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Nemalonus pranasxaviir d ant 
salo meto per inspetoju 

atejtics.
York, Pa. — Lee J. Spang

ler, nuo keliu metu užsiimdavo 
inapejimu atejtics ir pranaszy- 
ptoms, isz kuriu daugeli iszsi- 
pilde o kitos ne. Ant szio meto 
jisai pranaszauje sekaneziai:

“Paskutinios dienos jau pri- 
iartina, ant svieto užejs bai

tus atsitikimai, szi gentkarte 
nosistenge būti iszgialbetais, 
todėl pražus ir nematys dan
gaus. Grafteroi bus dideliam 
pavojuje, nes nuo ju visas tur
tas bus atimtas. Politika per- 
f įmainys ant kares, darbinin- 
hiszka partija paims in savo 
rankas prezidento iszrinkima. 
Prohibioije gaus gala, nes dar
bininkai jaja paskandys ir ve
li atgaus gera aluti teipgi ka
pitalistai gaus gala. Terp vi
sokiu tikėjimu pakils bažnyti
ne kova, ant galo pasiliks Su
vienyta Bažnycze. Visos euro
pines vieszpatystes bus numes
tos, bet Japonija kovos su dre
bėjimu žemes kuris isznaikins 
visa juju žeme ir dings gilumo
je mariu — tas pats atsitiks ir' 
* n Angliję, nes tai abi salos. 
Kaizeris užkariaus visa Fran- 
ėijė. Badai, amarai ir drebėji
mai žemes duosis jaust po vi- 
wi8 dalis svieto. Terp žmonių 
ir fczeimynu pakils dideli nesu
tikimai ir neapykantos. Saule 
užtems, mcoulis. bus. raudonas
< || JU*1“ <» i'

o Žvaigždes nupuolines isz 
dangaus .. kuris 
kaipo kraujas. ’ ’.

Ka, ar nebaisi musu atejtis?

persimainis

liet susiraminkim, nes ant svie
to nėra to žmogaus kuris gale- 
ta inspeti kas bus rytoj. Toki 
Hspejimai tai panaszus in či
gono burtus ir inspejimo atej- 
(ies.

Dideles ugnes visur.
Philadelphia. — Kingham 

Provision Magazinas ant Eight 
j r Callowell sudegė, aplaikyda- 
ma blcdes ant $100,000.

Pittsburgh, Pa. Trileka 
'-’cimynu vos iszsigialbejo isz 
tntno kuris sudegė Home- 
? trade. Bledes $130,000. fe IP w fe at •’ Mount Carmel, Pa. — Mics- 
iflije Brady sudegė keli namai 
kuriu verte isznesze ant $10,-

Kano, Pa. — Ugnis sunaiki
no Temple teatra, padarydama 
b'edcs ant $200,000. Asztuoni 
ngnagesiai likos sužeistais. Na
mas prigulėjo prie Masonu 
drauguves.

Pittsburgh, Pa. Keturi žmo
nis sudėgo degancziain namenis sudėgo degancziain
Etna, kuris užsidegė nuo alio- 
jiniaus pecziuko. Viena isz su
degusiu pažino kaipo Andriu 
Pabik. Visi tame laike miego
jo-
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Iszmote du vaikus isz boksrto 
paskui pati szeko žemyn.
London. — Motcro turinti 

apie 35 metus, nežinomu badu 
gavosi in bokszta Westminster 
katedros kuri turi 280 pėdu 
angszczio, iszmeto savo du 
vaikus per langa po tam pati 
iszszoko nukrisdama ant uly
czios szale vaiku. Niekas nepa
žino moteres ir isz kur jiji pri
buvo. Nelaimingu visi kaulai 
suteszkejo.
11,480 moterių turinezios dau

giau kaip po 80 metu.
Paryžius 

siirasza gyventoju, tai Pary
žiuje randasi 300,000 moterių 
'daugiau kaip vyru. Bet isz 
skaitliaus 15,600 ypatų kurios 
turi suvirszum po asztuones 
deszimts metu yra tik 4210 vy
ru o moterių 11,480.

Ketureszdeszimtas

mokslo.
Chicago. — J. W. Crabtree, 

sokrotoris sklypinios apszvie- 
tos draugavęs, apreiszke, buk 
sklypas iszdave aut mokslisz- 
ku tikslu pracjta meta pusant-
ro bilijono doleriu. Žmonis ru- 
goje ant dideliu padotku ant 
mokslniniu, o bet iszduoda kas 
metas ant tabako arti tris bi
lijonus doleriu, konia du bili
jonus ant kendžiu, o tris bili
jonus ant automobiliu, zobovu 
ir kitokiu pasilinksminimu.

Jeszko didelio turto Balti
more jo.

San Diago, Calif. — 
Mare Preston ir du josios bro- 
lei nurasze gromata pas majo- 

Md., 
klausdami apie palikta turtą 
per jnju gimine barona Balti
more, kuris uždėjo miestą Bal
timore. Kada jisai mirė, paliko 
turto ant trijų milijonu doleriu 
po apgloba miesto.

Prestonai yra vaikai Mares 
Calvert, sesers grofo Baltimo
res kuris mirė nepalikęs testa
mento, bet dabar atsiradus gi
mines kurie dažinojo apie ta 
turtą užves teismą ant aplaiky- 

»mo tojo turto.
Du brolei susitiko, bet 

negali susikalbėt.
Saint Marys, Pa. — Lynn 

Sedgwick isz Eik pavieto, ir 
jojo brolis Olafas isz Harnell, 
N. Y., kurio liemenei suėjo po

ra miesto Baltimores,

>

Isz Lietuvos.
C« 
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Už sužagejhna mergaites žy
das gavo 9 metus1. Užmu- 

szo žydą; gerai nubausti.
Rokiszkis..

kor.) — Gruodžio 3 d. atvyko 
Kaimo Apygardos.teismas. By-
* • ■ > B ■ -M * M a

padūo jdu.. 1922 ni.

fr

das gavo 9 metus.

(“Vienybes”

lu buvo gana indomiti, kuriu 
dvi ežia padūo du.. 1022 m. 
Liepos pi. Abeliuose žydas Jo
sėlis iszžagino train metu mer-

• t lt T- . . 1 liy 'l>

labai neturtinga
gaiį[e (Krivickaite). Motina 

, tai vie tinai 
žydeliai norėjo tuo pasinaudo
ti, nes motinai siūle nemažus 
pinigus. Motina atsisakė pini-
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Mrs. Pagal paskutini

procen
tas visu gyventoju yra vyrisz- 
kos lyties nuo dvideszimts lyg 
ketures 
žiaue.

deszimts metu am-

Pi 35 METAS •
»» .......... .»iiw*i' * fiWmįMiiiii^iii«|wii ui i, 'i n iąįi

ISZ LIETUYISZKU 
KAIMELIU.

į Aurora, III. — Poni Bronis- 
Į lava Lukovskicne aplaike liud 
i na žine isz Lietuvos buk josios 

sesute StanisJova.Sataite mirė 
( 18 Sausio, o likos palaidota 21 
’ diena.

