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m 35 METAS

IsZ Amerikos D^ele Nelaime Didele Eksplozije
Kasikloje.

Vyras suszalo ant smert, kada 
pati atveže lavona motinos.
Baraboo, Wis. — Pribuvus 

in ezionais idant palaidot la
vona mirusios savo motinos 
kuria atveže isz Kalifornijos, 
Mrs. Alicije Dirks, aplaike te
legrama buk josios vyras dak
taras Charles Dirks isz Santa 
Monikos mirė. Motore sugryžo 
namo kamiogreicziauso idant baisei apdegini i

| bėjo. Priežastįs eksplozijos yra 
i 

1
i tono ir Harriso 
gialba iszgialbet

SUVIRSZ 30 ANGLEKASIU 
UŽGRIAUTI KASIKLIOJE

T’ra uk ford, 
anglekasiu likos 

ka'-y k losiu Soai'ls 
('<>., szeszes m\les nuo ezionais 
iszkilus didelei eksplozijoi. 

rvs

i
I

Kasikloje.
40 VYRU PRAŽUVO EKS

PLOZIJOI KASIKLOJE.

West
Trisdeszimt s 
užgriautais

didelei

111. — Baisi eks-Shanktown, Pa.
pložije kuri kilo Lancashire ka 
siklosia. Subatoje, užgruvo 40 
anglekasiii kuriu 
<>’
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Potvynis Mieste Maniloje, Filipinuose i
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palaidot vyra.

Aplaistė save karasinu ir 
užsidegė.

W ilkes-Barre, Pa. — Aplais- 
ezius save karasinu po tam nz 
doge ant saves 
Juozo Orbuso, 
motore isz Hanover’o. teip bai
sei apdege jog trumpam laike gos

anglekasei likos iszindi
i o 300 iszsigiaI- kuriuos nu-
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ver-nežinoma. Darbininkai isz Beii- 
pribuvo in pa- 

iielaimingns.
Influenza vela pradeda

pasididint. 
W ashington, D. (’.

enza ir uždegimas plaueziu li- 
; vėla padidėjo, nes nuo 99 

i žmonių ant kožno szimto tuks- 
Itancziu gyventoju tiek žmonių 
I iniv.. 1O'*i Imi 1 Qoo i,. 10,
j 23 meluosią ant kožno szimto 

Moterėlė buvo pas kaimynus j t iikstanczio žmoniii t rosią me
luosią mirė 136 žmonis -- arba

szlebes. pat i 
19 metu jauna

mirė. Kaimynai paregeja “g\ 
va žibinte 
liepsna 
buvo per Vėlai.

t v

ant
subėgo ir užgesino

nesitiki isz- 
auti gyvus. Lyg sziam raszi- 

nui 28 lavonus jau surado, de
vynis iszgialbejo 
veže in ligonbules.

Baisus buvo regėjimas 
keneziu moterių ir vaiku kada 
kimus iszgavo isz kasikio, nes 
nelaimingi neteko tųvu ir \ y- 

| ru.
Inflii- i Profesores sumusze savo paeze 

kuri buvo jojo mokine.
Stanford, Ky. Melvinas
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Gyva nebaszninke, už trupu- 
czio butu palaidota.

MadrvV^ Iszpanije. - 
prastas 
mieste Zamoroje, 
kapiniu, kada ketino Suleisti in 
duobia mirusia Domia Laura 
Rodrigliez, kuri mirė dvi die
nas adgal. Kada graba jau ke
tino inleisti in duobia, mirusios 
sunūs melde graboriaus idant 
paskutini karta atidengtu gra
ba idant galėtu prisižiuret vei-

< Irabo-

A epa- 
atsitikimas atsitiko 

ant -vietiniu

Žmogus — gyvulis sužagejo 3 
metu mergaite. Gavo 9 metus 

in kalėjimą.
Kaunas.

džio men.
Teismas Rokiszkio mieste tei
se* J ozeli Sznelideri Szusteri.

- 1923 met. (Jriio- 
Kaimo Apygardos
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J ozeli Sznelideri
36 metu amžiaus, už iszžagini- 

metu mergaites.ma 3
Kaip liudininkai

motere>, bet jau'įnirę 1921 mete, bet 1922 ir 19-

\ aka ra priesz nelaime kur isz- 
gerta daug munszaines, o 
atėjo namo 
josios protas Iniv 
jog nežinodama ka daro, 
jo su pokeriu 
trijų menesiu
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dm mylemos mot iiios. 
rins sutiko ant praszymo. Su
si rinkių gaili įlinka i

vakare, Abelių
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užtemino

Kada up< S iszkilo Maniloje, ant Kilipinu, užliejo dauge-
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tvirtina, 
žverszkumas inv\ ko tokiu bū
du: 1922 m. Birželio 30 diena, 

miestelio gy
ventoja < Ina Krivickiene, isz 
eidama melžti karvių, paliko 
neužrakintoje 
mieganezia lovoje

troboje viena 
3 metu am

žiaus savo mergaite Brone. Gy 
ventoja to pat kambario Regi 
na Pužaiti* taip pat buvo isz 
ėjus su savo mergaite karvių 
melžti. Kitame namo gale per 
priemene gyveno Joz<*lis Sznei 
deris — Szusteris su savo sena 
motina, kuris dažnai užeidavo 

'pasikalbėti pas Krivickiene.

ant veliones ženklus gyvasties, 
susirinkusiu

mirusios, kuris pri
ėjus prie nebaszninkt 
de pulsą ir 
isztikruju motore gyva, 
lest is persimainė 
bia. Atveže 
mo kuri po trumpam laiKiu 
likos visiszkai atgaivyta ir da- Į 
bar vra sveika.-

Tarp 
daktaras

radosi ir
T
.•t

iszban- 
persitikrino kad 

Gal
iu linksmv-

gyva lavona 
trumpam laikui

s

Kitame namoIi miestu ir miesteliu kaip tai ant paveikslo matome. Žmonis 
brida per vandeni netemindami visai ant tojo nesmagumo.

į
augsztoje 

art i
Wright, profesoris 
mokykloje ant farm u 
Pleasant Point, likos uždarytas 
kalėjimo už sumuszima moki
nes, kuri buvo jojo pati. Mote
rėlė turi apie 18 metu, kuri gei
de būti arti savo vyro, geisda
ma pasinaudoti isz mokslo už- 
si rasze in laja k laša kuria jo
sios vyras mokino. Kokiu bildu 

jjiji prasikalto, tai nežino, bet 
jaja gerai nubaudė. Vy

ras nenori nieko iszajszkyt del 
ko savo paeziule suplakė ir ko

pra s i žengė, bet

ant
4 4 • ? na-

KIEK RANDASI AKLU 
LIETUVOJE.

VARGINGAS GYVENIMAS 
LIETUVOJE, DAUG ĖE 

TINA SUGRYŽTI IN 
AMERIKA.

i

f
Krivickiene parėjus namo ir 

radus ramiai mieganezia savo 
dukterį Brone vėl iszejo kal
viu melžti. Antru kart grižus' 
rado dukrele Brone beverken-

Paklausta, kas jai yra 
ome kalbėti apie 

taip ji vadinda-
Joseli Szneideri.

ant ranku.

kada > v’s<’ mirė tame laike 1,101,863. 
ryla, teip į Szirdies liga 

sumaiszv tas, | isz kožno tuk 
. 9, rože 8 ir t J .
Szaknysia medžio rado 25,000 

dolerius.
l 'umbcrland. Md.’ - 

kurioje

paėmė 16 žmonių 
<stanczio, džiova

r.

nore
savo Į 

uunio kūdiki, i 
Vvras atome kūdiki nuo insze- : 

nuneszdamas ' 
ir

užmuszt
se

1 ilsios 
pas kaimynus, ir tame laike 
kada radosi pas kaimynus, mo
tore save uždegė.

Isz pradžių manyta, buk tai 
josios vyras prisidėjo prie* jo
sios nelaimes, bet motore priesz 
mirti posake daktarams ligom 
būtoje, buk vyriis tame noture-

mot eres i deže
Geležine . ’v v ras

radosi dvide- 
jsziints penki tukstanezei dolc- 
jriii likos surasta terp medžio
szaknil, kada sena medi nukir-

Robertas Boyer, 45 metui
. Pinigai daugiause ra-1 Užmokėjo tėvui 300 doleriu 

kuriu

45

tame neturė
jo jokio daly bumo nes jiji pati

Aplaikeme gromata nuo mil
ui skaitytojaus i 
kio apskriezio, 
valscziaus, kuris 

o in 
pavieto,

isz Vilkavisz- 
Keturvala kio 
du metai ad-

i Lietuva isz 
Ameriko.

Prof. Avižonio labai intere- 
“ Medicinos’’ 

straipsnyje apskaito, kad Lie
tuvoj yra 3,500 akliu, 
szalis turinti kasmet
miijonus litu nuostoliu, nes ne
regiai negali prideramai už
darbiauti.

Prie Lietuvos
Klaipėdos Krasztas -

si n game 11 N r.

isz ko 
apie 3

Profesionaliszki žmonis di
desni girtuoklei.

London. — Darbininkai 
didesni blaivininkai ne kaip 
profesionaliszki žmonis, tvirti ! 
na daktaras 11. M. Vevnon, lai- ! 

ant susi- •
i

\ ra
ežia.

; mergaite
“Joska”
vo
paėmus dukrele
pamate, ka'd jos suknele. mar>z 
kineliai ir patalas visi kruvini.

Nunesze ja pas felszeri, kn-
mer

>
gal at važia v 
I mzernes 
Sztai ka mums raszo:

“Atvažiavia iii Lietuva ne
radome tonais teip kaip tikėjo
mės, 
keliauti in ta laisva szalelia 
Amerika, nes ji geriausi* pri- 
glaudžo visus lygiai. Rengenies 
iszvažiuot jau nuo^Morcziaus 
menesio 1923 meto, buvome 
pas konsuli, priėmė musu pri- 
siegu ir lankome su liekantrv- 
bia vizos isz Ameriko, bet neži
nome kada gausime. Pragyve
nimus Lietuvoje vra labai sun
kus. ('zioii yra daug tokiu ame- 
rikiecziu kur jau perbuvo sze- 
szios menesius ir negali iszva- 
žiuol, o visi rengėsi sugryžti in 
Amerika, nes sako, jog Lietuvo 
)e sziadien ųpsĮiasabas gyven
ti, nes likos visi apgautais per 
tuos ka rasze, jog

musu

ko prakalbu laikytu
“ D ra Ilguvos del tyri

nėjimo Gi r t u o k 1 y stos.
Mirtys nuo g

rinkimo M ot i na.
prisiglau- ? t

irt nok ly si es Į 
terp profesiona- j

' ris apžiūrėjęs rado, kad 
gaite iszžaginta.

kiti Inidu jiji
tik tada viską iszajszkys kada 
stos siūle ant teismo.

nuo 
yra didesnes 
liszku žmonių 
ninku, ypatingai terp advoka
tu. daktaru, dvasisžkuju, pro
fesorių ir kitu; iręs tiejei pri
pratę daugiau gert o ir turi už 
ka gerti ne kaip darbininkas, 
— teip tvirtina daktaras Ver
non, kuriam ^turime pripažyt 
teisvbia.

to
amžiaus 

buniaszkoms isz 
bu,VAv<supi4giM^Dv£c je ra -t 

(losi senoviszku ;....................
auksiniu pinigu. '

i Priesz mirti nori pasilikti ame- 
rikoniszku piliecziu.

Mandi (’hunk, Pa. -

dosi už dukteria.
Janesville, AVis. --

tai dabar rengenies adgal 
in ta
nes

ne kaip darbi-

C Žinoti-
sidabriniu ir n(?(|ama, buk josios vyras Ver- instaiga

užsidegė save. Vyras likos pa- .
leistas tuojnus.

Sztai pasekme 
ir munszaines, o kiek tai pana- j

prohibici jos
Ligon-

sziu ir kitokiu atsitikimu kvla Outeje del džiovininku White
isz tos priežast ies

Turėjo tiesa nužudyt savo 
kūdikio subjaurytoja.

Uniontown, Pa. 
apie i 

Henrikio 
džios pripažino, 
Neil, motina 9 metu mergaite 
kuria tasai juodas ižgama 
žage jo, turėjo pilna tiesa nužu
dyti taji bjaurybe kuris užklu-jti pilietybe 
po ant mergaites ir jaja snža- 

t yri nejimo 
ra parte sake:

Su’

I laveu 
vis 
metu, gimęs Kauni1, Lietuvoje

uh mirsztantis karei-
36

< r

Gustovas E. Eiszeris,

ne (’arr isz Beloit, pirko jaja 
už 300 doleriu nuo tėvo, kada 
turėjo 16 metu, Kmma ('arr, už
vedė priesz ji teismą ant per
siskyrimo už nedora pasielgi
mą su jaja. 'Toji porele apsive
dė 1913 mete ir turi keturis 
vaikus. Moterį* savo iržmetine-

4 4 
džia 
raszo prof. Avižonis — jo ak
luosius globodavo bendra vi
siems Rytprūsiams Karaliau- 
*cziaus aklųjų instaiga, insteig- 
ta daugiau negu . szimtas metu 
atgal (1819 m.) Szi
susiddda isz mokyklom, bendra- 
bueziu mokiniams ir suaugu
siom ir dirbtuvių. Dirbtuvėse 
vra vietos 110-cziai aklu vvru 
ir 130-cziai moterų... Lietuvos 

I

visuomene ir valstybe privalo 
padaryti visa, kas g<."’ 
kIaipedieeziai letuviai,

~ Kad insitikinus, 
buvo parodytas kitas žydas i 

ar szitas ja 
. Atsake, kad ne,

sliect vos 
geri o

kuris radosi svietiuoje karojo jime sako, buk jaja vyras pirko 
Laike su baterije K 

nužiidinima ui- I
Thomas, 
buk Ida Mc-

•S
su-

su-

♦ *

Pas vie- 
tenai buvo 
insimylejo

., .’’11 laukine ar- 
tilerije. Jojo paskutinis pagei- 

pasilikti ameriko- 
niszku piliecziu

už kuri paaukavo savo
gyvastį.

ste ngėsi jam iszgau- 
popieras ir jeigu 

tam laikui, tai

dim as v ra

sklypo,
sveikata ir

Valdže

1dagvvens

priesz mirti,

lyg 
jojo noras iszsipildys, 
Žmogedinga moezeka. Isz pik
tumo atkando mergaitei nosi.

