvvdu- • • 

šiai motorei savo nekaltybiųsavo
nes galėjo pasakyti jai kur tik 
buvo, 
( 
t OgUS 
save,

ka veik<‘ 
įranga vo.

vyrukas.
del

su kuomir
Buvo tai gana pa- 

guododanias 
mandagus irV l S u

gerai vėlinantis visiems. Kas 
rytas septini a valanda iszojda- 
vo in darbu
vim pietus idant nereikėtų oj- 
li in restauraeije. Isz darbo ej
davo tiesiog namo, o kada kur 
ejdavo lai niekad be paezios 
ne ejdavo 
draugi', o
tai sakydavo kur, 
suejdavo. Žinojo josios silpny
bių kas kiszasi 
stengdamasis 
manydamas, jog gal -su laiku 

iszmint ies 
Žinoma

neszdamas su sa-

visados ejdavo 
kada pats iszejdavo, 

ir su kuom

užvy dėjimo, 
josios nearzyt,

gaus iszmimies ir paliaus ji 
persekioti. Žinoma, jog jam 
niekas negali užmetinet pasi
leidimo arba, isztvirkime, susi
ramino t uom, jog neiszmanus 
pasilegimas paeziules bus del 
josios pamokinimu ir iszgydins 
ja ja ant visados nuo užvydeji
mo ir neiszminties.

***Atėjo diena kurioje stojo 
abudu in suda ant perkratymo 
joju nesupratimu ir persisky
rimo. Poniute 
advokatams

savo vyro,

ueužsitiKejo ne 
nes buvo tosios 

nuomones, kad gal vyras juos 
papirko, todėl pati perstatė da- 
vadus nusidėjimo
iszemo isz enties gromata, ra- 
szyta isz vieno k romo ant ku
rio buvo raszyta in josios vyra: 

“Guodotinas tamista: — 
Aplaikem tamistos užkalbini
mą aut dvieju stuczkeliu, ku- 

iszsiunteme pagal jusu
pareikalavimu
rias

ant paženklyto 
adreso. Rokunda jums prisiim
sime po pirmam.” — Su pa
garba ir t.t.

Sudže perskaitęs 
negalėjo nieko isz

1 *

gromata 
josios su

lipinateprasti, jokios kaltes 
vyre, bet. paeziule nelaukdama 
ka ant to pasakys sudže pra-

“Tai jisai ponas sūdžiau 
del kokiu mylemu pirkinėją 
kaspinus, o man per szeszis 

dvi szle- 
sudžiau ko-

de jo1:

o man per 
menesius vos pirko 
bes. Matai ponas 
kis tai....”

Sudže paliepė jai tylėt, dirs
telėjo ant vyro 
supratima iszaiszkintu, bet 
tuojaus dasiprato visko. Gro- 
matoje buvo iszejszkinta buk 
tiejei kaspinėliai tai buvo del 
laiprailerio ((kukuojamos ma- 
szinukes.)

Kaip viskas 
galite patys dasiprast. Motore 
aplaike gera pamokinimu, per- 
prasze vyra priesz slidžia ir 
daugiau 
pleszinejo.’

idant visa ne- 
iszaiszkintu

užsibaige tai

vvro
priesz

gromalu neai-

Prof. Goddard isz Worceste- 
rio, Alass., 
ma spaudai, kuriame patvirti
no, kad szia vasara bus daro
ma pirmas bandymas pasiimsi) 
raketa ant menulio. .Jis anf to 
projekto dirbąs jau devinti mo
tai ir manas, kad pavyks, kaip 
raszo Vienybe. Raketa svors 
15 svaru ir ja varys tam tikri 
gazai, kurio suteiks jai reika
laujama greitumą 
myliu in sekunda,
myliu in valanda. Tokia grei-

vel dave paroiszki-

septynių 
arba 420

tumus reikalingas, kad perga
lėjus žemes pritraukimo jėga.

4fr»

La i kraszcziuoso 
praneszima, 
ne Rmnesluitis 
turbid prjisii ietuvis, iszkeliau- 
ja su vplyiecziu prolestonu ku
nigu A. S. Rose aplink pasnuli 
kelionėn. Jie upkeliausia Aus-

užžvelgem 
jogei tūlas Kuge- 

(Remeszail is),

užmokėsi i už 
negalime 

apsiejti, ba (ai yra smagiausos 
laikrasztis. Kaip tik 
atejna. in stuba.

Brisiu tiezem 
‘Saule” be kurios4 k

“Saule” 
lai ja ja skai-

tom su džiaugsmu. Mes kitados 
gyvenom apie Mahanojii ir ge
rai pažystam visa aplinkinis, 
nes gyvęnom Mahanoju .18 mo-

Hali ja, Japonija, Kinija, Indi
ja, Palestina ir Europa.

Apie Rcnieszaiii jap,pirmiau 
buvo kięk gi
I) ro t esi oi ui I >a ži iyl i n iii k 11 
kojas ir i .
žinomas.

inlet įs, kati ji
j. i. J L ' L

s esąs 
vei- 

tarpe, prusa lietuviu

tu adgal. Dėkavo,jom szirdiil
gai už kalendorių. Asz lietuvai
te payasziau szita gromata, o 

■kati negerai meldžiu pataisyt. 
(Šzirdžiuk, gerai raszai ir da
rai mažai klaidu. R.)
No. 4l>24. S. B. Kaymingtoii, III.

skailtestf-l-Saii 
norlnts iP esmiu kataliku 
Saidoje” niek’o

go neiižtikau prieszais tikėjimą 
ir biižuyczia norint 
per keliolika 
nžtvirt jus
szios npliiikinos. Vėlinu tnmis- 
toms sveikatos ir su lauk t i žy- 
los senatvės;
už prisiiintima 
kalendoriaus.
Su pagarba. No; 16707. K. R. * 

Warrior Run, Pa.
nuo Redaklo 

“Sau

l(‘S
UOS i 4 prieszin-

S ja skaitau 
motu, o ta puti 

ir kili žmonis isz

Szi rd i nga i aeziu 
teip puikaus

( Daderzkas
- Kunigai peik e

isz pavydumo, kad žmonis 
“grinai katalikiszkus 

neskaito, 
pinigus in savo už
pelno isz to ne turi

grimu
(!?) 1 1

rums, 
lo” 
juj’i 
laikraszczius
nes kisza 
įlavystes, o .-/, ... ... ...... 
lodei liek gerkliuoje prieszais

Saule”, kuri nenustos ejti in 
pirma tiejei “žioeziai” dings 
ne kaip

i 4

t i
‘ ‘ žioeziai 

Saule“).

PUIKI MALDA-KNYCELE 
“ANIOLAS SARGAS”

*

w.
^J****^O'

Po sunkaus 
dienos

darbo

ft

f*

hi
TMtfr HaM

Kasyklose ir
invairiose 
dirbtuvees 1,

VLSI TAVO MUSKULAI. VISI TAVO SANAR1AI YRA BAISIAI
NUKANKIT1 IR SUSTI RĘ.

No bandyk juos priverstinai rnanksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patikėk daugeliui tukstanczlui tautiecziu ir

Praszalink sustyrima

glaus juos jiukankysi.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

suteiko jiems laip puikia ir greita pagclba.
Baisumu smagini (rydamas* siiskaiidotas vielas, tada jausiesi visai 
nauju ‘žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk murns 25c , ir 5c.
iszslushn buteliuku Baisumo.
Tito CENTRAL IIRI’G STORE, 14d. 21 E. Centre SU Shenandoah, Ta.

Jeigu negausi tun« vaistiiH pas vielini apliekorlu 
už pasiimt Ima, mes (uolaus

: ||n

PAJESŽKOJIMAI.
—... . ’* '•* 'r- “ * *»' ■" ■«

' I >a jes^kaų mąn p M ą r i -
jonos Ui4tralcž7utčs pb vyru 
pavarde
kas apie jįa žino meldžiu pra
neszt. U-?)

Mrs. Agota. Vilkeliene
640 Eerdinand St., 

Scranton, Pa.
Pajeszkan savo szvogeri Vin

cą. Kimoki' 
žio Apskr.,
Jeriszkiu Sodo; taipgi pajesz- 
kau szvogeri Joną Liberaus, 
abudu isz vieno Sodo ir jau ke
li metai kai}) Ameriko. Jeigu 
kas apie juos žino meldžiu pra
neszt, arba tegul patys atsi
szaukia ant adreso.

Pet ras Grigonis
Clapps Si., 

M’orcosfer, Mass.

pu vyru
Bucaviczicne. Jei,^1i

paeina isz Paneve- 
Ramigalos Para.,

arba

Asz t Ina Vilimiene 
kau savo vvra Stani

jisai <r

ji žino 
meldžiu

Esmių, labai (dėkingas jums 
už teip gausia, dovanele kuria 
prisiuptet, tai yra kalendorių, 
kuriamo radome 
dingu tr, linksmu 
vėlinu jums

Viso, reikalingo* maldo*, Litanijos, 
Pdikini apdaryta niinkaztaiu

fc

ir 1.1.
visokiu U'lll- ®hur*na*11 np<l<»rai«, nuknuoti kranztni. 
skaitvniu ir 

kauuogeriauses 
laimes ant sziu metu ir esmių 
tvirtas ki|d 
tos “Saule”. 
No. 1326. J. S.