Klaipėdoje ir sirgimo .szesziu 
menesiu. Velione turejo'35 me
tus amžiaus, paliko dydeliani 
nuliudimia tėvelius, tris sese
ris ir tris brolius, — viena 
sesere Bronislova czionais. Pa
ėjo isz Plunges parapijos, Vai
nutu sodžiaus arba kaimo.

i Po sunkei operacijoj
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nesimatymui per septyniolika 
viens

Ji s?Pl>ri 
motu, negali susikalbėt 
su kitu. Lynn gimė Szvedijoi, 

angliszkai, o Olafas 
ir kalba szvc-

ir kalba
gimė Chicago 
diszkai tiktai.

Po užgimimui Lynn, tėvai 
atvažiavo in Chicaga kur Ola- 
fas gimė paskiau. Po tam tė
vai sugryžo in Szvcdije pasi
imdami su savim Olafa o pali
ko Lynna pas gimines.i

Ęutu labai brangi pautiene.
New York. — Colgate uni

versitetas ana diena pirko di- 
nosaro kiauszini už kuri užmo
kėjo 5,000 doleriu. Tasai kiau- 
szinis badai turi milijoną metu 
senumo ir yra vienas isz dvido- 
szimts penkių kokius surado 
jeszkotojai senoviszku užlieku 
Gobi, Mongolijoj. — Brangi 
butu pautiene isz tokio kiau- 
szinio.
Vienas užsitrucino, trys serga 

nuo valgio.
Pittsburgh. — Nuo užtrucin- 

to valgio įniro 12 metu Ilcnri- 
kis Jankowski o du broliukai 
ir sesute pavojingai apsirgo. 
Kada motina inejo in vaiku 
kambarį, rado Henrik i negyva 
o kitus baisci 
Visus nuvožė
Szemyna gyvena 
Pdttsburgo.
Kompanijos stengėsi suardyt 

anglekasiu unije.
Scranton, Pa. — Rinalda Ca- 

ppellini, anglekasiu preziden
tas isz pirmo distrikto, užme- 
tineja anglinėms kompanijoms 
buk stengėsi suardyt angleka
siu iinije.

Cappellini sako buk kompa
nijos pargabeno ’daug darbi
ninku isz kitur, kuriems davė 
netikras mainierskas popioras, 
idant platintu terp darbininku 
neužganadima, visame kliudy-

vaitojenezius. 
in ligonbutia.

Etna, arti

gus priimti, ir žydus buvo pa
tupdytas in kalėjimą. Dabar 
gi teismas priteisė jam 9 me
tus sunkiuju darbu kalėjimo. 
Mergaite tris menesius gulėjo 
ligonbuty ir tik gero gydyto
jo pastangomis 

mirties.

NAUJA LEKIOJAMA MASZINA HELIKOPTER.
Szita nauja lekiojimo maszina padirbo Pcscaras, francu- 

zas, ir turėjo pasekminga iszbandyma Tssaje. Maszina pasi
kėlė staezei in viražu ir radosi ore per devynes minutas. Ara-

J

Kas isz to dydelio turto kad 
isz jojo nepasinaudoję.

Rymas. —Nesenei mirė czio
nais grofas Gaetane Bonoris, 
kuris gyveno pats vienas palo 
ciuje Manina, in kuri niekas ne 
buvo inlcidžemas laike jojo gy
vasties, iszskyriant jojo seno 
tarno. Apie ta žmogų kalbėta, 
buk turi neiszpasakytus turtus
ir tik po jojo, mirezėi adminis
tratoriai persitikrino kaip tur
tingu jisai buvo.
milijonus bumaszku 
palociu, kėlės dideles skrynes 
auksiniu pinigu, o vienoje ra
dosi brangus ir 
žemeziugai. Vyduris palociaus 
buvo papuosztas kanuopuikiau 
se su paveikslais 
liu svieto.

Grotas 
pricsz mirti paaukavo 
milijono doleriu (!!) del apleis 
tu vaiku priglaudos. Visa savo 
neapskaitoma 
Apasztaliszkai Kongregacijai 
arba po popiežiaus kontroles.

Rado jieje 
po visa

senoviszki

isz visu da-

Bonoris nesenei 
puse

turtą paliko

i szs i gelbėjo 
nuo mirties. Antra byla — 
1922 m. Liepos men. Galinis ir 
Dudonis, gryždami isz vakn 
ruszku volai nakti, pamate ant 
Kamajų viesžkelio žydą su ve
žimu kviecziu, Isz žydo atėmė 
pinigu apie 12,000 markiu ir 
norėjo nueiti; bet žydas pra
dėjo szaukti “geyalt”, todėl 
minėti jaunikaieziai sugryžo, 
lazdomis užmusze žydą, ir pa
karojo po samanomis, o kvio- 
czius moto ,in netolimus ru
gius. Sausei patekėjus žmones 
rado žydą užmuszta. O minėti 
jaunikaieziai taip buvo sąžines 
kankinami, kad tuojaus ju isz- 

parodė ju 'kaityto-
Tardant prisipažino kaltybėje. 
Dudonis gavo 18 metu, o Gali- 

G alinis

vaizdą

tarybos,

Argi surastumet kita toki 
vagi?

Saint Paul, Minn. — 
kuris mokėjo inejgos padotka, 
bet kuris “niekados ncapvogi- 
mtjo varginga žmogų ne nesu
žeidė savo gyvastijc” likos su
rastas czionais. Su savo inejgos 
r.ipartu, nusiuntė jisai groma- 
ta del rinkėju padotku kurioje

“Mano darbu yra, api-
į'leszimas kitu .nakties laike, 
bet nesisarmatinu to pasakyti, 
nes savo gyvenime nenuskriau
džiau joki žmogų ir neapiple-

Vagis,

raszo:

tziau vargszo. Mano pravar-
dos niekam negalite iszduoti 
uis Tokios yra tiesos ir turite 
i1 yiii alftRiyhojo- ’ ’. Vir*

tu ir sukelinotu sti'aikus.
Dabar unijos virszininkai 

iszsiunte in visus lokalus kad 
iszsznipinetu visus tokius ne
pažystamus darbininkus kurio

iz inį>kai laikys slaptybėje jo-
pravardę ir neiszduos pali-

turi popioras, kokiu budu ir 
kur taisos netikras popioras
aplaike ir kaip .ilgai tokis dar
bininkas yra apsigyvenias

• I Ameriko. .
a».« > ■ -** «*■ h
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Sviotino Liga pripažino Len
kams tiesas prio Klaipėdos.
Genova, Szvaicarijo. — Ame

rikonas, sudže Davis, pirmse- 
dis komisijos Svietincs Ligos 
kuri apsvarstinejo nesuprati
mą terp Lenku ir Lietuviu kas 
kiszasi apie Klaipeda, pasako, 
buk Lenkams priguli tiesos 
prie Klaipėdos pristovos. Da
vis sako, buk Lietuva kaipo 
mažas ir silpnas sklypelis ne
privalo bartis su savo kaimy
nais ir privalo sutikti idant 
Lenkai turėtu tiesas naudoji
mo taja pristova pagal nutari
mą Svietincs Ligos.

nis 12 metu kalėjimo, 
buvo tik 17 motu.