Boston, Mass. - Kokio Inu- alsiti|;o

nuTgaitei 
s ir 

“gas 
“ne- 

. Parodžius Joseli Sznei 
verkdama isz 

už motinos.

užklausta, 
ilines“ 
szitas“ 
deri, mergaite

Szitoks

gejo. Po sliectvai 
kamisije savo

Gerai motina kūdikio padare 
kad toki ižgama nnszove. 
tokeis rakaleis privalo kožna
motina Įiadaryti, jeigu subjau- 
rytu josios kūdiki. Todėl musu 
nusprendimu yra idant motina 
butu paleista ant Ii uosy bes isz 
kalėjimo už papildymu tosios 
žudinstos. ”

Burdingieris užraganavo savo 
gaspadinia baisiu budu.

Cleveland, Ohio. — 
na yengre naszle 
burdingierius. Jis
in ja ir kalbino ja vesti. Mote
ris ji atmete, tuomet jis ja ap
kūlė ir nutraukęs nuo jos 
pirszto pirmutini szliubini žie- 
da, nukak* isz jo k ryži u ir ta 
kryžių paskui prikalė prie len
tos su 12 vinim, tardamas pra
keikimo žodi su kiekvienu 
plaktuko -sudavimu.
burtas pas vengrus esąs labai 
baisus, todėl szita moteris atė
jo nusigandus in policijos nuo
vada ir verkdama pradėjo pra- 
szyti, kad policija ta jos bur- 
dhigieriu paszauktu ir lieptu 
jam savo prakeikimą atszauk- 
ti, nes kitaip ji bijosi, kad jai 
neatsitiktu kas blogo. Policija 
iszleido^ varanta tam vyrui 
aresztupti, tik -He dvi t u 
tu,’L

I

Į bainmes pasislepi*
! Ir apskrities gydytojas kon
j statavo, kad

Asztuoni darbi-1

mergaite iszža-alima kad 
prišė

jimi prie Letuvos nebeteko sa
vo nelaimingiems akliesiems 
tokios pavyzdingos pagalbos ir 
globos, neturėtu reikalo jos pa
sigesti.

Protinga

ginta.
T ‘ ’

Szneideris Szusteris,
Teismo posėdy kaltinamasis 

neprisi
pažino kaltas ir norėjo nuduoti 
beproti. Isz savo 
atsivedęs 
viena lietuve kaž kokia Miki 
tone inrodyti savo nekaltumui. 
Pastaroji norėjo inrodyti, kad 
ji maeziusi kaip karta Krivio 
kienes mergaite nupuolusi nuo 
krosnies in medine lova ir su
žeidusi savo vidurius.

Už toki

kaipo Jievaininke, idant turėtu 
darbininke ant fanuos ir gim
dytu vaikus, o su jaja pahiel- 
giuejo kaipo su kokiu naminiu 
rakandu o ne kaip su moteria. 
Sudas davė jai liuosybia, o vy
rui paliepė mokėti ant užiai- 
kvmo vaiku.

Samogonka eksplodavojo ap
degindama Lietuviu kuri nuo 

to mirė.
Scott villi*, Mich. —

• ezionais 17 die- 
apie septinta valanda va-

Baisi ne-

kinio budo esama žmonių, tai I
atsitikimas, jj;are< Motore Juozo Mikala-uc-

Lietuvyje

8 užmuszti, 36 sužeisti 
eksplozijoi.

Berlinas. — 
įlinkai likos užmuszti o 36 su
žeisti ir apdeginti eksplozijoi 
gazo per trūkimą amonijos ka
tilo dirbtuvėje 
Liepoja us.

Lennoje arti puses buvo 
liudininku žv Ju ir

socialine politika 
reikalauja, ne paszalpos aklie
siems, ne iszmaldu, bet ju liku
siu jegu iszpletojimo ir ju su
naudojimo produktingam dar- 

? J

geras gyvenimą
“Saule’’ 

visi giro, nes 
riaušes ir smagiauses laikrasz- 
tis visoje Lietuvoje, o 
kau duokite kelis litus tai jum 
užraszysiu, tai atsako “isz kur 
mes imsime litu kad Lietuvoje 
joju nėra, o ypatingai aut kai
mu.

Negaliu tolinus raszyli, nes 
aszaros byra o graudumas ne- 
iszpasakytas kaip pamisimam 
kaip gyvenome Amerika o da
bar turimi* tei|>lvargti. Tegul 
tiejei*, ka mano važiuoti in Lie-, 
tuva, sėdi sau ramiai Amerika 

su 
ceidže ma

tai tegul 
suras 

o kada uores

aplinkinėje 
sako jog tai ge-

kada sa- Imi-

Caro duktė jeszko darbo 
Brazilijoi?

Rio de Janeiro, Brazilije. — 
In ezionais pribuvo jauna mer
gina, kuri tvirtina buk yra Ol
ga, duktė nužudyto 
caro.

Iszi in nužudyta Olga.

rusiszko
Mergina yra labai pana- 

o neku- 
rie mano, buk tai tikrai \ ra Ol
ga. Mergina sako buk pabėgo 
isz Rosi jos su koleis isztiki- 

kazokais, aplankydama
keliolika žaiduliu per bolszevi- 
kus, ant galo pasiseko gautis 
iu Holundija, kur uždarbiavo 
ant maisto szokdama teatruo- 

roilo /.aidulius
aplaike nuo bolszevi-

PADEKAV0NE8 NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

Aplaikeme jusu puiku ka
lendorių už ka iiuoszirdžei de- 

Vos aplaikeme ka

žveriszkuma teis
mas Joseli Szneideri Szusteri 
nubaudė devyneriais metais 
sunkiųjų darbu kalėjimo ati
mant visas teises. Ik* to nei u 
skait in ta bausme vieneriu nie 
tu su virszum, kuriuos iszsede- 
jo kalėjimo ligi teismo.

»
na y

sekamas
Catharine Sofia, susipy- 

kus su <avo vyru ir negalėda
ma jam nieko padaryti, isz to 
piktumo pagriebė 12 metu am
žiaus savo podukra ir nukando 
jai uosi. Tėvas pranesze apie 
tai policijai, ir szita moteries 
kailyje 
ta. 'Teismas pasmerkė ja trims 
menesiams kalėjimo, bet vyras 
pasigaiejo jos, ir teisėjas pa
leido ja namo. Sako, pažiūrėk, 
ai pasitaisys.
Pardavė motinos rakandus 

už munszaine.
Philadelphia.

t'hrist, 32 metu yra sūnum ga
na turtingu tėvu ir tas yru 
priežaste jojo nupuolimo. Kada 
pracjta meta įnirę jojo motina, 
aplaike po joęios mirėžiai ke
liolika tukstaneziu doleriu ir 
puseTiaminiu rakandu.

Vos praėjo metas laiko nuo 
motino# " mirties, 
praszpicavo visus pinigus, o 
kada to nebuvo gana, pardavė 
ir rakandus idant galėtu už ka 
gert. AnM diena likos areszta- 
votas su kitais valkatai# už ko
ki tai prasižengimą ir uždary
tas kalėjime ant dvieju metu.

F

paroi to 
Tula

<r* rv

žvėris buvo aresztavo-

Herbertas

Herbertas

“bur
iu del pagadiiųm9p jnoWj; 

riszkes žiodo.

*

.fe

M i kai a tiekti s isz- 
trenksma atite

ko, verdama munszaine, likos 
baisei a|>deginta kada samo- 
gonka truko. Drūtis eksplozi
jos iszueszi* visus langus ir su
ardė lubas, 
girdės baisu
gins rado savo moterių liepsno
sią, kuria pradėjo gesyt ir pats 
baisei apdegi* rankas.
minga motore kentėdama bai
sės kaukes, likos nuneszta pas 
daktaru, bet pati užlipo ant 
antro laipsnio pas daktaru, ku
ris apžiurėjas jaja, 
szmoteli sveiko kūno ant ko jos. 
Liope tuo nuvežti in ligonbuti, 
kur ta pati vakaru nelaiminga 
mirė dideliosia kaukesiu. Bai- 
iii buvo žiūrėti, kada moterių 
payongiuejo ant palaidojimo. 
Skūra nuo raku nusimovė kaip 
pirsztines, o kambarei buvo 
kruvini kur motore vaikszczio- 
j°- * . .

Nelaiminga paliko dideliam 
nuliudimia vyra ir kelis mažus

Nelai-

rado tik

vaikus. Palaidota ant Uuster 
kapiniu su bažnytinėms, apvi> 
gomis kataliku'bažnyczioje 21 
d įeita. ■*— Apie szia nelaime 
praneszeim^umH musu skaitymo* 
ja. .

J

K
" *

ka vejame.
lendoriu, kad sztai garnys 
loke paskui

ir valgo balta ihumelia 
keiksais, bet jeigu g..L‘.._ 

ir beda, 
iii Lietuva o 
uores,

gryžti adgal, tai da daugiau 
gerai

lyti' varga 
važiuoju 
kiek tik
sug 
turės vargo ir kiszenius
|»al usztis.

Su Diev 
dingai už siuntimą tosios su- 

isz 
daug džiaugs-

visiems, aeziu szir-

ra m i na i iczios ‘ ‘ Sa u 1 u t es 
kurios turime 
mo.

Palociuje Triauo, Versa-
luje, Prancijoi, randasi karie
ta kuruoja važinėjo karalius 
Charles X Toji karieta yra iž- 
deta auksu nuo užpakalio lyg 
dysėlio.yYra verta $200,000.

* Suv. Valstijosia randasi 
apie 1700 nl^tėrU1 pi'^xeriu

Suv. Varsti josiu

visokiu iszpažjniiiiii.
«.* Z... u..,.. .: ,

.■ ’ ■ VF ■ 1 '■ j;

' ga. t urėdu’ nla ii uo 
metu.

Žmogus daugiaaše užari-
28 lyg 30

i*

i

I

.. n
AiH

, 1 :lW
'H ''' •.

J.,S:

at- |mais 
Įromatneszi ne

norėdamas pasiduot priesz ka
lendorių, kuris paliko nfums 
drūta ir sveika sūneli, 
ne tik nudžiugome 
dorinus bet ir isz puikaus sū
nelio. — Taigi abidvi puikios 
Uoxaneles per Naujus Metus. 
No. 9102. — Ponas ir Poni A.

— Pittston, Pa:

(>• o

Dabar 
isz kalen-

dekavojem už 
prisiuntima kalendoriaus isz 
kurio turime neinažni links
mumo. Isz skaitinio

Nuoszirdžei

neinažni link;
“Saules 

turime daug naudos ir surami
nimo, už ka jums sžirdingai 
aeziu.

už ka jums 
“Saule“

»,

Mergina 
kuriuos 
km

šia.

Apipleszimas.
Kaunas . — 

Nakti isz 27 in
l'leszimai -r-- 
28 Gruodžio 

Ukmergės plente Xr.

Dirbau Holandijoi koki tai 
laika, vėliaus turėjau pasiro
dyt teip idant manos niekas ne
pažintu, nes bolszeviku agen
tai manos jeszkojo. Ant galo 
pasiseko man gautis ant laivo 

Delfino’’
in Brazilije,

k c

ant kurio atplau-
— sake

4 4

kiau in Brazilije,“ i 1jrnergina del reporterio.

rp +; '........... a|)ie g\K-

is neži
nomi pleszikai, lindę pro pra- 
laužtas isz koridoriaus duris, 
iszplesze kosmetikos krautuve. 
Isz tos krautuves,
sienoje krosnį, inlindo in groti- • 

krautuve

iszgriove

1

ma manufaktūros 
kuria taipgi iszplesze.

Kas indomiausia tai tas, kad 
prie tu namu stovi miliciantas, 
— tai isz vienos puese namo, o 
isz kitos puses randasi milici
jos mokykla, kurios vartų sar
gybinio budėk* beveik prie- 
szais iszplesztu krautuvių du
ris stovi. Vagies, matyti, butą 
gero specialisto visais atvejais 
nes ir prekes pasirinkta tiktai 
prancuziszkos. ___

'•

a
■«

'' ĮĮ<

Totiaus pasakojo,skaitome jnlt
deszimtas metas ir nepaliausiu’’Genima caviszkam palociuje,

t1

jaja niekad skaityt.
No. 754. Margarieta K. — 

Glen Lynon, Pa

* d
i

vienas
teatrelis del kožno 7000 žmo
nių, vienas

Suv. Valstijosia randasi 
krutamuju paveikslu

uįtb vienas laikrasztis del 40,- 
000 skaitytoju1 ir kili'gyuos del 
kožno 26,000 žmonių. 

4i" f

mirti Rasputino, apie mirti tė
vo, motinos ir savo sesueziu ir 
brolio, kalba gerai angliszkai, 
franeuzis^ni, vokiszkąi ir ru- 
siszkai. Tūlas rusiszkas virszi- 
/iiinkas'dagirdes apie tai atlan
kė jaja idant is/Jyrinet ar tai 
teisybb ka jiji kalba, ir persi-
tikrinO buk Olgo isztikruju isz- 
rodo ktdp nužudyta caro duk
tė. .0A '

' .> w

I 
■J

---------- ra—
Nuo bokszto Szv. Povv- 

ga lenuilo katedros Londone 
matuti aplinkinia 'Ant 30 hiy- * 
liu arba septinis pavietus. . !
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Prohibicije likos praminta
4 4 

O‘ ’ milžiniszka neteiki ūgy st a 
blaivininkus, arba tuosius ku
rie jaja invede praminė

ir politi-
I vkaduoneis.

paniek ina 
didžiause kvailvsta

Ivor-

Visi

kupeziaus, kvailio arba kito
kios kokios ženklyvos ypatos.