Preke mi priniuntimu tikini $1.50.

Siuncziu

nepn liausi u skai-

Seninlou. I’n.

jumis, szirdingai 
aeziu už dovanas kurias aplai- 
kiau nuo tamistu, tai yra pui
ku kaleudori ir sienini. Man la
bai malonu kad asz aplajkau 
laikraszti du kartu ant sanvai- 
tes nes turiu puiku likrasžti ir 
linksmu pasiskaitinimu. Dabdr 
linkiu jumis laimingos klioties 
ir geros svoi kiltos, jusu skail y- : 
t o ja s.

No. 9614. L. S. . *
Grand Rapids, Mick.

I 
I

prenii-

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

ĮI

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

JXT TD* lo A TJ OO? ASI!_________
vaikas f" ‘ '

pareiškė, kail jis negaus. n£
UIS įnašas 

motina 
' trupučio.

kJ išdykavo, todėl jo

&■ /JĮ

,/
7/ BAMBINO
7/ |rcg. S, V. Pa,. Biure.

M ai n i ka jis daro!
Palauk, Kuomet jj sugaus molina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
““ 1 ~ž- —' rei

kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
tur: vidurių diegimų, išpūtimų, viduria
vimą—-duokite jiems Bambino be jokio

, - , t - ------   - — - - T — , r ■ H a • J .»

įop greitai, kaip greitai jų sistemų perims šitas ne-
, i- ” ~ j ' 1 S. Į

KŪDIKIAI MĖGSTA Jf?
jF? AD. RICHTER & CQ.t

a
Palauk, kuomet jj sugaus motina! 

mu Bambino po ranka, kuomet jie to

Kiurių diegimų, išplitimų, vidurio-

Kaina 35c, atidėliojimo. Tie nemalones simptomai pranyks
Į)a \ ojm pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

’ JIE NET PĘASO DAUGIAUS!
104.114 So. 4lh St., BROOKLYN, N. Y. į

SERGANCZ1OS MOTERIS "^1 
JUSU ATYDAI.

Ih. Gedvylos Gyduoles sugražino in sveikata szimtus 
o nelaimingos iš prio-

fr >

sveikata
misilpurjusiu molėm, kurios buv 
žaslies tūlu moteriszkn ligų.

sustiprina krauja, nervus ir visa jnotores 
veiky ma........ Preke $1.00

miltolei pusi mazgoji m u i, reikalingi 
.............. Preke 50c. 

stebjuklingas vaistas nuo Reuma- 
užsenojuMU szalczio del vyru ir moterų. $1.

geras trinimas nuo visokiu skausmu. 50c 
50c pokelis 

a pini k imu i

MOTERŲ TONIKAS, 
systeniu ir togu levo ja jojo 

sveikatos 
mote re i.

nervus ir

ANTISEPTIKON, 
kožnni vedusei

GYVATSZAKNES ELIXIRIUS,
sausgeliu ir

ŽOLINIS LINIMENTAS,
TIKRA LIETUVISZKA TREJONKA ....
Visi vaisiai prisinneziami per paezta

t iznuL

Prisiuiicziu tamislai 
merata ant viso moto, o kad 
Irupuli pavėlinau, ltd meldžiu 
man dovanoti, Asz u<?nustosiu 
būti Skaitytoju

pakol gyvas busiu 
v ra.

la ikraszc.z io

pajesz- 
X’iliuna 

kuris paliko mane du metai at
gal su mergaite 'vieno menesio;

yveno apie W ilkes-Bar
re, Pa. Jeigu kas apię 
ar jis gyvas ar miros 
praneszt.

Ona Vilimiene
1017 E. Mahanoy St., ’ 

Mahanoy City, Pa.(1.7)

Asz Elzbieta Zietkuvieno po 
tėvais Barsdaiczuke pajeszkan 
savo (riju broliu Vincą Andriu 
ir dona Barsdaiczui girdėjau 
vienas jeszkojo mane per laik- 
raszezius. Turiu labai svarbu 
reikalu, jeigu kas žino apie 
juos malonėkit praneszt už ka 
busiu dėkinga.

EI zb i etą Ba rsda iczi u k e 
1231 Putnam Ave

Zanesville, Ohio. \

J

• 1

Pajeszkan savo szvogeri Mo- 
tieju Aleksyną
Pažero Kaimo, ({liaukos Para.
Marijampolės
Vals., pirmiau gvveno Omaha,

Te-

paejnanti isz

Balberiszkes

Nebr. dabar nežinau kur. 
gul atsiszaukia ant adreso.

Juoz. Karvelis
11309 Martindale Avė.

Detroit, Mieli.1.7)

ATSAKYMAI.

IJ-.1. R. Pittsburgh, Pa.
tai neižduoti ant paskirto lai
ko — ant trijų motu. Jeigu val- 
dže mano juos permainyt, tai 
gali tai padaryt ir ryto, jeigu 
matys tame reikalą.
nyt pinigą ne lengva, 
juju begi nepaženklyta ant 
kiek metu, bot pagal reikalą.

f *’ royalmaTl
1N IR ISZ LIETUVOS.

”0RDUNA” “ORBITA
‘‘OHIO” “ORCA”

Tie Inivai yra nauji ir moder-' 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szoi- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
specialo patarnavimo.

ROYAL MAIL SIB AM 
PACKET COMPANY,

New York, 
arba pas vlętlnlus arentus.

*1 ;,V<|į5ų 1 •

M Broadway,

fr' * ’1 >

Saules
nes

,>
)

tai yra. man smagiausias 
laikrasztis skaityti. Skaitau ir 
kitokius 
vardus 
man ne teip

‘ ’ Saule
prabaszczius kun. Sziup- 

szinskas isz Sugar Notcho por 
pamokslą skelbe kad “Saule” 
neskaitytu kad iszmestu isz 
stubos nes tai nekatalikiszkas 
laikrasztis ir jo neprivalo skai
tyti, bet jeigu musu 
mokytu žmonis kaip 
tai turėtu sziadien goresnius ir

Perina i-i 
Laika

“ORBITA”

a

(

P(>
Money Orderio. Mu>u aptiekoje užlaikoma didele in- 
vairybe gyduolių, lieliiviszku žolių ir perfnmu.

GOODWILL DRUG COMPANY,
12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.Pigiau negu fabrikas preke G puikus 

daiktai preke dar liktai $5.55 yra (ai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa
manykit ka gaunate, (.era laikrodėli, 
nikolio akmonuolt viduroi, pulkus isž- 
marginti nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvaranlytas ant daug melu. 
Gvarantytl lialberio kliperei plaukams 
kirpti. Reyolvcris B.C. 22 
ezei ir grąžei padirbtas, naudoja B.<’. 
kulkas, Ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri golcžeis, kamszlus 
traukti ir stiklą pjaut i. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safely_brilva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pals bevelk tiek vertas kiek 
mes norim už visus, daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiusklte 25c stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokile:

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. 602. Chicago.

kalibro <lrit-

jgĮafcitaras fitters
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. Jis yra labai veiklus if 

. ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Sahitaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
CHICAGO, ILL.

laikraszczius kuriu
i neminėsiu, bot 
juos smagu skai- 

Karta mu-

ezion

tyli kaip 
su

< *
kunigai
Saule,”

daugiau pa rupi jonu kurie ne-

♦

♦
I

I
♦

♦ 
♦

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame ant3-czia procentą 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt rėikala su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis. I

Liepos.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aąuitanią Mauretania

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utamlnka 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiszkai Jydėti 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Kare? 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožnu savaite.

Greicziausi laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del iszknlno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento, l’areikalauklto. Yra 
vienas jusu miesto ar apiellnkcje.

MB

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAB,

Jis yra labai veiklus if

1707 S, HALSTED ST. Dept. 15.
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I .-T' Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.< ■ 
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Jusrtj n«icai ji’ftli Luti puikiai nupuliruoli. Ir lyxUi, Svariai nuskustas veidas, JQalft dėvėti naujai nipr-sita siutų ; Stikliniai žibančius čcvtrykug;

Bet -n Jei jūsų gaiva pilna plcUkaiiii

4

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

CUNAKD IJNI't 
25 Broadway, 

How YorL

K. V i « *4 w
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Dekite savo pinigus in

♦

s

r
• į
V*i.

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

--------j------- -
Ta Banką nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.

'' /’ <.4

*>

Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus jr tureli bankava knygute szitam
Morohimts Banking Trust ()o. Banko.

Szita Banku prigolb^ti savo dopozitoriams pirkti 
locnus namus. j <

Szita Banka prigelsbti jumis suczedii)ti pinigus.
Nori kad jus būtumėt to Banko depozilorius.

savo

Ir

i**
/ 'r

} t

i-'tai tau na vUk<» į
• ' i - - mieto nickato, JH iij« pra< 

visų karnbarj. NaUdokit

] Raffles
prieik) ! l'žluikvkit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu pairu,- 1 

. ’ ’ ‘ " i .V

jus Jusi) mylimoji paneli? Viso* jutų •] 
tckali, jci Jya prsuwhe kabyti mvo sralvjj ;

65c. už benkq |

Ka tokiam atsitikime pa huh v * apie 
tango*, padalyti gera impresija, i 

barstyt i nchvarias pleiskana*

v Gaunama aptickose

y pleiskanų mirtinoji , , . _ .
9 kit galvos (xlo kiekvieną vikaru p»? kokia dciirm dienu ir daugiau n*nt!ik<V» jutiu 

r.N ___ V. ‘ PI r i si alioti Hnyk$ vi^Ukai i trumpu 1b»*m
fr po to, viskas ką reikia daryti, tai tvtkarfllah pilt tinti calm* <*ln su

ir
% 1

A gMintto nusiimti savo ^kryl^lę bii<» ' ir.
V f ■ ■ -
•) ir daugiau niekuomet pleiškąiu>4 jų* nekankinu. Koks skirtumu* tupmet bu*’ XI
.) F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y. A]

ft

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviail’Pranoszn jums, kad dabar yra 

patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinfitamiems.