Tai ka padaro musu paju
kusios patamsiu vnkaruszkos. 
nio 10,749 asm. Iszvykusiu — 

Žengia atgal.
Eržvilkas. — Sulyg nutari

mo tarybos panaikinti visos 
kareziamos, du metu gyveno
me ramiai; bot sztai susipra
tusioms iszejus isz
tuoj duota leidimas Moziute- 
rienei atidaryti neva vieszbuti 

gėralais 
(tikrai kareziama) ir prasidė
jo nežmoniszkas gerymas, 
pesztynes, szauksmai; kai ku
rie jau nuszalde sau rankas ir 
ausis. Per Tris Karalius pra
gėrė apie 3000 litu, o szauk, 
kad nėra pinigu, ir reikia su
mažinti iszlaidu mokykloms. 
Sarmata Eržvilko tarybai: 
vietoje pažangos, žengia atgal.

Didele ugnis.
Vilkaviszkis. Sausio 11 d. 

apie 10 vai. vakaro, turgavie
tėj kilo didelis gaisras. Ugnis 
apėmė lubas ir visas namas 
pradėjo degti.
nieko negalėjo padaryti, nes

su svaiginaneziais

nežmoniszkas

o szauk

visas
Gaisrininkai

Rapartai isz Ber-

Trockis ejna prieszais Moskvos 
komunistus.

London.
lino pranesza, buk Trockis ke
tina nusiunsti savo kariumenia 
ant komunistiszkos traices, ku
ri turi po savo ranka visa 
valdžia. Vaiskas bus iszsiuns- 
tas už trijų sanvaieziu skait- 
lidje szimta tukstaneziu vyru. 
Komunistu partija Maskvoje 
teipgi nesnaudžo, nes ketina 
pastatyti 100,000 vaisko ant 
pasiprioszinimb Trockini. Ba
dai jau insiraszo 81,000 darbi
ninku in taja armije. — Dabar 
soviatai pradės ėstis terp sa
ves.

etui minimum !>i< «■>■■■*

. Anb dydelio pasažierinio
> elektrikos 

jog galema butu apszviesti 
miesteli su 70,000 gyventojais.

laivo tiek padaro

ju maszinos buvo užszale. Pi- 
liecziu pagelba. Gaisras buvo 
likviduotas.

Suymti piktadarei.
Radviliszkis. Pricsz Kalėdas 

Radviliszkio stotyje buvo isz- 
plesztas vagonas su prekėmis. 
Pavogta kelios dėžės su valgo
mais daiktais ir siuvamoji ma- 
szina. Padaryta apie 1500 litu 
nuostoliu. Vietiniam geležkc- 
liu žandarui Poleikiui pasise
ko piktadariiis susekti ir suim
ti. Jie yra: Mikas Bukontas, 
Antanas Burba ir Vincas Pa- 
kalianka — visi sulenkėjo lie
tuviai isz Radviliszkio mieste
lio. Pavogtos prekes buvo su
rastos pas Bukontą, kai-kurios 
paslėptos po grindimis, o kitos 
inmurintos in pecziu. Piktada
riai dabar sėdi Sziauliu kalėji
mo ii’ laukia teismo, o žandarai 
Poleikiui' už pasekminga ju 
susisokima duota 100 litu do
vanu.

I
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Tamaqua, Pa. — Panedelije 
po piet No. 11 kasiklosia per 
nupuolimą akmens 
muszti trys anglekasiai: Owen 

Lukoszius Monala ir 
Jurgis Tiszko abiidu isz Kol- 

idales yra vedia su szeimynoms. 
i Ant nelaimingu sugriuvo dau-

Girtuoklyste priežaste daug ’

dinasi'Helikopter ir pasikėlė nuo žemes staezei, ne taip kaip IJilon, 
arooplanas kuris turi pirma insilckti ant žemes ir po tam isz- 
kvln in viražu.

Ginkluoti būriai.
Vilniaus 

kraszte pastaruoju metu privi
so daug ginkluotu buriu. Ne- ___ __ „____ o_____ _____
senai toks būrys užpuolė viena gyvena sodžiuose, žeme prasta 
miesteli, kur padaro daug pas 
triukszmo ir iszsivarc 
lenku milicininku. Sausio 13 d 
tarp Uszos ir 
(Naugarduko vaivadijos pasi- priežastis — girtuoklybe. Czia 
rodo kitas baurys, kuris irgi ji giliai 
iszsivaro isz pasienio punkto 
kelis policininkus. Lenku laik- 
aszcziąi raszo, kad būriai atei-

geli tonu akmens.

likos už-

Vilnius, 22 — I.

Nc-

atsitikimu.
Kurtavenai. Kurtavcnu

valscziujo daugiausia žinoncsy,

pastebimas
pora

• Į < 
Oleknąvięziu

bos 7 milicininkai:

Linksmakalnyje,

na isz. Tatybu Rusijos.
Praszalinti milicininkai. -

Sziauliai. Visame Šziauliti 
apskrityje per Gruodžio mėne
si buvo paliuosuota isz tarny- 

2 už gir
tuokliavimą, 2 kaipo ncatatiii- 
kami savo paskyrimui ir 3 su- 
lyg savo praszymu. Ju vietas 
užėmė 7 naujai priimti milici
ninkai. Per ta pati menesi bu
vo perkelta kiton tarnybos 
vieton 24 milicininkai.

Užkluptas per szunis.
Kaunas,

24 — 1. netikėtai atsidūrus di
deliame dvaro kieme, tapau 
užpultas szesziu szunu.

Apsuptas tokios gaujos gin
tis negalėjau, tik laukiau pa
galbos isz netolimai ka tai dir- 
baneziu dvieju motersizkiu. 
Matydamas jas nesiskubinant, 
pats kreipiaus in jas praszy 
damas apginti mane nuo szu
nu, bet sztai ka iszgirdau: 
“ežia vaikszczioti negalima ir 
nuo szunu neginsime.”

— Supratau, kad jeigu jos 
negelbsti žmogaus nuo szunu, 
tai bo abejo gelbės szunis nuo 
žmogaus. Perspojus moterisz- 
kes, kad iszszaudysiu szunis, 
kaip matant buvau apgintas
nuo ju. Žinodamas, kad už szi- 
toki sauvali palaidu ir be ant
snukiu szunu laikymą yra bau
džiama instatymu, stengiausi 

savininkas tos 
palaidu szunu gaujos. Pasiro
do. įuomi esąs bankininku ir
fabrikantu Vailokaiczio dva-

sužinoti kas

„o.įuomi e
2w?i kantu 
ras.

Dirbo netikrus pinigus.
Ukmerge. Nakti Sausio 19 

in 20 d. politines policijos Uk-

gyventojus 
skurdas, apsileidimas. Visojo 
apylinkėje keliai, tiltai iszire. 
Didžiausia tu vis netobulumu

insiszaknijusi irv ra 
daug in vyksta visokiu negeis
tinu atsitikimu kaipo alkoho
lio pasekmes.

Valscziaus Valdyba stengia-

Girardville, Pa. — Apie an
tra valanda Subatos nakti keli 
jauni vyrukai rado ant uly- 
czioH Motiejų Dudani, badai 
pribuvusio isz Hamiltono, Ka
nados, kuris turėjo supjausty
ta galva. Likos nuvestas pas 
daktaru, kuris apžiurėjo žai- 
dulus po tam nuvedė ji pas 
žmonis kurie nepažystama pri
glaudo. Nedalioje dingo isz 
stubu ir nežįno in kur nusida
vė.

Bi szias blogybes praszalinti, Hudson,
tikslo pa-be t sunku jai savo 

siekti, nes nėra ežia nteligcn- 
tu, kurie galėtu jai padėti. Pe
reitais metais visgi jai pasise
ko atidaryti Kurtavenuose dvi- 
klaso mokykla, kuri (dabar ge
rai gyvuoja.