Geriause duoti kožnam ta 
kas ka nori ir už thi užmoka. 
Juk ir už gyduoes turime nio
kot kaipo ir už duona. Apgavi
ku yra tasai, kuris parduoda 
duona pilulesia kaipo gvduo- 

o gyduoles duonoje. Kvai
lys yra tas, kuris nežino kas 
jam reikia. O kvailysta yra to
kia liga, jog ir geriauses dakta 
ras negali josios iszgydyt.

užaii

tojai prasižengimu 
kiszkais < 
iszmint i ugi žmonis 
jaja kaipo
Amerike. Pagal daneszimns isz 
visu szaliu tai pasekmes prohi- 
bicijos yra sekanezios:

V isok i prasižengimą i
go ant 40 procento^ persiskyri
mai poru ’>(i miestnosia padidė
jo aut 33 pr.. snvirszum mili
jonas žmonių pasiliko pupras- 
lais morfinistais ir naiidojan- 

kitokius keiksmingus 
vaistus sveikatai, fabrikai bon- 
ku dirba dauginu tojo tavoro 
7(H) pr., apie penki tukstanezei 
žmonin mirė praejta meta nuo 
niuiis/.aiiies ir kitokio užtručin
io sztopo. apie keturi tnkstan- 
czri žmonių likos užmusztais 
lerp prohibieijos agent u ir bnt - 
legeriu, valdže neteko daugiau 
kaip bilijoną doleriu padotko- 

pripildinti pra- 
ligonbutcs 

niais, jatmao mergaites perinai 
n<- ant didžiausiu 
ir irii'1 nokini o 
ant didžiausiu niekszn, 
na" persk) re nuo 
ku. darbininkus 
\ argszu 11 
za sczin.

Puik i
;i r m -

rzilis

| H..

mm, kalėjimai 
"ižengeh is o

paleist aviu 
jaunus vyrus 

mot i- 
vyru ir viii-

porniaine ant 
/imtai kitokiu prie-

I »a >ekme prohibicijos

< ibmdvi žiemos laike via di 
<bdei naudingi.
duoda ii"ia
lengv iua

dmolis pri
valgio ir pa- 

vidn-

nes ( 
a ui

"lit riovejima
i tuokia n 1.1. I'iejei kurie dirba
danu "im uenimis nenaudoda
mi daug krutėjimo, kurie daug 
"Odi.
"iu vaistu. Ligoniams obuolei

naudingiausi. Priežodis sa
licilu viena

o I H 11) | i ? yra naudingiau

\ ra 
k • •:
I »

’ ‘ siivalgv k per 
<> da k t a raluioli.

| u as/.a lin>i. ”

<
!lll<> >;i ves

Artliur 
nesenai

Svarbiausiu dalyku del kož
no ligonio 
yra, idant daktarui 

o kad

Bus iiilmst i, ateiviai kurie 
gryžta nuo laikino viesziejimo 
užsienyje; ateiviai; kurie yra 
profesionaliai aktoriai, artis- 
tai, kalbėtojai, dainininkai, 
norses, ministrai visu tikėjimu, 
kolegija ir seminarijji profe
soriai; ateiviai priklausantieji 
prie kokios pripažintos moks
lo profesijos, ir ateiviai, kurii 
dirba kaipo naminiai tarnai.

Bet su lyg kai kuri u 
niispreiidimu ir

i i

kurie yra

SAULE
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kalbėtojai,
Afagde

Degutis isz West Hazletono, 
pas kuri surado asztuonis ga
lonus guzutes. t

— Szv. Gabrielatis ajrisziu 
parapije statys nauja.
cze kuri kasztuos $350,000. Szv 
Jono parapije stato taipgi baž- 
nyc/zo kuri kasztuos suvirszum 
$200,000.

bažnv-

—- Į~‘.l UIT !-■ - J I ________ - - - . - - . .   . -

Kas netiki sziu laiku stebuklams, tegul 
perskaito szituos atsitikimus.

f"* •mH*

juju xlraugai

liežuvi
4 4

arba iszbadejusio 
parodytu 

pririnktu tai ir
pilvą.
T vi rėžia usiu dalyku \ ra, jog 

ne daktaras ne iszgcrs gyduo
lių \ ietoje ligonio, ' ne duon
kepis duonos del iszbadejusio.

Kuom daugiau
giau, nes reike tiktai tiek, kiek 

duonos ar

t uoin bio

žmogui prireikia - 
dangaus.

kunigai, 
kaipo ir juju

Didžiause zmogiszka nelaime 
yra visokį tikimiszki kvailei — 

pastorei ir rabinai, 
akli pasėkėjai.

Tokie žmonis sulaiko dvasisz- 
ka iszsix x slyina svieto. Visokį 
su\ažia\imai ir t ikejimiszki 
sejrnai y ra praplatintojai nesu
tikimu, skriaudų, neapy kaut u 
ir fanatizmo. I’osios klaidos 
žadino nuo amžiii ir žadina da
bar mokslą broliszko sutikimo, 

ant juju 
ir pagonei 

Ksybia,

i r

Žmonis, 
\cisles ir tikejimo 
liki i 11 A u gszcz i a u s i a 
bet isz priežasties savo tikėji
mu ir kvailv bes, sako buk tik 
Jiujo.
I >ieva,

nežiūrint
o

ne kiti yra iszrinkti per 
o

t i k ėjimą

<»

kiti kurie turi kiloki 
in (langu, ogausis 

eretikai ir netikėlei turi Imti 
persekiojami ir paniekinti.

Kokis tai Canin, kuris daly- 
bavo atidengime stovy l<» ant 
garbes Jono Wesley, uždėto- 
jaus metodiszko tikėjimo, teip 
kalbėjo:
“Weslov mire♦

siog in dangu. o
gavosi užklausi“ szvent 
ar randasi danguje

xzv. Petras atsake, buk 
meto-

ir nuėjo t le- 
kada in tonais 

o Petro, 
Metodis-

tai/
danguje ni'siramla jokiu

■ jį-' -i.

>piril iializnin

<iaisiis raszlįninkąs 
1'uiian Dovio, kuris 
lankėsi Amerike ii liki labai iii

i pasza ūkimą 
dvasiu isz ano svieto), nesenei
aprasze apie savo pasisekimus 
iszszaukimo dvasiu ir ka jam 
tosios dvasios praneszc apie 
užgrabini gyvenimą:

Mirtis, pagal dvasiu nuoino- 
iiia, ne yra teip baisi, nes prie- 
sz.ingai, yra viena isz stebeti- 
niausiu psychieznu momentu. 
Mirsztantis mato aplinkui save 
geras dvasus puikiausio pavi
dalo. (Tas mums patinka). —- 
Kiziszku kentejimu mirsztantis 
jau nejauezia, nes dvasinis kū
nas persisky rė nuo žemiszko. 
( Dievyti mano, ar tai galimas 
daigtas, jog žmogus 
vent i kada isz jojo dnsze iszle- 
ke.’) Po mireziai tasai dvasi
nis (astralinis) kūnas porejna 
in stebėtina svietą pasilsio (ar 
ir nnsidejelei / — jeigu teip, tai 
jiems pavydime tos linksmy
bes) kur jauezesi kaip rojuje 
l o apie pekla 
na.) Pabnvia ten k<»ki laika 
prasideda tolimesne juju ke
lione. Bet daugelis ja u mirusiu 
žmonių, negali suprasti, jog 
jau perženge slenksti mirties/

Kaip jum." patinka tasai isz- 
ajszkinimas/...

praneszo

gali gy-.

nieko neprime 
ten

Dievo niekas nemale, ba yra 
nematoma dvase.

Todėl, tvirtina daugelis, jog 
o ki- 

ji už tai rei- 
žmonis sau 

Dievas iszro-

T 
nereikė Dievo malavot — 
li vela sako, jog 
kr malavot idant 
perstatytu kaip 
do.

K a darvt ’. 
reike. Tame nieko 
to. Beda, jog su Dievu daro 
tai, kas ne reikia. Argi tai ka- 
neez pardavinėti ta, ko nema
tome/ Juk ne kates rnaisze ne- 
parsiduoda, tiktai reike pirma 
parodyt' kirpeziui idant maty
tu, ka perka.

Jeigu vale pardavinėti pa
veikslus, .obuolius, žuvis ir 1.1, 
tai ne griekas pardavinėti sto- 

kiiBu - j /1 da k.taro, * ’

reike, laiJeigu
ne yra pik 

su Dievu

4<1fi ytąg.’ldiikUŲo
**'■*■" "-y";

I

teismo 
iki tolesnio 

raneszimo žmonos ir nepilmi- 
neezini vaikai tu ateiviu gaus 

ta pati paliuosavima nuo kvo
tos kaip ju lovai ir vyrai turi. 

fTas reiszlkia, kad 'ateiviai, 
kurie-gryžta isz szoszin mene
siu viesziejimo užsieny je?, gryž- 

gali su savim parsivežti
savo žmonas ir nepilnamoezins 
vaikus. Ir virszminetii kliasu 
žmones, kurie atvyksta Anieri- 

ivim atsivežti
žmonas ir liepiImimecziiis vai-

KAIMELIU.
• t' : •

Minersville, Pa. —
La liūtis'ir Magde Barni lute iir

Kęd Niek oi ir 
John Kari, likos skaudzoi su
žeistais automoljiliueje nelai- 
nwje ant plento arti Lakeside 
praejta Nftlolia, kada klinikas 
trenkė;*in signola prie gęležu- 

. . y *
’. Kraueiszkmią baž-

1 
i p. Mare KiiMb'vi- 
PotUviUes silt Alber

tu Kaziu isž.Gcrardvillę#.

Pas mus už-

»/

darni

koi i, gali "II s;

k us
Žmonos ir iieilnameczin vai-

Amerikos piliecZio irgi 
gauna ta pati palinosavinui.

Llibai svarbu žinoti, jog tais
ant

kai

mo nusprendimas ant kurio 
\ irszmiuetos reguliacijos pasi
remia, buvo per apeliacija per
kelti in Sow Valstija 
ežiausia teismą.
sprendimas gali būti

nugsz- 
I1 o teismo nu- 

greit u 
laiku padarytas. Jeigu žemes
nio teismo nusprendimas bus 
perkeistas lai 
mas

f I 1

szis patvarky- 
bus atszauktas.

Po \ ienų banyauu medžiu 
gali sustot septini tukstanezei 
žmonių.

ATSAKYMAI.

Korespondentui isz St. ('lair, 
Pa.
logins xargoninkos” sunaudo
sime kada matysime tame rei 
kala. Yra tai akyvas apraszy- 
mas kokiu sziadien daug atsi
tinka parapijosia. Bet tamista 
užmirszai paraszyti kaip tasai 
auiolelis vadinasi. Jas yra rt‘i- 

del
Daneszkie apie 
raszvsi.

Apie atsitikimus

kalinga, tik

4 4 pa-

kelio.
V!,,.< A—• QZ\

n v ežioje J i kos ^su rfszti Tlgizgu 
moterystes 
cziute isz I

P

Brooklyn, N. Y. —— Vladisla
vas Malinauskas, 50 melu, gy• 
venos 55 So. 2nd si. pasimirė 
Sausio 21 d., Szv. Katarinos li
goninėje. Laidotas bus Sausio 
24 d. isz kum Remeikos bažny- 
cZ/ios, nuo lt) vai. isz ryto; lai
dos graborius J. Levandanskas 
aut Szv. Trejybes kiiiniu.

Iszsieme leidimus vest i: 
Joseph Stazyk, 142 No. 4th 

St. su Izabella Girdanskas, 
ten pat.

Adam Auricchio, 13
Ave.su Mare Jiikncviczute, I 
Park Ave.

isz

M vrt Iu
P 
I)

Laurence, Mass. -- Zagm s- 
kiu szeiinyna ežia isztiko dide
le nelaime.
gal Zagorskiai paėmė

d’eisejas mis

Keli menesiai at-
“di\ <>r

sa ’ ’ per teismu.
prende, kad Zagorskis molcetn 
Imvašiai savo žmonai po $5 
kas savaite vaiko užlaikymui. 
Zagorskis mielai sutiko duoti 
savo vakui užlaikynin; bet 
sztai pareidamas isz moky klos 
17 Sausio vaikas ome ir prigė
rė. Jis buvo S metu amžiaus ir 
grižo isz moky klos 
M ižam vaiku, 
mi po lanka. Zagorskiuko lan
kas nusirito pakalnėn ir inpno 
le upėn ties Lenku Sale. Vai
kas turėdamas 
minias batus.

vakui

kartu su
abudu varvda-

I 
t

I 
į

I

distu.
“Ar t urit e Pr(‘sbit(irijonn
“Ne.”
‘• Kpiskopolu / ’’
”Teipgi ne.”
”(> Kataliku /”
” Neturime ne ju.
“Tai kokie czionais randa-

> * >

* I

f 4 1

si danguje /
Neturime kitokiu kaip tik 

’ ’ — buvo
4 4

vienus vaikus Dievo, 
malszus atsakymas Szv. Petro.

Tas juokas privalo Imti geru 
del 

visokiu 
j‘Li<‘

rr ■ ■ 
pavyzdžiu 
k vai Ii n 
nes jeigu 
K r i kszczion i sz k a 
privalo kagreieziause atsikra
tyt nuo tikejimiszkos 
kautos ir 
kurio draugiszkai stos visi isz- 
pažintojai vieno Dievo ir 
< ’Ii rišt aus.

Musu mieli skaitytojai 
valo sudyt žmogų ne pagal jo
jo tikėjimą kuri iszpažysta, bet 
pagal jojo darbus.

Gyvenimas duoda mums 
pa veizda, jog

t ikejimiszku 
iszpažincziu, 
turi szi n liję 
atejte, tai

noapy- 
surast pamatu, ant

vieno

pri-

na gura kuom 
žmogus yra didesniu fanatiku, 
ar tai butu katalikas arba pro- 
testonas ar žydas, tUom yra di
desniu veidmainiu ir hipokri- 
tu, ba užsidengiąs ploszczium 

paslėpt savo 
tokiu budo

H

tikėjimo, geidže 
niokszuma idant 
aptempt žmonim akis.

Žmogus teisingas ir turintis 
sveika protu nepaniekines ki
to, kokis jisai neimtu iszpažin- 
tojas tikejimo, arba in kokia 
jisai lankytasi bažnyczia, bet 
jiagal jojo gerus darbus.

