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Isz Amerikos
Milijonai iszmoketi pa- 

szelposia.
Harrisburgh; Pa. — Suvir

tum 83 milijonai doleriu likos 
išmokėta kaipo kompensei- 
szion del sužeistųjų ir užmusz- 
tuju darbininku visokinosia at- 
sitikimuosia in praėjusius asz- 
tuonis metus.

B i

Po asztuoniu metu surado savo 
vyra ir vaikus; iszmesta isz 

stubos.
Pa. -

Per tp'» 
alsmii.crT

vojnirtingu .u^bMiiBimiiBiii ■ **' •
100,000 visokiu pavojingu ne-

I ■
ImhMI "
"ST"
W suvirszum

pusantro milijono

2,396,142
prfto-jto meto

biblija

laimiu, o 
mažesniu nelaimiu. Tik vienam 
mete 1923 buvo mirtinu atsi
tikimu 3,648 o 110,000 sužeidi
mu. Didesne dalis tu pinigu isz- 
moketa naszlems ir likusioms 
sieratoms.

Isidalino 2,396,142 bibliju.
New York. — Amerikonisz- 

ka bibliszka draugnve apgar
sino, buk laike 
i.szdalino
szimtosia kalbosia sziam skly- 
pia. Mete 1922 iszdalino tiktai 
puse tiek kiek praejta meta.

Mane, jog yra danguje — 
radosi ligonbuteje.

Philadelphia. — Thomas Mc
Govern, važiavo antomobiliuje 
vakare, ir teip buvo užsimans- 
lias, jog nežinojo kaip važiavo 
ir kur. Atsiminė tiktai tiek, jog 
t taigai pamate milijonus 
žvaigždžių ir rodos loke in ora 
pakol visai neteko minties. Ka
da po keliu valandų atsigaivi- 
m ligonbuteje rodosi jam, jog 
yra danguje. Bet kada jam pa- 
lieijantas apreiszke buk tren
kė in sunku t roką, negalėjo isz- 
rjt isz nusistebėjimo kokia tie- 
j>a turėjo trokas rastis ant 
ulyczios. Kada stojo priesz ma
gistratu, likos nubaustas ant 

už pasiutiszka va- 
McGovern sake

tnrojo trokas

25 doleriu
žiavima. Aicuovern sake vė
liaus, jog geriau butu padaręs, 
jog staezei butu nuvažiavęs in 
pekla tai butu geriau.

Apsivedė su savo teta nežino
damas apie tai.

Albertas 
ana diena aproiszko

Detroit, Mich. 
Walker 
r udžiui, kaip mylėjo Ona Ader- 
hr»lt ir apsivedė sii jaja, bet po 
vienuolikos metu dažinojo buk 
jojo mylema buvo jojo teta. 
Dabar reikalauje idant ji sū
dąs perskirtu.

Motina Walkero mire kada 
jisai buvo mažu vaiku ir mažai 
apie tai atsimena. Lyg 19 me
tu buvo jisai po apgloba savo 
moezekos. Mote 1911 susipaži
no su Ona ir abudu insimylojo 
i z kart,
laimingai lyg tam laikui kada 
dažinojo buk tai jojo motinos 
sesuo.

Apie savo apsivedima su lo
ta dažinojo nuo tėvo kada ta- 

.‘•li pribuvo pas ji in sveczius.

apsivede ir gyveno

*4

Buvusioji karėivei mirszta 
kalojimuosia.

Leavenworth, Kansas. - 
Valdžios kalėjimo 
worth kur kalininkai yra žino- 
m i .pagal numarins, randasi 176 
kalininkai, kurie 1917 mete ka
riavo ir aukavo 
tęs už svietinia laisvia, 
riems josios dabar 
Valdžo užmirszo apie tai kada 
slckerei» sznipai ir szoszkai bu
vo ant liuosybes.' Kone puse 
•«z tuju nelaimingu yra apsu- 
dinti ant viso gyvasezio per 
Irariszka suda už visokius pra
sižengimus laike kares.

Daugelis isz juju buvo ga-

Leaven-

savo gyvas- 
ku- 

neduoda.

ir sužeisti, bet likos atga-
4 4wnka;gut atsedoji-

- r p rw savo bausmių už visokius 
prasikaltimus^
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Atrado maldnami 6000 metu
senumo.

Maldnamis,

J'''

į

Deganczios žvakutes ant kapi
niu kurios paezios užsidegda

vo. Slaptybe isztyrineta.
— Lie t u v’o j 

daug buvo girdėti apie vaiksz-
Williamsport, Pa. — Per 

asztuonis metus sunkaus kentė
jimo ir jcszkojimo, Mrs. Suza- 
na Kunth, 41 motu, molina 
szesziu vaiku, jeszkojo savo 
vyro, bet jisai dingo kaip kam
paras ir kada jau mane jog 
daugiau juju nesuras, aplaike 
žino nuo savo giminiu buk ji
sai randasi Altoonoje, todėl pa
likus viską nuvažiavo pas savo 
mylimuosius, manydama, buk 
josios d i ngusis vyras 

jaja karsztai
— bot nebage apsiri

ko. Pribuvo pati ir motina, bet 
jaja iszmeto už duriu...

Aplaikius toki nedora pri
ėmimą, motoro nuojo ant pali- 
cijos, aproikszdama, buk josios 
vyras gyvena su kita moteria. 
Vyra pasodino kalėjimo 
svotimmotervsta.

Pasirodo vėliaus, buk devy
ni metai adgal Kunth ir jojo 
pirma pati susilaukė szeszis 
vaikins, du imre. Tame tai lai
ke vyras buvo girtuoklis ir 
liepa ji aresztavoti. Kada su- 
gryžo isz kalėjimo pasienio su 
savim du vaikus, 
jog iszva žinojo in sveczius pas 
savo gimines. Nuo tojo laiko 
jojo daugiau nemato, 
iszvažiavo in 
minos, bet nepaliovė jeszkoti 
vvro ir vaiku.

Tik po devynių 
nes jai pninesze kur jisai ap
sigyveno ir apsivedė su kita 
moteria Williamsporte. 
' Ar pirmutine pati 
teismą? — nežino, nes ne buvo 
legaliszka jojo pati tik gyveno geliai Suv. Vaisi, praejta me- 

vicros.

Forest City, Pa.
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priims ir
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sakydamas

ISZ VISU SZAHU Isz Lietuvos.

eziojanezias žvakes. Žmones to
kiu žvakelių bijo. Bet tai buvo 
Lietuvoj, kas girdėjo, 
Amerikoj tokie prajovai atsi
tiktu? Musu miestely viena 

vaikneziai žaidė ant 
Sutemus jie pamate 

žvakes ant kapiniu. Vaikneziai 
parbėgo namo ir papasakojo 
tėvams. Tėvai isz pradžių nei i 
kejo, bet del visoko antra va
kara su vaikueziais keli nuėjo 
pažiūrėti. Isztikruju, sutemus 
pasirodė žvakes. Gandas pa
sklydo po visa miesteli, treczia

Su t ('mus 
_ ^ado

Philadelphia. — Maldnamis, 
kuris turi apie 6000 metu senu
mo likos atrastas per jeszkoto- 
jus scnoviszku užlieku, kurie

kad

vakara 
kapiniu.

vakara suėjo daugiau žmonių 
bet žiurėjo isz tolo.
žvakes vėl sužibo. Atrado 
keli drąsuoliai, kurio prisiar
tino. Užpakaly pulkelis žmonių 
baimingai lauko kas atsitiks. 
Kai kurios moterys pradėjo 
poteriauti.

priguli prie Philadclphios Uni- 
vor s i t et o M u ze jaus. M aldnam is, 
likos surastas Tell EI Obeide 
Babilionijoi. Tonais teipgi su
rado auksini papuoszn kara
liaus A - A u - Ni -Pad -Da, k u ris 
vieszpatavo 4500 motu priesz 
Užgimimą ChristuSo.

Maldnamis kuris lyg 
dienai da st dvi 
muru ant svieto. Joszkotojai ti
kisi tonais surasti akmenines 
toblvczes isz kuriu 

istorijcskaityti 
tūkstanti 
inkurima.

sziai
vra seniausiu

mano isz- 
Babelonijos 

metu priesz josios

3000 Dukaborcu apleidže Ka
nada in Rosije su 10 milijonu 

doleriu.
Kanada.

iiiNepaprastas atsitikimas dar
bininko ant geležinkelio 

stoties.
Kaunas. — Darbininkus 

Juozas Marcziulonis ketinias 
važiuot in Druskinykus, atejas 
ant geležinkelio stoties, atsisė
do ant suolelio ir užmigo. Lai
ke miego nupuolė jam skrybė
lė nuo galvos.
nusistebėjo nemažai paregėda
mas skrybėlėje daug pinigu. 
Kada užklausė stoties tarno 
kas jam pinigus inmete in skry 
belia, tasai atsake, jog dauge
lis keleiviu matydami gulin- 
czia skrybelia prie kojų; mane 
jog tai ubagas, 
inside jas pinigus
nudžiugo, jog turės puikia ke
lione namo. — Danesze mums 
apie tai vienas skaitytojas isz 
Lietuvos.

ji

hll 
I
iGeriau Lietuvoje sėdėt kalė

jime ne kaip svetimoje 
szalijo.

Kaunas — Kauno krimina- 
len milicijon atvyko du pilie- 
cziu ir pareiszke, jog jie per
nai iszbego isz Kauno Apygar
dos Kalėjimo. Visa laika jie 
gyveno Vokietijoj, bet svetur 
buvo bloga, todėl jie gryžo tė
vynėn.

Prisipažino, jog jie dalyva
vo iszlaužime kalėjimo sienos, 
ir klauso kriminalines milici
jos, ar ju draugai sulaikyti.

“džentclmc-
nugabenti Kauno Apy

gardos Kalėjimai!.

I

-d i 
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Ottawa, Kanada. — Trys 
tukstanezei rusiszku Dukobar- 
cu gyvenantieji Kamsack, Sas- 
kaczevane, iszpardave visas 
savo farmas ir kitas locnastes, 
parandavojo laivu ir iszplauks 
adgal in Rosije pasiimdami su 
savim deszimts milijonu kana- 
diszku doleriu. Visas savo loc
nastes pardavė kompanijei isz 
Ameriko.

Bolszovikiszki 
kalbino Dukobarcams ir priža
dėjo duoti jiems daug lauko. 
Dukobarcai yra geri ūkininkai, 
lodei Kanados valdžo labai nu
siminė, jog tiejei darbszus 
žmonis apleidže juju szali.

Jeigu tieji trys tukstanezei 
iszejviu lures giluki ir bolsze- 
vikai iszpildys savo prižadėji
mus, tai da szeszi tukstanezei 
iszkelians in savo teviszkia.
Garsusis banditas Nuimtas, de

gino, apiploszinejo kaimus 
ir žudino.

Berlvnas.

agentai in-

Po tadymo, tie 
nai ’ ’

jog

Kada pabudo ,

Marcziulonis 
in kiszeniu

A,

1 
įį

I
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Devyni pražuvo deganeziam 
name.

New York. — Devyni si ui n- 
glijusic lavonai likos iszimti 
isz griuvėsiu sudegusio namo 
žydu dalijo miesto. Ugnis pra
sidėjo kūdikio vežimėlije ir 

ža i bin i u

valdžia i■ ii!

' h!moterys
Drąsuoliui, vienok 

greitai surado žvakelių likto
rius. Neseniai ant kapiniu pa
statytas didelis paminklas gra
žiai nuszlipavotas. Isz netoli
mos stubeles szviesa atsiniusz- 
davo in paminklą ir atspindė
davo szviesa. Jei kas praeida
vo pro Įauga szviesa žūdavo, 

sze.szeliui
szviesa žūdavo 

ir vol atsirasdavo
Kanada pas gi- prasiszalinus.

Dabar apylinkes žmones vėl 
ramiai gali miegoti, nes ant 
kapiniu niekas nesivaidena.
Kiek visoki straikai atnesz 

bledes darbininkams.
New York. — Visoki strai

kai ir kiti darbiuinkiszki vi

Motore

metu gini i -

laimes Visokį

3

n

Amerikoj isz
prasiplatino
mu po visa narna
ant virszaus neturėjo laiko 
gelbėtis. Keli baisei pasižeido 
szokdami isz ketvirto laipsnio.

greitu - 
jog žmonis

su juom ant “vicros.” Kitados 
tokis susijungimas poru buvo 
pripažintas per suda bet szia- 
dien jau ne.

Nždege ant jo drapanas už 
nedoru pasielgimą.

Wilkes-Barre, Pa. — l’risi- 
pažindama palicijei buk tai ji- 
ji uždegė drapanas ant Levi 
Agnou, 51 metu, kuris mirė nuo 
apdegimn Nesbitt ligonbuteje, 
Mrs. Oliver Hoyt, 32 metu, mo
tina septynių vaiku, iszajszki- 
no del ko tai padare.