TRUMPI IR VĖLIAUSI 
TELEGRAMAI.

§ Houston, Tex.—.28 mek- 
sikoniszki kaliniai pabėgo isz 
Blue Ridge kalėjimo, bet likos 
suimti po keliu valandų.

§ Centralia, Pa. — Antanas 
McGinley, likos miszautas ant 
smort per Walter Beck. Vyrai 
susikivirezino ant ulyczios nuo 
ko kilo szaudymas.

§ Girardville, Pa. — Juozas 
Slatys, 36 metu, likos sužeistas 
Hammond kasyklosia ir nuvež
tas in Ashlando ligonbuti.

§ WilkesBarre, Pa. — Le
high Valles 6 kasyklos sustojo 
dirbti. 6000 darbininkai strai- 
kuoje. No visos* kasyklos susto
jo, nes straikas neužtvirtintas 
per virszininkus.

§ Ncay York. Mikola 
Chevonno, likos užgriautas per 
szcszes valandas szulinije ku
ri kasė del kaimyno. Subegia 
žmonis atkaso po sunkiam dar
bui.

§ Centralia, Pa.

v
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•r- Randasi 
czionais pusėtinas skaitlio Lie
tuviu bet gaila kad mažai yrd 
tokiu, ka rainei gj vena. Nėku -

« JI * - - *rios moterėlės kad ir turi ge
rus vyrus, bet girtUokliauna 
ir paleistuvauna. Gaila kad 
cze nesiranda Kliuksu 1___
tokes isztvirkcles iszsmaluotu 
ir iszplunksnuotu. Gerai butu 
kad Baltruviene pribūtu ir 
padarytu paredka.

kurio
■H*

Vasario 22 d.

beniuka
X *

Chicago, —
Lietuviu szeimynoj (919 W-. 
33-rd. St.) isztiko nelaiminga 
mirtis 14 menesiu 
Viktorą Adomaiti.

Nelaime invykusi taij:’ Vy
resnysis brolis iszkelcs vaika 
isz lopszio ir beneszdamas su
klupo ant boilerio, kuri moti
na plaudama drabužiu buvo 
pastaeziusi prie duru. Vaikas 
taip nusiplykino, kad nuimant 
drabužėlius netik odą, bet ir 
kūno dalys buvo nuvirusios.

Pribuvus Dr. Karaliui, buvo 
aptaisytos žaizdos ir nugaben
tas ligoninėn po asztuOniu va
landų vaikas pasimirė. -

Motinos turėtu būti atsar
gesnes su karsztu vandeniu, 
kur yra mažu vaiku.

St. Clair, Pa. — Ateinanti 
Subatos vakara 1. d. Morcziaus 
atsibus didelis balius naujoje 
saloje Lietuviu parapijos. Bus 
juokdare 
Grajis
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mergej aresztuoti dvarininkai
Bogumilas Kulvietis ir 

dar keletas asmenų, 
kaltinami padirbime ir plati
nime Lietuvos Banko bankno
tu. n.

Daug apleido .Lietuva.
Kaunas. Statistiniais davi

niais. Nuo 1923 m. Rugsėjo 17 
d. iki Gruodžio 31 d. isz Lie
tuvos iszvyko užsienin* nil,249 
asmenys., giatvyko. xisz užsie- 
daugiausia in v Latvija, atvyri 
kusiu taip pat isz Latvijos, f

f* V Inz.
Jie visi

“Raseinių Magde.” 
lietuviszka orkestrą. 

Bus taipgi kitoki žaislai. Pel
nas to vakaro paskirtas del ap
mokėjimo darbu tos sales. At-

' llr

llįl

aiastrono-Amerikoniszki 
mai surado nauja menuli kuris 
sukasi aplinkui musu žemo. 
Yra tai jau keturi toki menulei 
arba užgesia svietai.

Ant viso svieto sziadien

<♦

H

t *

Vandasi aukso už devynis bili
jonus doleriu.

Jeigu Pietiniam zVriko 
žmonis toip prasiplatins kaip
sziadien, tai už penkesdcszimts 
motu pasididins baltųjų gy
ventoju ant 4,000,000 o juoduju 
ant 27,000,000.

Prie upes Montreal,* Prie upes Montreal, 12 
myliu nuo Cobalt, Ontario, Ka
nadoj, Angelus Clomensas su
rado szmota sidabro sverenti 
3,200 svaru kurio verte jvra 
$20,000.

šliaukykite visi. Pradžia 7 va 
landa vakare.

Gilberton, Pa. — Soredos va
karu atsibuvo puiki vakariene 
Szv. Ludviko parapinio koro.

— Scredojo likos suriszti 
mazgu moterystes naszlo Lud- 
vika Urbanavioziene isz Tur
key Run su Waltoriu Morris 
saluninku.

— Kokis tai žmogelis atsi- 
sedias in karuka Girardville 
buvo apsvaigintas ir užmigo.
Gal ir butu užinifcįaė^
žiu, kad ji nebūtu'hii'emih‘ GiE; 
bertone kur daktaras ji adgai- 

H vino.
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Popiežius atsisakė pripažy- 
ti bolszevikiszka valdže isz 
priežasties bjauraus pasielgi
mą su katalikais. O bet neatsi
sako bolszevikus suszolpti pi- 
nigiszkai kada Rosijoi viesz- 
patavo badas.

Praejta Kovo menesi (i>ra- 
•jta meta) bolszovikai suszau- 
le pralota Kutkevicz

teipgi nutoi- 
bet

d

t

biskupa (’zeplak
se ant smert
bausnie ant deszimts metu ka
lėjimo.

o arči

permaino

Garsingas angliszkas profe- 
soris sako, buk dangiauso ne
supratimu kilaneziu terp poru 
yra už maistu kuri nemoka ge
rai pagamyt. — Gera gaspadi- 
ne tai kaip auksas. Jiji stengė
si savo vyrui pagaminti 
skanei o
le randasi, ten ir pakajus viesz- 
patauje. Nekurios moterėlės tai 
numeta vyrui kokios “baln
uos **
na ir žmogelis turi but i nžga- 
nadvtas.

valgi
kur tokia gaspadine-

kokios 
arba maistu isz dinerkiu

»♦ pricszais tebyria 
st engimą nuversti

».i..Hq^i» » i........

Vtfkietijoi prasidėjo teismai 
buvusio generolo Ludendorfo 
ir devvniu kitu kariszku vadu 
už “zdroda 
valdžia ir
vokiszka republika o in josios 
\ ieta vela pasodyt ant sosto 
kvaila Viluka, bet viskas iszsi- 
Jave ir buvusieji kaizerio ber
nai pakliuvo in slaistus.

I ’roiesorei
jos ir Anglijos Muzejaus kurie 
jeszko senoviszku užlieki: Ur, 
atrado 
Verszi o.

isz Pcnnsvlvani-•r

Auksiniomaitinami
apie kuri apraszyta 

hiblijoi knygoje Danielio, yra 
Nebnchadnez-tikrai palovius 

zerio.
Danielius apie tai apraszo, 

kaip trys jauni žydai atsisakė 
garbyt Auksini Verszi, pasta
tyta per ta ji karalių, už ka li
kos uždaryti deganeziam pe- 
cziuje, bet po atidarymui žy- 
delei iszejo gyvi.