Pagal juju darbus juos pą- 
\ 1 — mokino (’h rišt tisas,

M
i

“I 
žinsite” mokino (’hristusa.^ 

Turėkime tuos žodžius nuoy 
lutos savo mintijo.

o
mos “Imigracijos
to“ isz

III

(d), taip vadina- 
kvotos ak- 

“ isz Gegužes 19, 1921, pa
taisyta Geg. 11, 4922, duoda 
inleidimo teise sekanezioms 
ateiviu kliasoms,, jeigu kitaip

Sk v rius

iideidžiaiiii, kad nors«men oši
nę, a r metine kyota iszsibaigus:

' Instatymus skaito:

i

musu žinios, 
tai kada vėla

Ka rasso apie knyga “Tūkstantis 
Kakta Ir Viena”

kuria man pri-

Gerbiami Tamstos:— Szluom! duodu 
žinoti Tamstoms kad asz eslu aptei
kęs puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų ir Viena”
siuntėt, norint asz prlsiuncztau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, už tai 
asz prisiunczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manės pri
imtu Tol puikioj knygoj talpinąs) 
puikus apraszlmus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuvlszkal kad kuž- 
nas turėti jla namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymals. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszczlotl po nerei
kalingas vietas Ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai Btebe- 
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus Ir 
rupesczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmlna. 
Dckavoju tamstoms už surodima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti* 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka- 
vojtt už puiku .kalendorių ka man 
prlsiuntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata Ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro velijentls pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. Isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prlslusklte $2

anksztus gu- 
inbrido vande

nin, norėdamas savo lanka pa- 
slaiga pa\irto ant

szono ir vanduo
siekti, bet

ji nunesze. 
Mizarnkas rėkdamas parbėgo 
namo ir papasakojo, kas atsiti
ko. Buvo duota žinia policijai, 
kuri visa \ aka ra 
skenduolio, bet nesurado.

Greggs, Pa. — Czion žiemos 
teip kaip ir nebuvo, bet dabar 
pradėjo smerkei szalt ir tan
ke! palije. Darbai po KaJedu 
sumažėjo, o nuo 17 dienos vi
sai kasiklos užsidarė ir nežino 
kada pradės dirbt i.

ezion randasi 
penkios szeimynos ir keli pa
vieni kurie iszvažinejo in kitur 

darbu, bet vedusioje 
vietos nes stabu

Lietuviu

jeszkot i 
pasiliko ant 
sunku gauti.

Musu mažas būrelis (nu
gyvena broliszkam su- 

, o moterėles kaip sesu
tes. Dydžiause beda kad laike 
žiemos negalema grybaut ne 
uogant, tai nedirbanti vyrai tu
ri sėdėt namie ir prigialbet na
miniam darbe savo saldžioms 
prisiegeliams.

*■— Turimo czionais ir vie
na lietuviszka farmeri kuriam 
gana gerai sekasi ba yra sztant 
vyras ir geras tautietis.

tiecziu 
t i kimo.

Hazleton, Pa.
daro czionais ablnva ant neku- 

tn “Saules” iszlcistuves o gausit* tuo-' r*u salimu terp'kuriu pakliu- 
iaus oer oaesta. 1 vo ir musu tautietis Ignotas

Palicije pa

l

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas
Kelias in Sveikata

Custer, Mich. — 
stojo tikras sibiriszkas szaltis, 
sniego daug. Ant tikiu gyveni
mas blogas, nes daugelis palie
ka likos, iszvažiuodami iu- ki
tur jeszkoti darbu, o kiti keu- 
eze varga. nes negali pasiju- 
dyt isz vietos ir varge gyvena.

AKIU MATYMAS 
ISZGELBETA.

Hollywood, Cnl.

dies. Būdama naria. Apaszta- 
lystes maldos meldžiau paduot

1(> M%; '

Benton, Ill. — Apie mirt i ve
lionio Vincento Peilio numari 
7 “ Saidos“
klaida kas kisznsi velionio am- 
žio.
pyta buk velionis turėjo JS 
metus, o turėjo tiktai 4<S me
tus.'Su mielu noru klaida pa
taisom.

laikraszezio, užėjo

Straipsnolijo buvo 
buk

Kewanee, Ill. 
mi is randasi

patai-

I

Kįpk man Szvez. Jėzaus ženkleli, - 
laiko atgal asz užsigavau aki.1 

gydymosi ir .

I 4

£

e.

f

'K M

Knyga * ‘ Sveikata” turi kelis szimtus visokiu J 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi j 
apraszomi visokį apsireiszkimai žmogaus kūno j 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau- < 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviu j 
kalboj dar nebuvo. 339.diclelu puslapiu. Puikei < 
ir drucziai apdaryta audekliniais vyrszais. X 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuo jaus <

!!>jumis iszsiusta per paozta. Adresavokite:
W. D. Bocekowaki-Oo. Mahauoy Oity. Pa.W. D. BoczkOWSki-Oo. 
' y ' ■ ■' < f > ’ ' VO O
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Aors czio- 
neperdidelis lat

relis Lietuviu, bet y ra septini 
musu lietuviszki biznieriai ku
rie laiko valgomu tavom kre
mus o v'ienas užlaiko mink."Z- 
tn gervinu krautuve.

- • Po Nauju Metu tautie- 
eziai truputi sukruto idant vi
sai neįižmigt miegu Septynių 
baliukai. Ant. vieno sz tokiu 
balių likos pagaminta namines 

Ims dvdelis 
ii(‘laime kilo 

prisisavino 
įeina s 
o ba

4 4

kai!
bot
kas

alona tojo gėry molio ir j
Ant k i t

ir manvta.
giszeptas’*

kada kasžin
< >■<*•4

niK'jo ant niek.
linksmino"! puikei 

pakol nesukilo bolszeviki>zka 
revohtcije. < > radosi ten viso
kiu tautu žmonin. Vienas ga-

liaus visi

kuri paėmus užsidėjau ant vie- 
irnos ir kitos akies karsztai 

į melsdama Jėzaus pagalbos pri 
pagerėjo; ir netik nepagčrojoj paskelbti viosza pad(‘-
bnf /Inr ni’MZOMiin onsidni’j' (Jv- «b' atg<iusiu H?gojim<l. No- 

| omo nei dvieju dienu kaip asz 
1 vėl atgavau regėjimą. Tas ste- 
; buklus pasidaro per Szvez. Jė
zaus Szirdi.“

Po keliu dilti)u 
kanežili mano akis nei kiek no

bet. dar nrszesne pasidaro. Gy
dytojas dar syki apžiūrėjęs 
reiszke, kad skaudulys darosi 
ir man aki pradeda sukti; už
tat reiks daryti operacija ir jei 
nepasiseks tai asz nustosiu re
gėjimo. /kai iszgir los nusigan
dau; bet atsipeikėjos 
nuėjau bažnyczion. Pasitaikė, 
kad buvo pirmoj menesio Pet-

Matydamas nepapras-Į

•'P-!

ant rvt
ANT MIRTIES PATALO 

ATSIVERTIMAS.
AVallingford, Conn. ‘ ‘ Asz

1

’S

f!M

1
" f

Murėjau giminaiti, kuris nebu
vo buvęs isz])ažintios per 
metus. Praeita Balandžio me-

1 .... .

O'ln vizitu
tai dideli buri žmonių einant

pasirizmi ir’ ll0H* -i’s*11 ^ipsirgo plaucziu už-Komunijos, 
prii'it iszpažint ies ir

prie
asz
imt Szv. Komunija.

■H

2)
'IK-

-t.

pasakė, 
vilties jo iszgijimui. 

Llis buvo vedos protestono. 
' Asz parasziau tai jo moterei ir 

meldžiau, kad 
jam

. prj. degimu ir gydytojas 
l'ai padu-Į knd ”<'ra 

ros karsztai meldžiau V’ieszpa !'“s '-■■■
kad 

kaudiilys prat ruki u I
- be peilio.

kraujo

Pai

buvo
Jėzaus, A- imano akie-

opera
' l’f ,

>1 •

1 i 11 (2 i

l»ji prikalbintu 
szaukties kunigo.

bet jis viai 
su kunigu nmtyties. 

Nuėjus in ligonbuti
pamacziau kad jo

tekant i"Z ' uiegino padaryti.

t les
H

0 ĮJOS 

jutau kiek
tos mano akies.

s pratruko I 
be operacijos, 
dieviszkai

skaudule
S11 k i n r i

pe| I )o, 
J ezaus

atsisakė

Ji tai

Sz i rd ž i

h •

Acziu
ii!”

• I

! jau visai baigiasi

<1
t

I

$

SUGRĮŽIMAS PRIE 
TIKĖJIMO.

asz tuoj 
g\ \ priimąs 
kad už x a- 

landos, kitos mirs. Tad susku
bau szankti kunigą, turėdama 

Jėzaus Szi rd y je. 
jam numirti be 

Sakramentu. Kunigus greit pri 
buvo. .Jisai priėjo iszpažinties, 
pataisė kas nebuvo gero jojo 
gyvenime, ir priomes kitus rei
kalingus Sakramentus ant ry
tojaus mirė. Jo paskutiniai žo
džiai in mane buvo: 
dariau ka nuo numes 
\’a i. “
Szirdžiai už tokia gausia nialo- 

a t vertima nusidėjėlio pas

kad Ji neleis
Kt. Thomas, K v.. L. S. A.* 

Per Jėzaus t
szeimy na. ■ 

dant isz levo, motina'- iv 
taniu vaiku vėl sugrįžo prie ti
kėjimo ir pradėjo lankyli baž- 
nyczia, kurioje jau buvo lit-bu- 

(•neziau- 
1 »a vi iks- 

ant ju na
mu sienos ir toji Szvez. Jėzaus 

dabar vieszpatanja ju
ju iiiiniuose. Sziuomi 
pildyti savo prižadėjimu 

savo

Jėzaus
Szirdi visa
4 4 :\ pi!(7,riibi;i

’l‘ide- 
se; »t v -

j ve per kelis metus. S?v 
lijotas kuris statėsi save labai I sios

turėjo visztos szirdi, les tapo pakabintadrutii o
pujnati's krauju net apalpo isz 
baimes.
siiszilo nuo
<'jo namo, lai likos surastas 
sniego ir kone suszalo. Dabar

nežino

Kitas 
namines, jog kada 

tai

Jezaus

žmogelis trip i Szi rd i s

randasi ligonbuteje ir 
kaip su juom atsitiks.

Neseno! pas mus laukėsi 
‘‘ Bibliszki Pilozopai 
slankioje po stabas kalbindami
žmonis idant prisiraszytu prie 
naujo tikėjimo, o ir isz (’hien- 

įnisikviete “
. Prakalba atvdare

4 » kurie

gos 
botoji! “ 
malda, bet josios niekas 
prato. Pradėjo kalbėt kad atėj
imui i meta atejs Krist asas ant 
žemes ir sakys kad žmonis 
daugiau nemirs jeigu prigulės 

, ir

garsinga kai
šu 

nesu-

prie bibliszkas draugavęs 
kad žmonis neklausvtu kimi- 
gn nes jieje teisybes nemokina. 
Po tam pradėjo pardavinet sa
vo naujo budo biblijos, bot 
žmonis ne toki kvailei kai]) sau 
mane tiejei Biblijos Studentai. 
Du iszvažiavo kitur jeszkoti 
kvailiu idant juos apszviest, 
o vienas da jinsiliko idant bib
lijos pardavinet per stubas. 
Kaip kur likos 
szintas, nes viena gera motere- 

szluota, ]) ra d ujo 
sak vdama 

jog paszventys ji ir jojo bibli
jos. Biblistas suomius skvernus 
durno net ant kitos puses uly- 
czios, o kitur ga vo inspirti ant 
tosios vietos kur reike sėdėti, 
tai sziadieii vaikszcziojo su pa- 
duszka ant sekly nes. Gerai pa
dare musu gaspadineles.

Abrahomo Simus.

le pagriebė 
szventyt biblista,

liol“l 11 1SZ- i
sa vo 

vieszai paskelbti 
Szvez.
padrasini's ir kitus prie sziu- 

).asi1 i kojiniu 
prie Szvez. Jėzaus Szirdies.”
kimosi

I I t
padėka I

Jėzaus Szird/.iai, kad ,

su
•> «v

pilim į

REGĖJIMAS SUGRAŽINTA.
San Francisco, Cal. 

kutineje Rugsėjo 
no akys pradėjo 
tarnauti, 
jau nieko 
jas nei kiek

- p;lh. 
suvaitojo ma- 

nekaii) man

per 
gerai pavie-

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

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

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

---- F------------ -—--------- ------

KnrtBlt Dra«a*ftMM <•) 
(■mokėjimą Binto iiconia- 
mn v • • i « 50©

KVITU Knygele Draugystėms, de)

KVITU
.i. ... A .

i

KMtorUua bos aadotn >lnlsa •»’ 
traflrtiktav - L. . . - i. - (fo 

, W, D. ■OCfflUtTSKAS-OO..
. 1UKAN0T CITY.

JT. D. ■0CaKAtT8KAS4X>,

Asz pa- 
reikala- 

Garbe tad Szvcz. Jėzaus

t <

] Į C* ’-***«• 
kutinėjo valandoje.”

SUGRĮŽIMAS.

lankius hft'hrvczin

Richmond, Va. — “Mano 
sesuo a]įsivedąs su Įirotestomi 
asztuoni metai atgal, nustojo 

•— ’ pamėto
tikėjimą. Asz prisiraszius nese
nai prie A])asztalystes Maldos 
prižadėjau Szvez. Jėzaus Szir
džiai duoti ant Szv. Misziu ir 

Įiadekojima 
jei mano iszklydusi sesuo su- 

P ra e i ta 
cz. Je-
mano 

sesuo priėjo iszpažinties, pri-

paskelbti viosza

t z trijų dienu asz grįžtu prie tikėjimo, 
neregėjau. Gydyto-; Spalio menesi.

man neprige
ir nedavė jokios vilties.