Kadangi Amerikos Konsnlis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu melu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip, geros progos. Toji j 
proga no ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu luotu kvota. 
Padarom AEFIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siuneziam pinigusAmeria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaidom Iloteli del keleiviu 
keliaujaneziu in .Lietuva. Rasit inkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
1jAI.VAK()R(-ZT.(J ir pinigu kurso per laiszkus arba as
meniškai po žeminus nurodytu antraszn:

,■ GEO. J. BARTASZIUB
498 Washington Street, New York City.
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SAULE

PAGAL INSTATYMUS.

(Vert e Krapas Siūlelis^) riipvst ingai

1. 
paskuiSargas paskui ja užireuke 

duris ir rakta spynoje apsuko.
Ji apsidairo po tiesei, apsi

dairė po kairei, ir bailei užsi
traukė apt veido stora, vilnone 
skepeta, kuri uždengi^ jai gal
va ir poezius.

Gatve buvo
Tik žvirbliai, po kalėjimo na
mo kreigu garsiai ezirszke. isz 
toli girdėjosi dundėjimas sun
kiu vežimu, ir sargo, vaiksz- 
eziojanezio su szaudykle prie- 
szais savo budele, szuo raiezio- 
josi dulkėse, žiovaudamas ir 
gaudydamas muses.

Sargas, ant uždaromu duriu 
atbalsio, atkreipė galva, klajo
ja neziomi s kareivio
dirstelėjo in mergina, 
pradėjo vaikszezioti “ 

isztyko, bespjamlydumas 
per dantis.

Sena žydelka.

veik tuszczia.

akimis 
ir vėl 

zajiieva-
4 • 

.Hb

skaitliavo 
variokus, iszim- 

lama juos isz odines, prie lie- 
tarbos ant 

mirkezioda-

sn

svilinti prie- 
szais pati kalėjimą, su bliudu 
rangytu agurku ir tuopa džio
vėtu dyniu seklu sumaiszytu 

sa ulegryžiais,
apipelijusius
4

mens kabanezios, 
taukuoto žiursto
ma raudonomis, be blakstienų, 
akimis.

Buvo troszku. Rugpiuezio 
saule stipriai kaitino, teip 
kaip visuomet buna priesz lie
tu.
nuo trepu, dirstelėjo po deszi- 
nei ir, paėjus 
niu iszilgai
sustojo
ežiais.

Jos koj<

kaitino.

Mergina pamaži nulipo

i r

keliolika žings- 
kalejimo tvoros, 

atsirėmė in ja pe-

Irę beje ir oras ja>s < 
slogi*. Nuo laiko, kuomet sirgo 
tifiisu. jos galioj h‘ip ūždavo, 
kad net ausyse skambėjo, tar-

o
t art nm

tum ant poteriu skambinant, 
akvst* darėsi tamsu, 
tamsiausioj naktyj...

Teip jai valandėlė bestovint 
prasivėrė kalėjimo rasztinv 
< 
žvdinl is 
das.

Si
ra sztin v- 

•zios langelis ir jame pasirodė 
polio \ irszininko vei*-

5 kalejim

atidengdama

t Ina! t Ina, Blakoriute! — 
jis szauke skambaneziu balsu. 
Mergina atsigryžo; jai pasiju- 
dinus, nupuolė nuo galvos toji 
didele skepeta,
paretejnsius, tamsins plaukus 
ir sumenkėjusi, pajuodavusi 
jos veidą.

- Eik szen gi areziau! — 
maloniai užsznekino ponas vir- 
szininkas. Ji pasilenkė ir pa
ėmus nuo žemes pundeli, |>risi- 
ąrtino tyliai prie lango.

— Senkocįnuosu busi 
dien, o gal ir Tarezyne 
toj ant pietų, kad man Imtum 
Groice. Dabar mėnesiena, gali 
nakezia ejti.

— Eisiu, ponuli... 
mergina.

— Tik nesitrukdvk kelione- 
'je, tegul tave Dievas sergsti, 
pamyk! Staeziai eik in magis
tratu ir sakyk: “

In Groiea tave siun- 
cziu todėl, nes ten daugiausia 
yra apsigyvenusiu, ten bus tau 
linksminus.

— A ežiu, ponuli...
Nepamesk kortele in ma

gistrata. Atiduosi ja ponui 
burmistrui, arba ponui sekre
toriui, vistiek. Tenai duos tau 
razpiska;” 
iszsiunstos; Nesiuncziu tave su 
partija, nes gerai elgeisi. Na,

a rėžiau:

t

szia-
o r v-

at sake

aut apsigyve-
nimo. 9 9

popięros tavo jau

ir ta koja pagalios... Kaipgi
lent Dar skauda ?

— Ji... po labai, ponuli, — at
sake mergina.

ai' L **

Po teisybei, koja skaudėju,
tĄryVun kas degino ja, bet ji 
nežinojo, ar tinka kam ta pa
sisakyti.T Įr

— Na, kad teip, tai eik. Su
diev! — pridėjo maloniai po
nas virszininkas, ir uždare laii- 
guti.

Mergina pritūpė ant žemes; 
iszsieme isz pundžiuko sena 
skepeta, kurios kamputyj bu
vo užriszta toji in magistrata

I in anti, atidengdama smulkias 
krūtis ir storus, nedabaltytus 
nia rszkini us.

Po tam pakilo, 
dirstelėjo įn saule, tartum no
rėdama iuspeti, kiek jai liko 
iki vakarui laiko, ir pradėjo 
eit, isz pradžių pamaži, paskui, 
kaskart greieziau; jos. kojos, 
pripratę prie aprubežiuotu» 
mažu judėjimu, laisvoje tiesė
si ir atgavo savo mitrumą.

Drabužiai jos buyo apskuro. 
Nuszutes, nežinomos spalvos, 
vietomis pabrizges, andarokas 
kybojo ant jos liemens; žiurs
tas buvo sulopintas, liesos ran
kos buvo dingi* nutrinto, per 
i 
sos

greieziau; 
prie

ft

Ir

Pavogt 
Bergdola

Norėjo 
< < > *

įr 1' ,1 *

Am<‘rikotiiszkas pulkinin kas
Corliss Griffis, kuris su keleis

i

------------ r-... L .. r _

....... pet pel, |<a. tu?
be manos ir keliauji?
poszla
szneki 
re /...
me!”..
glaustis... O ji

Tai tu i t ui p
O Jis:

... Ka tu

kumszcziu,
. t ...

*<11

lidolio kaftano rankovėse; bg- 
kojos, isz kuriu

augszezinus kaulnko Jmvp pe- 
riszta purvinu skudjiyn, buvo 
apautos kokiomis tai keisto
mis szlinremis; pagalios, dide

viena

■ - " I! 
le skepeta, savo sunkumu tar- ” 
t dm ja slėgio sloge prie žemes.

Gat ve. Bla korini ekiiriaja
ėjo, tęsęsi in rytus ir vakarus 

namu
eik*. Ji buvo linosa nuo vidur-
miesezio triiikszmo, 
keružiais dundėjo 
lai. bet ir tie greit 
Vienut inis.

ilga miesto ir nameliu

vien rot-, 
vežimu ra- 

nut ilda vo.
tolydinis dundėji

mas, kuri ežia buvo galima gir
dei, kilo nuo prikrautu men
kos vertos vaisiais vežimėliu, 

nususo pirko- 
pasi rodydavo 

iszank-

draugais norėjo pavogt (1 rover 
Cleveland Bergdoll, 
amerikoniszka
iszbego iii Vokietija laike ka
res idant apsisaugo! nuo kariu- 
menes. Griffis su draugais už
puolė ant Bergdollo automobi- 
liaus ir butu ji suomius ir ad- 
gabonias iii Amerika, 
manymas nepasiseko 
aresztavotas 
kiszkam 
teismo vokiszki 
uojo visa teisybe ir kuom 
Bergdollis buvo, todėl ji baisei 
paniekino patys

garsinga 
slekeri kuris

lio t už- 
ir likos 

ir uždarvtas vo- 
kalėjimo. Bot laike 

sudžius daži- 
ir

kuriuos trauke 
jai. Bet, , 
vežikas su

jeigu 
i “dorožka,”

sto visi žinojo, jog jis apsistos 
prie kalėjimą. Tas namas, isz- 
tikruju, buvo vyriausiu gat
ves punktu; jo geltoni murai 
mete ant jos paniurusi szesze- 
li. Skubiai žengianti mergina, 
rodos, nesze savo nulinkusioj, 
apgaubtoj vilnone skepeta, 
galvoj dalele to szeszelio. Ji 
ėjo nepakeldama akiu nuo pil
ku bruko aklumui, in kuriuos 
kokiu tai neiszreiszkiamu bu
do buvo karszta, 
karia trauke ant veido skepe- 

noredama po ja 
isznvkti. Prabėgantis mėsinin
ko vaikas sudavė 
ežia in paszone, 
dirstelėjo in ji, tartum las bu
vo visiszkai paprasta.