.Jcszkotojai atrado taja vieta 
kur tikisi surasti daug akyvu 
daigtu ir brangenybių.

Pasirodo, kad nuo Liepos 1, 
.1923 iki Sausio 1, 1924 Lietu
viu atvyko in szi kraszta 1,970. 
Daugiausia atvažiavo anglu, 
būtent 164,961; vokiecziu 97,- 
566; italu 49,000. Amerikonai 
džiaugiasi, kad dabar daugiau 
atvažiuoja “nordiku” rases, 
lies ji esanti geresnio kraujo.

*1 -.... . I ' *

Knygvedis tautiszkam kny
gyne Paryžiuje, peržiurineda- 
mas senas knygas ant lentyniu, 
užtiko dežukia (grabeli) ku
rioje radosi 
Badai tasai grabelis radosi 
knygyne nuo 1778 meto, apie 
kuri visiszkai užmirszo. Grabe
li atida ris ministerei 
los tomis dienomis.

Voltair buvo iszmokytas per 
jėzuitus isz jaunu dienu, po 
tam pasiliko garsingu francu- 
ziszku rasztininku.

Gyvastis baigėsi su mirezia 
kūno, apie amžina gyvenimą 
duszios niekas negali užtikryt, 
1eip tvirtina ir tiki garsingas 
Tamoszius Mdisonas, kuris ne
žino kuom yra dusze ir isz ko 

jisai, buk 
atsira-

atvažiavo

szirdis Voltair’o.
grabelis

apszvie-

M

ji ji susideda. Sako 
ž n i og i szk as gy ve n i m a s 

<lo ant szio svieto panaszei kaip 
atsirado ant žemes elektrikas 
isz saules.

prilygini

proto...

< i kuom

Pikturna galima 
prie t uom laikinio iszejimo isz 

Kuom mažiau gauna
me taji staigu sumiszima tuom 
geriau buna <lel mus,
mažiau inpuulame in piktumą 

sveikesneis busime. Ne 
toli tasai uuejna, kuris iszver- 
damas savo piktumą ant savo 
artymo, pats save tuom skriau- 
džc. Senas priežodis kalba: 
“Nenupjauk sau galvos jeigu 
tau skauda,” arba ”Nepadeg 
sayp gĮ’inczios idant užpykini 
mcįuli/*

Pažinojau žuiogu, kuris pra-

t uom

arba

dėjo giart todėl, kad negavo 
merginos, kuria mylėjo, vieto
je parodyt merginai savo gera 
būda, tai pasirodė, jog yra 
kvailu. Kvailiu reikėtų pava
rtyti ta, kuris norėdamas spjaut 
ant savo veido, nupjautu sau 
uosi. O bet panaszei pasielgė 
Tarnas Karsztis. Užpykęs ant 
savo pono ir aplaikes gera isz- 
barimn nuo jojo, pamoto savo 
(liūsta ir nelekiąs uždarbio, da
bar keneze pati ir vaikai. — 
Tingine buvo ir Rože kaip pati 
apie tai persitikrino. Vietoje 
laukti pabarimo nuo savo po
nios už koki tai prasižengimo 
kaip jiai tas prigulėjo, tai pati 
padėkavojo už tarnysta. Tokiu 
budu neteko gero dinsto, ku
riai užvydejo jai kitos tarnai
tes. — Senas Baltrus pats sau 
pripažino, jog yra kvailys, už 
tai kad užpyko ant kunigo ku
ris pasako gera pamokslu kuri 
Baltrus prilygino prie saves ir 
dabar ne ejna in bažnyczia 
klausyti kito pamokslo. Pats 
ant to dangiauso nukentėjo, 
bet kas ne nori klausyt savo 
sveiko proto ir užsispyrinoja 
kaip tasai asilas, del tokio nė
ra jokios gyduoles.

Nedaryk niekados 
jauti, jog
mas. Tegul piktumas karsztnu
lio buna del tavos prasergeji- 
mu: jeigu tave kas neteisingai 
bara, stengkis
Nekarta žmogus pats sau yra
kaltas per staigu 
gailesį tokio pasielgimo 
visa savo gyvasti. Kur piktu- 

per duris, tonais 
iszbega per langu iszmintingu-
mas. Karsztnulis palengva ap- 
simalszina ir atvesta isz piktu
mo ir apsimalszina, 
jam vela prides uosi ant veido, 
jeigu nupjauna laike piktumo? 
Gailestis atcjna po laik! teip, 
atejna lik karta, bet tensis per 
visa gyvasti. Piktumas atne- 
sza žmogui daug daugiau ble- 
des, ne kaip priežastis tojo pik
tumo ir užsikarszcziavimo. 
Piktumas atidaro musu lupas 
o uždaro ausią, uždegė szirdi, 
slogina iszminti o protą per
maino ant pasiutimo. — F.

tave
to, jeigu 

apėmė piktu-

būti malszum.

užpykima ir 
per

mas mejna

lie t kas

GERA PROGA PIRKTI 
FARMA.

Su visais gj 
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 
akeriu užsėta kviecziu, 1 akie- 
ris apsėtas straberiu. Akmeni
ne 5 kambariu stuba. Medines 
kiltos, 4 vi^ztinikai. Labai ge
ras szaltinio bėgantis vanduo. 
Arti vaikam mokykla. IV2 my- 
le iki geležinkelio stoties, V4 
mvlios iki krautuves ir kareze- o'
mos. Priežastis pardavimo va- • • t*. •« -r • -t • I

yvuleis ir pada-

1Z

žiuoju in lietnva. Viskas sykiu 
tiktai $5,000. Inmoketi galima 
$3,000 reszta $2,000 ant leng
vai iszmokejimu. Norintiems 
pirkti klauskite informacijos 
per laiszka o daugiau suteiksiu 
kožnam. (F.March21

Chas. Yamuszis
žlibu r t us, Pa.K. 1). No. 1

KAZCJNO

GUMBO-KŪRA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagalba nuo Gumbo, 

Skaudėjimo po
pagelba 

Patrūkimo, 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka 
Sutaisyta Kazuno Aptic- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksuko. 

importuojamo isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykito o atlaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. J ar d in St. 

SHENANDOAH, PA.

Teipgi

JI’1!

laszu, aliejaus ir t.t.
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PILOZOPUE 
NIRBIRIO.
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Asz tinkinu, jog 
ant szio svieto jeigu 
turi kelis tukstanezius doleriu 
banke ir terp prieteliu nudavi- 
net skupuoli ne kaip būti nuo
gu kaip turkiszkas szventas ir 
būti geru del prieteliu.

I* "W M

Ana diena Szenadori
kau ant st ryto Petru Statiniu 
kuris keikc kaip visi 
Užklausiau jo ka jisai teip kei 
ke, o jisai sako 

labai
“Ar tu Piteri nc- 
dvasiszkoji ypa- 

0 jisai man ant to:
priežaste
’’ Asz jo 

galėjo atsi- 
iszajszkino:

goriau.se 
žmogus

suti-

velnoi.

“ Kunigą, 
nusistebėjau

o jisai 
Kunigą? 
klausdamas: 
žinai, jog tai 
ta?” 
dont ker, jisai yra 
visos mano nelaimes, 
klausiu kaip tai 
tikt? O jisai man 
“Da tu manos klausi? Ar tu 
nežinai kad jisai : suriszo mano 
su mano sonia, su kuria man 
baisus gyvenimas, jog ir pek
loje nebus arsziau.” 
nau sau o kad jisai yra rait, ir 
nuėjau tolinus. # t *

Kožnas dalykas turi dvi pu
ses; panaszei 
kurios yra geros del kokio 
daigto, o daugelis isz juju vi
sai ant nieko.