Ibejo 
Tada

I Iii!

acziu Sz\ 
zaus Szi rdies intekmei.

savo mintimis kreipiausi prie i ome Komunija ir atitaiso savo 
Szi r- jVU, Jezaus"eneziausios

SZVENCZ1AUS1OSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszynias apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

95 puslapiai.

klaida. * y 4 4 Meile 1 4

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vitos reikalingos maldos. Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstais 
skurinais apdarais, auksuoti krasstai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

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

i
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais

lakstantis Nakta

SZTA1 KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gcrbemasis Tamistal:—
Sulaukiau nuo jusu siuncxiamo* 

mano vardu knyga *Tuk«tantii 
Naktų ir* Viena” 
szlrdlnga acziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tingeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas s z Ventai Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkScziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczial nors 
aut valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18 d. Gegužio 1521m.
Dv. Palaxduonys, 
Czcklszkee vai.

Kauno apek.
LITHUANIA.

vardu knyga 
už kuria tariu
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parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima / 
ja nusiusti in Lietuva. Preke Įmygu Amerike $R00

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas

Preke Įmygu AuMrike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntime tiktai $240.
W. D. BOOZKAU8KAS. 00. MAHAW0Y <JITY, PA.
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Pagal Instatymus.
(Verte Kranas Siūlelis.)

nelygi, ponyte, 
veizdan,

Viena kitai

norėdama 
pere j o.
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vyras, vaikszeziojo apie ja tai 
Isz kaires, tai isz deszines, tar
tum jeszkodamas priekabes, 

už pavaiszi- 
nima, sustojo prieszais ja ir 
dirstelejes in akis, suszttko:

— Dievaži!.... rrai susiejova!
Onute (dirstelėjo ir teipgi ji 

pažino. Buvo tai Juozas Galik, 
ka. poreituos motuos su ja kalė
jime sėdėjo. x

Ji užkaito ir trnkstolejo už 
žiursto Joniene.
greieziausiai isz ežia

Bet hoba,- po 
alum, užsimanyta szneket, tai 

alkūne in

jeszkodamas 
Bemokant Onutei

I

178,400

m
MMIMMHmUbMlINMtNtMI

| 1 r1 i

EALTRUVLENB ,1 Ii

tas buvo. Tnrtum czionvksztes 
tai nevagia! O ponyte turėtu 
puikia mergina...

norints ir, pa- 
t o j i K u bi 1 ia s i k i u te,

visuomet buvo szelme, o szita 
ir iszvirs ir iszska'lbs, nelaks
tys niekur, nes pažinstamu jo
kiu neturi...

— O tegul ja szimtai, mano 
Joniene! Kad ji ežia man ir 
mudu darytu, tai jau ir tai jos 
nenoriu. Tegul jau ten kits isz 
jos pasipelno, o ne asz.

- Na, ka daryt, kad ponyte 
nenori...

— Ne, ne, Joniene! ’It jums 
nepatariu ja vadžiot kur, dar 
galite in nelaime patekt.

) tai, likitės

Onute užsigryžo, 
cjti. Ir noras’ valgyti 
Tuom tarpu pirklienei atėjo in 
galva nauja mintis. Kalasins- 
kiene, mėsininko pati, jeszko 
mergaites... Lai paima vagilka, 
kvaila boba! Puuziasi pati ne
žinodama ko... dabar nori 
priesz visus tarnaite pasigirt... 
Sztai ir butu jai tarnaite...

— Mergei, mergei! 
szauke. — |>alauk truputi!

Onute atsigryžo ir sustojo.
- - Priejkite areziau!

J.
— t’zia, antram namu - 

kuždėjo pirkliene — gyvena 
raifurka Joniene. Jau ten. da 
siklausiis, surasi. Žinau, kad 
ji prieszais pas musininke tar- viskas per niek. O asz jums pa
naites jeszko. Ejkite tenai, irai, Įsakysiu, kad jeigu jau aptieko- 
n u si sek s.

Onute 
ranka.

- — Aržiu | ion hitui...
- Ka ten aeziu.’ Nėra uz 

duka\ ot.
Joniene užimta indu mazgo

jimu priėmė Onute labai man-i N
asise- | žinau, kad tarnaites 

’ . ■ Į I • * * ’
net ir j bėjus.

ji ežia

dabar

— pa-

<‘V

Norėjo kuo- 
iszeiti. 

kmvnnis su

Mergina prisiartint 
ant ra m 

pirkliene -

Na, kad tei| 
sveikos, ponyte.

— Likitės sveikos!
I szej<».
- Na, mergele, — 

tyliai
1 repu mergina, - 
stengiausi

i
I

niene in

kai

tarė Jo- 
lipanezia nuo 
- matote, kad 

lodama, ir

pa bue/.iavo
riene jus nepriėmė, tai jau me- 

bobai in kur nepriims, nūs ten tarnysta 
i ant viso miesto
‘kokia geresne, ten niekad nei- 
na. Kad jau toji siidžiuvole jus 

jau

apszaukta, ir

'■ k a (m
I
i nenorėjo, lai jau bloga! Tai 
j ja u asz neapsiimu jus vadžiot.

a, na, net asz
dagiai, ir pagimdė joje pasist 
kimo vilti. Vakar sake jai ap- 
tiekoriene, kad priimtu 
“atsiunsta,
darbsz.uzia mergina, nes jau >u 

jokios roiszt virkelerns

Ii
stebiuosi... t) 

i net ori...
Lingavo galva labai nusiste-

l ž valandėlės sulaikė

V1MSO0 ftBMUS. 
-..... "-'T 1 1 '

Sausio 16, 1924, Vidaus De 
parta monta s atida re 
akru viesžos žemos New Mcxi-
vco ir Utah ■ valstijose dėl 

homesteads’y arba namams. 
Pirmenybe isz 91 dienu bus 

duota ox-karei v i airis, ]
visuomenei atidaryta. )Zemes 
sėkaneztos:

• New Mexico: Ajiio 80,800
akiu žemes Socorro apskrity-j 
jo -netoli Carthage miesto. *Zo- 
-me yra kalnuota, Tioiszdirbtft 4r 
lygi. Medžiai apdengia kalnuo
ta žemo -ir 
Lygios dalys 
nes žemes nuo mitros iki ket
virtos ra tos. Visos žemos ge
ros ganymui. Vietinis žemes o- 
lisas Las 'Cruces, New Mexico, 
i szsi iisp ra ileszima npi o nu tar
ta diena kada praszymiitdel tu 
80,800 akru žemes bus priimti.

Utah: Apie D7,G00 akru -žc- 
apskrityje, netoli

t

K 1 
putam; I 
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JJApie 80,800

r

1 JrR
■ 'I 

į
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atsirėmė
smakru atmetė ant
pasakojo Szapsienei, kaip pe
reita met a jos si m u i m ka.riu- 
mone ome. 'Totlcl nebuvo gali
ma szioj valandoj ja. isztrauk
ti. Juozas teipgi nuo duriu ne-1 

pasirėmęs in pii-

Įcarijoi, turėjo ejli pekszti, bet dabar likos 
jaut plieniniu širviu kurie trauki’ karuka 
Alt. Blanc kalnu. Paveikslas parodo pirmutini karuka kuris

szinkiu, 
rankos ir

si trauke ir, 
szono, szaipesi d r galva kraipė.

— Na, na! Ir kad mudu czio- 
nai susiejova!.. Na, na! Ar jau 
seniai ežia Onute?

ORINIS KARUKAS TERP ALPINIU KALNU.
Kitados keleivei geisdami atlankyti kalnus Alpu, Svai- 

padirbti karukai 
isz Chamounix ant

, atbuvo ta,ja oriniu kelionia.Mergina, sukando dantis ir _________ ____________

ežio iszbubnijo, tai kiekvienas * ji turėjo savyje tvirta nutai’i- 
prie manes, 1 ma. Poną, Jezusa. ant »pageibus 

ant l tratos, I szauksis ir

t y Įėjo.
— O ka, tai Onute szneket 

užmirszo, ar ka ? Visuomet to
kia puikuole?

Prisiartino

žeme Akmenuota.
pioskines, moli- I

į

| tteeMaemetMaeMWfrtMmwdMHVHMUWMnoMMMNMMI ■

Mnsu nekurios lietuvaites 
visados, 

Neszioje d idėjos bandas ant
* kožnos ausies, .

() kuom jiji yra kvailesne, 
Tuom banda didesne, t

Grąžui tosios bandos iszrod<», 
Kaip kur pasirodo.

Terhike maža graižąs ant 
galvos, 

Iszrodo suvis ant peledes.
Tai vis gražu,

Ir puiki vieta del utelių, 
In bambi pirsztu netalpys. 
Ne krapsztys ir ne kasys, 

(> kad liteliu atsiginti, 
Kuike visokius budus mėginti: 

Pati murzinu kaip viena ta
baka minkino, 

Uteles žiurkėje vieszino, 
Ant tokios reikė su galva 

palinguoti,
Ir su aszaromis dejuoti, 
Ir tai nuo jaunu dienu, 

Neapsiejna be tu bandų. 
O vargingos pusgalves, 
O spangius tusztgalves, 

Motinėlės iszsižioja žiuri, 
Giresi jog dukrele žiurkia turi.

O tu noiszmani motin, 
Ar vis džiaugiesi? — kas žiu.

Juk reikė sziek tiek galvelių 
padabyti,

Bot ne autus in plaukus tal- 
pyti-> « t

Viena moterėlė manes pmszo, 
Ir apie szita atsitikima raszo:

Buk vienas drangas isz Kle- 
volando važiavo,

Pas savo dranga in sapko- 
les užvažiavo, 

Užėjo abudu in viena salima 
Kur Lietuvis buna, 

Taigi in taja urvą užėjo, 
Kur keliolika bomu paregėjo, 

Apie bara stovėjo.
Kožnas po szmoteli rūkytos 

silkes rankoje turėjo, 
Kada svetima žmogų paregeju, 

Dideli džiaugsmu turėjo, 
Mat mane kad gerai jiems 

užfundys, 
Ir vela bus užkandys.

O kad nieko nenaudojo, 
Kožnas visaip ant jojo lojo, 
Su silkių galvom metyti 

pradėjo, 
.Bu kitaip apsiejt nemokėjo,.
Žmogelis prie duriu stovėjo, 

Ir koloti pusgalvius pradėjo, 
Tai mat puikus pasielgimas, 
Nepažystamo žmogaus pri

ėmimas.
Vyruczei, jeigu in sapkoles 

nusiduosite 
Tokes urvas nelankykite,

Ba apsiriksite, 
Ir da su akinenais gausite, 
Ir kuloku jums nepavydės 

isz visu szaliu, 
Ant pribuvusiu keleiviu.

Jau vyruczei su tokia vieta, 
Tai jau gana.

Kada darbai gerai ten ejna. 
Ten vis vargo turi gana, 
Ba girtuokliauja visada.

<i
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mos Utah 
miesto Watson, bus atidaryti, 
^eme kalnuota, ir medžiais ir 
brūzgais apdengta. Žeme pies- 
kine molino, nelygios dalys yra 
akmeniuotos r geros Tik gany 
mui. Treezios ir ketvirtos ra
to^. Vietinis žemes ofisas Ver-

f 11

i.

įsorgosis paimt, o 
Onute, klauskis 
tai gal i va 
kaipgi ?

— Turiu jau eiti 
no mergina.

Kalikas paleido jos ranka ir 
galva palingavo.

neczionykszte, ir vie-,
te ant nieku nueis per ta 

garsiai mandrunui...
i

szventa Antano....
merginos, 

Joniene.

paprast u

» nes szita

susieit.... Na, tai i Ak, Vieszpatie Jėzau Kristau

paantri-
ir szventas Antanai!... Vardan 
Dievo Tėvo ir Sumins ir Dva
sios Szvontos

nW

Tc\re mnsu, ku
ris esi danguose
inlindo in sziemi, nuleido gal-

Ir ji giliau

nal, Utah, iszsiiiR praneszima
kada praszymni bos priimti.

— .Jau asz matau, kad Onu- 
savo

va ir užmigo.
by 1 ik tykia ir ! Onute.

— Tai atviliokite man žars
tą, o skopeios tai pati ateik.

\ is<> pelno, kad žmogus 
j veltui tik liežuviu primakala-

It oms
dos negali gauti. Kad katra irjTiek 
iszbus sauvaite, d\ i, -

skopei os 
pelno,

sanvaite. oil t< >.
jau ir po tarnystei. Su moki-p ai. Net man gerklėj iszrlžiuvo. 

pi ovizo- Į Kad 1ei|niais tik, arba 
rimu kampuosi 
bo kaip ugnį''.- 
mesiu inke

ir su
■ kikeni. () dar

) su 
tai \crtetu

kuo tinkamesnių, 
Kzsimesti nupurs

s sakau, kad jus 
nes asz ta mergi-

bijosi. 'Teisybe, ’ ]<u1 i... 
ir ji’sz.ko merginos, i i 

bet ka ponia tai vi> ponia. Visįvo
t Luite suprato ir iszsieme sa- 

' auksinus.
kil <> k dal} kas 
apt iekoriiis...

(tunte sziek-tiek atsigavo.
geriausio-

tarnaut () gi tai mielai... 
vilti, kad JonieneI 
mašininkes davės, 

tai i

Turėjo 
dar ja prie

— Ponia Joniene, 
ji ponia Joniene, 
mes ten iiuejtunie ?

— O ka! Nėra ka ai ideliot i! ' peta
Tik paimkite mano žiurstą, ii j nedailu tarp žmonių.

tai kuomet Szapsie

žiurstą, . I

ei va:

Mate sapnu sunku, kak i min
ti.

Sapnavo ji,
Kasparas

Ji nieko neatsako, bet truk
telėjus bubu už rankove

— Arba eikite, arba ne, 
asz jau einu.

Joniene pažiurėjo in ja ūka
notomis akimis.

— O kur jus einate ?
— Pas mėsininke einu...

■s, tari*:
nes

kad jos tėvas, 
s Blakorius, 

i kurpius isz Pabijancu, jai siu- 
l va kurpeles...

senas

tokias mažytes 
kurpeles... Siuva

, taku puspadžius plaka, drūta
žny plukes

siuva, plak-

kryžiavai traukia,
I drožia, o tai vis jai ant kėlio

prie 
kuri vėl truktelėjo 
Boba, atsisuko; paskaitydama 
(’atiko užkalbinimą 
mandagumu, tarė:

— Nelysk, tamsta 
mergele
liniu jaunikiu nepažysta...