Kiną ir galvoja, 
kalėjimas, 

koks tai žmonių 
Kuomet paėmė, 
žudyt, būdavo, in siena galva 
daužvdavau. 
persike i t e, 
džiaugsmas

savo 
vilnone 

dalele

ji kartas in

ta,

o,

tart nm.

jai kumsz- 
bet ji ne ne-

kalėjimas, 
perkelt imas! 

norėjau nusi-

ne

Kam to

Dabar gi viskas 
m* gailestis, 
neima, ot, lyginai 

kaip tas akmuo laukuose... — 
Trys metai, isztisi trys metai...

Oi kvaile, kvaile!
reikėjo? Ar tai negalima buvo 
ot, kaip kitos merginos, teisin
gai tarnauti? Ar tai negalima 
buvo priesz žmones stoti su 
teisingomis akimis? Sztai da
bar kokius marszkinius reikia 
dėvėti. Sznnes ant 
staugt u, 
grabe apsiverstu, 
po kokius teismus 
akimis kaitinau...

Apturėjau tokia bt'auria ge
lia... Ib, kvaile, kvaile...

.Ii atsiduso kokiu tai sunkiu, 
in dejavimu 
dusimu ir 
tartnm apgailestaudama 

k vailvste...
sumenkėjos

Szunes 
kad pajustu.

kad žinotu
ir urėdus

kereztakę, ji inkiszo ja giliai

manes
Tėvai

panaszium, atsi- 
palingavo galva, 

save 
l’mai jos 

veidas už-
ir savo 
meilus, 
raudo...

Petrelis... Kur dabar tas 
Petrelis? Gal su rudąją Brone 
apsivedė, arba, gal visiszkai in 
ponus iszejo... Ar teip, ar ki- 
taipr jau jis pralaimėtas, nu
stotas. Kaip tas vejas, ka pūs
telia, kaip tgs vanduo, ka nu
plaukia, teip jis jau žuyo...

Vaikinas buvo tyiip paveiks-
vaiksežięjo, po-iąs. Paltone 

peronus rūke 
niuose Jgikę, czebatus blizgan- 
ezius turėjo, tartum yrednin- 
kas koks. Lyg tai urecjyste jam 
koki dyvai? Rasztininku vįils- 
cziuj buvęs, sakosi, dvare sy- 
Jnū su ponais prie stalo sėsda
vo, tiktai paskui, isz pavydo ji 
pavarė... Kuomet pas mane

rankas kisze-

' L’ V? X n

pradėjo vaiksziinet, viso namo 
merginos pavydėjo tokio jau
nikio. Ojiptik szypsojosi ir 
iisukbs nute. — Imsiu, sako, 
tave Onutę, nes tu man labai 
patikai.

szypsojosi
Imsiu, sako,

Q asz jflin; kur, ten
r*

ii

vokiecziai o 
Griffisa dabar iszleis isz kalė
jimo.

poną it is 
neturtinga

Petras ims, kad asz 
mergele. — O jis 

vėl: kas tai, neturtinga ar tur
tinga, tai dar nežinia. Kaip 
galvoj proto yra, tai ir pinigai 

Rankose .duona, pas 
žmbnes pinigai... Ir pamylėjau 
asz ji, labai pamylėjau! Iki 
mireziai pamylėjau. Ir jeigu 
ne raktu nuo kambariu butu 
norejes, bot gyvasties bueziau 

atidavus.

atsiras.

Teip ji

ilgai myle- 
Karta. ponai iii teat- 

mano Petre- 
Imsiu, sako, 

tave, t binte, vien tik dabar 
man pagelbėk... Kaip nepagcl- 
bel i— einu pas Petruse, kuri 
tarnavo trecziame narni*. Kiek 
asz neprimeldžiau Petreli, kiek 
neaiszkinau, o

jam mielai 
pamylėjau!

Mudu jau gana 
jomesi..
ra iszvažiavo... o 
lis prie manės...

t tunte, vien

jis ne ir m*. Ar
ba tu jam pagelbėk, arba Pet
ruse pagelbės. Duosi rakta 
imsiu tave*, 
pas Petruse.

Ėmiau ir daviau, 
daviau, tai 
kambarius, 
prie vartų... 
vėjo iszsedeti.

žiūriu,

neduosi eisiu

Kaip pa- 
Pet relis in 

o asz... nuo trepu, 
Negalėjau virtu- 

Aįsistojau var
tuose ir žiūriu, ar ponai ne- 
gryžta, o drebu visa, kaip apu- 
szisx net dantys in dantis nepa- 

Iszejo sargo pati 
asz m*

mano

taiko... 
kalbino, 
džiuves liežuvis burnoje 
tesi o krūtinėj szirdię, lyg kuju 
musza, ir karsztis ir szaltis po 
visa k u na vaikszezioja, ir teip 
darėsi silpna, jog net in vartus 
reikėjo atsiremti, ka<l nepar- 
pult...

Neilgai laukus, žiūriu, Pet- 
Pono kailiniuose,

, uz- 
krust, tik šu

va r-

rolls eina.
galva iszkeles, kepure ant. szo- 
no, cigara dantyse, rankomis 
kiszenose — ponas, 
Tik po kailiniais,
kas tai pūpso. Buvo jau tamsu

o ponas! 
po kairei,

bet isz kart pažinau, kad nosza 
dėžutė. Rankos mano plestęle- 
jo... Petreli... Petreli!...
jis ijieko,
nemato... iNusii.vęrpui ,p už 
rankoves; jis atstume mane, 0 
ežia įszpuolo jam isz užąnczio

,0 
eina jput ly manos 
Nusitvęrįan ji

sidabrinis szauksztukas... Pa- 
t F «■ - • ! *1 ' 1

silonke paimti... Bijokis Dioyę, 
Petreli, sakau, tai tu ir sidab
rą!... — O jis — poszla vQp! — 
ir nuėjo sau, dantimis sugrie- 
žes. K

(T žm i rsza 11 naikius, užini i>, 
szau ponas ir began paskui ji, 
tartum beprote, per viena gat
ve, per kita, pasivijau pas pas
kutini žibintuvą, kuomet jis 
dožu,(e isz po kaires perkeįo 
po deszinei. Buvau be nucyp

namus1 O j

kuomet jis

rkos, be kvapo, ausys vejas szvil 
pe, burna iszdžiuvo, norėjau 
szaukti: laikykiįnpaga^kįt! -— 
bet liežuvis, tgrtupį kuolii gi-

• j • -r r- i ■ *1 •’ * r • ’ ’ ■ . * Jsistojo. Kada pripuoliau prie 
jo, atsirėmiau in ^ žibintuvą.,,

t £ H -11 lį

vagilka!
, Kas su tayim. pasidę- 

Tik juk apsivesi žn'da- 
Asz kabintis prie jo, 

poszla. algai,
9

■>

s: ” 
kale!!” - Ir kaip užkeiks 
kaip duos kumszczia man in 
krūtim*, net akyse aptemo... 
Asz parpuoliau ant žemes...

Kaip prisikėlė ir kaip in na
mus dasiga.vo, m* pati nepame
na. Norėjo tuoj pabėgti, bet jai 
atrodė, kad jau svietas pasi
baigė ten už to žibintuvo, kur 
jai jis in krutinę kumszczia 
davė, ir kad pabėgt m*ra kur. 
Pasiliko. Suginžo ponai, triuk- 
szmas, riksmas; — kaliniu nė
ra, sidabro nėra, pinigu nėra! 
jieszko, krato, ir randu pas ja 
kiszeniuje sidabrini szauksztu- 
ka, kuri pasiėmė nuo žemes pa
lei žibintuvą. Kaip tik atrado, 
ant jos užsipuolė, atidavė teis- 

()j, kiek ji priverkė, 
kiek aszaru iszliejo! Bet Petre
li neiszdave, teip labai ji mylė
jo. Tris metus iszsedejo kalėji
me, o jis ne žodelio jai nieko 
nepranesze, ne per žmones nie- 

Visiszkai, ■far-

man....

ko neinsake... 
turn, ji jau negyva, 
prikankino, 
4 <

O kiek ja 
primusze! 

! 9

kiek
Kur pinigai, kur pinigai'? 

O ji, tartum, toji nebyle priesz 
Kaip tik atsimins, kaipjuos.

jis ja stūmė, kaip ant. jos “po
szla, kale!”
viskas persiverezia, kraujas 
tik verda, teip, kad tik imtu ir 
viską sykiu iszpašakotu...

Bet jis vėl priesz ja, tartum 
gvvas, stoja, rankas sudeda, ir 

“O-
, ir kitus jo

riktelėjo, tai joje

tartum ji girdi ji sakant: 
nute, imsiu tave” 
meilius žodelius tartum isz

Ir

Petrelis! Pa-

saules.... 
leidžia,

9 

paezios szirdies iszimtus. 
teip jai gaila pasidaro, kad tik 
in žemo žiuri, ir nieko nesako... 
O ežia ja po teismus tašo, po 
tardymus, isz kalėjimo in kalė
jimu tašo, vole isz jos isztrauk- 
tu, kad galėtu...