♦ )

( 4 A j

Pa m i si i

i su boboms. Ne
geros

# M *

Viską galema permainyt už 
doleri, net ir karszcziause mei
le. Bet doleris neužims vietos 
meiles del tėvynės ir tosios nc- 
permainvHi kad ir laistytum.

4 * w

Visi žalnierei isz Australijos 
ka tai faitavosi
karėjo, aplaikc nuo 
atizus ir didelus lotus, kada su 
gryžo namo. Bet musu ameri- 
koniszki bojsai gavo daugiau 

visokiu pramisti ir
daug yra purauzese.

paskutinėje 
valdžios

— dau <r

Tiejei vaikai kurie netiki 
in Kalėdini Dneduka, tegul už 
klausė savo tėvo, kurs turėjo 
jam užmokėti už visokius pre- 
žontus.

4* "M

Vis daugiau randasi tokiu 
sporteliu kurie myli daugiau 
bueziuotis ne
Priežastis to yra, jog bueziavi- 
mas daug nekasztuoje, o kada 
apsiženiji, tai kasztuojo tau 
per visa gyvastį sunkus dar
bas. Aj bet jur laif.

kaip ženvtis.

> # *
«

Kad tu žmogeli teip ilgai ej- 
tuin inmokslaine pakol tau vi
si plaukai iszbyrctu isz makau 
les, arba tave uždarytu in krei- 
zi auz, tai tiek nežinosi, kiek 
iszmoksi per du metus po ap- 
siženijimui. Visi vyrai vis ru-
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STEBUKLINGA
TOBLYCZIA.

SERGANTI ŽMONES;
■** '■ M' 1,1 *• " »i i ' fr*- ■ r

KREIPKITĖS PRIE DR HODGEN9
j

privalome

am ar t

gojo ant savo bobų, bot tosios 
zberoznikos yra musu geriau- 
seis mokytojais ir
jeises guodot. Asz tik tiek pa
sakau, jeigu nori būti
žmogum, tai upsižonyk, o boba 
tavo isziriokys proto. —

# •* to

Jeigu tiejei visi szovinistai 
ir reformatorei norėtu palong- 
vyt žmonim, tai duotu jiems 
daugiau laisves. Dirbtu sunkei 
idant iszkykit taja krejzi pro- 
biszion ir tokiu budu iszgial- 
bet gyvastį daugeliams citizi- 

, kuro užsitrucina su

♦Tu bet!

kuronams 
munszaine.

tai turite

♦ < 44

Sej, ar jus žinot, jeigu nori
te gautis in dangų, 
pirma numirti. Tas pats ir su
divorsu. Norite turėt divorsa, 
tai pirma paimk boba.

* * *

Priežodis sako— ka Dievas 
sutverė tai no duos badant. — 

fain, bet pabandyk 
neužsidirbti

o pa matysi ar
ant 
tai

Al ra j t, 
tik žmogau 
duonos, 
fain priežodis. Lietuvoje daug
kalba iszmintingu priežodžiu, 
bet czionais, tai krienines mįs
les. — Ka jus ant to pasakysit ? 

Af #

Nomislinkito mieli prietelei 
jog viltis (nodieja) tai yra 

tinginystes? O no! 
kuris 
Jisai 
mano 
vilti 

ir paliks 
jam savo turtą. Sanovagpnas 
turėjo rail, ba dabar važinėja 
vartainabiliuje, o 
mas per visa savo gyvastį ant 
szmotelio duonos 
pralobimo, lyg sziai dienai tu
riu vaikszcziot pekszczias. — 
Argi tai ne ftines, jogdaugelis 
žmonių turi daugiau gilukio ne 
kaip proto. — Every taim, 
sziur!

viltis 
priežastis 
Asz turiu pažystama 
sziadien yra riez man. 
buvo labai leizi kaip 
kacinas, visados turėjo 
jog jojo dode mirs

asz dirbda-

su vilczia

— Every

J urs truli
Džim Nirbir

Naujos Puikios Maldaknyges.

Ka tik aplaikemo labai pui
kiu Maldaknygių.

Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos skurineis apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf

KVITU Knygai* Draugystėm* <e> 
iszmokejlmg >lalgv ligenla 
mg - n * S0c

K f IT U Knygele Draugystėm*, de' 
Kaslerlau* nog sudėtu pinigu am 
susirinkimu ....... ftc

W. D. ■OCZKAUBKA8-CO., 
UAMANnv rrrv p*
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

*—***♦—

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

Drucziaa Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
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Laimėtojas Bok dovanas.

Tūkstantis Naktų
O irViena gį

f 
K y

V

A

‘Tūkstantis
už kuria tariu

Gerbcmasls Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu eltmczlamoB 

mano vardu knyga 
Noktu Ir Viena”
ezlrdiuga aczlu Ir lobai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Noktu ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngoldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Asz visiems link^cziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 

n 4 Jei < v* tTLivArt** tina

*wruk8tantlB

Tūkstantis Naktų ir Viena” gos ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrszti ir visokį rupespzUl nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba* A. ŽOKA9,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czokiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA. ., .

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonoms labai patinka. Teipgi galima

jyl Mn
i

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50
W.D. B00ZKAU6KA8 , CO; MAHANOY OJTY,P  A
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Senei, labai senei! galingas 
pastanavijo 
ant garbes 
paliepimu 

niekam ne buvo vale prisidėt 
prie statymo norints su vienu 
skatiku, ba norėjo pats pasta
tyt ir d/asei priesž žmonis pa
sigirt jog jisai pats pastate.

Atsitiko pagal jojo prisaky
mo! Po keliu metu, stojo baž- 
nyczia, kokios lyk sziol niekas 
ne buvo mates. Po pabaigimui 
bažnyczios, kunigaiksztis lie
pė inmuryt didele murmurine 
toblyczia ant kuriuos liepe pa- 
rnszyt didelom auksinėm lite
rom savo pravarde kaipo vie
natinis fundatorius tosios baž
nyczios.

Po naktei visi 
ne mažai kada paregėjo vieto
je kuningaikszczio vardo, bu
vo vardas pažinstamos mote
ries. Kada apie 
kuningaiksztis labai perpyko. 
Liepe isztrint pažinstama var- 

isznaujo paraszyt.
nnkte vela tas

kunigaikszcztis 
pastatyt bažnyczo 

I Dievo. Pagal jojo

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MATTAKOY CITY kožna Utarnlnk* 
110 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandom 0 ryte Iki 9 vakare. 
RODĄ SUETIK1A RYKAI*

nusistebėjo
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Charles Herbert Levermore 
isz New Yorko, kuris 
$100,000 dovana duota per 
Edwarda Bok, 
geriausio budo kaip 
tystes galėtu g 
jeigu jojo patarimus iszpildy- 
tu. Isz to kilo nužiūrėjimas per 
Suv. Vai. valdže ir dabar yra 
vedami tyrinėjimai.

laimėjo

už paraszima 
vieszpa- 

yvont pakajuje,

tai dažinojo

PADEKAVONES NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

Brangns tamista:

d a o savo
Nes a toj na n te
nata vardas moteries pasirodė 
ant toblyczios. Nes ir treczia 

varda kn n in
to om kartu

nasirode vardas nepažinsta- 
mos moteres.