— Ila! ha! ka! — 
nusijuokė Kalikas. — Žmonele 
jau asz geriau žinau, su kuom 
toji mergina pasipažysta, o sn 
kuom ne!

— () asz jum 
nelvstumet,
na in tarnvsta vedu.

Kalikas prie 
gryžo.

— Ka. Onute? Sukvailiojo. 
Tarnaut Onute eina ?

— O kur dingsiu? —atsake 
Onute su kokiu tai nekantriu 
gaileseziu.

Calikas ja in
.)<>•

— Onute,
laikykis ■— tarė

merginos alsi- ;
• Na tai galite eiti, nes asz nes, nes ja ant apsi buvimo va

ten neisiu — tarė boba ir vėl

i

po ji, kaip pamneziau, kaip pa-! sz, variai s marszkinukais, kase- 
ims mane gailestis, kaip nesu- les pina, vyresnioji sesuo žiur- 

! steli skalbia, vyresnysis brolis 
Mergina iszejo. Galvoj suko- į jau ant kiemo su vežimu laukia 

Ar nuo ;

ntsigryžo in Szapsiene. 
sakiau ponei Szapsieno,,

ro... O tokia ji maža mergaite,
Kaip .tokia maža, kad jai vos tik de- 

apkir-Į szimts metu.... Mama ja velka
I

— pas— A. na, 
me.

— Tik kad asz pirmiau ske- 
norecziau... Teip kai|> ir

I

szali truk tele riksiu...

mano
ta skepeta numeskite nuo gal- !

atrodytimiet geriau, da bu\o su atviru veidu eiti inros, kad
Negalėjo isztarti, kad jai ge

Asz tik indus paszveisiu, tai ir žmones, bet iszt ikru ju insivaiz-
eismu'.

I ž pusvalandžio 
pas ponia aptiekoriene.

— Sztai. ponyte,

jau buvo

I are Jo- j 
niene, liuuziuodama jai ranka, |

rekomenduoju ponytei nau
ja virėjo.

Ponia
i ramparege.

dilio sau, kad kas in ja pažiu
ręs, tai

ilka. '
Pas Szapsiene buv 

minga.
j slenksczio, 
trauke.

(f

tas tuoj pasakys: 
fad užėjo skepetos.

o

va-
rp

t rinksz- 
paabejojo ant

ir kas

si. nežinia. imo ko. Ar nuo , o 
stiklelio knymines, ar nuo Cn- mo. 
liko kalbos.... Iszejus pamate,! giesmes 
kad jau gerai 
ant gatves jau keturi žibintu
vai žiba.

tas viskas jai ant apsibuvi- 
Atejo kimigas-klebonas, 

gieda su vargonininku 
sutemo ir kad ‘ szventu vandeniu vežimą szven 

tina, o ežia kaip nesuskainbins 
varpai... Sudrėbėjo ji ir pravė
rė akis.

Nakties 
las iszvaike

Nori būti senatorium.
Izetta Brown isz West 

Virginijos szimet pasiduos ant 
deinokratiszko tikinto ant se
nai orintis isz savo d i st rikto. 
Bus tai pirmutine motore ant 
tojo dinsto.

geriau su mumis 
iszt v ko. — 

Yra ežia mus sau jale; su žem 
sargiu pasipažystame
mums ka padare. Zaivicrskiu- 
te ežia vra ir Valerka taipgi, ir v
Korbielaikinte.. Žmogus sau 
tuomlaikinis, nieks ant spran
do nesėdi, tarpais pas žmones 
dirsteli, tai in dvareli kur, tai 
pas ūkininką, tai kermosziuje 
kur. Su žydeliais viskas galima 
teip Onute.. Asz ežia jau trys likas, 

ir szeip-teip

Mrs

Onute
bet Joniene ja in- 

Pirmoji st ubą buvo 
j pilna gerianeziu. Vieni sėdėjo 

, tai abiem 
rankoms atsirėmė, paniurę, ty
linti, rūkydami pypkes ir in 
szalis spjaudydami, tai gailiai 
verkent-i ir puolanti sau in gin

ant suolu,

Urnai smukles
apt iekoriene

tai-gi primerkė
akis ir isztiese savo ilga kakla.
I ’ra > i dėjo karna n t i liejimas.

- Isz kurgi tai Pa^
1 arnavo

Joniene prisiartino, pasistie-j bins. Kiti atsilosze 
be ir su atvirumu, parodaneziu 'juokavo, dainavo ir norint pa

ltys buvo pusgirti, bet isz kitu 
paszaipesi; keletas stovėjo vi- 

siu- 
ir laistanti

bllVO

‘ j prie geltono stalo, menesiai sėdžiu

tai k a
gyvenu.. Kiti iszbegiojo in va r-i 
sza.va. Varszava jems kvepia!

kvepia. O asz

mažu miesteliu sentikius, 
dėjo kuždet.

pra

liet tuoj ponia apt iekoriene kiury j st ūbos, tai tvirti, tai si
iszsketeatszoko, 

rankas.
-- Nenoriu! 

liti!... — kalbėjo 
tydama iszskestomis rankomis 
ir traukdamosi prie duriu.

Bet Joniene 
leisti.

— O ponyte vakar sake...
— Sakiau! teisybe, kad sa

kiau! Bet dar nieko nežinojau. 
O ežia graži istorija pasidarė 
pas kasierius... Ka tai, Jonie- 

kad ta Kubiliasi- 
visus 

Tai 
•>

riu

k i žva igžde, 
kibirksztis

Na, nėra jau ka ne 
svajot apie ėjimą pas mėsinin
ko nakezia, rytoj nueis.

Perejo skersai gatve ir sus
tojo. Bytoj... O kur dabar eis? 
Kur nakvos?
durys subarszkejo ir iszejo (’a- 

d a i ry da m a sis i sz ilga i 
gatve, po kairei ir po deszinei. 
Mergina pVisiglaude prie tvo
ros ir lauke, kol praeis. Kuo
met jis tolokai nuėjo, ji pra
dėjo eiti visai iii prieszinga 
puse. Ėjo, kur akys nesze.

Buvo tykus, vakaras; dn 
na, perline migla kybojo ant žo 
mes, szen ir ten girdėjosi svir
ties girgždėjimas ir semeneziu 
vandeni moterių juokavimai. 
Jau valanda kaip ėjo, gryžda- 
vo ir sustodavo, 
avis, kuri nuo pulko atsilieka 
ir paklysta. Per žemus medi
niu namuku langus, szviesiuose 
kambariuose matėsi žmones. 
Kur-nekur jau pradėjo vaka- 

kvapsnis szviežiu 
virtu bulvių ir spirgucziu er
zino iszalkusia Onute.

Kaip diena nuo žmonių, teip

PAJESZKOJIMAI.

vejas kažkus mig- 
, virsz jos szvies- 

melynas dangus, ir didele aisz- 
tartum auksine

viduryje dega. Me
nulis jau leidžiasi, lanka, kiek 
tik akim užmatai, po sidabri
ne ūkana, tartum po ažeru sto
vi. Puitpele atsiliepia vis ar- 
cziau ir areziau; drėgnas szal- 
tis po kitna vaikszczioja...

Pasilenkė, galva ant kito pe
ties perdėjo ir užmigo.

Sapnuoja, ji, kad aplink ja 
dideli vandens szniokszczia, 
putoja, kassyk kyla augsztyn

T 
galva tio vandeniu laiko, ir 
jau, jau ja užlies 
kilstels, galva isz po vandens 
iszt rauks, tai akmuo krinta ant 

krauju apsilie
ja ir vėl puola in vandeni.

Vanduo ūžia ir ūžia; szaltis:* 
perima jos kuna... Jau, jau prie 
krantu daejna, jau už krumu 
tuusitvere, jau galva isztraukia 
jau kvėpuoja, o ežia mato, —- 

dabar nuo tu žiburiu ji slope, ant kranto žmonių daugybe Ir

Pajeszkau savo 
Mat ukoniezios,

sesers M ar
po vyruceles

pavarde Valatkiene, paejna isz 
Vilniaus Red., Traku Apskr., 
Alitaus Vals. Lialioniu Kaimo. 
Tegul atsiszaukia ant adreso. 

Ona Bubnieno
21 Dewey St.

Throop, Pa.

() lai jiems ten
Onutei sakau, kad ir ežia ne
blogiausiai...

— Turiu jau eiti... — tarė.
— O kur Onute sustojo ? Pas 

ta boba ?
—• Niekur dar 

jau....
— Na, tai, Onute, veltui tar-

Traku Apskr.

H*1-

32
ue apsisto-

savo liesas 1 buojanti ant kojų
(degtine, o laiks in laika keike 

::.;! nono-1 garsiai ir miiszo iii stala 
greitai, kra-! kumszczioms.

•e tarnaite 
sveczius 

nenorėjo misi- apie puodus,
visas pusias stumdoma; pati- 

igi Szapsione, rpegzdama pan- 
cziaka sėdėjo ant augsztos kė
dės už szinkvaso ir žiurėjo in 
savo sveczius tuom tingiu, ka 
tik primerktu žvilgesiu szil- 
daneziosi ant saules kates, ku
ri teip tankiai galima paterny- 
ti pas senas, storas, kadais tai 
gražias žydei k a s.

Joniene dasigrndo ,prie pa- 
czios smuklininkes ir paszau- 
kus puskvatiorke “kmynines’’ 
užsveikino Onute.

— Duok, Dieve, sveikai a!
— Duok, pone Dieve!
Mergina toipogi iszgere 

stikliuką. Baskui Joniene pra
dėjo graužt sūri su kmynais ir 
sūria žydiszka barpnka, po ku
riam pasirodo reikalingu pur
piant gerkle alum.

Laike tu yaisziu, 
tai kits priejdavo ir dirstelė
davo merginai po skepeta. Ko-, 
ii jai net in paszone sudavė, 
tartum įietyczia, kad mat žino-, 
iriu 'daug smuklėj buvo.. Vie
nas ypacz, jaunas, augalotas

nenori u: neno ir m tartum toji

ir augsztyn, o ji stovi viduryj 
galva po

. 0 kaip tik

1

pi 
apie 9

sukinėjosi 
tartum

paszaukta ir in
muse

ne, nežino, 
kiute valkata 
skalbinius ir pabėgo?...
.Joniene negirdėjo apie tai 
O juk visas miestas apie tai 
szneka!

Žmonele rankoms pliauksz- 
telejo ir pradėjo galva linguot, 

na kas per va-

pavogė

nestos nejieszkok, nes sziudien
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ji

galva

Pajeszkau Antana Žuką lie
ka paeina isz Kidulių Valscz., 
Kaimeliu Para., Versupiu Kai- 

gyveno Grand
jos galvos. Ji

rieniuoti;

y

A

savo veidą, po sunkia diddle kiekvienas akmeni rankoj lai^

gal vos. Vol

— Žiūrėkite, 
gilka!

Lszgirdus ta žodi Onute, nO- 
noroms nieke skepeta, kurios 
jau neturėjo ant
jai pradėjo rodytis, kad tai ji 
apvogė kasierius, kad tas vis
kas tuoj iszeis aikszten ir kad 
ja vėl inkisz in kalėjimą. Su- 
miszns, nenoroms truktelėjo 
.Joniene už andaroko, 
iszejti.

Bet Joniene nutarė dar kar
ta pomėgy L , .

— Ka ten, ponyte!Kas buvo,

tai viens

norėjo

i

"S ▼
Puikei užsimoka josios

mezginimai.
Mario, Henniseh

, KMhmesotoįi,
Mrs.

Saint Paul 
viena isz įgerinushi ir puikiau-

isz 
yru

siu mefcgiiiykiu • aiorints turi

i <

jaunas, augalotas
I

jau 79 motus-amžiaus. Už vie-, 
na puiku mazgini mplaiko amo 
100 lyg 500 tdoleriu. r.Senuko 
dirba kas dienu nuoH isz ry-
to lyg 4 valandos po^piet.^ . 
apie Valerkuvunt tprekyrmios-

vilnone savo skepeta; ji žinojo 
kad ne vienas isz tu langu ne
atsidarys, ne per vienas isz tu 
’duriu iieinsilois ja
Kelios sausos bandutes nedaug 
ja sustiprino; koja teipgi pra
dėjo kaskartas labiau sopoti. 
Vienok ėjo, nes nuturėjo kur 
sustot, pakol nepajuto kvėpėji- 
ma nupiautos žoles. Ji iszejo 
in pievute tarpu krūvelių su
krauto sziono. Po vienu isz-to
kiu kugiu atsisėdo ir atsirėmė.

Tegul tik praszvis, tuoj ji 
eis, pas

o tarnysta turi surasti/ 
Jau nieks ja neprikalbins ant 
tokio gyvenimo.... .Bankos dar
be sutins, o bot nieko svetimo 
neims... Lai sau Calikas szne- 
ka ka nori, ltrb< ir ’kiti, Ji ne- 
isztvirks irneisztvirks... Toki

in vduri. *
*

t

mels,
mėsininko, pilti eis*

ino. Pirmiau
Rapids dabar nežinau kur. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Kast. Orentas
523 Crosby St., 

Grand Rapids, Mieli.’I

ko. Tik Jaukia, kad in ja mest 
Ji rankas sudeda, 
“Geri žmones, 
liausi! Nemeskite in mane dar 
akmenimis..* tegul tik ant

Karklai- 
braszka, va-nljuo szniokszczia, 
ji už žoles ant kranto stveria-► 
si, vandeni praskoezia,* ant 
kranto lipa.
kaip viesulą^ viskas susimais 
sze... didžiausias akmuo in gaLi 
va pataikė, puolė atbula, van
duo ja nutvėrė.,. , j 1

Geri žmones
meldžia.;/ 

geriausi, mie-

.tegul tik 
kranto įsilipsiu...”

Bet tik urnai

t

O žmones juokiasi, delnais; 
vim jos

ė

CU N AR D 
ARV MANAI PARKVIEST 
GIMINES !N AMERIKA.