Hoytione sake, buk Agneu 
atėjo in stuba apie treczia va
landa ryte su josios vyru ir da 
kitu nepažystamu visi gerai 
užsitraukia munszaine ir senis 
pradėjo spardyt josios vaikus 
ir nedorai pasielgti su ja ja ant 
ko vyras nieko nesako. Negalė
dama nuo jojo apsiginti, užde
gė ant jojo drapanas ir te i p 
baisei apdegė jog mirė už keliu 
valandų.

Palicije is zt y r i n e j u s 
guma inoteres apsakymo palei
do jaja ant liuosybcs, nes senis 
teisingai užsitarnavo ant baus
mes.
Pravarde ajriszine bet gimė 

Rosijoi.
'N F

Philadelphia. - 
Kellev likos 
girtuoklysta ir pastatytas 
priesz policijos kamisoriu Da
vis kuris jojo užklausė kaip 
vadinasi.
jog Patrikas Kelley. O kada jo
jo užklausė kur yra gimęs, trys 
palicijantai atsistojo sakyda
mi: “Argi seržantai isz pravar
des nedasipranfi kad jisai gi
nies Irlandijoi ir yra tikras aj
riszis.”

Patrikas atsiliepė: 
bhistate visi,

Nutirpo visi ir mano, 
j u j u szandi-

t eisin-

Patrikas 
aresztavotas už 
ir

jojo
Kaltininkas atsake

“No ser, 
asz gimiau Ro-

ta kasztavo darbininkams ir 
publikai 763,839,575 doleriu, o 
darbininkai 
140 dienu darbo 

doleriu

Ugnis padare blodes ant 
100,000 doleriu.

Utarninko 
ryta ugnis padare blodes ant 
szimto tukstaneziu doleriu. 
Ugnis prasidėjo Carbon Coun- 

.ir prasipla
tino prie Rosereau Bros, ir ki
ln namu. Ugnagesiai isz Ta- 
makves, Summit Hill ir Lans- 
fordo kovojo prieszais ugnį di
deliam szaltije.

Lansford, Pa.

tukstaneziu

t v Telephone Co.1 . .. - .

Kada ji v •prisipažino

Czekams, tai 
vyriausybe

Kaip tu man te i p asz tau.
Kaunas — Lenku 

sulaikė Vislos koridoriuj kele
tą vagonu, kuriais vežama bu
vo maisto produktai isz Lietu
vos Czekoslovakijon, nes, g‘ir- 
di, tie vargonai priklausa Lie
tuvai. Kadangi tu vagonu kro
viniai priklauso 
CzękosĮovakijos
pareikalavo atlyginimo. Len
kai spyrėsi.
fiskavo lenki jos 
nanezius su prekėmis in Aus- 
rija. Be to, Lietuvos valdžia 
pradėjo represijas priesz i n ve
žimą Lietuvon prekių isz Len
kijos.

Dalykas nesmagus. Bet. ka 
daryt, jei lenkai uęi tas kaca- 
pas, prisipažįsta, kad man tik 
tašai'yra bariu, kuris v triordu 
bjot.

Tad Czekai kon- 
vagonus, ei-

pat rot i no 20,551,- 
netekdami 

užmokes-97,823,427 
cziosia.

In laika asztuoniu metu tie- 
jei darbiuinkiszki ergelei pa
daro blodes del saves ir darb
daviu konia už trileka bilijonu 
doleriu.
Sznipai konfiskavo daug gero

sztopo.’
New York. Prohibicijos 

sznipai suuodė visa kara gero 
eliaus isz Kanados ir kara gero 
alaus isz Pennsylvanijos, kurie 
stovėjo Lehigh Valles jarduo- 
sia. Elius isz Kanados buvo 
siunstas kaipo “pimentas” o 
alus isz Pennsylvanijos kaipo 
“miltai.” Sztopas buvo ver-

pimentas

Vaikas užkaltas dežeje per tris 
dienas, važiavo pas motina.
Fort Worth, Tex. — Be pi

nigu, draugu, darbo ir liūdė
damas paskui savo motina, 18 
motu Williamas Baker vaiksz- 
cziojo ant ulycziu mieste Pres
cott, Arizona. Apie savo nelai
mia apsako dviems valkatoms 
kurio ant vaiko susimylėjo ir 
nutarė nusiunsti ji pas motina 
pigiu budu. Valkatos gavo isz 
kromo dideliu dežia, indejo 
vaiku in vidų, užkalė ir užad- 
resavojo pas motina, nuvožė 
ant ekspreso.

Vaikas radosi
vagono nuo Soredos lyg Suba- 
tos diena kada ji surado eks- 

ir likos

ekspresiniam

Sztopas
tas apie 20 tukstanezius dole- Pasinis darbininkas

Argi negalėjo žmone-

Drapanas

sijok”
buk Patrikas isz
na, bet rusiszkas ajriszis jiems 

^Mano tėvai isz-iszajszkino:
keliavo in Bosijo ir tonais asz 
užgimiau. Nepatiko man tasai 
sklypas ir atvažiavau-in Ame-

I 4^**}*f - .MU.V • ■ A' •ŪLA,rika. ’*

riu. 
lem duoti iszgorti gera aluti ir 
eliu vietoje truciznos? O pasiu- 
tiszka prohibicije!
Parduos Linkolno drapanas.
Philadelphia. -

kokias turėjo ant saves prezi
dentas Abrahomas Lincolnas 
taja naktį kada buvo nužudy
tas Fordo teatre, bus parduotos 
ant licitacijos. Poni Linkoln 
padovanojo mirusio preziden
to drapanas del Alfonso Donu, 
sargo prie balto namo. Drapa
nos ir kiti tvarbus dokumentai 
tojo didvyrio bus parduoti del 
to, kuris daugiause už juos pa- 
siulis.
Tris-metinis kontraktas del 

minksztu anglių kasyklų.
Jacksonville, Fla. — Sub-ko- 

mitotas susidedantis isz angle- 
kasiu ir operatorių priėmė už
manymą ir užtvirtino kontrak
tą trijų metu del visu minksz
tu anglių darbininku. Isz pra
džių darbininkai spyrėsi kon
trakto ant koturiu metu o ope
ratorei tik ant vieno moto, bot 
ant nusitaiko ant trijų mo-v 
tu ant prezidento Lewiso in-

uždarytas kalėjimo.
Darbininkas turėjo prijau

timą jog dežeje kas tokis rado
si ir neturėjo ramumo. Priėjo 
prie dozes ir gerai pakrato, 
kad sztai isz dėžės davėsi gir
dėt silpnas balsas: 
iszleisk mane isz 
duok man gert 
mirsztu isz bado.

Darbininkas pasiszaukes in 
pagialba kelis vyrus nes tikė
jo, jog dežeje randasi kokis 
baisus banditas kuris 
apipleszt ekspresą, 
dože isz kurios iszemo pusgy
vi vaiku.

Palicije susiuoszo su motina 
vaiko ir kaip rodos nusiims ji 
namo. -

‘ ‘ Del Dievo 
czionais ir 

ir valgyt nes

mane 
atplesze

Girdėjo radio Afrike isz 
Ameriko.

Schenectady, N. Y. Gene-
rai Eloctris kompanijos radio 

iszsiuntinoja kon
certus isz stoties WGY, tie jei 
koncertai davėsi girdėt net; 
Cape Town, Afrike, 5210 mylės

stotis, kuri

toluino. Koncertinos vilnis pa
gavo per savo maszina kapito

neszįmo.
nas *laivo F. Davis ir sako jog 
viską girdėjo ąjszkei.

Juzo Karu g, 
garsusis slavokiszkas razbai- 
ninkas, likos ant galo suimtas 
ir tai su pagialba savo myle- 
mos. Per keturis metus Kuni
gas su savo banda kraujege- 
riu užpuldinėjo gyventojus 
kaimu ir miesteliu, deginda
mas triobas, npiploszinedamas 
ir žadindamas gyventojus. Jor 
jo paveikslas kabojo visur su 
dovana |00J)00 dinaru ūž. jojo 
suėmimą — gyvu ar mirusiu, 

suome,
prie nužudinimo dvidoszimts 
asztuoniu žmonių.
kas buvo insimylojus in pato
gia mergaite pas kuria mažinė
jo lankei gromatas. Viena isz 
tuju gromatu inpuole in pali- 
cijos rankas, kurioje razbainin- 
kas klauso savo inj ienų;, ui 
tūlas tvartas likos padegtas. 
Mat, 
tvaria
gesyt, tai jojo banda apiplcsz- 
davo visa kaimu ir nužudydavo 
tuos, kurie jiems pasiprioszin- 
davo.
Skerdimas kalininku rusisz- 

kuosia kalėjimuosia.
Ryga. — Czionai esu gauta 

žinių apie žudynes kaliniu 
tarpo Solovecko saloje, Siauros 
Rosi joje, ties Arkangelsku, 
kur bolszevikai nesenai iszve- 
žo virsk tukstanezio nova spe
kuliantu, bet sykiu ir daugeli 
savo politiszku prieszu — men- 
szeviku, aharkistu ir kitu.

Sakoma, kad Gruodžio 6 gru
pe kaliniu susiginezijo su rau- 
donarmiecziais ir pasekmėje to 
dvi moterys tapo nužudytos, 
kartu su keturiais vyrais. Sa
koma, kad jie buvo nužudyti 
pakiniu. Tada kiti kaliniai szo- 
ko protestuoti, bet juos sargai 
užpuolė U’ asztuonis užmuszo, o 
devyniolika sužeidė. Trys ka
liniai patys nusižudo. Sovietu 
valdžia žada padaryti tyrinėji
mus ir viską paskelbti.

Razbainin-

my lemos ar

kokikada uždegdavo
ir žmonis subėgdavo

ties

Areoplanas atleke in Amerika 
isz nežinomos plazdėtos (?)
“Liet. Žinios raszo:
Birža. Pasvalio ir Joniszke- 

lio apylinkėse placziai paskly
do gandai, kad
kokios ten planetos nusileidęs 
areoplanas su trimis‘kalei- 
viais. Amerikiecziai su tais ke
leiviais negali ne 
ne atspėti kokios jie lyties bei 
— nuo kurios planetos jie nusi 
leide. Areoplanas esąs padarj- 
tas isz nematytos medžiagos, 
ir Amerikos iszinincziai negali 
atspėti — isz kokios. Sako: da
bar Amerikos “studentai” 
mokosi tu keleiviu kalbos fa- 

dirba tokios pat
♦ • -B - •ir, km 

viskas bus paruoszta. Ameri
kos inžinieriai leksia su tais 
keleiviai in ju planeta.

su

4<

suskalbei?.

studentai

brikantai 
medžiagos areoplana"
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Czia dabar

Szvenczioniu apskr. Vis dva
rams palengvina.

Adutiszkis, — 
visi sukruto del busimųjų mo-
keseziu. Daugumas gyvena pa- 
czioje pafrontėje, tai dar trobų 

r nepasistatė ir ūkio nesutvar
ko, o mokeseziu jau reikalauja
ma. Reikia mokėti net už mi
rusius. Valscziuose dabar pra
dėta skaldyti kaminai. Rinksią 
mokesezius no nuo turto ir že
mes protu, tik nuo 
Tuo budu bus apsaugoti nuo

kaminu.

Miesto New Yorke praejta 
mota mirė keturiolika žnjoniu 
kas diena pagal daktariszka 
bjuro praneszinia. ,

Nuo trucinincziu go rymu mi
re 478 ypatos, 303 nusižudo, 
palicije nuszovo ant smert 15 
žmonių, 240 vaiku nuo 5 lyg 
10 motu likos užinusžti per nu* 
tomobilius, 1243 mirė nuo vi
sokiu automobiliniu nėlainiiu,šokiu automobiliniu nelainiiur
6899 aresztavota už gi r t bok lys-
ta o 2606 už dirbitea ithinszai- 
nos— Puikus prohibicijbsvai-' 
sei, nėr ka. .•

mokeseziu dvarai. Tas pat de
dasi su arkliais ir gyvuliais. 
Vetomis kur dvarai nususo ir 
po karo nepasitaise ir laukai 
dirvonavo, ten 
mokesezius nuo arkliu. Mat, 
nususęs dvarininkas daug tu
ri žemes apžiojės, bet dažnai ir 
dvieju arkliu neiszlaiko.

Pjovė, pjovė ir nepapjove 
savo moteria.

(“Vienybes” 
kor.) Tragi-komedija. Jau 
praeitais metais Gruzdžiuose 
ir visoj apylinkėj atsitikdavo 
nemažai tokiu “durnu” tra- 
gingn istorijų, bet atėjus nau
jiems 24 metams, 
nebesulaukti ju atsikartojant. 
Gruzdžiu miestely kurpius 
Krisztapaitis norėjo savo žmo
na papjauti, bet nepavyko; 
jis rožes per kakla ir paskui 
per kakta; ta nabage, 
dama paskutines 
valandos, griebės turetis, bet 
tas be pasigailejimd pjovos ir 
pjovos; subadės 
pjaustės rankas kol tik neisz- 
puolo per Įauga lauk szauktis 
pagolbos. Kaip pati iszbegb 
per langa, tada Krisztapaitis 
mėgino sau galva nusipjauti, 
bot pajutęs, kad labiau skau
du,kaip kita pjaunant, daug 
noinsipjovo; blskuti kakla ap- 
sirežes ir apsistojęs. Dabar 
abu guli Sziauliu ligoninėje ir 
kalbama kad abu pasveiksiu.