Dabar 
gaiksztis, jo

karta parasze
I gaikszczio, nes ir

— Frisian 
ežiu prenumerata ant atejnan 
ežio meto, atleiskite, jog trupu
ti pasivėlinau, nes per darbu 
žmogus ir 
mums labai

nustotu

, nes 
užmirszta.

neramu
Butu 
jeigu 

” nustotu szviest p< 
musu pastogių. Turime tiktai 
tada suraminima ir pasilsi ka 
d a jusu laikraszti skaitau, tada 
visi mano nuliūdimai prasi 
sklaido isz mano 
szirdies. Jus žinote kokis nu 
liūdimas spaudže mano szirdi 
Jusu laikrasztijo ir skaieziau 
No. 27— 
nelaimia ka tai Sau Franeisce 

pa ežia už 
i ii k u pa va ( 

merga it i

i < Saule

nubudusio.1

1922 mete apie baisia

Kalit’ornijoi vyras 
musze ir indejo 
maža szoszi.1.1 metu 
mate viską. — Tai buvo mani
vyriause duktė kuri tokiu bai 
siu budu pražuvo. Nuo tos die 
uos 
kada
malszinu.

neturiu suraminimo, ir tit 
skaitau “

A ežiu už puiku ka 
lendoriu. Su guodone.

No. 15274. — Mrs. K.
South bury, Conn.

Aplaikem jusu puiku kalen 
dorių isz ko labai nudžiugome 
atėjo pas mus kaip aniolas isz 
dangaus nes skaitome viską c 
u Saule”
linksmumo, nes Lietuviu musu 
aplinkinėje visai nesiranda, ba 
gyvenai^ ant farmu ir butu la
bai nuobodu be “Saules.” Pri- 
siunskite mums sienini kalen
dorių,
reikalingas. (Iszsiuntem du ka
lendorius, laukite juju.)— Gro- 
mata raszyta angliszkai.

No. 7212. — J. C.
Red Field, Arkansas.

Saule” apsi

mums duoda daug

nes del f armor io labai

kunin-susiprato
g tai turi būti vale 

didesnes valdžios, užsistanavi- 
io, liepe atrast mot ere kuriuos 
pravarde buvo ant toblyczios 
ir atvest priesz ji.

Kada persigandus motore 
stojo priesz kuningaikszti, ta
sai tais žodžeis atsiliepė in ja:

— Motore, navatnas daiktas 
atsitiko! Praszau tavos vardan 
Dievo, pasakyk man teisybe! 
Ar gi tu nežinojai, jog uždrau
džiau, idant niekas neprisidėtu 
prie statymo bažnyczios?

— Ant tuju žodžiu motore 
nuole in kojas kuningaiksz- 
cziui kalbėdama:

— Atleisk man kuningaiksz- 
ti ir pono * manoi* nieko priesz 
tavo ne užslėpsiu! Esmių varg- 
szc, sunkia dirbdama, uždirbu 
vos ant užsilaikymo. Paczedi- 
nau viena skatikėli, norėjau ji 
patikau t del statymo
^zios; nes bijodama tavo rūsty
bes, nupirkau už ji 
no ir numecziau 
kurie vežo akmenis prie staty
mo bažnyczios. Juk ne peržen
giau tavo prisakymo pone ma
no? a

Kalba vargingos moteries 
kibai sujudino kuningaikszti; 
uiprato, jog Dievas pažino jo
sios gorus mierius ir daugiau 
•tprubežiavo verto josios afie- 
ra ne kaip jojo 
auka. ‘

bažnv-

rvszi szie- 
del jaueziu

milžiniszka

r t.t.

M
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“ANIOLAS SARGAS
Viso* reikalingo* maldo*. Litanijos, 

Puikiai apdaryta minksstaia
.kurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su prlsiuntimu tiktai $1.50 

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

EXTRA! EXTRaFeXTRA 1

Zuikutis laimėjo dovana.
u Peek-a-boo” mažiauses 

zuikutis • ' vr . .a

laimėjo szita sidabrini kielika 
ant parodos naminiu žvėreliu. 
Zuikutis priguli prie Mrs. J.

Peek-a-boo ’ ’ 
visoje Kalifornijoi

Zuikutis priguli prie Mrs. J. 
M. Sherman isz Los Angeles, 
Calif.
GYVENIMAS . SZVENCZIAUS1OS 

MARIJOS PANOS.
Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prijiuntimu tiktai 25c.
< P. BOCZKAUSęĄS.CQ, 

MAHANOY CITY, PA.
W. P. BOCZKAU$1^AS.CO,

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bai> 
berjszki daiktai, preke $3,95. Tai yra 
labai pigiai, nes szio daiktai ma^iause 
yra 
gauni. 
Gvarantuota balborlezka 
Balberiszkas žirkliukes. Szukas, Gera 
diržą ir gera szepetuka. Tie visi daik
tai yra iszdirblmo gero ir kožnas bus 
jais užgančdntaa. Vien balberiszka 
maszinuke yra verta tiek kiek mos 
praszomo už visus daiktus. Tokia že- 
gražiiiamo pinigus, aszykltc ' tuojaus, 
ma kaina mes parduosime tos daiktus 
tik per trumpa laika ir Jeigu norite 
pasinaudoti Isz ‘ szltu pasiulymu tni 
prisiuskite • 25c. del prisiuntimo ir 
$3.95 užmokėsit kaip daiktus gausite 
Gvarantuojamo užganedlnltmi • arba 
nelaukite pel minutes.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave,

verti $9.00. Tik pamislyk ka 
Gera balberiszka brltva. 

muszlnuko.

Vien balberiszka

; Dept, 406 
CHICAGOILL.

DAKTARAS HODGHNS
Phlladrllpbls SpecUdlstea 

Cislneavjaiilu Ir Chronlsska Ut« 
tikit* ton kur esat* tikri kad gMk 

eita tvirta rodą ir atsakanti medlka*- 
llHzka gydimą, per daktarą kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
<;ydima ka aplaikota nuo manos yra 
c v ar an t uotą*

Jaigu osato silpni, nervlatkl ar 11- 
cuotl. nedarykite tos klaidos ka kiti 
e*a padaro, ateikite pas mano ir pan* 
aptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.
‘ Vidurio netvarkos, aptrauktas llo- 
ruvla, užkimimas Ir ssnknmaa po Tai
čiui, gazaL svalffuli*, stlpaumaa oatr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grei- 
•al palengvinti.

Odos Ilgos* Iflzberimal, papueskoo, 
dedervines Ir kitos odos Ilgo* greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

Silpni tyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
hes jus apleidžia? Ar ooato nuvargo Ir 
Lilpnl? Ar stoka* jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta juma pa- 
T.nkllno, Jaigu teip ui matykite au- 
no.