Lietuvon kvota jau yru pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 392-t. Mtlsu ofisas’Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengiu juos tuojnus in ke
lione. Nėra Tcikalo laukite tiems 
kurie tuH Ctinard tikintus. Musu 
laivai iszplattkia dsz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra geri 
dul keliavio ant laivvu Aqurtania, 
Berengaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu -patarnavimas ant

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietuviazkas ' Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

i
I
t

ploja, o vanduo 
szniokszc^ia...

TOtlAUS BUS.
szniokszczia...

f.-

Skaitykite “Saule"

.t
J k

„Į.

f*

'pasaulės, Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba (prie musu ofiso.

OUWABB MNE,
Broadway

Mow Tort. <T

p

ROYAL MAIL !
. JN IR ISZ LIETUVOS. / 

"ORDUNA” “ORBITA”
* ‘UH10” “ORCA”
Tio laivai yra nauji ir moder- 
niszkl visame. Goriausi de! juru J 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 

.. Xa t.a! — __ _ ji   j   

#* y

i
■*

<7. p
l

4.

*** -m

v**

•f
1 a

Z

kelionos, žinomi del gero patar- 

1r užtektino Valgio paduodamai 
ant baltai atdengtu stalu. Ssei- 
tninios, moteres ir vaikai gauna 
specialo patarnavimo.

BOT AL MAIL STEAM 
PACKET COMPART, 

M Broadway,
arba pas vtettalua ageatoa.
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Ant J, Sakalauskas i ŽINIOS VIETINES, i Isz Shenandoah, Pa.
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L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 
IR BALSAMUOTOJAS

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 
jausin mada. Pigi preke. Teipgi 
pristoto automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
liai ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Pigi 
automobilius

ma.
arba • pakelei už $3.30.
65c arba • pakelei už $1.75.

ATSIUSK TIK ILGO 
O gausi Mliklo Ir apyniu del 15 gor 
cslu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlsluntima apmoka 

Geriausia stambi trajanka 60< 
Puplaiszka* 

Truk
toliu 30c arba 6 pakolei už $1.40 
Knyga “Daktaras Namuose” 
Kanticakoa $1.25 Garsas Dienos Sūdo 
po 60c. Elementorius valkams po 25c 
Gyranlmaa Szvent uju $6.50 
Altorius Maldų Knygele.
imagus drukas, prasto abdaro po 75c 
Mlnksztu abparu su kabe 11.60 Cetu 
leido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu 
ki prasto abdarn 65c. Celuloldo $1.60 
Mlnkaztu abdaru $1.25
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c 

m. j. Bukaitis 
451 Hudson Ave Rochester, N Y

11.00

A ukso 
senovei

I^alRzkam*

Pel ny ežioj jai! pirma 
diena Vasario—Febrauary.

— Subatoj pripuola Grab- Žagelis, 37 
nyczios.

— Diena 22
atsibus labai puikus vakarėlis

“ Vycziu.” Badai 
dti tokio Mahanojui nebunk

— Bažnytinis skiepas likos 
puikei pertaisytas ir iszmalh- 
votas. Jame laikysis susirin
kimai ir kiti pasilnksminimai 
del naudos parapijos. — .Jau 
senei tas buvo reikalinga.

— Ashlando 
randasi
Ona Andrejanskiene isz Maha-

M i kola Danila uckas

■—’ Weston kasi k losią No. 3 
i likos mirtinai sužeistas Kuzis 

metu, 236 South
1 Chestnut St. Žagelis

draugu ves

JONAS M. OISARIKAS |j
?! V.illTtr* laaaraac* kcil

važiavo 
Eeburaviaus. ant tripo in drifta, tame karti- 

sustojo, o duris 
atsidarė t renk-

kni staiga i 
vieno karukb 
dama jam in peezius sulaužy
damas jam nugara. Nelaimin
gas likos nuvežtas in Ashlando 
ligonbuti, bet kaip rodos isz to 
neiszliks.

ligonbuteje, 
sekantiejo ligoniu:

n oja u s, 
isz Ernkvilles.

— t Subatoje buvo smarkus 
szaltis, jog marszkiniu fabri
kai negalėjo dirbti. Daugelis 
anglckasiu taipgi sugryžo isz 
darbo nes brekorei turėjo susto 
t i dirbti. J. Bilskis isz Gerard- 
villes M. Tunilauckas isz Erak- 
\ illes, K. Zidulis Shenadorio.

- • Jonas Turita, 49 metu 
kuris kitados gyveno Mahauo- 
įui, mirė antra valanda praėj
iu Petnyczia Schulkill Haven 
priglaudoje. sirgdamas 
tai laika. Nepaliko jokiu 
miniu.

— Norints priesz szalti pa
lijo gerai ir vandenio pribu
vo bet musu mieste vis stoka 
vandens. Koklel ? Už tai kad 
mieste randasi apie penki tuk- 
stanezei samagonku kuriuos 
sunaudojo daug
Kompanijc dabar in ves ziego- 
rius in visas gtubas.

vandenio.

uždegimo
37 metu

mirė

Velione 
vra sena

koki
g.v-

ant LehighBrekmonai
t ink io art i K veikei k ra

£ AMraadtla (Inanirlniu) Namu* 51 do gulint i prie geležinkelio pus1 Tararai. Naminius Rakandu*, 
nuo Usnie* 

Qertaasloae Korop**t]o»*

t Mikalina mylima motore 
Jono Stepanavicziaus 
Panedelio ryta 3 valanda nuo 

plancziu. 
amžiaus,

Shenandoah. gyventoja, buvo 
gera motore ir motina. Pri
klausė prie Szv. Jurgio parapi- 

Paliko dideliam nuliudi- 
vvra Joną

gera

JOS. 
me 
broli ir 1 seserį, 
atsibus Ketverge 31 diena Sau
sio, 9 valanda ryte su bažnyti
nėms apeigoms, 

jos kūnas

ir 6 vaikus, 1 
Laidotuves

MOKSLO KANKINIAI
i

n mote iii
sen v va kai- *
su pundais

SAULE

KAM GELIUOJE GELEŽ- 
KELIO BILIETĄ?

Sekantis atsitikimas atsitiko 
Lietuvoje užmiestije Kauno.

Geložkelin ėjo 
miestą

ant pccziu. Geležkvlio sargas 
matydamas ejnantc senuke ge
ležinkeliu, sulaikė jaja ap- 
reikszdamas 
cziojimas ant 
uždrausta, nes 
vojus.

sulaiko
jiai jog vaiksz- 

j’eležinkelio vra 
tai dydelis pa-

nusipirk

nesėda i ant

kam man

užklausė nusis-

— Geriau motyn 
sau bilietą.

— Ugi ponuli,kad asz turiu 
bilietą.

— Tai kodėl
trūkio ir nevažiavai ?

— Ogi szirdele!
ant jojo sesti f Juk kaip gyva 
tai jame da nevažiavau.

— Kodėl ? — 
tebejas sargas,

Matai ponuli, asz misli- 
jog tiktai ponai ir gyvu

lei važiuoja paskui ta pccziu, 
o kaimiszka boba ejna visados 
ant tuju geležiniu sztangu —- 
atsake senute.

ANT PARDAVIMO

mm,

Geras namas ant

o 125 ilgio.

Suvienytu Valstijų Vieszos ju numirė, ir vardai 
Sveikatos Biuras Washingto- 
ne pranesza, jog czion ir ten, 
visame kraszte, ligonbucziuo- 
se ir laboratorijoseir sxeikatos 
stot vse, 
miestuose, 
žarijos centru, leraszto neprioi- j 
narnose dalyse, 
darbininku, kurie pasiszveutc 

gyvastį del pagerinimo 
vieszos sveikatos, dirbdami ir 
jeskodami budus 
ir sulaikyti ligas, kad pasaulis 
galėtu būti sveikesne ir links
mesne gyvenimo vieta.

Sziame straipsnyje 
kreipti žmonių atyda ne in ne 
linksmus faktus apie ligas,bet 
pasakyti jiems keletą faktu 
apie moksloka kankinius, kad 
žmones dauginus galėtu inver 
tinti tu brangiu veikėju dar 
bus, kad galėtu gerinus supras 
t i ir inkainuoti ju pasiszventi 
ma, ir apsipažinti su pastan
goms kurios dėtos surasti ligot 
sulaikvmo teisvbes.

isz pirmųjų ir aisz 
kiaušiu medicinos tyrinėjime 
tragedijų, kuri visiems, kuru 
mokinosi medicina, yra žinoma 
buvo suriszta su iszradimu. 
jog geltonasis drugis uodu ne 

Pa baigoje l.szpanii 
Amerikos karo, keturi gvdvto- 
jai pradėjo jeszkoti tos 

Tie keturi gy- 
stiprato, kad jeigu bu

tu galima surasti kaip geltona.4 
drugis neszamas, butu isznai

didžiuose
kiti toli nuo ei vii i-
kai k urie

9

vra visa eile

sa \’o

Viena

isznaikinti

norime

Ricketts
CorAeff 

buvo [iri-

kad pasaidis isztikro turi szir- 
di.

1913
\esti Mississippi
rast i

iszlyrineji- Vienuolika

4 4

1 tisz Chicago, IJ]., 
isz Columbus, Ohio, 
skaityti prie ilgo suraszo t n 
kurie aukavo savo gyvastis ant 
altoriaus mokslo 
mo.

prie

t 4 Iir

11 metais isztyrinejimai 
valstijoj su- 
“ pellagra.” 

1 iuosnoriai
priežasti 

vvru
pasidavė save. Isz tu vieiiuoli-

, szeszi pellagra apsirgo.
Apie metai atgal, hygiekps 

laboratorijoj penki vyrai tyri
nėjo
“tularaemia,”
[’tab valstijoj. Visi penki vy
ra j ta liga apsirgo ir per mene
sius nepasveiko.
baudė isztyrineti ta liga, ja ap
sirgo.

Nelabai senei jaunas gydyto
jas, kuris tVrinejo karsztlige 
valdžios laboratorijoj, buvo už
krėstas ir- numirė. Kitas gydy- 

tebe- jojas kuris tyrinėjo szkarlati- 
na, buvo inkas’tas ir numirė, ir 
net kitas Amerikos gydytojas 

drugi 
b, 

užkre-

Pasirodo isztyrinejime visu ka 
ligų, isztyri netos, jog 

teisybe kas nors turi 
gyvastį, ir toki 

kankiniu

kurios 
surasti 
aukauti savo 
didvyriai pastatyti 
tarpe.

Gydytojai nepatenkinti spė
jimais. Spėti kaipdiga perduo
ta ir kaip geriausia ta liga gy
dyti nepakanka. Gydytojai tu
ri žinoti — nori žinoti

kurio laboratorijose dir-
£

nauja

iiiOB 
ni- 

liga, pavadinta 
kuri pasirodė

Visi, kurie

— ir ži- 
loti kaip visoki medicinos isz- 
vrinejimai turi būti padaryti. 
pie,
'ui niekuomet nnsustoj;i
is isz skaitliaus žmonių kurio Į 

visuomet prisirengi* lupti <iu-| 
koms del moksliszku isztyrine- 
jimiuSzis faktas gražiai paro
dytas pei- isztyrinejinia influ- 
enzos, kuri ved v Viozos S\ 

1 I
’’im as; šoki pavojai

1 yriuedamas geltonąjį 
Meksikoj numirė. Dvi motery 
nosimei, 
cziamas 
!><

I vriiiednmos
ligas Washingtone, ta- 

tĮŽkresios, bet pasveiko. Vi- 
negazdina tuos 
Jeigu apserga,

pasveiksta. \d prade-
l \ rineti ]įgas.

t»

>ni ir sautresni dar-

C I - 5 
gi rkatos Biuras ir laivyno I )• 

tamento Medikaliszkm 
per 191S metu žiema. rl’n 
ku keli gydytojai praleido 
szias savaites
fluenza ant Gallope 
Bostono. Buvo reik 
darvti tikrus 
liuosnoriai 
i

Laiv) no stoeziu pu idave
’ri.

.licii!^ p.i*;iky- 
ir kad g.iI • Ino

i *7? v - 
;1 -

verti

I I

I

I; ii
<z.-j|

i n ■ < la

; tyriiHUojus. 
k lIODhb

mūrinis
604 East Centre uliezios turin
tis 16 pėdu ploezio 
Atsiszaukite pas.

.Joseph E. Kerschner 
In Kef’avicziu Sztora.

M ahanov Cit v, Pa.

SAPNORIUS BUS U2BAIG-

Lengva sa
vim galėtu sii-

1 \ r i i nu |, i ’ 111

; i!: 11 ; i ;

pa band} um.s
bu\"

.vdyt(\iu.

.ii" iiHoli ’ pr-'st i, kad ji 
p i • ; r;> 

■ ir' I
oj^ (t.J.25)

i
- I TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

szaltLai ilsisi 
žemele j.

i • • ii suszaliisi žmogų kuri nuveze 
in Ilazletono ligonbuti, kur pa- 
strode Imk tai \ ra Szimas Ma- 

s isz. Mahanojaus kuris ėjo 
[ (('kszezias

i mus.
‘jog da ktara i

suszalusi žmogų sziamas.
i

•i !• im ve

i

U5 W. RahaiAy Ava. Vahaany C1t«^ mĮį^ į

atlankyti pažysta- REIKALINGAS
i

ligos

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija nudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Abi kojos t ei p suszalo 
turės jeises nu- 

pjaut ir kaip rodos tai mirs.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip ka i 
pinigai sudėti mano Lankojo negali 

Priimu pinigus saugiam 
palaiki m ui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu
statytoms kainoms.
portus keliaujantiems i 
Viskas daroma teisingai 
pigiai. Raszykito apie 1 
site teisinga atsakima. Adresavokitu*

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avo. 

Mahanoy City, Pa.

pražūti.

I’arupinu I’asz-
in Lietuva.

Darbininkas ant farmos, ge
li dy n n aut 

Laisnus ant apsivedimo (liepos dirbti ant lauk 
Neal Pils- i dėt darba pirma 

cziaus
i mat o j ra szv k 
fanuos ar ne,

Meldžeme nesiunskite mums
5 “Dideli Sapnoriu,” 

nes negalėsime ji užbaigti grei

I

• pinigu už

tikra priežastį, 
dytoja i

tart < r 
f-*

re i kalnui i.
6.’

ras bardas, deszimts cziau kaip.už kokiu dvieju me kietas, ir isz musu tropiszkn ir i ta

i<zenic sokantieje:
kiavskv isz New Yorko su Ona
Zui ja isz Coal Dale.