Gaila kad Gruzdiecziai taip 
pasižymėjo pradžioj nauju 
metui .

Bevijo apie pinigus.
Vilnius. Jau keturias dienas 

isz eiles tam tikra administra
cines valdžios paskirta komisi
ja daro Vilniaus “Ryto” drau
gijos revizija. Ypatingai krei
piama dome in pinigine apy
varta. Matyt ima pavydas, kad 
instaiga, kuriai lenkai ne su
puvusio skatiko neduoda, turi 
pajamų ir daro iszlaidu, kitaip 
tariant gyvena normalu gyve
nimą, kiek politines sąlygos 
leidžia.
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Gruzdžiai.

nutarta imti

tikėjomės

Gruzdžiu miestely

maty- 
gyvenimo

krutino, su-

Vaiszvilu

su valgo gi

Saldainiais nusinuodijo.
Sintautai. (Szakiu apskr.) 

Musu valszcziaus 
kaime ūkininkas Pranas Sede-
reviezius Gruodžio 9 d. ryta 
rado szale savo naujai stato
mos trobos krepszeli su saldai
niais. Radęs juos 
likusius 2—3 saldainius atne-
szo žmonai. Sztai ’ — sako — 
radinys. Žmona taip pat pra
dėjo valgyti, tik žiuri — vyras 
bala, svaigsta, remia ir krinta 
negyvas žemen. Ji,, žinoma, su
siprato, saldainius . iszsipiove 
ir tuo budu iszsigelbejo nuo 
mirties. Pasakoja, jog kate pa
laižiusi, popierėlius nuo tu gai
jdainių ir susirgusiu. Manoma 
jie tyczia buvę pamesti nunuo
dyti abu ūkininkus. Tuo reika
lu vedamas tardymas. Ryszy- 
je su sziuo invykiu musu apy
linkes mergeles, 
saldainiais — 
imti. 
I

vaiszinamas 
atsisako juos

4 „ J

vagis
Pan odelio ryta 

in naszles

prasza-

Girardville, Pa. — Apie tre- 
czia valanda 

insigavo
Amanaviczienes narna, No. 112 
Ogden uli.j- nes likos
linti per kaimynus kurie pra
dėjo szaudyt in piktadarius. 
Apie menesi adgal vagis teip- 
gi insigavo frf josios tema pa
imdami keliolika szimtu dole
riu. . Ji

' '"Ifl

I,

H

JI ■"ii
'■ ji

j

■
I

i
■I

* i 
j-’-

>v|

■f!
■
J

iii

"ii t;!
"h

i*|Į|
li'IUffl

B

i
'.i®

’11
I

■
1 ,’P^I

■ 31
i®

JI
!«
■į

J
:»’'l|

S

d

■mW

'''■'Illi if "H 'iii!
Ii
’ ■'1’3

1|
■i'I<'■4



,1

*

SAULE
■

• I KAS GIRDĖT
Dienoje kada garsingas Ta- 

moszius Kdisonas pabaigė 77 
metus savo amžiaus, atlanko ji 
keliolika laikraszcziu reporte
riu. Kada jojo užklauso ka ji
sai mano apie atejte Edisonas 
atsakt“:

Invairus taksai turi būti už 
mokėti kas menesi. Taksai nuo 
ineigu turi būti užmokėti kas 
met. Taksai nuo ineigu, arba 
mažiausia, ketvirta dalis tak
su, turi būti užmokėta ant ar
ba priesz Kovo 15, 1924 m.

Jeigu del ligos arba iszva- 
žiavimo isz namu žmogus rei
kalauja dauginus laiko užmo
kėti arba iszpildyt taksu blan-

in.il II II         JĮ U    W ■ I ■■!■!■■■■ I .llll—— ■■■■a ■

JSTRAIKAS
Parasze Pr. Bajoras.

n.
Radio niekad neužims vieta toks žmogus tuvi praszyti

orinei

'I

.t

i1I

telefonu ir laikraszcziu, 
laivai ir areoplanai neužims se- 
noviszku gariniu trukiu ir au
tomobiliu o kas kiszasi susine- 
sziino su kitoms planietoms, tai 
tas visjai iszejna isz klausymo, 
nes plauietos nuo musu žemes 
yra per daug atitolintos, o kad 
ir susinesztu su kitoms žemėms 
tai kas isz to. kad tiejei gyven
tojai nežinotu ko mes nuo juju 
reikalaujem ir nežinotu kokiu

• budu atsakvt mums.
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t Trumpai sakant, gyvenome
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metu silsisiJau penkiolika 
žvmelejv iszduotojas ir uždeto-

I a i k ra szcz i o “ S“ r 1 ” 
lovelis 

Boczkauskas.

Saules“Saules" mu- 
Daminikas Tarno- 

Laikas

jas
su
szius
greitai prabėgo. Bot galime bū
ti tvirtais, jog musu tėvelis 

jojo veli iii- 
likos iszpildytas ir 

ejna kaip ir ėjo
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silsisi ramiai, nes
mas
U* * vjiui ii i jv,
geresnio ir tvirtesnio pamato. 
Mirdamas sake: 
duokit 
mano

“Šau
kėt ant

Vaikai, ne
pražūti po 

smert, iszleidinckit kaip 
asz iszleidinejau, nes teip ma
no žmonelei nori ir tegul juju 
norai buna iszpildyti ir po ma
no smerĮ.”

Pildome szventai jojo norą, 
nos palys supratome ka žmo
nis nori ir ta jiems duodame.

Taigi atejnanti Panedeli pri
puola penkiolika
mu.Mii tėvelis mirė. Subatoje 1 
diena Kovo atsibus gailios pa
maldos už jojo ir musu motinė
lės duszes.

Meldžeme 
skaitytoju
tojo, kuris be paliovos dirbo ir 
mire del juju labo.

4 *

metu kaip
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brangiu 
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Federate Valdžia paima dau
ginus pinigu nuo ineigu taksu 
negu nuo visokiu kitu taksu. 
Isz $2,621,745,227.57, valdžios 
surinktu taksu per fiskaliszkus 
metus baigiant Birželio 30 d., 
1923 m., $1,691,089,534.56 buvo 
surinkti kaipo taksai nuo inei
gu ir uždarbiu. Isz tos sumos, 
New Yorkas užmokėjo dau
ginus negu kitos valstijos. New 
Yorke ineigu taksu užmokėta 
iki $4.56,000,000. Pennsylvani- 
ja užima antra vieta, su $181,- 
000,000. Dvi kitos valstijos, tai 
yra Illinois ir Massachusetts, 
užmokėjo suvirsz $100,000,000 
už ineigas ir uždarbius.

$930,655,693.01 buvo surink
ti taksais nuo kitu dalyku 
apart ineigu ir uždarbiu. Tie 
pinigai inima taksus už pama
tini kapitula ir nejudinama 
turtą, labaka, telegrafą ir te
lefoną. inejinius ir niokesczins, 
muitą ant invairiu daigtu ir 
1.t. Perfiskaliszkus metus 19 
tabakus taksai 
000,000.

O‘J

dasieke $300,-
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Kūdikiai mėgsta jį I
Jie net prašo dauginus! 

Be€ kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
!rali kiilbdti. tuomet jų aky* kalba už 

iK>*e—lik pastebėk lt kaip Jie užsidega 
džiaunamu, kuomet motina paima bonk-i 

B AJWKJBIJVO
pjutanipe nuryti 61 ta «ka* 

paliuoauotoj/|, kokie tik
______ __ , 
lenffvlauais, vienok veikia pa.<ekn>lnglau- 
vhi! Motino®— jya neiinote to a r na gurno 
ja u irti malonumą, pasitikėjimu Ir uiai- 
ganėdlnlma, jei Jyg nenaudojate Bamdixo, 
kuomet kūdikis paaidaro neramiu, huer
zintu. piktu—UI yra tikri peklai vidurių 
uikletAJImo, Miegok šignakt ramiai, nev au 
austančiu rytu kūdikis vėla bus Hnkamaa 
kai visuomet. BAUBINO atliks savo darbiu 
Ir atliks gvral I

F. AD. RICHTER & CO.
104.114 S*. 4th SU

Irejf. 8. V. Pat. Biure.
ParteMkit jų p&rianffa* nuryti 4<t.i aka- 
niauri viduriu paliuoauotojij, kokiu tik 
kuomet nor« buvo padarytai. Jr jis yra

pa»itikėjimu ir ulai-

yra tikri i*klal vidurių 
>k llanakt ramiai, nes »u

pailginimą laiko nuo Internal 
kolektoriaus tame 
kur gyvena. Tohfi 

praszyma turi 
arba priesz 
Kolektorius 
ka iki trisdeszimts dienu. Jei
gu per ta laika negali iszpildy- 
li ineigu taksu blanku, tai jei
gu praszymas pasiimsi as in 
Commissioner of Internal Re
venue. Washington, D. C.
gesnis pavelijimus bus suteik
tas.

Blunka gali iszpildyti agen
tas jeigu žmogus pats negali 
iszpildyti del ligos arba nepri- 
buvinio.
agentas ima atsakomybe 
teisinga iszpildyjima, ir jeigu 
neteisingai iszpildytas 
bausmes uždėtos.

Revenue 
distrikte, ToRi 

prisiunsti ant 
Kovo 15, 1924 m. 

’nili pailginti lai

gyvena.
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Mokina neregius geografijos.

mi geografijos 
lainesia per 
teipgi yra

Neregiai vaikai yra mokina- 
Atlanta moks- 

mokytoja kuris 
neregiu — J. H. 

Childs. Globusas su kurio pa-
gialba mokina neregius yra 
iszkeltas ant kurio deda nere
gio rankas ir ajszkina kur ran
dasi visos dalvs svieto.

Valgiu Gaminimas
Namu Prižiūrėjimas

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

W. D. BOCZKOWSKLCO. 
MAHANOY CITY, PA.

T1KR1AUSES KABALAS
Arba Atidengima* Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldolszku, Persiszku, G raikiszku, 
Arablszku ir Clgoniszku burtlnlku. 
luzguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdcda Žmogau* ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru !r motoru.
VISOS TRIS KNYGUTES ne 
TIKTAI UŽ . '................. 4OC.

II 

Prlnlusklte mumis 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti b te m ponais.

W. D. BOOZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.
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kasio bakūžėlė.
kuij jos. Minia vis paskui ma
ne. Pribėgės prie grinteles da-

Pasukau lin- n Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS
sunku skurdo laikotarpi.

Viena diena susirinkime nu
tarėme eiti prie kasyklų ir pul

Buvo, mat, 
kalbama, jog daug nauju strei
klaužiu bus darban 
iszloidžiama. Tarėme, jei bus 
reikalas, pulti ir policija, karei 
vius ir kas tik musu prieszais 
pasirodys.

Tariau ir asz nueisiu.
Ir todėl, sekama, nutarta ry

ta, iszcjau.
Lauko buvo dar tamsu. Ry

to žara buvo tik-ka pradėjusi 
raudonuoti. Visur ramu, 
prie kasyklų augliu 
dirbtuvėlė pamaželi 
kur-ne-kur pasigirsta kareiviu 
keliu jojimas, arkliu prunksz- 
timas.

Priėjau prie kasyklos.
Isz tarusiu susirinkti dar ne 

viena nesimatė. Matau, tik po- 
licistas eina, buože ore svaidy
damas.

Jis, priėjės prie manės, pa
klausė:

— Ko ežia?
— Taip sau, pasižiūrėti.

Darbo nori?
Ne.
Tai eik sau! Eik!
gi darysi, daug su juo ne 

policistas, jo

Streikui pabaigus nesimato, ti streiklaužius. 
Kiekviena diena geležkelic-

cziu unija vis dauginu ir dau
giau darbininku streikai) szau- 
ko, kiek viena diena vis dides
nius ir didesnius streiklaužiu 
būrius darbdaviai darban sta
to. žodžiu, du miltinu stojo ko
von, kasdien tvirtino savo spė
kas ir rengėsi dar ilgai, griež
tai kovoti...

Kitokiu u žs i amini u žmo
nėms kad ir darbininkams, 
nors jie sujauto streikui, visa 
tai daodo, ingriso: 
jau keletą kartu darban pavė
lavo dalei nevykusios pervaž
iuos, ne vienas nuostoliu panc- 
8ze, ne vienas ir kitokiais bu
dais delei streiko nukentėjo.