Tai Petrelis,
mokino jis ja ant viso gyveni
mo..... Ji spaudžia sau rankas,
laužo, kelia prie leidžiancziosi

- Lai jam Dievas at- 
taria kaip jįs mane

nuskriaudė.... —Ir su tai min- 
vzia ji dar labiau ant akiu už
traukia savo skepeta, sunkiai 
atsidusta ir, nepaisydama skau 
damos kojos, 
greitai eiti.

Gr<*it einant kaskart didesni 
namai nyksta, atsiranda vis 
mažesni ir mažesni. Szen ir ton 
žaidžia purvini vaikai. Onute 
žiuri in juos, praeina, atsigrįž
ta, ir pati nežinodama ka da
ro, szypsosi in juos. Tai yra jos 
pirmas po trijų metu nusiszyp- 
sojimas. Kalėjimo tankiai gir
disi juokas: isztvirkes, pajuo
kiantis, idijotiszkas, szlyksz- 
tus, girdisi jis kambariuose ir 
koridoriuose. Bot nusiszypso- 
jimas yra. retu daiktu, veik ne
regėtu. Užmirszta ji net ir vai
kai prie motinos krutinės, net 
pas numirėliui ant veido nesi
mato. Vaikai užmiega ir bunda 
paniurę ir persigando, iszpur- 
te; mirsztanti atrodo kęrsztin- 
gai ir paniurusiai.

Onute dirstelia ant saules ir 
skubina.

Po abi pusi gatves jau mato
si tik kalkėms iszbaltytos tvo
ros, bet greitai ir jos dingsta.; 
grisias kelias jau baigiasi, tik

pradeda labai

ros, bet greitai ir jos dingsta.; 
grįstas kelias jau baigiasi, tik 
nenyksta vis dar biauresnos 
priemiesezio smukles ir val
gyklos^

Prisiartinus Blakoriutei prie 
vienos smukliu, staiga jos dū-{ 
rys su trenksmu atsidarė ir isz
vidurio iszszoko dvi raudonos 
bobos, draskydįamos viena ki-

o kntarinka kas
kart leido isz saves garšenius 
yypimus, kuomet isz smukles 
iszbego, graži mergele,♦,jbir kū
dikis, ir pasikazojus augsztai 
audaroka,
Ii szokti. Sunkį, szviesi jos ka
sa iszsipyne iki pusei ir nusi
leido, galva lipgavo nuo peties 
ant peties, ir vos užsekta jieku-

pradėjo priesz žyde-

te donge jos miklu lenkia. Ma
tomai ji nebuvo 
akys buvo ;
niojantysis liežuvis ne baigda
vo žodžiu szlykszczios, gatvi
nes dainužes, kuria pritarė sau 
prie szokio.

Vaiku krūvele apstojo szo- 
kike ir žydeli. Onuka sustojo 
ir stebėdamosi žiurėjo in jau
na. szokike. Pažino ja. Buvo tai 
Mare Czerkas, metais anksz- 
c^imi paleista įsz kalėjimo, ir 
tęipgi savo laiku iszsiusta ant 
apsigyvenimo in Groica. įlet ir 
gatvine ‘ ‘ Šalopie ’ ’ patemyjo 
Onute; akyliau dirsįelejo ir nu
bėgo prie jos, 

svyruodama pako-
/ * ir ■i ■ k

• blaiva, nes 
aptrauktos p.\ pai-

gatvine “Šalopio

stumdydama
vaikus ir 
l j ui.

Blakoriute užsįgrižo, norėjo 
pasitraukti. Bot pusgirte mer
gina 'užsikorė jai ant kaklo ir t • «

Onute!1
bvieziavo ja.

—’ Onute! Dievaži, 
Kur tu keliauji? Ar seniai ta
ve iszlei,Ho?.... Duok szen snu
ki, mergele! O tai susitikova! i

Onute traukėsi atgal. j 
- - Bįjokis Dievo, 

Tai tu ne Groice?
— O ka, ar tai asz tokia mal

ko sėdėti Groice, ar ka? — at
sake mergina. — Geriau szu- 
nims vuodegas raisziot, negu 
sėdėt tokiame Groice!

— Tai tu ten nebuvai ?
— Ko turėjau nębnt? Buvau. 

Juk mane kartu su partija, isz- 
siunte. Dvi dieni buvau ir tre- 
czios puse. O paskui mes visos 
ememo ir iszejome. Juze iszejo, 
asz Kviatoshiskiutc iszejo, Ju
le Mikusiuto.... Pats vyrai pa
siliko. Tik mano Antanuks pas
kui mane pabėgo. — Garsiai

— Tikra komedija! 
už valandėlės. — 

Su tokia iszkįlme .mus vede, 
kad net uf! Mislijau kad mums 
iluminacija intaisys. O ežia dar 
žomskiai ne batu nenusivalo, o 
mes ir atgal pribuvome. Ir ka 
ten žmogus gali veikti ? Tai ir 
tu ant 
klauso Ala re.

-— Ogi ant apsigyvenimo....
— O ar ant ilgai ?
— Ant iVgai, net 

metu.
•— Eiuuu! — su.szvilpo Mare, 

— tai tu ten burmistriene pa
liksi! Ir pradėjo juoktis nesu
laikomu 
rankomis pliauszket, galva at
gal loszti, rodydama, balta, isz- 
tempta ir drebanti kakla. Tie 
juokai užkrėtė 
ežius vaikelius, 
iKKlami ko, pradėjo juoktis 
plonu cypenczin juoku, 
atsigrįžo in juos.

— Nutilkite, 
riktelėjo Jr 
Vaikai pradėjo ja. pamėgdžiot, 
szokĮdami ir szaipydamiesi, 
kaip beždžiones.

užklausė Onu- 
vel pas Pazderskius sc

nusijuokė.
— suszuko

riktelėjo

Manka!

I

apsigyvenimo? ■■■— už-

ant trijų

juoku , per szonus

ir arti stovin- 
jie pats neži-

Atarė

bekelniai! — 
koja treptelejo.

ir

— Ka tu 
ka, 
di?

Asz pas Pgzderskiusv — Asz pas Pazdęrskius? 
Žegnokis kairia ranka, merge
le! Senei rėkia nuo pat ryto 
iki vakarui, szoimyna^ iszvai- 
ke, pasiliko pats vaikai, ka 
marszkinukus burnoj laiko. Ka 
asz ten veikezia? 0 kad ir nor 
recziau pas juos būti, tai jie 
juk nelaikys manes be paspor- 
to.

Na, tai kurgi būni?

tai Skepetas, szokinedamds in 8įu juokii.
akis ii* savo riksmu užslėpipdą- 
mos jau ir teip riksminga kA- 
tariuka, ant kurios pxiesz 
smukle žaidė juoulbruyis, užsi
smaukęs ant pakanszio kepure 
ir placziai iszši^ėr^ės žydelis. 
Paskui bobas isz smukles pasi
girdo juokai i>’ girtu baįsu 
triukązmas, o .duryse stovėjo

ežiu in pra si dedant i 
vyru.

Jau

0 tik gi matai! Smuklėj 
hunu! ~~ juokėsi Marę.pasiutn-

' K .L '41.1 ' V '■ y / •« Te 5.

. Jį įnsireme in paszon.es, kaip
* q< 1 t ’ " < i f ''' K ' k* M k • ' " ..ir tupj gorėdama eiti szokt

smukle žaidė juodbruyis, užsi-

pla'cziai iszsižergės ^žydelis.
1 1 * • V T ' ■ ■ < h L ? | ,•

girdo juokai ir gįrtp baįsu

krūvele, su pamėgimu $iutiiį- 
eziu in prasi dedant i Idszima.

•» f1 ? j 4 1 t . ■ . *

au nuo žodžiu Artinosi prie
i
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Blakoriute Jjngavp galya, liūd
nai in ja žiūrėdama. .

— O j Munka, Ma n ka! Net
nai i» ja žiūrėdama.

• w • u* *» " *> ir

inano šiurpuliai 
tavo juoko.

ima nuo to

Maro pęęzįąįs truktelė jo.
Ka tu, malke, 

asz vertai^h^1' 
| — Tik turbut 
lYWdhH&Wdil v *S H K

i v

nori, kad

9Obajui iii viena plcisa užėjau 
Kur biski naujinu (dažinojau,
Ba dabar ton szvakai dirba, 

rraiJ žmonelei virba.
F*o visas pabulkes slankioje.
Kili]/ fO”' VVJ.ĮJ IžlIlLJIItl |

Lietuvaites pavirto ant f ta
li jonku. 

Tiek to, bile ne ant pagonku.
Po karezemaš trankosi.

Rali jonu jeszkosi,
Pa ežios sako: Italijonai gra

žesni.
t ž Lietuvius gudresni. 

Kad ir juodi veidai, 
Tai vis del mus gerai. 

Sark o, jog ir slaptybe užlaiko, 
O Lietuvei to nepataiko. 
Bet da in akis kabinasi. 
Ir sieke muszt per uosi, 

Bet musu vaikinai, 
Atyduoda dvigubai, 

Su kmnszte per terla, 
Bus apie tai gana.