K. Szimaiiskis su I lele- 
.h‘<kr\ icziule isz S’umado-

|‘ Į M

♦ | 
greitai ir i

unas o gau i 
l 
f 
> 
t 
t 
l 
I 
( 
♦ 
i 

j ♦ 
! ♦

I

MICHAEL V. WOLFE
- (VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

‘PARDUODA V ISOKIUS NAMUS
♦ TAMAQUA. PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE .AGENTU

Pra-
Mor-

KO. 
dieiin

ar pirmiau. Pirmoj gro- 
ar 

ir kiek

(JotavtMkaa fl r aborts* 
K. RĖKLAITIS

LaMaža Nuatlrallus pagal 
Baujauia mada Ir mokslą

> Tari pagelbtalake mat*re
Prlataaaso* prsk**

Sit Waat Bpnea Htraot 
■AUKOT CITY. PA.

Bali Talaphoaa* No. 14S>

f

I
4 Reading ►

I

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusia daktaras karluinrneje 
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius iki 10 valanda ryte. 
1$ Iki 2 popiet. 6 Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

•a.
I <ziy rimjimo darbininku at- 

larbo gali Imti 
sak\ nie

’ ai \'7 siueszimas prie <
\ūmame-nve i pa^;>k \ tas 

Ji'it.i< vKkas ineiiia in dienos dar- 
prisirenge

del isztyrinejinni. 
priėmimo buvo 
,a apie pavojus 
Ja sa\ o gyvas!i- 
riuej'me geriau.-ia- 
vo ke.’l onei vienas

nešiu, o gal ir vėliaus, nes po j pusiau tropiszkn szaliu.
atspaudinimui užims gana lai- j
ko apdarymas. Kada bus už- J,in ir pavojingu isztyrinejinn

i r vėliam i neiiiinn r<*.

Jie pradėjo visa eile nuoduc

• esi dirbės ant -baigtas, tada visiems pranešei I pirmiasia ant savos, i
nori 

inokvstios ant meto. Jeigu 
j ".I i ;,r nenori dirbH

- mos tai visai nentsiszauk.
| . l ra s žiu
♦ iI imt 
’ I

i >i: s
S<‘DV Vils,

l kas

roi l< a' i ’ i 
na^zoi/l j 

JI

i:

"S

a' ><‘-
; me. Meldžeme pinigu nesiunsti

• H enes tai mums padaro, daugiau « • • « » « •aut far-1 ergelio, ir.

liuosnoriu darbininku. Bu-

>/j’' 111 < * i 
laki

:• z re

i ■ 
1 a 
(lil"‘ i 
žiu* ’i1 i.ia i,

■ i ik del žmonijos gero- 
Mes ga 1(9 ūme peržiūrėt i 

vi<okiu itžkrecziainu 
a -t i pavyzdžius liuos- 

v m ir moterių, kurie 
save kaipo aukas me- 

Vyrai mirė, vyrai pa
kili pamėtė 

kovoti Ii- 
mažai te gir- 

vol

I m - o-, i I •

VisuomO
-no gyvauti ir sveikata 

ne del pinigu, ne del

V(

X i > < 1

’ I 2 1!

( I Į ’

I !ta;int
v<> žinot;], kad materija ir lig: 

“eh-phniil i-i- ( 
iie-ziamos. Ir 
i szt yri lieji nu

užlaikymas nerei I kurios vardas yra 
A n. i kalingu roknndu.
g<‘

tgvvnlius (
j

Ire ik e apie tro-

i

Naujos Puikios Maldaknyges
I j ir pataisyt
| has, karvių nereikės nvl/.li ne- '

vienam. Pirmoj gromatoj ra- i
szvkie kiek norėsi 
ant meto.

Ami. Abraczinskas
R. 1). No. 2

mokėsi ies

Ka tik aplaikerno labai pui

Kiiomt't ,
•it\ o \ as Bo>‘1 
)(• gedėtoju i 
‘tižu 
br.i Kr;
’.ii isz 
eis lino

? n
i

, Kl

: < >

i “ h

’ ' IĮ

I 2'

i»11 ’:' vI * * 
t

I > ii.- -iu
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y u i m 
A

i r
i

:> 'b:L*’V<I vt o HI
art 

neisi <>,
laivyno

io >;-i a i

; ii’imnm.
i 11 Ir <»

sis“ buvo uo(hi 
aut

vrstu tokiu vyru kaip Finb’y ir 
kuris (labai 

sveikatos virszininko pageliu 
ninkas, buvo manyta, kad gal 
if gel tona ji drugi uodai uesza 
Tie vyrai pradėjo savo isztyri 
liejimus leisdami uodams juot 
inkasti. Tie uodai gavo save 
maišia nuojigoniu, kurie gelto
nojo drugiu sirgo. Dr. Carroll 
buvo pirmas apsirgti ta liga ir 
kuo nenumirė. Dr. Lazear la
bai greitai apsirgo geltonoji' 
drugiu kaip pasekmes inkan 
dimo užkrėsto uodo ir po ke 
lėta dienu vėliaus mirė njc 
klejojinto ir juodu vėmimo. 
Kuomet Dr. Carroll pasveiko 
liuosnoriai buvo reikalauti, ir 
suvirsz 20 žmonių sutiko tęsti 
isztyrinejimus. Jie buvo prisi
rengė mirti, jeigu reikalas bu
tu, del patobulinimo mokslo ir 
žmonijos geroves.
nuoszimtis szitu liuosnoriu gel
tonuoju drugiu sirgo. Tarp tu, 
kurie mirė tuose isztyrineji- 
muose, buvo armijos slauge, 

isz East Orange,

• pasiremiant

I I lmir\ I ’. ('arler,

I.

l

l
1

I ...............
\ \ - I .s i 1 i k o» ji

'■<o-1 tankas.
59 \

1

• i II

< t ‘:J

*1’0 '

‘ ■ 1 i' E

. i gomais, 
koja>, akis

S ir apie juos 
dime.

i stoja prie

i t i r 
i pasveikstaKurie

darbo, kurie mirsz-
•) i i; i»u\ o pi iimti 1 ‘19 m. 
ario ir Kovo m'ui. Ikiu Maldaknygių. Szaltiiliai po 

; $3. Balsas Balandėlės po $2.50.
(t Į0i ‘lUnQV ^iVVUCU pu tpi.MV. llii 

j labai puikiai ir drueziai apda- 
■ rytos skurineis apdarais, auk 

tf

Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
I labai puikiai ir drueziai apda-

Catawissa, Pa. i

PARSIDUODA NAMAS.
; snoti krasztai lapu.
I

11 as iufl i -

mas vestas aut , ta vardai priskaityti prie sunzas isztyrinep
i'allnps Salos, 
iuosnoriai pasidavė save.

Apari dideliu 
d a ug 

, kurie 
atskiru

S; mokslo kankiniu. Darbas 
kasmet

Vėl 4’’> v\ rai I raszo
kasdien

• žmonija apsipažins ir žinos ge-
eina, pakol

grupti’
riausius budus kovoti visas li
gas.

toriu y ra
szt yriuejimii,
’isa
riems
net netruk'
•odo, ka-.l 
ta vvdi

ir

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pRgolba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Graikiszkn, 
irabiszku Ir Cigoniszku burtlniku 
Iszguldinejiinas to kabalo yra labai 
engvaa ir kiekvienam gali būti su

prastinu.

M3RALISZKA KABALA
Katra iszdcda žmogau* ateiti. Su 
lalamono Nose.

TIKRIAUSIA BŪRYKLA
budėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
^ulva. Del vyru ir moterų.

c

szaliI

Naujas namas su visais nau- 
jauseis intaisymais, tint czver- 
ties loto po No. 318 E. Market 
St. Galima tuojaus 
tyti.

PIGUS NAMAI
MINERSVILLE, PA.

liuos- 
mazesniu 
vesti per 

asmenų,
iszl vriu(*jiin:>ms iiiekuo- 

i žmonių. Tas pa- 
!i'U- tokia

;q n* save 
langeli' žmonių 

arba mote
ris liuosnoriai sutinka pagel
bėti mcdikaliszkus isztyrineji-

save, tu re* ta
upiai ima, 

stoti ar- 
afi numirti, tai parodo,

..
ZinnJii

t i k
t

ii įsikraus-
(t.f.)

n-*- 6 namai su 6 ruimais po $1,500. 
2 namai sai 6 ruimais po $1,600. 
1 namas su 7 ruimais po $2,600.

geram padėjimo. Turi but 
t up,ja us parduoti.
ant tidi'<‘so.

C. H. Clappier
('ze\ (iryku Sztoras 

Minersville, Pa.

i r
mausto kaip
iki. Kuomet vyno

ml mka

Dubeltava* 
Tikietaa$4.00

Jin NEW YORKA
I

Nedelioj 3 Februariaus
Spcclnils treinas Subatos nnktl.

Isz 
įcShamokin............
’> M t. Carmel..........
iSAshland ..............
Ii Girardville..........
’/Shenandoah ........
' > Mahanov (’it v ... a
> ramaqua .......

1 
I
I

ityto
. . . 12:01
. . . 12:10

. . . 12:47 
. . . 12 :<)<) 
... 12 -.35
. . . . 1:16

. . . . 1 :45W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS
CRABORIUS MAHANOY CITY, ijiii New Yorka pribus prie 

I
i 23rd. St. 7:40 va landa ryte.

Pasamdo į 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
620 W. Centre Si. M*lianoy City Pa.

Laidoja kunus numirusiu.

I a bert v St. 6:35. .Prie W.

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

Grižtant
Yorka nuo W. 23rd Sf. 6:47 
vai. vakare, nuo Liberty St. 
7:00 vai. vakare ta paežiu 
diena.

9

Randavojarne

t V
)

1
I Ipatomauti.

kolektovojamo randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahanoy City. Pa.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo , i 
•tūbas, mes galime jumis tame reikale Į | 

namus, 1

Y < 1

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $023,358.02

Karalius C. Želonis, į
In vada clektrikinus dratus ir žiburus !
in namus.
elektrlkinus darbus pagal naujausia ) 
būda ir gvarantina savo darba. ! 
Pataiso visokius elektrikinus daigtus 
kaipo tai skablynes, prosas, sviperius 
fikszcrorius ir t.t. Norinti pirkti ' 
kokiu elektrikinu daigtu ar prietaisu | 
tai kreipkitės pas mane, 
|iynls suezedinti pinigo.

yjn- 60&- W. Spruce Street.

Teipgi atlieka visokius

Norinti pirkti į

asz gali
I

Mahanoy City, Pa.

j CAPITAL STOCK $125,000.00 |

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

| H. BALL, Prezidentas.
I Geo. W. BARLOW, Vico-Prez. 
įjos. E. FERGUSON, Kasiorlus.

w w ♦ * ♦ sa» w w w ** w ♦

.r

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

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS.

Geras namas ant puses loto 
po No. 529 W. Spruce St. Vis
kas geriausiame padėjimo. Ge
ras stogas ir dreinai. Isz kito 
galo loto prie W. South St., ga
lima kita narna pastatyti. Ar
ti Lietuviszkos bažnyczios. Na
mas ka tik isz naujo iszpopie- 
ruotas ir apkvarbuotas. Elek
trikas investa pagal naujau
sia mada. Parsiduoda tik už 
tai kad locnininkas 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.

Visi

(t. f.)

mus pasiduodant 
mi isz anksto pilna 
kad ju sveikata gali su 
ba jie g

Kreipkitės 
(f.5

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ........................

Prlslusklto mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

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

25c.

I

s Dekite savo pinigus in
į Merchants Banking Trust Co. Banka
S Mahanoy City, Pa.
I -------- $—
> Ta Banka nori jumis patarnauti
> Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.
5 Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra-
< dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam
r Merchants Banking Trust Co. Banko,
? Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams ‘pirkti savo

locnus namus.
Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.

> i
Nori kad jus but.umet to Bank o ■ depozįtoriuM.
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mirė 
buvo

Clara Maas
N. J. Jeigu kas nors gauna 
ypatinga smagumą isz kanki- 
nybes apysakų reikia tiktai 
perversti lapus a^it kuriu yra 
užraszyti vaikiai Reed,-Carroll, 
Lazear, Clara Maas ir ju ben
dra barbin ir neturime užmisz- 
ti, jog visi buvo liuosnoriai.

Buvo laikai kuomet sziltine 
buvo viena isz pasaulio bai
siausiu ligų ir net szioms die
noms yra daugelis szaliu kur 
žmones nuo tos ligos kenezia. 
Per ilgus amžius niekas kaip 
sziltine buvo neszoma. 
keletą metu, g. 
ir ju tarpe buvo

M * 
I

apysakų

i

jiii
1
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?x.

t
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■$:' j y. ?

M
M

CVy.'<

y ■' 
X

Priesz 
lydytoju grupe, 

isz Vieszos 
Sveikatos Biuro gydytojui, szi
ta klausymą tyrinėjo ir jie pri- 
rode, kad sziltines uesžldtojas 
buvo kimo uteles. <He priroęle, 
kad „jeigu utelių 
sziltines neims.
rastas ir mažas teisybes apsi- 

sklimbą lyg long t
t

neva tai ir 
Gražus, pap-

i

,z:

■y

I
■

K

roiszkinias
vai buvo surasta, bet turėtume 
atsiminti, kad isz tu szesziu
,g\rdyto,ju; kurio iszvažiavo isz 
Suvienytu Valstijų ir nuvyko
Meksikon is^t^L priežastį,
trys sziltine ajisirgo ir 0i isz
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AMERIKONISZKOS SĖKLOS DEL FRANCUOS.
Amerikouiszka Seklu Drauguve AVashingtpn, D. C., isz.- 

siupte daug visokiu sęklu in 'Francije, ten kul
kos isznuikyti laukai. Kapitauias Jaron iszYdaivo

w J, t Ar " * *
iszdalys stiklas kur daugiaiisin j^iFO^’reikalanja.
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