Sztai kad ir dabar.
Važiuoju 

traukiniu. Siela ir 
pasviręs ton pusėn, 
greieziau pasiekus 
mos vietos. Traukinis stugia 
pleszka tolyn. Bet. tik staigu 
sustojo ir ne isz vietos nekru- 
to o kiek toliau 
paties traukinio langu barsz- 
k e j i m a s, c ze rsz.k e j imas, 
szais mus važiavusiam trauki
ny ir tas pats.... Strcikieriai, 
mat, sakoma, streiklaužius už
klupo....

Ir nors gyvas

užsiėmimu
ir

ne vienas

virszmiestiniu 
visu kimu 

kad juo 
važiuoja-

1

pasigirdo to

Prie-

prasmek 
ncitiz važ i u os i, n ciszbegs i.

Traukiny esantys 
nerimauja.
din lis senyvas, ruožu o ta i s, 
skustais veidais žmogus visai 
susinervino; jis pradėjo bai
mingai dairytis in szalis, pro 
langus žiūrėti.

— Kas gi tamstai pasidarė? 
— klausiu.

— Bijau....
— Ko /
— Lyg nematai kas darosi?.
— Beno tai mums? Tai strei

klaužiams.
— Negalima tvirtinti... Kar

tais ir visai isz 
tekti... Karta
esu nukentėjos. Daugiau nebe
noriu....

Už minutėlės 
ny nurimo. Policija insimaisze 

iszvaike, iszgai- 
niojo. Prieszais mus 
traukinys vis dar 
Skamba jame 
szukauja žmones, 
cija darbuojasi...

— O ar tamsta norėtum žino 
ti, kaip viena karta asz visai 
netikėtai ir nekaltai isz streiko 
priežasties bueziau žuvęs?

— Butu žingeidu.
Jis papasakojo.
1902 metuose dirbau asz ang 

liakasyklose
valstijoj. Kilo tenai streikas. 
Streikuoti reikėjo, nes kasyk
lų savininkai
pradėjo darbininkus engti.

Streikas buvo ilgas, nuobo
dus. Stroikuojam savaite, strei- 
knojam menesi, du, penkis. Ro 
dėsi niekad galo nebus. Rodė
si pralaimėsime ir tai. ka jau 
seniau turėjome iszlaimeje.

Užėjo sunkmetis.
Dauguma streikieriu jau ir 

valgyti neturi ka. Sutaupytus 
juodai dienai pinigus, mat, jau 
iszbaige. Duonos ir kuro nėra 
už ka pirkti. Streikieriu vaikai 
ir žmonos verkia, 
pia... Nors imk, 
vas ir pasiskandink...

Darbo su mielu noru darb
daviai duoda. nllD 
kas uores
Kiekvienam darbininkui, kuo
met apskelbiama streikas, no
risi atgal grįžti karžygiu, lai
mėjusiu savo labui ka geres- 

ir pirm prade- 
siant streikuoti, buvome nuta- 

‘^Petis petin iki paskuti- 
nuju laikytis”.

Bet alkis, skurdas ir vaiku 
skaudus verksmai kitaip neku- 

pasirižimus 
nukreipė.. Atsirado streiklau
žiu. Ir ju skaiezius kasdien di
dėjo. Streikieriai ant ju pyko, 
nirto arsziausiumc pasipikte- 
jime. Bet policija ir valstijos 
kareiviai streiklaužius apgin-

žmones
O szale manos se

se n yvas y

1

<1

1

ta

vau keliu in duris, iszmusziau 
jas, inbogau tarp 
iszsitraukes 

dieną I buvau pasięmc 
♦ t ’ v 1 A f 11

Tik. 
trynimo 
brozda,

duriu, ir, 
revolveri, kuri

38 del atsargos, 
uždususiu balsu suszukau:

— Kuris tik dris artintis ar 
kuo nors mesti — ant vietos 
padėsiu!....

Dar keletas akmenų praūžė, 
pro mane. Pagaliau, betgi,

i. rimo.
Į Kiek laiko 
sus, bot trumpai 
praslinkus, nusiminiau: griūte 
les savininkas varo mano lau
kan, pro užpakalines duris, gir 
dzin, kaž-kas 
Ir tik spėjau pasisuki, 
g p Ii u ant žemos 
Mat, matomai, 
nios taip smarkiai

nu-

jaueziausi dra- 
valandelei

veržiasi vidun.
ir 

park irstąs.
vienas isz mi

niau rėžo
akmeniu galvon, kad parvir
tau....

A tsipei kejau 1 igon inej.
Vėliau mano d muga i-darbi

niu kai, a sza rodą m i kalboj o:

z-l

streikierius

nio. Prie to

re:

so

Ne musu tai kalte buvo. Ma
nėm, jog tai musur prioszas. 
Spėjome, ka!d tai žmogus, ku
ris mus visus stengiasi pražu
dyti. Atleisk!” 
' — O tie streikai! — ątsidu- 

nerimaudarnas žmogus. —
Kaip sunku už juos kovoti ir 
kiek daug patiems 
kam s, kartais, 
so nu kentėti!

Ir tuo jis užbaigė savo pasa
ka.

O tuorn tarpu ir musu trau
kinys tryktelejo ir pradėjo va 
žinoti.

Pravažiuojant pro ta vieta 
kur stovėjo pirm
žiaves traukinys, matėsi: poli
cistai laike keletą suskurusiu 
apdraskytais veidais darbi- 
ninku-streikieriu... 
juos stumdo ir 
mo daužo...

Buvo tai grandus ir apver
kimas streiko vaizdas.

— Darbas.

darbinin- 
prieina juose

j

musu va-

veidais
Policistai

be pas i gailoj i-

SKAITYKITE “SAU u:

r

Pigi preke. Teipgi 
automobilius visokiems

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius 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

ATSIUSK TIK $1.60
O gaus! sallklo ir apyniu del IG.gor- 
czlu naminiu alaus bu pamokinimu 
kaip padaryti ir prlslunthna apmoka
mo.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba G pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvcntuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
smagus drukas, prasto abdaro po 75c.

I MLnksztu abparu bu kabo $1.60. Celu- 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50, 
M in kortu abdaru $1.25.
poplcros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽŪKAITI8.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Tvirčiausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta VaIstljoH 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano įlankoje negali 

Priimu pinigus saugiam
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortei kompanijų nu
statytoms kainoms. Pampinu Pasz- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykitc apie kainas o gau
site teisinga ateakima. Adresą vokite;

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa.

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

Aukso 
senovės

Lalszkaxos

#•»

Po sunkaus
dienos
darbo

PU

B#’l|ji ■

Kasyklose ir 
in vairiose 

dirbtuv k s
keletas

Ka 
siginezysi: jis 
jo buožėje gale.

Einu atgal, dairausi, matau: 
streiklaužiu nuslinko

_  in kasyklas.
— Bet kas gi ten, ant kalniu 

ko? — mislinu sau. O tenai ma 
kad aviu buri kas

s t. re i kiuriai

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISIAI

Patikėk daugeliui tukstauczlui tauticczlu Ir

Praszallnk sustyrima

notycziu gali 
panasziu budo

musu trauki-

gi begos 
t (‘bestovi, 

langu stiklai, 
Matyt poli-

Pennsylvanijos

perdaug buvo

czypia, py- 
žmogus, gy-

Bet kas gi eis 
streiklaužiauti?

Tiu pirmuosius

dinojo. /

pražūti.

ty t i s, lyg 
vytu: kai gurinėliai ritasi — 
vieni bėga, kiti rodos juos ve
ja. Bet netrukus girdžiu ir ju 
szauksma, klegesį.

Supratau: tai
isz miestelio ateina. Tai tie pa- 
tvs, su kuriais vakar tariausi 
eiti in kasyklas prieszais strei 
klaužius kovoti.

Einu linkui ju ir manau: su
sijungęs su jais, grisziu atgal, 
prie kasyklų, apsakysiu jiems 
apie matytus nuėjusius streik
laužius ir tuomet jau imsimės 
darbo.

Būrys jau visai netoli.
Bet girdžiu rėkia:
— Streiklaužys! Streiklau

žys!
Apsidairiau aplinkui. Nieko 

nematyt. Tik asz vienas ryto 
žaroj lipu priesz kalniuką ir 
prieszais mane 
žmonių.

Bot ju szauksmas, pilnas in- 
nirtimo szauksmas, 
liauja. Girdžiu, pagaliau 
ims, antras ir kelintas akmuo 
man pro galva praszvilpe, tai 
visai arti manos nupuolė.

Nutirpau... Nejaugi tai ant 
Nejaugi jie

atbėga būrys

vis nesi-
vie

mano galvos?!
mano streiklaužiu vadina / Ne
jaugi in mane akmenimis me
to? No! Kas nors kita turi bū
ti!

Asz szaukiu:
— Vyrucziai, kame dalykas?

Kur tas streiklaužys?
— Tu! — girdžiu paveju at- 

skrendanti nuo ju szauksma.
— Vymcziai, ne! Tai klai

da! Del Dievo meiles, tai klai
da!

Vienok akmens 
dar su smarkesniu

Minia dar kur kas

i

pro mario 
paszelimu

zvimbia, 
piktesniu balsu szaūkia.

Nusigandau visai. Suklu
pau isz nusiminimo. Dar szau
kiu, teisinuos, 
szaukti szimtines 
minios. Ji bėga 
manės, svaido akmenis, rėkia.

Ka daryt?
Stovėt ir laukt, Ne laikas.
Leidausi prieszingon pusėn.
Begu. Minia paskui mane.
Asz jau nebejaueziu, ar gy

vas, ar miros. Rodos piktosios 
dvasios greitumą ingijos, du
miu keliu pats nežinodamas 
kur... Pailsau. Kvapo atgauti 
nebegaliu. O minia vis dar ve-

visai.

Bet jau neat-
i nuirtosios 

vis areziau

B

NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.
No bandyk juon priverstinai inanksytl, ir traukyti, tuoml dar dau- 

glaua juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZK.OS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

fluteiko jiemn taip puikia ir greita pagclba.
Baisumu smagiai trydamaa euskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. 
iszsluslm buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre SU Shenandoah, Ph.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekoriu 
už pasiuntimą, mes tuojaua

Sahitaras Witters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,? ATSIRAUGĖJIMAI, 

NEŽLEBOZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEHIMAI, NERVISZKUMAS, 

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

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

Seniausia Lietuviszka Agentūra
ii —owwi».       i     iu n imi * min m mimiMWi » ■■ H

Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausia laikas siunsti laivakortes iii Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažins tumioms.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika- 
• cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo Lietuviam 

in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga no ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFFIDAVIT0S lietuviams del atvažiavimo in 
Amelia, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole- ; 
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Koteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
eziu New Yorke pribuvusius isz 
Suteikiame nakvyne už prieinama 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso

kitu miestu Amerikos, 
kaina. Reikalaukite 

per laiszkus arba as- 
meniszkai po žemians nurodytu antraszu:

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

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. ----- $----  
Ta Banka nori jumis patarnauti.

jasi, vis areziau in.areziau ma- Moka 3-czia procentą ant paketu pinigu.
Nori idant kožnas v^ras, moteris, vaikas ir mergaite pra-

*

Lletailsakas Uraberlu

K. RĖKLAITIS
Laido}* NttorireUu tagal 

naujausia mada ir makalą.
Tnrl nagelbtidnke notarą.

Prieinamo* prakoo.

III W**t B*me* Street 
MAS INGY CITY, FA,

Bell Telephones No. 141

*> <*» *» <*» ri* • ee **> o i <**, BMMMB

Daktaras Juozas J. Austrą! 
lietuvis. j

BuvuaIr daktaras kartumeneje. |
Gydo visokias Ilgas. I

Priima ligonius ik! 10 valanda ryte. | 
12 Iki 2 poplot 4 Iki 9 vakare. |
210 N. Main St Shenandoah {

ge <■> i ase ei

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

■■■^F^-T5^i>r’i|ii'ii « *’* <iqyiw ’iw"s

, » . .t*
r

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

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti ugvo 
Hubaa, mos galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo jame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanoy, City. Pa.

Randa vojamo

♦ I 
t ♦

»**■«■» **» *» «*»■«** ^*B-riW***" 
«i

CAP1TAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

t

į

I 
t 
♦

nes. Baisesnis vis ir baisesnis į 
jos klyksmas, vis daugiau ir į 
(daugiau akmenų pro mano gal 
va, kojas ir visa kuna szvilpia, 
zvimbia.

Jau-jau, tik pult, gulo t ir 
laukt-laukt mirties.,.

Ka daryti? Kur dingrti?... A; 
matau, antai prie kelio anglia-

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

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus. /

■ ■ . i

i Szitą Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus. 
, S * N ori [kad i j us bu tumet To Bank o depozit orius.

'k • t i| '.ii- ! M

h, *■'
t

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Proz.' Joa‘ Et <FERGUS°N» KnsierluB. j

W.-|.^ ... ............ n l ■ ■■■■ ■ I** .. .................. Į—

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

Lietuviszkas Bankierina 
įr Laivakoroziu Agentas ‘

'• f 
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Pagal Instatymus.
(Verte Franas-Siūlelis.)

oziu trenksmu, kuri lydėjo de
javimas, kas karta tykesnis.