Kaip gali teip ramina save

*
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Ant vieno balaus kokia tai 
stora boba musztis norėjo, 

0 kad gerai galvoje turėjo, 
Prie kitos mot eres prisikabino 

Bet kiti nędaleido.
Vienam per ausi kirto, 

O ka<da neparsivirto, 
Buteli pagriebė ir metes

Po tam liepe savo mergaitei 
kad prosą atnesztu, 

O tada visus iszmusztn,
Jeigu vyras butu narsus, 

Tai
Ba ant savo paezios darbu 

nežiūri, 
Norints ir kelis lekajus turi.

Oj daug dažinotu, 
Jeigu isz naktinio darbo isz 

lai k namo pareitu.

bobai nulaužytu ragus.

Kur ten Konetike balius at
sibuvo,

Ant kurio daug žmonių pri
buvo,

Net. isz kitu miesteliu at- 
pyszkejo,

Mat už dyka atsigert norėjo.
Isz pradžių bertainis nami

nio pasirodė,
() paskui nuo burdingieriu 

kalbėt baudė 
Kad visi sudėtu,

Kad galoneli munszaines 
pargabentu.

Kada burdingieriai nenorėjo, 
Gaspadine pykt pradėjo, 

Ant pagalios sūsirupcziavo, 
Daugumas raudonus burbulus 

gavo.
Badai kelios mergicos ir pri

buvo,
Bet nieko negavo,

Tai valandėlė kampelijc pas
tovėjo,

Ir in ęavo guszta^ nuėjo, 
Tegul juos kvaraba. 

Bus norints syki gana.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU,

Meldžeme nesiunskite mums
) 9pinigu už 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 apdarymas. Kada bus už-
baigtas, tada visiems pranessi- 
me. Meldžeme pinigu nesiunsti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu.

Valgiu Gaminimas f .— IR —
Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 pusląpiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . . . $1.50

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.
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* TIK PATRINKI! JUOKI
Kt.umct jug kauk iru tdoiudui ul&ktt 

i* Mnitmnv, ar užpuola m-
rUglJni, skaudami
risi Ir mušk n Ja i—koku nearmkotiiM

*, palengvinimas patirūma tvirtai pairi* 
raut ui ---b—r

Pi• Jreg. S. V Pat. Biurr. (

Ir tuoJaiH palaukiama malonia? de* 
i ginanti šiluma bc*if*kk»Mllant p<> skau* •< 

damą virtą, kuri malonų ana-
i» gumą! Visikai n^ra reikalo kank'ntla * 

turint po ranka tokių tikrų p«gall>g. 4
Pain • Expailerls tikrai pagcJbtM • Ir 

• Jum®, kaip jUai pagelbėjo neauAluiiio- J 
4 mh*m tukrfančiam žmonių per daoętų

parankioje vietoje.

. F. AD. RICHTER & CO.

meti;. Viruonrrrt laikykite Jo bOtikt| 
parankioje vietoje.

35d. ir 70c. ui bonką tpftekOM*,
— - )

, 104-114 So. 4Ui St.. BrookljTB. N.Y.

SERGANTI ŽMONES.
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I KREIPKITĖS PRIE DR TTODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPEQJALTSTAS, 

ATRAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.I

f

MAHANOY CITY Ijuk kožua UtwrolnU 
30 K. ( eutre SI. tint antro (foro.

Ofiso valMdoH: 0 ryto Ūl 9 vakare.
RODĄ StEUKLL DYKAI.

DAKTARAS H0DGENS
PhilaieilyMa 8>ecUU«taa

> į, , i ,

,ežia šmukloj 
ftuAUS BUS.

Tifc turbūt
)•• > o

• •
Ten kur kraszte Pennsvlva- 

nijos,
Del ko turiu užsinorėjo vainos, 
O tai nuo munszaines gėrimo,

Galvas apsitąrariavo, 
Per žandus tviszkinosį, 

Ne vienam perskriode posi, 
Ant aslos susikuopino. 
Apatini pesze ir slogino.

Vienam teip striukai iszejo
Jog tycziu, kaip nogyvąs gu-

Įėjo, , 
Mat, kad butu atsikelias, 
Butu daugiau kum'szczįu at- 

, siemįas.
tKeies4kėdės sulaužę. 

Stalus ir sudaužė,
Tam<? žemskei atbėgo, 

Apie kaltinyka klausinėjo 
Dvejetą kąltinyku paėmė,

Ir in lakupa nuvedė,
Kur narsu na i po 28 dolerius 

užmokėjo, 
0 ka? Ant to tai turėjo!

užmokėjo,

.yi'f j-,r t;-'
■ > 1 1!
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UitlseadulB Ir OrMiMkB Llgv t 
Eiklu Ua kor M*t« tikri kai 

•IU tvirta rodą ir atsakanti audlka* 
liszka gydimą, per daktaro kuria turi 
daug metu paaekmlnto proktikavtiMi 
Gydimą ka aplaikote nuo manot yra 
rvarontuotaa.

jaifu eeaU ellpnl, nervinki ar Ji* 
guotl, nedarykite too klaidos ka kiti 
eea padaro, aUjkiU paa mano ir pao- 
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Vidurin netvarkos, aptraaktaa llo* 
tuvis, Uikimlmas ir snnkuaao po vai
siui, rasai, svaigulis, silpnumas aatr- 
dies« Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, issborfmai, papueskoo, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunu
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar štokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ko gamta jums pa- 
tenkllno, jatgu tolp tai matykite ma
no. ■ ,

Bumatiamas visokiuose padejUanaj 
•e. telppgi IsztlAO Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuotl ir troto nuodeju, 
i silpni ir nuvargo, pailso isa ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant va
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstai, pikti, iatblisakuais ir 
Issborlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skauamaa pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas goriloje, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu kataro, astma, 
dusuli, uiimas galvoja, trumpo girdė
jimo, Isztlntma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclalos Ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

» Ateikite gageite rodą dykai. Po tam 
Isialszkinslu kokis skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padokavonea nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsingiausios Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgcns būna 
r ,
No. 44 BROAD ST.
kožna tjteręda ir jo ofisas tonais yra no 
No. 44 BROAD ST. OfisoH vulandoa 
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

i, m 1 »m rt >K, , _ ■

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Toipgi 

automobilius
preke.

visokiemspristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksit© POMNINKA tai 
kreipkite* pas mano, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIUSK TIK ęi.00
O gausi saltklo Ir apyniu del 15 gor
ėsią naminiu alau*
kaip padaryti Ir prlsfuntima apmoka-

Geriausla stambi trajanka 60c 
Puplalszkal 

Truk-

nu pamokinimu

me.

•* r 

i i i

ISZ LIETUyiSZKU 
KAIMELIU.

..... -■

Silver C/eek ir New Philadel
phia. •— Tiojei du iniesteloi gu
li vienas brio kito ir dalinasi 
visoms nelaimėms^ Szia san- 
vaito isztikrnju buvo nelaimin
ga czionais del anglekasiu, nes 
likos sužeisti prie darbo sekan- 
tieje: Kaz. Boganskis, 36 metu, 
paczitiotas, likos sužeistas Sil
ver Creek kasyklosia, kuris 
patruko keldamas sunku pro- 
po. 1

Jos. Kuezinckas, 48 metu isz 
Port Carbon, sužeistas per puo
lanti angli tose kasyklose.

Ant. Gramaliauckas, 31 me
tu isz New. Phila. stojo ant vi
nies sužeisdamas koja.

Jonui Ta rant ui, 49 metu, pa- 
cziuotas, anglis sužeido ranka 
kada Įlodavo karuka.

Ant. Kamarauekas 36 metu, 
isz New Phila. aplaike sužeidi
mą akies.

Per eksplozijo gazo Kaska 
William kasyklosia, Skidinoro 
gongvejo likos užmusztas Kaz. 
Raulinaitis isz New Phila. Ve
lionis turėjo 35 motus, apsive- 
dias tik tris menesiai migai.

Benas Stoczkus,
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IŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.r

406 AV. — Nedėliojo po pict atsi-— < >na Yanczns,
South uliezios, negalėdama isz‘buvo laidotuves Agnieszkos, 
gaut isz stubu Mika Moran, pa
siėmė kirvi, i 
langus, po tam pradėjo kapot

Ant galo, likos pa- 
szauktas palicijantas idant ap- 
malszytu loeninke stubu, už ka 
užmokėjo bausmia už nepado
ru pasielgimą. Prick tam Mo
ralias apskundė savo 
nin”

mylemos paezios Jurgio Smels- 
iždauže duris ir|toriftu,s isz Lost Creek, staigai

rakandus.

ant žiemos ant

Paloviczius isz
važiuodamas na-

»rb< 6 pakolei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
tolia 80c arba 6 pakelei už $1.40.
Kay<a "Daktaro* Namuose” 
Kantlczkos $1J5. Garso* Dieno* Sūdo Į '

Aukso (Jo scnoviszka 
senove*

$1.00

po 60c. Elementorius valkams po 25c.
Gyvenimai) Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
apagn* drukas, prasto abdaro po 75c.