Stovinti szale duru Onute 
drebėjo visu kunu. Pirma kar
ta ji iszvydo instatymus ju pa
nų r u s i am e sz i u r k sz t ūme.

Ikisziol ji negalėjo ju atskirt

r

Ponas virszininkas gerai ži
nojo, kad Mikoliene visa ta 
laika pergulėjo tyfuse; bet bu
vo jau teip inprates visada 

kodėl neapelav(\jai ? ’ ’ 
ta kartojo, veik

nejausdamas, savo palengvini
mui. Įdavė. Atrodo jai, kad visa jos

Motoriszko pravirko 
verksmu.

— Kaip gi turėjau gelbėtis, 
gelbėti

sakyt: ” 
tad ir dabar

nuo žmonių. Tris motus sėdėjo 
kalėjimo, uos teip užrasze teis
mas; in isztremima ėjo, nes 
teip ponas virszininkas liepo, 

kalėjimo buvo, nes ja 
se k rotor i u s nu ba u dc; 

nuovadoj ja dvi sa-

Groico 
ponas 
policijos 
vaiti laike, nes sznipas ja isz-

nauju

ponuli, kfiip turcjuu 
vargszc naszlaite, kati pati apio 
savo nieko nežinojau, ne apie 
visa svietą toj ligoj būdama... 
O! nelaiminga mano galvele, 
nelaiminga toji va’auda’... O 
mano vaikucziai, mano vaiku- 
cziai... mano naszlaicziai!... Ir 
kam asz sulaukiau tokio var 
go... o prie ko asz dagyvenau! 
O juk viskas mano pranyks! 
Juk jau ir 
ko... o, Jėzau!...

Ponas virszininkas pecziais 
kilstelėjo ir rankas sukryžia
vo jo. Buvo tai iszkalbingas 
gestas, kad jis nieko, o nieko 
negali tame pagelbėti. Jo pa
dėjimas po teisybei buvo neuž- 
vydetinas. Moteriszkc konvul- 
siszkai bueziavo kojas, jo ba
tai nuo jos aszaru visiszkai nu
stojo žibėti. Bet kas sykis ei
damas po truputi atgal, pasie
kė pagalios ranka stala, atsirė
mė in ji stipriai ir 
tvirtesniu balsu:

— Na, mano brangi, pabaigk 
jau karta tuos savo vaitoji
mus. Kas nusprendime užra- 
szyta, to liežiuviu nenulaižy
si. Yra apsibuvimas ir turi bū
ti apsibuvimas. Tai jau teip 
kaip “amen“ 
ki jau instatymai!

Kuomet pradėjo kalbėti, Mi
koliene pusiau prisikėlė ir pri
tūpė ant žemes aky via i žiūrė
dama jam in akis. Dar lauke, 
turėjo vilti. Kuomet pabaigė. 

* suimtas rankas isztiese ir atsi- 
loszus garsiau pradėjo vaitot:

— O tegul tokius instaty
mus!... O tegul tokia skriauda.

Tiek laiko!... O 
Jėzau saldžiausias, o Jėzau!...

Sudavė kakta in grindis ir 
pasklydo nežmoniszkas riks
mas. Ponas virszininkas isz
tikruju neteko kantrybes. Ži
nojo ta, kad turėjo gera szirdi 
bet tas traukėsi jau perilgai.

— Na, ir sznekek su kvaile! 
— greitai suszuko. — Asz savo, 
ji vėl savo! Kas tai? In Sibcri- 
ja tave varo, ar ka? Eisi, tai ir 
vėl sugryszi... Baisus ežia da
lykas! Vaiku velniai nepaims, 
kad ikisziol nepaeme!

Jis pamėgino pasijudyt, bet 
moteriszke jau vėl buvo apka
binus jo kojas, tartum 
mis.

— Jokūbai! — Suriko tuo
met supykęs, — paimk boba! 
tegul ežia man nekelia riksmo! 
Kuomet žemsargis paėmė ja 

i jis pridūrė: 
h ,

mano 
gryžti neturėsiu

tarė, kiek

Tai 
poteriuose. To-

»

nelaime ir skriauda isz to pa
tu na, bet kad instatymu ant jos 
nebuvo.

Dabar girdi, kad instatymai 
yra. ir kad pats ponas virszi
ninkas priesz juos nieko nega
li. Stengiasi galvoti ir pradeda 
suprast, kad jeigu jie Mikolio- 
nes prie vaiku nedaleidžia, o ja 
paežiu varo ten, kur ne tarnys- 
tos, ne duonos ne jokios glo
bos jai nėra, vien tik badas ir 
kruvinas paniekinimas, tai jau 
tie instatymai turi 
ir suakmeneje.

Tr tame bukame 
neaiszkus supratimas kokios 
tai aklos, žiaurios, nepermal
daujamos spėkos, kuri žmonių 
sprandus lenkia net prie že
mes, prie juodo, szalto kapo, o 
Amoniu skurdu, tartum audra 
ourto, o ka papurto, tai ji teip 
nilaužo, kaip audra laužo gi-) 
rioje puszis. 

t
Jaute iszgasti

būti kieti

prote kilo

Tiek metu!

Suriko

y

re pi e-

y

Tai teip su jais! — 
žmoniszku, kalbėk kaip 
žmogum, o ji savo ir savo. Tik- 

; ri gyvuliai!
Ponas virszininkas tankiai 

mėgdavo primint savo žmo- 
niszkuma. Graudindavo ji tas, 
pripildydavo jo krutinę kokia 
tai malonia sziluma^Pildyda
mas savo sunkias pareigas, 
tarpais jis jaute ka, kitas pava
dy tu, sąžines iszmetinejimu. 
Bet tuojaus, atsiminęs savo 
žmoniszkuma, 
labai žmoniszku, labai nusira
mindavo. Ir dabar pamėgino 
ta vaista, bet niekas negelbėjo.

Tuomtarpu žemsargis nu
tveręs Mikoliene norėjo ja ati- 
1 raukt ir pakelt; bet moterisz- 
ke gulėjo, tartum kalade par
puolus, ir prisiglaudus prie 
žemes ir iszkryžiavojus savo 
kauluotas, sunykusias rankas. 
Nutraukė ja teip kaip ji gulė
jo, gelbėdamas sau savo milži- 
niszku batu. Laiko jos trauki
mo, moterįszkes galva akelis 

1 su kur-

Buk
su

ir kad jis yra

, ^yk pakilo irnukrito

ir instinkty- 
viszka reikalą gintis priesz 
luos instatymus. Paniurus, isz- 
balus ir placziai pravėrus akis, 
įtovi kamputyj, insižiurejus in 
lideli stala, ant kurio buvo di
leles knygos.

Toj valandoj virszininkas ja ■ 
patemijo ir pasiszauke.

— Blakoriute! O tu ka ežia 
veiki? Tai tu isz Groico pabė
gai ?

Onute nuleidus galva tylėjo.
— O! Žinai, nuo tavęs nie

kuomet to nesitikėjau! |
Ponas 

lengva 
gražia, bet atitaisinet 
neapsakomai mėgo. Tvėrė tas, 
anot jo, tam tikra etiszka at
mosfera i n st a i go j, pavestoj jo 
globai, kurioj jeigu ir buvo ko
kia vda, tai bent ne isz stokos •• *
geru patarimu ir teviszku po
no virszininko patemijimu. 
Dabar, tesybe buvo suerzintas 
laja “kvaila boba,” ir partija 
reikėjo iszsiunsti, bet visgi ne
galėjo atsisakyti nuo smagumo 
mažos prakalbos in tas 
žuvusias ypatas. ”

— Kaip tai — tose toliau, — 
isz tave 
gera

vi rszi ninkas 
aszkalbn,

virszininko

t urejo 
■«*>*■' ogNMMMt 

tarpais net 
žmones

IlW***

4 i pra-

visuomet skaieziau 
aresztantka,”

pavyzdžiu staeziau, 
pasielgei? Tai tau brangesnis 
valkiojimasis, negu darbas, ne
gu padorus gyvenimas ir ramu
mas? Iszsiuncziau tave viena, 
tartum ka gera, o tu man tokia 
geda prie žmonių padarei ? Na 
matai! Pati dabar pasakyk ka 
tu verta?...

Onute tylėjo.
— Tokia jauna, tokia patogi 

mergina!... — kalbėjo truputi 
sustojęs ponas virszininkas. — 
Tik dar tu galėjai sau ateiti 
padaiyt! Ar negeriau tau bu
tu buvę eit tarnaut, už saži- 
niszko darbo tvertis, su gerais 
žmonėmis žmoniszkai gyventi, 
krikszczoniszkai, dieviszkni....

Czia ponui virszininkui pri
truko kalbos ir jis ant valan
dėlės nutilo. Jaute, vienoku kad 
jeigu nori gražiai isz to padėji
mo iszeit, turi pridėt dar pora 
patemijimu.

— Instatymai — tarę, r— ma
no brangi, ne viena neniekina. 
Jie nori pasitaisymo kaltinin
ko, ne pražūties. Jie tyczia ati
traukia tave nuo visu senovi
niu pagundų ir progų, duoda 
proga pradėt nauja gyvenimą, 
apima tave geradejinga globa, 
palengvina tau doriszka atgi* 
mima. Teip ežia, teip ten, vi
suomet matei žmones, kurie 
nęrint asztriai, teviszkai su ta
vim elgėsi... Ar ne teip? .

Onute tylėjo. j..x- .
— Tapai ant laisvos paleis

ta, galėjai daryti viską, kas tik

4 i kitiems 
o tu teip

i J \ 
tarė, r

tau patinka,: by tik no bloga*,! 
galėjai padoriai gyvent, ir tu
rint isz tarnystes visoki aprū
pinimą, galėjai sziek-tiek su- 
tnupyt, galėjai už vyro iszeit. 
Tie trys metai isztrėmimo tai 
tikras tau Dievo palaimini
mas... Bet tu norėjai pabėgt 
norėjai prie vagiu ‘‘szaikos 
pristoti...
nuo tavos to nesitikėjau 1...

Onute sukando dantis, o isz 
akiu varvėjo jai aszaros sun
kios, dideles, niszkios. 
moters dūsavo, 
put i verkszlcno.

Pono virszininko kalba ne
buvo be pasekmes. Toji varg- 
szc mergele pajuto savyje toki 
gailesti, tartum tas viskas, ka 
ponas kalbėjo, nebuvo bjau
riausia prieszginysta su tuom, 
ka ji pajuto isztromta. Szirdis 
joje tirpo, tartum isztikruju 
pati isz savo noro buvo leidu- 
sis ant blogo. Tas apkerejimas 
tesėsi toliai, kol nepasibaigė 
pono virszininko kalba. Kuo
met tu gražiu ir tuszcziu žodžiu 
skambesys, nutilo, mergina at
sigavo, sumiszo, o atminimas 
apie bada ir paniekinimą kru
vinu debesiu per veidą jos per
ėjo.

I — O, vistiek pabėgsiu — pa- 
mislyjo, — jeigu jis ten mane..

Neužbaige. Kruvinas debe
sys priėjo jai net iki smilkiniu. 
Ji pakele akis ir, dirstelėjus in 
prieszais ant stalo stovinti kry
žių, tarė dvasioje:

— Teip man padek, Vieszpa- 
tie, ir kanezia tavo szveneziau- 
sia...

Iszsiuntimas ant apsibuvimo 
visuomet priesz kalėjimo mū
rus sutraukia pulkeli žiopsoto- 
ju. Tr dabar, kitoj gatves pusėj 
stovėjo pulkelis praeiviu — bo
bų, vaiku, 
tuom tarpu žiurineziu in besi- 
stumdanezias ant kalėjimo tre
pu moteris, 
tai motinos, 
ln’ 
Jos visos veik turėjo isz ryto 
teip vadinama “pasimatyma” 

grota rasztines, in kuria 
isz vienos puses inleidžia ka 
tini, o isz kitos norinti pasima
tyt. Juos skiria dratine siena, 

nieks po pasima- 
namo. Stumdosi, 

Tarpais kas

vagiu 
No, ne,

y 
y y

niekuomet

Vienos 
kitos po t rū

tartum

bernuku ir vvrn V

Tos moters buvo 
paezios ir sesers 

kuriuos turėjo iszvaryti.

pas i mat y m a
st ūboj

atsidusimai,

Bet sziadien 
tymui nėjo 
grudosi ir lauke, 
koki žodi pratarė, tankiau gir
dėjosi sunkus
žvilgesiai buvo neramus ir pri
slėgti.

Durys atsidarė, 
garsiai skaitliuodamas leido 
isztreinimui partija. Pirmiau-

Smulkus, tar-
pakrype koki, pecziai

Žemsargis,

šiai ėjo vyrai.
tum 
kreivi, kojos iszlenktos pirmyn 
ir drebanezios, veidai pageltę, 
tartum iszpusti, kaikuriu net 
pajuodę, kaip durnais užeje, 
akys sumisze, lakstanezios, 
galvos nuskustos. Tik viens isz 
ju atrodė augalotesniu.