‘ ‘ bosie- 
už rakandus. Žmogelis da 

neiszsikraustė, nes negali su
rasti st ūbos o 
nliezios su vaikais negyvens.

—Andrius 
Slumadorio,
mo, jojo karnkas paslydo ‘sub
way’ ir apsi virt o. Karu kijo ra
dosi, pati, sūnelis ir da du vy
rai, kurie aplaike mažus sužei- 
flinms. Karnkas likos smarkei 
apdaužytas.

— Nedėliojo po miestą už- 
liga. vadinama 

žandapiszkytis.

mire prajeta. Sereda turėdama 
39 metus. Velione paliko Jdydo- 
liam nuliudimia vyra, ir pen
kis vaikus. Laidotuves atsibu
vo liotuviszkoje bažnyczioje.

— Jonas Laža nekas, 34 mo
tu, dirbdamas Boston Run ka

upia ike sulaužima 
abioju kojų per nupuolimą 
akmens. Likos nuvežtas in li- 
gonbutia.

— Edwardas Levui is, pen
kių motu isz William Penn no
rėdamas perejt per uliezia, li
kos užmusztas per praejnanti 
automobiliu. Motina aprėdė 
Edwarduka ir tomino ant, jojo 
idant jam nieko blogo neatsi
tiktu, bot neapsisaugojo nuo 
nelaimes, kuria, motina mate, 
stovėdama, durysia. Motina 
tuom atsitikimu teip susijudi
no jog pavojingai apsirgo.

— Kazuno aptiekoje rasite 
visokiu gyduolių kokiu nera
site kitosia aptiekusia. Recep
tus sutaiso kanuoteisingiause.

si klosią

BUVUSIS PREZIDENTAS WILSONAS PABAIGĖ 67 METUS.
Ana diena bnvusis prezidentas Suv. A’alstijn Woodrow Wilson apvaiksztinejo sukak- 

gana darbo kada pasiseki* tik szitateves 67 metu amžiaus. Eotografistai turėjo
veikslą nutraukti irtai tada, kada Wilsonas sėdėjo automobi liuje kuri jam padovanojo jojo

viena pa-

prietelei užmokėdami už ji 15 t u-kstanezius doleriu.durysia.Palieije tu-$ I

ukurvuo, piamv i u v, i . v • 1 T 1

hflnksztu abparu ru kabe $1.60. Celu- nemažai darbo /ipmalszy-
(< ‘ ■

4 <

net i
kę proto abdani 65c. Celuloldo $1.50, | pr}lsjplat int u daugiau. 

abilrkrU $1.25. Laiflzkams ' .. . .
popJero* 30 gatunku. tuzinas už 65o. Į ^n.l’’,i S|,‘g° pirmmu.se

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hodson Ave. Rochester. N. Y.

lofdo abdaral* $1.50. Valnlkclls mažu-

Mlnksztu abdaru $1.25. Laiszkams '
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Inspeja kur bus drebėjimai 
žemes.

Majoras William Brown yra 
iildžios inspetoju kur ketina 

atsibūti sekantis drebėjimas 
žemes ant svieto. Jojo iuspe- 
jimai yra teisingi ir konia kož- 
na karta atmena kur tosios

ligonius” idant liga ne- 
Taigi

■ Juo
zas Delaga, kuris sudaužė žan- 
<la ir szovv in savo tautieti Gus 

~ i tas Laskovskis norėjo papjaut 
zi savo prisiegelia; Willimas Mar, A

JONAI JM. OISARIKAS 51 cnikeviczin. norėjo pasniaiigt 
.»l« I.l.™* snvn p.,(li(ul(s „ }>etl,,s Si„k(.vi.

Apdraudžia (Inixuriala) Nimai,
.Tivtru, Naminiu* Rakandai,

S ’ boo Ugnies. z

*

s .

SerlawstoM Kompanijos*
/

į413 W« Mahoaoy Ave« Mahaaoy City/
1, _ 1 __________________________________________________

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
, _ Banko Departamento.

Eaiu po priežiūra Valstijos, teip kad

ežius net orėdamas visztoles no 
rejo teipgi papjaut savo mote
rėliu. \\ illiinas Vasonkcviczius 
736 E. Pine iilvczios iazvare su •
peiliu visa savo szeimyna lau
kan, bet palieije ji greitai ap- 

' nialszino. (’ž nepadoru pasiel
gimu ant nlyeziu likos nubaus- 

; tais Vilkoski, Chalukas Sup- 
,......kas ir da kiti. Pas burmis-

diena atsibuvo tikras 
o policije 

diena,

itauck.
11 ra laja 
at puskas,

pinigai sudėti mano Rankoje negali I,J,S’lsi< > taja 
Priimu pinigu* saugiam nii munszaiues aukas.pražūti.

palaiklmui. Siuncziu pinigus in visas

neturėjo 
malszvda-

t tarninke po piet, apie
svieto pagal dienos kursą, * 4 valanda, likos suirztas maz- 

parduodu laivakortes kompanijų nu- AI ..
s^tytams kain6ms.
poetus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai.* Raszykite apie kainas o Kau
site teisinga atsakima. Adresavokito:

V. LAPINSKAS
' 601 W. Mahanoy Avė.
'' Mahanoy City, Pa.

. Parūpi n u Pasz- 
portus keliaujantiems in

gu moterystes Jonas Malinauc- 
kas isz miesto su pana- Regina 
Laurinaicziute isz Shenadorio. 
Vinezevone atsibuvo Szenaxlo- 

knn. Mic- 
S\’odba atsibuvo pas 

h» No. 414 W.

—
Ilatavtukai Graboriws

i K. RĖKLAITIS
I

k XaMaja Numirėliai pa<a) 
Baijaula Mada Ir mokela. 

Tvrl MielblBlnke motete.
PrlalaaaiM prekei.

r
111 WMt fpriee Street 
■JLBAMOT CITI, PA.

Bell Telephon&i No. 149
»

‘Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Buvusia daktaras karlumeneje. 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
13 iki 3 popiet $ Iki 9 vakare.
210 K. Main St Shenandoah

O Oę ■ eMMoo o ■ m ■ MM

W. TRASKAUSKAS/
. PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
• GRABORIU3 MAHANOY CITY.

M

.Juozas Rėkus, isz Wm. 
likos sužeistas in galvaPenu., 

per stiklą kuri mete kas tokis 
saliune. Daktaras susiuvo jam 
pakauszi.

tris
Sužeisti v ra 

Jucevlėžius isz New
Jonas Brimas. isz Palo

VI
šokant is

apsi vedė— Seredos rvta
Albinas Miliauekas snpreden- 

skerdinvežios 
su • pana < lara Snyder isz 
Mount Carmel kuriuos suriszo 
kum Eo\ ne isz Danvilles tame

•Juozas
Pbila.,
Alto ir Karolius Softionczak isz 
Kaska. Raulinajtis paliko di
deliam nuliudimia paežio, bro
li, seseria kuri yra pati vieno 
isz sužeist uju ir tris vedusias 

gyvenanezias Liet uvo-

atmena 
nelaimes atsibus.

9

tas Szenadorio
(’lara

ANT PARDAVIMO

Geras mūrinis namas ant 
604 East Centre uliezios turin
tis 16 pėdu ploczio 
Atsiszaukite pas.

Joseph hh Kcrschner 
In Refavicziu Sztora

Mahanoy City, Pa
ANT PARDAVIMO r F T*

mūrinis

o 125 ilgio.

(t.J.25)

ses<‘ris 
j e.

Meizville, Pa. — Juozas, sū
nūs saliuninko Juozo Levulio, 

Mizerikordia li- 
Filadelphia gydin-

iszvažiavo in 
gonbute in 
t is ant nosines ligos.

Poni Bernickiene kuriai 
padare4 operaeije Nedelioji* 
Ashlando ligonbuteje, pradeda 
pasveikti.

— (‘zionąįt inę ‘ ‘ koza
dėjo rudyti, nes jojo niekas ne 
nori apsįgyvėnt. Tas parodo, 
jog mieste pa rod kas.

Plymouth,, Pa. — Keli ban-

Dra

I riję, mazga suriszo 
' kūnas.
1 jaunikio motina į 
Sonth uliezios.

Nedėliojo bus paszventi- 
į niinas žydu szkalos ant kampo 

W. Mahanoy Avė., ir (’atawis- 
nlyczios. Jeigu Ims graži 

diena tai laikys paroda.
| —- Viktoris Lapinskus par-

ant Pine uliezios

I sa

1 davė narna
[del P. Kūbertaviuziaus, bueze- 
, rio, už $13,000.
[ nas pardavė minia del \V. J. 
I A neerevieziails už $4,325.

r\ta
mazgu mote- 

Mikola Kuzlieki su pa- 
Jeva Guduliute abudu isz

Namai ant vienos famį|i,ips 
Po No. 831 E. Copter St. Ran
dasi visi patogumai* Priežas
tis pardavimo savininkas ap’ 
leidžia miestą. Atsiszankit ant 
augszcziau minėto adreso.
PARSIDUODA KRIAUCZIU 

SZAPA.

ditai insiguvo in žydelio Jokū
bo Cohepo drapanų sztora, pa- 
szove ji niirjinai kada nenorė
jo atiduoti jiems pinigus, 
ežia (‘obano baisui
Pasiemia apje szimta doleriu 
pabėgo. Palieije aresztavojo du 
nužinrotus banditus.