Moters pasitraukė nuo kelio 
su dejavimu ir aszaromis.

Partijoj teipgi tai viens tai

lakstanezios

kits szluostesi aszaras. Žemsar
gis kužino; pradėjo atsisvei- 
kyt. Nuskustos galvos lenkėsi 
tai prie iszdžiuvusiu moterų 
ranku, tai prie vaiku, kuriuos 
isz namu motinos atsincsze. 
Bet vaikai užsigryždavo persi
gandę. Užmirszo jau tuos tė
vus, bijosi ju.

Paskui vyrus iszejo moters. 
Daugiausiai buvo jaunu mote
rų, stebėtinai suvytusiu, su 
ženklais doriszkos netvarkos 
ant veidę. Vos pasirodė, tuoj 
pasigirdo paszaipos ir juokai 
nuo prieszingos gatves puses; 
nekurios merginos atsake ant

stebėtinai suvytusiu

užkabinejimu teipgi juokais. 
Nestokavo teipgi ir vyresniu 
“aresztantku.n Prie tu skver
bėsi visokios ruszies mažu- 
cziai, apdriskę, arba net ir 
szvariai apsirodė. Paskui mo
teris iszcjo žemsargis, turintis 
vesti partija,, ir y pradėjo isz- 
tremtinius ruosztį Ėjo po tris, 
veik visi silpnai pasirėdė. Tik 
du vyrai turėjo skrandas. Mo-

SAULE 
. ....... . ** 
kuriu niekas nelydėjo, paskui 
kurinės niekas nežiūrėjo. Kai- 
kurie mosavo kepurėmis saky
dami M sudie” tiems kalėjimo 
mūrams, isz kuriu jie pasiliuo- 
savo. Pradėjo eiti. t

Ta diena ponas virszininkas 
buvo užkviestas ant pietų, o 
teisindamasis gražiai kaimin- 
kai isz savo negero ūpo, prisi
pažino, kad sziadien iszsiunte 
partija ant apsigyvenimo, ir 
tas ji suerzino. '

— Kas tns yra apsibuvimas? 
— užklausė jauna ponia.

— Apsibuvimas, Tamsta?... 
Nieko lengvesnio! Apsibuvi
mas yra tai tas, kad kaltinin
kas, po atlikimui bausmes, ne
gali per metus, per du, tris ke
turis, 
kyla,
kaip keturesdeszimts
Tokiam tai atokume yra kelin
tas vietų, in kurias buna isz- 
siunezami kaliniai po kelis, po 
keliolika,

— O tai žingeidu...
— Labai žingeidu! 

musu bausmių procedūra yra
Tamsta niekad 

neskaitote musu bausmių ko
dekso ?

— Ne. Isz kur gi ?...
— Žinoma. Suprantama..,
— O ar ten, tamsta, — atsi-

, sėdinti 
ilgokai besi

klausiusios ju sznekos, — ar 
ton yra kokia globa ant tu ka
liniu?

Ponas virszininkas manda
giai atsikreipė prie klausiam 
ežios.

— Tai yra, kur teip, Tamsta ?
— Na ten, kur juos iszsiun- 

czia.
— O, be abejones! Turi mal- 

duotis vietiniam magistrate, 
apturi raudonus paszportus 
ir...

— Raudonus’.,. — 
bojo gražioji, o tai juokinga! 
Niekad dar nemaeziau raudonu 
paszport u fe

kaip nusprendime pasa
linti areziaus Va vaza vos 

viorstu.

visaip.

labai žingeidi.

i.i 1^

gating J į JAJO
—- Tai du menesiu kalejiman 

ir vėl atgal ant apsibuvimo,
Ir teip tolydžio? O tai 

juokinga! —
♦

Jaunoji žiurėjo in poną vir- 
szininka porsigandusiomis aki
mis.

— Ir teip tolydžios? 
klauso.

—- O, ne! 
ponas

11

ii

'!X ■O. Jį JrauW
losiu kale.umi

nusijuokė gražio-

"****• už*

linksmai atsako
-— fJ?okivirszininkns.

paukszteli...
Negalėjo užbaigti, 

ibininkas toj valandoj pakilo, 
pakeles stiklą vyno.

— Už poniu sveikata! — su- 
sznko garsiai.

Gražioji nusiszypsojo, ponas 
virszininkas paszoko, pasidarė 
mažas sumiszimas, ir teip kal-

nes szei-

g

In Skrantus kartu nuvažiavau

EXTRA!

Abolnai

bu buvo pertraukus. (Da bus

Gčrėkis Paln«Expollerlo Trynimu
Nelauk Ugi to, kuomet jau busi pri- 

vcraUu atsigulti. Po gunkhna dieno* 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
sutelk palengvinimu !

Žmogus, kurk dirba ru savo musku* 
Joisr, negrCl būti sergančiu, PumAginklt 
Paln-Expelleria iisitrtnti tkaudmim vieta).

Kvengkftc skaudamų pečių ir diegian
čių iqnnriu. Pftirt»EtpelkH* palaiko 
avdkua ftnonea geroje padėtyj*!

83c* ir 70c. ui bunka aptlckoac.
F. AD> RICHTER & CO, 

104-114 So. 4lh St., Brooklyn, N.Y,
lOiRbWl l> f Mil BOM
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Ne. Isz kur gi

liepc jauna mergina 
szale gražiosios,

«* 1 1 1 1 1 1 1 111 m 1 O 1 1 Į 1 Įn Į Į Į Į.^ 
i MICHAEL V. WOLFE 

(VILKAITIS)
336 E. Arlington St. 

TAMAQUA, PA.

vietiniam 
raudonus

nusiste-

— Ir yra po policijos prie
žiūra, — užbaigė ponas virszi
ninkas.

— net asz ne apie tai kalbu, 
Tamsta — atsake jauna mergi
na. — Asz norėjau paklaust, ar 
jiems ten kas sujeszko darba... 
na ir doriszkai paremia ėjimui 
teisingu keliu?

— Tai yra, kad teip, tam ty- 
czia tame dalyke, tai ne! Pa
leidžia juos iji 
nori tai jeszkosi sau darbo.

— Bet ten mieste žino, kad 
tai vagis?

— Be abejones! Juk juos per 
visa miestą veda, tai viena. O 
antra, kas parodys raudona 
paszporta tai jau žinia, kad va
gis.

— Tai kas-gi juos ten prie 
darbo ima?

— O! Vasara daugelis dirba 
laukuose.

— Daugumas... O žiema ?
— Ha! — pons virszininkas 

rankas iszskete, — atsitaiko, 
kad kitas ir žiema darba gau
na.

tai 
miestą, o kas

tveria apie-

— Tai isz ko gi jie gyvena, 
neturėdami tikro uždarbio?

-7- Eina vogt, Tamstele! Tai 
yra neatsitaisomi žmones! Tai 
tikras “szaikas” 
linkese ir vagia...

— Kas per baisus isztvirki- 
mas... — pratarė gražioji.

— O kiti, — baigė ponas vir
szininkas, — pabėga atgal įn 
Varszava, nes ežia ne vienas 
turi szeimyna, gimines, pąžins- 
tamus...

— Ir jiems leidžia pasilikt ?
— Kur tau! Kas tai butu per 

tvarka?
— Taigi kagi jie veikia? —

užklausė jaunoji.
— Slapstosi visokiose vagiu 

lindynėse, kol ju vėl nesugau- 
na.

— O kaip sugauna?
— Tai kisža kalėjimai! ir vėl 

varo ant apsibuvimo.
—- Tai baisu! — tyka prata

rę jaunoji.

l

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ
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SERGANTI ŽMONES.

JI 11 MUI JI U Y V U H,

Kur daug riebiu bobelių pa- 
maeziau,

Kad jeis galas, kaip taukines, 
Ar dvaro peniuos,

Kada vyrai i 11 darba iszejna 
Bobeles in kuopa suejna, 

Munszaine riaukė, 
Per dantis visus trauke.

Namai joms visai neapejna 
O norints vyrai parejna 
Banda stuba pritarszyta 

Suvis neapvaly.ta.
Blakes ant lovų manievras 

daro.
O szirdeles yra j u be galo.
Burdingierei vargus turi, 

Lovosia ne ižguli.
Keike ir per visa nakti kasosi, 

Gremžcsi ir draskosi, 
O kft jau valgis, tai tikras 

jovalas, 
Niekam netikins.

Barszczei karsztu vandeniu 
apszutyti 

Žali nodavirti, 
Kaip in bliuda pažiurai

Tai ant dugno pekla pamatai.
“Asz cze raszau,

Ir labai Taradaikos praszau, 
Patalpykite, 

apgarsykito.
}

y

>

Žeminu negu fabriko kaina. G bai- 
beriszki daiktai, preke $3.95. Tai yra 
labai pigiai, nes szle daiktai mažiaus** 
yra verti $f>,00. Tik pamislyk ka 
gauni. Gera balberiszka britva. 
G va rantuota ha liter Iszka niauzinuke. 
Balberlszkas žlrkliukcs. Szukas. Gera 
diržą ir gera szepciuka. Tie visi daik
tai yra Uždirbimo gero ir kožnas bu« 

Vien balberiszka
verta tiek klek me« 

praszome už visus daiktus. Tokia že- 
gražlname pinigus.
ma kaina mes partluoslmo tos daiktus
tik per trumpa laika Ir jeigu norite 

> pasinaudoti 
prisiuskite

Jais ulgnnėdntaH. 
maszinuke yra

nszykito tuojaus,

t

?

isz
25c.

$3.95 užmokėsit kaip daiktus gausite
G varant uojainc

pzltu paslulymu tai 
<h>! prisiuntimo ir

užganėdlnlma arba 
nelaukite nei minutos.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave.

CHICAGO. 1LI
Dopt. 40C

INSURANCE AGENTU.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAK1NTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA. I

I

Apie barszczius
Teip rasze vienas žmogelis 

Burdingieris nebagelis.
« • e

Jau kad boba netikus tai ne- 
v tikus,

Nuo visu moterių atlikus, 
Mažas krūtis turėjo, 

Vaikeli penet negalėjo.
Katras tik užgimė, 
Netrukus numirė.

Sako in vyra: “
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toriu jokės ir skepetas vejas 
kilnojo ir purtė. Tai viens, tai 
kits atsigryžo, persižegnojo, o 
buvo net toki, kurie patyla dai< 
navo.% Linksmiausiai ; ėjo tie,

r-:’ O tamsta manote, kad tas 
vagi pataiso?vagi pataiso? užklausė po
nas virszininkas. -** Kur tau I 
Vos tik 1 
jau vėl -įganaujo pabėga.

. Ji ■ . < — Okaip •> ji antru: kart au

^emsargis užsigryž,

O *kaip

/

MAHANOY CITY bus kožna Utarnlnka 
KO E. Centru St. ant antro floro.

Ofiso valandos) 9 ryte Ud 9 vakare.
UODĄ SUETIKIA DYKAI.

Turėjo labai

KAZUNO
GUMBO-KURA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra .pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir 1.1. Preke bonku- 
tęs 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
kojo. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksuko. 
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
at sak ima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. Jardin St.

SHENANDOAH, PA.

F W 
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KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaka, tas tegul krei
piasi pas mus.

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST. NEW YORK.
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DAKTARAS HODGPJNS
ThUadellphla SpedallBtM 

Uishenejusio Ir Chronhiki Lin 
Eikite ten kur esate tikri kad xau 

alte tvirta rodą Ir atsakanti mediką 
liszka fydlma. per daktare kurie turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydime ka aplaikote nuo manės yra 
gva rantuotas.

Jeigu esate silpni, nerviszkl ar U- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, atejklte pas mane ir pas> 
taptingai pasikalbėsimo. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui. gezai, svaigulis, silpnumas sslr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos Ilgos, iazborlmai. papuczkoe. 
dedervinei tr kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokai jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa- 
ženklino, jeigu teip tai matykite, ma* 
n** *

Rumatlsmas visokiuose padejlmuo 
•e, teippgl testine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per tpano gydimą.

Ar esate nervuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailso isz ryto, b« 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstai, pikti, istbliszkusis ir 
Isžberimai ant veido, pailsės, autar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklėje, atokaa en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekminga! gydllu kataru, astma, 
dusult, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ilgas pilvo, inks- 
tu, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gausit* rodo dykai. Fo tam 
iszalazklnslu kokia skirtumas, gores
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavonoa nuo dak
taru, lojerlu ir dvaslsskuju. Tte gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna

garsingibusiui Kuropoa
Bpedaliituz: r
.,.1

kožna Soreda ir jooflaas toniltyrepo 
No.-44 BROAD ST. OflHOR valandos 
nuo 9 ryte iki s vakare.
No. Alj BROAD ST.

■J**

Pirkie kar- 
vukia,

O su karves pienu girdysiu 
beibukia, 

]ki jeigu karvukes neturėsimo, 
Tai vaikeliu neužaugysime

Vyras paklauso rodos, tuo
jaus pirko karve, 

Ir namon parvedė.
O kad karve buvo labai pri

tvinkus, 
i n trauktas 
spenius,

Boba buvo užsitraukus, 
melžt negalėjo,

Su tuszcziu viedru in stuba 
inejo.

Tuojaus ant vyro suriko: 
“Tu bestije buliu nupirkai,

Ar tu rakali apjakai!” 
Ir rėžo per galva su viedru, 
Net prakirto kakta diedu.

Diedulis žaiduli apeziupinejo, 
Isz kurio kraujas labai teke- 

kejo.
Tu bestije

>
Boba da reke:

mane prigavai 
Vietoje karves buliu nupir

kai,” 
Vyras su tuom paežiu vied-

4 4

ra paleido, 
Ir bobai krauja isz galvos 

. > iszleido.
Boba visa sukruvinta in pa- 

lioije nulėkė, 
Keturis palicmonus su savim 

atvede, 
Tiejei smarkei nutvėrė žmo- 

geli.
Kaip vilkai avinėli.

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu lain 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuva* 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southamptoaa.

Lietuviai ypatiszkal lydėti
In Hamburgą S klesa $103 50 Kares 
Piliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
in Southamptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. ' Kožna savaite.

Grelciiausl laivai pasaulyje.
Informacijas apie prekes ir reika

lingus dokumentus del Iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bliu agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu mieste ar apiellnkeje.
CUNARD LINE, 
25 Broadi<a;D 
Now Yort. g^L 
. i
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Žmogelis ju klduse, už ka ji 
kaltina, 

Ir in palicije gabena?
Ir apsakė nuo pradžių kaip 

buvo,
O kada paliemonai apie vis

ką persitikrino,
Žmogeli paliuosavo, 
Boba kalta iszrado.

Vyras su palicmonais susitaikė
Kelis dolerius už turbacije 

inteike,
Boba karves spenius apeziu-

# f. I* • «

Pinejo, 
. Na ir del beibukes pienelio

1 1 turėjo.
Tai mat, ka pasigėrus boba 

iždaro,

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

i Tie laivai yra nauji ir moder- 
| niszki visame. Geriausi del juru 

keliones, žinom! de) gero patar
navimo ir vigadoa visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavimą.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

M Broadway, New York
Art)a pna stintai agentus.

r

SZVENCZJAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS

j Kokius tai triksus padaro, Į

Viaas pilnas apraazymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiųntimu tiktai 25c.
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Puiki knygele.

4in 4
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY. PA.
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
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Naujas Nash automobi-M.

liūs prigulintis prie Alekso 
Czaikaucko sudege terp Gil- 
bertonp ir Boston Run.

— Vincas Žagarskis
• . a. . | 1 «
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— Utarninke ir Seredoje 
nupuolė daug sniego.

— Pctnyozioj pripuola A- 
merikoiuszka szvento Gimimo 
diena Washing!ono pirmutinio 
Amerikoa prezidento. Mokslai- 
nos, bankai ir pacztas bus visa 
diena uždaryti.

— Panedelije snejs 15 metu 
kaip uždetojas “Saules”
D. T. Boczkauskas apleido szi 
svietą — mirdamas 25 Vasario 
1909 mete. Gailos miszios atsi
bus 1 diena Kovo Subatoje.

— Sudas suteszkino mote
rystes ryszius Konrado Kriau- 
czinno isz Minersvilles ir Ra- 
faeles Kriaucziunienes isz Wa
terbury, Conn., už apleidima.

— Leonas Dargoviczius li
kos aresztavotas už szovima in 
Antana Kolakovski, 634 W. 
Spruce, kuris turi paezia ir 
penkis vaikus. Sužeista nuvo
žė in ligonbutia iszimti kulka, 
o Dargevicziu uždaro Pottsvil- 
lo8 kalėjimo. Szaudymas buvo 
priežaste užsisenejusio nesuti
kimo.

— Szi ryta (ketverge) dar
bininkai isz Sillmono kasi klos 
sustraikavo ir nežino kaip ilgai 
straikuos. No kada toje kasi- 
kloje užstojo naujas bosas jisai 
visaip pradėjo skriausti darbi
ninkus ir ilginus negalėdami 
to nukęsti iszszauko straika.

— Visi kas gyvas sulaukus 
Nedelioj eikite Vycziu Vaka
ran! Ten prie lietuviszkos mu
zikos pasiszoksime, pasilinks
minsime. Valio! Visi eisime.

inspėto ja i
oro sako buk da turėsimo asz- 
tuonis tokius nupuolimus snie
go kokius turėjome Utarnin
ke. Isz viso nupuls trisdeszimts 
kartu sniegas. Kad ju inspeji- 
mai neiszsipildytu.

— Pigus pardavimas tęsę
si toliau. Pasinamlokit proga. 
P. J. Kuberta 600 W. Pine St.
DRAUGISZKAS VAKARAS!

venantis ant W. Lloyd nly- 
czios likos sužeistas su peiliu 
in ranka laike musztyncs.

— Subatoje likos suriszti 
mazgu moterystes lictuviszko- 
je bainyczioie p. Ona Budrevi- 
cziute isz Heights su Vladu 
Derrancze. isz Gloverso.

— Stasiukas Banaviczius, 
devynių metu, likos sužeistas 
per pasiutiszka automobilistą 
ant West Centre ulyczios. Vai
kiukas randasi dydeliam pavo
juje.

— Vasilius Stasiuloviczius 
37 metu, likos, užgriautas per 
anglis Turkey Run 31 valan
das. Kada apie 
tuojaus dabininkai ėmėsi prie
darbo ir žmogeli atkaso gyva. 
Aplaike tik mažus sužeidimus.

— Seredos vakara atsibu
vo sidabrines
metu vinezevones 
Ulacku ant
Sveteliu pribuvo isz visu daliu 
linkėti ponstvai 
laimingo pagyvenimo ir sulau
kimo auksiniu,
ir puikiu sidabriniu 
padovanota “jaunavedžiams,’’ 
kuie pavieszino savo svetelius 
karaliszkai.

tai dažinota

sukaktuves 25 
ponstvos 

Jarden ulyežios.

Ulackams

Daug brangiu 
dovanu 

jaunavedžiams,

Aplinkinei

Mahanov ♦

paminėti trijų 
sukaktuves. Gi

Tada” ir
Minėtas ko-

— Vasario 24 diena bažny
tinėje svetainėje, 
City, Pa. L. Vycziu 104 kuopa 
rengia labai puiku ir inspu- 
dinga vakara 
metu kuopos
rengiamasi su invairiu progra
mų. Ten pamatysite “Vargsza 

“Nenorėjai duonos, 
graužk plytas.“ 
medijas sulosz Girardvilles
mėgėjai. Prisijuoksite iki 
ežiai, 
vakarienes, pasiszoksime. 
szoksime! Muzika lietuviszka. 
Valio! Visi in Vvcziu Vakara. 
Durys atsidarvs 7:30. Loszi- 
mas 8:30. Vakariene 10 vai. 
Po vakarienių i szokiai.

Ližanga moterims ir mergi
noms $1.25, vyrams $1.75. Ti- 
kietus galima gauti pas Vy
cziu narius arba ta vakara ant 
vietos. Nuoszirdžiai kvieczia- 
mo visu atsilankyti.

Vycziu 104 kp. Valdyba. 
Pastaba!

Maži nebus inleidžiami.

80-
Pavalge labai gardžios

Oi
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Trindamas su Ruffles zj
I) Ištrinsi Pleiskanas Lauk. a

|i Nkžtl. niežti yVi| dienu — jų* net A
A stebUėa 11 kur tų pleiskanų tiek y 

imad! Juo daugiau Jus kanote, Jttn (f
>...................................

I

>
stebiu^ 11 kur tų plei&kanų tiek

(huflatj pleiskanų išpuola U jutų gab
voe. rrteriia j ubu drabužiu?, daro ne* M 

) 

i
pulouumo kiekvienam arti Jųb eun* 

ir vb rmįmakanal niežti 1

W UI pr*Aal(na. Raffltt yra tonikų (| 
A K»ivcw odai ir plaukams. Raffltt yn ft 
9) pleiskanų nailciutojaj

__ trr 199 /n z. 
su puikiomis U 

a\ p*««kintuiu.__________________________ A
V Ir tame n#ra jokloi paslaptim X 
I) yra sutUryLan jrabiy Ir pety- ii
K . rudų keraiky, kurie išdirbo formuU X 
M ppeclAlial pokirtų sunaikinimu! p!eis- ll 
A kanų perų ~ Ir atlieka baro Z
M darbų* U
X Pamtglnldt bonki> ! J t rink lt truput] M 
M L mito galToa o>ia kasdien y
ai apie per aalrait^ laiko. O kuomet fg 
n tHclakanot jau llnyka, tuomet naudo- T 
M xita karta nuo'karto ir plaiakanos Juk U 
ai daufflau niekuomet nekankina! Tik [į 
W\ Ma. u* tanką. Galima gauti aptlekoao. \1

te W. Rtetrre* a co. y 
JF 1W-n»M <lb >i f ■aaafclanrN.Yr- U

p*xkm*uili.

Detroit, Mich f Februariaus 
14 diena, 10 valanda ryte, mi
re sūnelis Petro Andrusziaus, 
sirgdamas 4 dienas, turėdamas 
14 metu. Velionis paliko dyde- 
liam nuliudimia tėvelius, tris 
seseris Marijona, Antanina ir 
Veroipka, teipgi du broliukus 
Edwarda ir Tamosziu. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
apejgomis 18 diena.

Ponstva Andruszei
apsigyveno Detroite priburla- 
mi4sz'Mahanoy City.

neseno!

Paliko dydeliam

Pittsfield, Pa. f Del visu gy- 
miniu praneszam buk Szimas 
Palonoras pajenantis isz kai
mo Ramangaliu, Biržų apskr. 
Kauno redybos, persiskyrė su 
sziuom svietu 10 diena Sausio 
o palaidotas buvo ant Vabal
ninku kupinu, su bažnytinėms 
apejgomis
nuliudimia ketures (lukterės ir 
du sunu: — Aniele Žemelįene 
Lietuvoje ir sunu Alfonsą Ry
goje, Antanina Enikiene Pitts- 
fielde, Pa., Einilije Kundratie- 
ne Rentok, Pa., Szima Zazeliu, 
Parie, Pa., ir Konstanta apie 
kuri nežino kur jisai gy’vena. 
Jeigu szi pateminsi tai para- 
szyk pas mane: Mrs. Antanina

Box 63,Enik, R. F. 1). No. 
Pittsfield, Pa.

*)

Brooklyn, N. Y. — Iszsiemo 
leidimą vesti: Zenonas Strau- 
kas> 154 So. 2nd St., su Barbo
ra Rezgių te, 157 Metropolitan 
Avė.

kad isz

SAŪLE
..................................................... uni ■!! atn. ,WIM

savo brangu laika imt niek. — 
Badai Taradaika ketina aplai- 
kyt dinsta Washingtone už in-

r•v.,./! „ < ■

- Anglu laikraszcziai pra 
nesze, jogei pereita sekmadie
ni tapusi apvogta lietuviu baž 
nyczia ant 255 ^North 5th St. spoktori, o kada in tonais va- 
kur buvo klebonu kun. N. Pet
kus. Earyszy su 
suimtas kokis ten Michael Ku
bas, 18 metu. Jisai tapes pade- 

kaucijos. Wil- 
liamsburgo Teismo Kubas in- 

kad apipleszcs 
aukas isz biednuju szelpimui 
dėžutės.

tas po $15,000

kaltinimas,

6

tuomi tapes

Brooklyn
Juozas

Remeikos

■— Daugeliui 
lietuviu pažįstamas, 
Kriauczeliunas, 38 metu, gy
venos 253 Wythe Ave., pasi
mirė Vasario 13 d. Laidotuves 
buvo Vasario 18 d. nuo 10 vai. 
isz ryto, isz kun. 
bažnyczios.

— Vasario 14 d. Lietuviu 
Piliccziu Kliubas, 

ligsziolei turėjos savo buveine 
803 Driggs Ave., galutinai už
baigė ir “uždare titulą” savo 
naujai pirktam 
Putnam Avė. arti Broadway, 
Brooklyne. 
nauja vieta 
pradžia Kovo.

Amerikos

uždare titulą
namui 1153

Kliubas žada in 
persi kelti apie

-■ ■ .-H

Curtis Bay, Md. — Czionai- 
tinis miestelis raidnsi tuojaus 
prie Baltimorcs. Gyvena jame 
apie kcturesdeszimts vedusiu 
szeimynu Lietuviu ir pusėtinas 
skaitlis pavieniu. Gyvenimas 
czionaitiniu musu 
yra apsnudias, nes
ežiu mažai skaito ir apszvieti- 
ma savo proto mažai rūpinasi. 
Vienatinis juju veikimas, tai 
smagus laikai ir munszaine. O 
ka jau apie tikėjimą, tai nėr
ka kalbėt. Praleidže dienas ir kos tėvus.

tautieczin 
laikrasz-

Ml * miMHiii III I

PAJE8ZKOJIMAI. DIDELIS SZOKIS.
m«*miiiwi ■iįiiw>nwi!iiii»«>imiiii m—him..