Pa- 
snmuszo.

pardave

Ket vergo 
suriszo

W. J. slakubi-

kum

Z
{ ■ ■' J*

\
' r *

i
'W'l

W.'1
S'
&

V.

Su visoms infaisoms, teipgi 
gales parandavoti ir stubas. 
Atsiszaukite tuojaus pas

J. Dzevetkauska.s
210 E. Centre St., 

Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

20 d.
bažnv-

j < 'ZCHIUI

I rysi vs 
na

; miesto.
N(»( lelioję Sausio 

Lietuviu szv. Juozapo
ežioje bus sveczias isz Kauno, 
Pralotas K. Olszauskas, Saules 

•mokyklų Pirmininkas. Per abe- 
pasakys gražius 

parapijonai
Nedėliojo būti 

Kun. P. Czosna, 
Klebonas.

jas Miszias 
pamokslus.
yra praszomi 
bažnyczioje.

Visi

Laidoja kūnas numirusiu. Pasamdo ' 
automobilius del laidotuvių, kriksz- Į 
thlio, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.
. 4 *

PARSIDUODA 
NAMAS.

GERAS

Geras namas ant. puses loto

6 •; CHAS. S. PARMLEY 
Re*l,Eit«to Agent.

I po No. 529 \V. Spruce St. Vis
kas geriausiame padėjime. Gė

Parsiduos gera Maszin- 
szaĮH* su maininiu tulsziu dirb
tuve. Gera vieta ir geras biz
nis. Parsiduos pigei nes locni- 
ninjcas nori apleist miestą. Se
na vieta, kur 
Vilnia nekas.
tuo jaus pas Joseph Bradley & 
Co., kampas Catawissa ir Rail
road ulyczo arba 910 E. Centro 
ulyezios.

ANT PARDAVIMO

r *

kitados buvo
Atsiszaukite

(M 90

Namai
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Farmington, Ill. — Czionais 
gyvena mažas būrelis Lietuviu 
—- kelios szei mynes ir po vien i. 
Liūdniausia, kad susimažino 
labai skaitlis niprginu nes ko- 
nia visos gavo gerus vyrus il
gy vena laimingai ir sutikime. 
Darbu cze nesiranda kitokiu 
kaip tik anglekasiklos, bet dar
bai labai palengva slenka. 
Smarkus szaltis ir pas mus už
ėjo, bet oras gana puikus.

“Ti-

JeigTi norite pirkti ar parduoti savo 
štabas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
koiektavojame randas. Parūpiname 
jrbdkįus. insurlncus ir teip toliau*.

.Kampai Catawiisa Ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

.......................... .... ■ — - - - ■ . ■

Karalius C. Zelonis
Inveda elektrikinu* dratus ir žiburus 

*in namus. Teipgi atlieka visokius 
tdektrikinus darbus pagal naujausia 
"būda ir gvąrantlna savo darba. 
PĮftliso visokius elektrikinu* daigtu* 
kaipo tai sfcablynes, prosas, sviperius

Norinti pirkti

Notary Public, ras stogas ir dreiuai.
I galo loto prie \V. South St.

Randavojame

Isz kito

įima kita narna pastatyti. Ar- 
, t i Lietuviszkos bažn vežios. Na- 

mas ka tik isz naujo iszpopie- 
ruotas ir apkvarbuotas^ Elek
trikas investa pagal 
šia mada.

j tai kad loenininkas pirko di
desni narna ir jam szitas namas 
jau nereikalingas. Todėl jeigu 
kas nori pirkti gera narna del 
gyvenimo tegul tuojaus krei
piasi ant adreso.

A. Dziadoszas
*' 438 W. Mahanoy St.

naujau-
Parsiduoda tik už

(t.f.)

parsiduos po No.
1313 E. Pine St. ir 1312 E. Mar- 

pirkt alsi- 
(16

ket St.
szaukit po adresu.

T5 Mmmikas 
1313 E. Pine St 
Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA NAMAS.

Norin tieji 1110-

Naujas namas su visais nau- 
jauseis intaisymais, ant czvor- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus insikraus- 
tyti. (t.f.)

B, Damico 
30 W. Centre St. 
Mahanoy City, Pa.

jlksgczeriUB ir t.t.
jkokiu elektrikinu daigtu ar prietaisu
*tyl kreipkitės pas mane, 
jthnls suezedinti pinigo.

* * 605 W. Spruce Street.
n . Mahanoy City, Pa.

a«z galiu
OVERLAND CHAMPION.

ir visiAutomobilius $798 
kasztiii apmokėti. A. J. Szukai- 
tis Agentas. Parmley namo W. 
Market St. arti Catawissa St.

J. G. BOGDEN
4 S. Maln'St. Bū'Boiš, Pa.

I
Liotnviszkas Baukiorius 
ir Laivakorcziu Agentas

♦

Wilkes-Barre, Pa. — Per Su- 
bata kalėjimas buvo pripildy
tas nninszainicriais, o girtuok
liu tiek radosi, jog nebuvo vie
tos kur juos sutalpyt. Sonovisz- 
ki laikai atejna* ‘

— Ugnis spaustuvėje
mes- Deader ’ padaro b ledos ant 
$10,000. Yra troeze ugnis in 
laika vieno moto toje spaustu
vėje. ; ■

— Antanas Gronke, 22
tu, isz Old .Eorgė, likos uždary
tas kalėjime už užmuszima au- 
tomobilium demyniu•metu Ka
ziuko Vasilaucko isz George
town. Yra tai■ freezes nelaimin
gas atsitikrnas kuruosią vaikai 
paueszo mirtis -jn tai i» laika 
keliu sanvaieziu? 1 •

1 •—111 " . *

Cleveland; Ohio. —- 
muzikui J. CzJžauskui Įjeęjnant 

— užvažiavo

A

Gert).

skersai ' gatves 
darbinis- trokas in skaudžia i 
sužeidė. Jau antras Nodoldio- 
nis kaip bažiiycsdpje choras ne
gieda; visi choristai laukia,
kad tik . greieziąu pasveiktu
mokytojas. Taip pat irgj Vy- 
cziu ■< * ’
gerb. muziko J. čzižausko.

chbrafe labai" pasiligos

Dievo duok jąm groitesno svei
kata! . . . :

u

i/

i
T

w

Galėjimas jaunu patrijotu 
Už tėvynė.

Sztai yra jaunas sūnus admi
rolo Ilarlhy, sziaudieninio val- 

„ .. <‘jo
a lojimą ant pisztalietu su ki- 

apie padėjimą savo 
Galėjimo likos sužeis- 

jojo prieszas

I , *

dytojaus Vengru kuris ture j
i - --

i

1 u vaiku
t <• v v nes.

i tas mirtinai
George Kegel.

Senųjų kareiviu prieglaudoje Washingtone, I). atsibuvo

nes. J

vl

Paveikslas perstatų nkrainiszka darhininkiszkn kolegijų
dziaugsnio nežinojo ka daryt, Winnipeg, Manitoboje, kurioje mokino studentus komunizmo

jiuga del viso Amoriko, todėl paliepta jaja
• ‘11^'11 • , • V t . •

t uojaus uždaryti
arba naudoti del geresnio tikslo, kuris daugiau atnesztu nan-Skaitykite “SauleH
do»s (le^ehidontu jjo kaip bolszuvikiszkas mokslas.

bosas isz 
likos užgriautas

žaiduliu 
niusztv- t

U <4 IV Aki .v* t* I K3 
pavima” ant žėnklo kad yra 
gyvas. Pati ir keturi vaikai isz

Glen Lyon, Pa.
47 metu,

manoma kad 
s, bet 

kada pradėjo atkasiuet anglis ' 
ir akmenis iszgirdo jojo “ra-

kaija tėvas po tiek valandų su- 
gryzo gyvas namo.

pagal mokslą Lenino ir Trockio. Mokslaine atlankinejo apie 
trys szimtai studentu.-Sudže isz augszcziausio sudo Ontario, 

..nusprendė, buk tokia kolegije prieszinasi sklypui ir vra pavo-

ilXTl

MELŽIMO LENKTYNES TERP UKISZKO MINISTERIO IR SENATORIAUS.
nepaprastos lenktynes terp 

ministerio ukystes Wallace (ant kaireses) ir senatoriaus Magnus Johnsono isz Minnesotos. 
Per devynes miliutas ir 48 sekundas abiulu iszmelže 4'j coliu pieiu >. Abudu v v ra i v ra far- 
merei ir nekarta gyrėsi, jog gaIi melžti karves greieziau ne kaip kas kitas. Ant galo sutiko 
padaryti lenktynes isz kuriu abudu iszejo lygiai.

Julius Gut- 
kauckas, 47 metu, guli ant 
mirtinio patalo Nantiko ligom 
būtoje nuo aplaikytu 
kokius aplaike laike

azys Jurkeviczius bur- 
dingieris, kuris Gutkaucka su
žeidė pabėgo ir ji palieije jesz- 
ko.

Lansford, pa. — Kdwardas 
AVilliams, 36 metu, 
No. 8 szaftb, 
kasiklosia per 15 valandas bot 
ji atkasė gyvu ir sveiku, 
pradžių buvo 
Williamas likos užmuszta

Besses

pirmmu.se