GERA PROGA PIRKTI
FARMA. 'I

žiuoe, sustos Baltimoreje ir at
silankys in Curtis Bay apmal- 

“ojsterius” 
ojsterienes” kuriu ten

szyti senus 
kurias ‘ ‘ 
daug yra.

ir ne-

»■—HM 11^

Saint Clair, Pa. — “Ant 
Arnoto Addition“ guli ant pat 
kalnelio ir butu labai smagus 
gyvenimas del darbininkiszko 
žmogaus nes darbai ejna ge
rai. Randasi czionais mažas 
būrelis Lietuviu,
mas panaszus in laukinius. Isz 
szalies žiūrint nes graudu da
rosi. Nekurios moterėles slan
kioje ulycziomis girtos, rodos

bet gyveni-

jokio darbo neturi namie. Zmo 
gui szirdis sopa žiūrint aiit tu 
musu patogiu ruteliu apsvai
gintos nuo munszaines.

- ---------------- ---- — ....................... ■ 11....*.

— Ana diena tūlas žmoge
lis gerai užsigeriąs atejas na
mo teip mielai pasveikino snvo 
prisiegelia ir dukrelia, jog ne 
tik ka gerai apdaužė bet ir d ra 
panas ant jn sudraskė. Motore 
su duktere iszemo varanta ir 
liepo ji aresztavoti. Dabar sėdi 
“ezyseziuje” ir apmanstineja 
apie savo kvailybių, dejoja ir 
už griekus

Szventas Kleris.4 C
metavoja.

J T

Pajeszkau Jurgi Yodzukina, 
jeigu kas apie ji žino, meldžiu 
pruneszt 

Kaz.

Saint Clair, Pa. — Likos su- 
riszti mazgu moterystes lietu- 
viszkoje bažnycziojc p. Viola 
Menulis isz Shoentown — 
Port Carbon su Juozu Mika- 
lovskiu isz New Philadelphia. 
Veselka atsibuvo

Klubas isz New

isz

pas nuota-

SUVIENYTŲJŲ VALSTIJŲ KRASOS 
TAUPYMO SISTEMA.

skatina

taupyti

tokius padėlius

Slaptumas.
Krasos valdininkams 

drausta iszduoti
uz- 

kam nors, 
kiek keno pinigu padėta; tik
tai pasidejusiems 
szias žinias suteikti. Jeigu te
kėjusi moteris turi pasidėju
si pinigu krasoje, jos 
negali hutai jokiu budu kisz-

teprivalo

vyras

Kūmutėms 
pasirodė, jogei 

Akusavagieno vaka- pavogus, isz-

—‘ Fifth Ave. teisman So. 
Brooklyne, atgabenta tūlas 
Peter Akusavhge, nuo 149 — 
8th St., kuri policija inskun- 
dusi, kad jis daras pavoju sa
vo penketui vaiku. Mat kaimy
nai pradeje skustis,
Akusavage namu pradeje gir
dėtis, dejavimai, 
patyrinėjus, 
Suzan 
rykszcziai gimdžiusi kūdiki ir
labai sunkiai serganti, tupm 
tarpu tėvas esąs girtas. Vaiku 
penketas: Victoria 11 menesiu, 
Frank 2 metu, John 10 m., He
len 11 m. ir Joseph 13 metu, vi
si apiplysze ir dreba isz szaL 
ežio.

Polinija davus žinia Kings 
Highway ligoninėn, kuri ser- 
ganrzia Akusavagiene iszvo- 
žusi pas save, o vaikai paimta 
Vaiku Draugijos prieglaudon. 
Policmanas inskundo Akusa- 
vago, kad jisai pinigu ganėti
nai uždirbus, bot praleidžiąs 
ant munszaines. Teisėjas pa
sako, kad jisai -pirmutine tu

norint atsiimti,
krasos

Teisėjas pa-

ris tokia pagailetiną byla, ir 
padėjo AJcusavago po $1,500 
kaucijos iki iszklausimui.

“Niekados neužmirszk tu
rėti centu, kuomet visos tavo 
iszlaidos apskaitliuotos ir ap
mokėtos; tada busi laimingas.

— Benjamin Franklin.” 
Suvienytųjų Valstijų iszti- 

kimumas užtikrina iszmokcji- 
ma sudėtu pinigu krasos tau
pymo vietose.
Paaiszkhiimas apie Suvieny
tųjų Valstijų Krasos Taupy

mo Sistema. Mietis.
Suvienytųjų Valstijų Krasos 

Taupymo Sisitema
taupymą ir parūpina saugias 
vietas žmonių taupymams.

P aside j imas Pinigu.
N ori ntiej i pradėti

pinigus gali kreiptis in arti
miausia krasa arba stoti kur 
placziau bus viskas iszaiszkin- 
ta. Gyventojai vietų, kuriose 
krasoms bėdaleista priimdinė
ti taupymui pinigus, gali pasi
dėti artimiausioje krasoje, pri- 
imanezioje
(depozitus) per krasa.

Padėliai.
$2500 yra didžausia suma 

kokia kas nors gali padėti; 
mažiausia suma yra $1.00. Su
dėjus taupymui pinigus, laz
duodama tam tikri krasos cer- 
tifikatai iszraszyti taupytojo 
vardu, kurio skaitosi paliudi
jimais. Szitu paliudijimu ne
galima parduoti ir negalima 
kitam pavesti. Jei atsitiktu 
juos pamesti, sunaikinti arba 
kam, nors juos
duodama nauji paliudijimai.

Kaip Atsiimti Pinigus.
Sutaupytus pinigus galima 

kada tiktai
pareikalavus isz tos 
kurioje yra sudėti. Pinigus ga
lima atsiimti asmeniszkai, per 
ingailiotini, arba laiszku pa: 
reikalavus.

Nuoszimcziai.
Mokama po 2% ant motu jdel 

sumos iszraszytos ant kiekvie
no paliudijimo (certifikato). 
Nuoszimcziai pradedama ruo- 
kuoti nuo pirmos sekanezio 
menesio dienos po pasidejimui 
ir galį, būti iszmojį^mi sueju s 

taip ilgai, kol pinigai yra lai
komi krasoje.

kuoti nuo pirmos
• 1 1 . — M . L

kiekvieniems pilniems metams

_ (t.17) 
Metrulaviczius

328 Bead St., 
Plymouth, Pa.
Stramaioziute 

pajeszkau Onos ir Juozą Pet
rausku, pirmiaus gyveno Kan
sas City, Kaiis. Meldžiu atsi- 
szaukt ant. adreso.

Alex Masinas
R. D. No. 1 
Sunbury, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Szesziu ruimu namas prie 

grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 3b 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Persiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. RyAykowicz

>
I

Asz Petrone

■I

(t. f.)

RyAy) cewicz 
Advokatu, 

Shenandoah, Pa.
. ---- a—------- ---  --- ----------

Lietuviu
Philadelphia, Pa. parengė di
deli szoki, Subatoj 23 Feb. ant 
Kenne sales. Kvieczia visus at
silankyti nes bus tai Lietuviu 
szokis. , Komitetas.

Su visais, gyvuleis ir pada- 
rineis inrankeis. 60 akeriu že
mes, 47 dirbamos o 13 miszkos; 
2 arklei, 5 karves, 3 kiaules, 
250 visztu, 10 aneziu, 3 žąsys. 
Visi inrankei žemei dirbti. 10 t*

5 karves, 3 kiaules

\ caar

.

MMMT j*"—<

^<3 
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Niekai svietas.

Sudže: — Metei poni savo 
slūginėj puodą su sviestu ant 
galvos. Ka ant to pasakysi?

Apskundsta: — 
džiau, tas sviestas 
ajtrus ir kartus.

Ponas su- 
jau buvo

W 1

akeriu užsėta kviecziu, 1 akie- 
ris apsėtas strąberiu. Akmeni
ne 5 kambariu stuba. Medines 
kūtes, 4 visztinikai. Labai ge
ras szaltinio bėgantis vanduo. 
Arti vaikam mokykla, l1/^ my- 
le iki geležinkelio stoties, ’A 
mvlios iki krautuves ir kareze-

* ' 1*

mos. Priežastis pardavimo va
žiuoju in lietuva. Viskas sykiu 
tiktai $5,000. Inmoketi galima 
$3,000 rcszta $2,000 ant leng
vu iszmokejimu. Norintiems 
pirkti klauskite informacijos 
per laiszka o daugiau suteiksiu 
kožnam. (F.March21

Chas. Yamuszis
R. D. No. 1 Atburtus, Pa.
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buezerne, bet yra tai turgus ant szunu kuriuos par-
TURGUS SZUNU KURIUOS FILIPINIECZIAI PERKA ANT KEPSNIU.

k

•14

$ .&

Szis paveikslas neittzrodo kaip “ buezerno,” 
davinėja kupezei del savo tautieczin filipiniecziu ant Baguio salos, Filipinų. Nescnei tokius 
turgus szunienes gubernatorius Wood uždraudė laikyti. Moterėles kurios stovi paveiksle ne- 

kurios pribuvo pamatyti taisėsatėjo pirkti szunione 
niszkas buczeriies. ’ ’

s

4 i

K

Yra tai amerikoniszki keleivei 4 i szu-

ties.
Krasos Taupymo Ženkleliai.

Sumas, mažesnes negu vie
nas doleris, galima 
perkant krasos taupymo ženk
lelius po dcszimts centu kiek
vienas. Krasos taupymo kor- 
cziuke, su dcszimczia ženkle
liu, prilipintu prie jos, bus pri
imama iii vieta dolerio, ar tai 
kapo pirmas pudelis 
dant taupyti, ar tai pridedant 
prio jau sutaupytu pinigu, ar
ba gali būti iszkeista ant pini
gu. Krasos taupymo koreziu- 
kes suteikiamos dovanai.

Perkėlimas Padėliu.
Padėliai perkelti isz 

paczto in kita be 
nuoszimczio ir be jokiu iszlei- 
du pasidėjusiam.
Krasos Taupymo Bonds’ai.
Taupytojas pinigu gali isz- 

mainyti visa suma, arba jos 
dali in tam tikrus Suvienytu 
Valstijų - Krasos Taupymo 
Bondsus, sumose $20, $100 ir

taupyti

prade-

vieno 
sustojimo

$500 vertes. Toki bondsai at- 
nesza 2į£% nuoszimczio. Ui! 
kiek perkama bondsu, isz vi
sos sutaupytos sumos, ant tiek 
susimažina visu sudėtu pini
gu suma ir taupytojas 
dauginus taupyti, pridedamas 
prio likusiu pinigu pakol su
ma vėl pasieks $2500. Krasos 
bondsai porkeieziami ant pini
gu su pareikalavimu sulig pa
žymėtos sumos ir kiek pripuo-

gali

la nuoszimczio.
Paaiszkinimai.

Reikalaujant platesniu pa- 
aiszkinimu apie krasos taupy
mo sistema, gailina gauti kiek
vienoje krasoje, arba atsiszau-

, Postai 
Savings System, Washington, 
D. C. .

HARRY B." WW ;
•^i^VirežHHSlfar 
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KAIP ISZRODO NIAGARA FALLS VANDENPUOLIS
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ŽIEMOS LAIKE.
Norints Niagara Falls vieszpatauje pasiūtiszki szalczei 

(isz Kanados puses) bot taji stebėtina ir milžiniszka vanden- 
puoli, didžiauso ant svieto, atlanko lukstanezoi turistu (ke
leiviu) isz visu daliu svieto, pamatyti kaip jisai iszrodo kaip
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Koplyczclc del Suv. Valst. 
konstitucijos.

‘ Koplyczelejc kuria pastato 
Kongreso Knygyne, bus indota 
konstitucije Suv. Valst. kuria 
surėdė pirmutinis kongresas 
Philadelphioi. Atsilankantieji

/h

sveczei galės ja ja matyti kožna
diena.

A

užszala. Paveikslas parodo užszalusi Niagara Falls geriau ne 
kaip galima apie tai apraszyti.

LAIDOTUVES VIENIOLIKA UŽTRUCINTU YPATŲ.
Szituoso grabuose randasi lavonai 10 dideliu ypatų ir vienoSzituose grabuose randasi lavonai 10 dideliu ypatų ir vieno kūdikio kuris guli 
vienam grabe su motina. Visi mirė valgydami už t ručiniu szebelbonu ibtesziiri&iidL

b ko pietų'namo pas Reinhold Garbner, mieste Albany’ Oregon. Pamaldos deb-visu -
atsibuvo vienoj bažnyczioj.
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