I tfumatlma* visokiuose padėjimu*- 
Le, teippgl tsztlno Ir estyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate aervuotl Ir troto nuodeju, 
L lipni Ir nuvargo, pailso Isz ryto, be 
<iubicljoft, be gyvumo, irotlnat ant vo- 
<oa, silpnos atminties, sarmatlyvt, 
greitai pailstai, pikti, tazbllaakuals Ir 
'szberlmal ant veido, pailsot, uuvar- 
Gausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje. stoka* ea- 
< r gijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydilu kaure, aatasa, 
lusull, užimąs galvojo, trumpo girdo- 
limo, tsztlnlma gerkles (goitre,) krau
to, odos Ir speclale* Ilgas pilvo, Inka- 
>u, kepenų, pūsles, lumbago Ir neuri
tis.

Ateikite gaoslte rodą dykai* Po tam 
iszalszkinsiu kokis skirtumas, goroe- 
ais Ir daug pafelbantls yra mano spar 
ubas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rokom ends votį per 
carslnglauslus Europos Ir Amerikai 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens būna 
kožna Sereda Ir jo ofisas tenala yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo 9 ryto Iki 8 vakare.

Ofieoa valandos

—> —> • — —i —ii — ■

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS |
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ I

INSURANCE AGENTU. |
► *»•<*•»»>• e » am pi esi a**>*»•*

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandenio kelias Lietuvon 
Aquitanja Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitos pers 6d i mas Southampton®.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $102.50 Kares 
Plliava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PiHavoj važiuojant 
iu Soutbamptona ir ten peršąla 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcsiausl laivai pasanlyje.
informacijas apie prekes ir n Ikn- 

(ingus dokumentus del kzkalnu ap 
mokumu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jusu miesto ar apfollnkcje.
CUNARD LINE* 
25 Broadway* 
!lew York

V'!rt Ii

00 — 1

»

/-4

I
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
nlstki visame. Goriausi dol juru 
keUunvs, žinomi d oi gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 

' ant baltai uždengtu stalu. Szel- 
minios, moteres ir vaikai gauna 

>. spcciale patarnavime.
ROYAL MAa STEAM 
L.\

M Bruadwfy«

» ——I

■.II

i"l!

■ui

PACKET COMPACT, fcJi. o
. 1 . I. T

arba pu rietimus a<entna.I arba pm vietiniai agentus. B 4 ■ai

lt

goriau.se
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"Pagal Instatymus.
kieno turėjo kokius tai senobL nusidirbi? Ar ne nuszali?

t

*

h

(Verte Pranas Siūlelis.)

Prie pecziaus tuomet atsi
stodavo pone Pajonczakiene, 
arba Pajenczevska, jau patar- 
pus moteriszke, galinti turėti 
arti szesziasdeszimts 
Jos mažos, 
tolydiniame judėjime, o juda< 
mas galas plonos, raupais ap-

metu.
rudos akys buvo

- — > • • * n

ma, kuris 
ineidavo 
iszeidavo

8 A ULE
•:rii

Ir tartum patvirtinimui savo 
žodžiu, mindžiojo ant vietos 
smulkiomis kojomis ir drueziai 
trauko pamėlynavusia, užries
ta nosiuke.

Tik dalyk, Juozuk^ teisin 
—- primine treczias.

■iiiimi iwm?

sargis ir iszvydo dvi‘tamsoje
f * « . a . J ' . a

baltuojnndzias rankas, kurios 
isz vandens . išzsikiszo ir vol 
nugrimzdo... Vol pas PrancisZ- 
konus ilgu dejavimu sugaudo 
varpas. ■ . ‘

i

8.

i
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Ant. J. Sakalauskas

J
KOKIS BUS VEDUSIOS PO- 

ROS GYVENIMAS UŽ 
KELIOLIKOS METU.

I

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

i*' 1, . „L 1 J"!
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Vyras, (atidaro pamaželi du
ris ir klauso) Ar galiu ineit?

Mergina: (nonamosdama ra-

►

i

ts /z •j
i

■1f
1

Mergina: (nopamesdama 
szymo atsako) Ar didelis strio- 
kas?

V.:—O striokas, 
laukt!

M.:—Jaigu teip, tai ineik ta- 
mista, tiktai palauk kol ne pa-

— Na, na! — kalbėjo už 
dvieju menesiu jaunas gydy
tojas in. serganezia kaline, gu- 
linczia abolnoj kalėjimo ligoą- 
buezio stuboj. — Na, na! szia- 
dien visai neblogai atrodai, už 
kokios savaites 
leisiu.

Sudavė kelis kart per poti.
— tarė

gai!
Juozuks apsininude.
— Kvailys!

jam dalysiu! O ar tu uždirbai 
sziadien ka nors!

— Kaip mama myliu, Juo
zuk! Kad teip laimingai ryto
jaus nesulaukcziau, kad nuo 
szitos vietos nepasijudineziau. 
-— jis teisinosi užpultas, musz- 
damasis in krutino smulkia 
kumszczia, — ar tai no asz pir
mutinis užkabinau ta storuli.

— Matote ji? Pirmutinis! 
O ar no Vituks užstojo jam ke
lia nuo kavines?

— Bet kur tau! — pridūrė 
mažasis. — Ne Vituks, ne!

— Nusiraminkite! Nusira
minkite! Blogiausia, kad Vi- 
tuka paėmė! Vėl senoji pasius.

Teisingai asz — negaliu
ą

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobiliua visokiems 
reikalams.

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

automobilius

M

TiRananra.’W'Z-'m- I
. ' , ' I ‘I* W ‘

Tūlas žmogelis kiek pinigu
I •" t . ’ ' j ■ * ' o "

baigsiu rąszyt artikulu in laik- 
raszti.

V.:—Baigkie poni, ne per- 
šzkadysiu. Asz tuom laik pri
siusiu knypki 
man nutruko.

Abudu tyli, — abudu užimti 
darbu.

M.; —- Jau pabaigiau.
V.:—-Ir asz pabaigiau.
AI.:Tai ko norėjai?
V. :Gali dasiprast, kokis vei

kalas...
AI.:(su nenoru)—Tai tu ne

paliauni mislyt apie apsipa- 
cziavima ?

V.:—Ne.
AI

tave ir ięz-
veidu. Kiti vi- 

neineidavo. Apie 
paskutinius galvodama

t

graužtos nosies, ro^’is tik vuos- 
tinejo aplinkui, 
ko. Toji nosis ir akys laike ant 
vadžių audringus tos stubos 
gyventojus, isz kurios, nepai
sant in gerai uždarytas langy- 
jies iszsiverždavo net laukan 
riksmu ir musztynes atbalsiai. 
Pajenczakiene kelis kart pati 
buvo bausta kalėjimu, kaipo 
vagilka; todėl ji dabar surim
tėjo Ir, mažai rizikuodama, ta
po teip vadinama “aferistka.”

Tokia ypata niekuomet pati 
nevagia. Ji priima ir parduoda 
vogtus daigtus ir laiko pas sa
ve didesni ar mažesni žmonių 
skaitliu, susidedanti isz viso
kio amžiaus 
in “darba” 
dama jiems reikalingus prisa
kymus ir paliepimus. Vaikai 
sunesza vogtus daigtus, o gau
na už tai sriubos bliudeli, arba 
koki nors skarmalu ir nakvy
ne, Kas nieko neatnesza, teipo
gi gauna, apie ka liudyja mė
lynumas ant mažiau gabesniu, 
arba : 
Afęristka imasi už darbo mit
riai ir apgalvojus. Ji ne susi
kompromituos bile kokiu isz- 
sirinkimu, ypacz kaslihk vy- sniego stulpą pradėjo sukti. Ir 
resniu.

Dar tuomet, kuomet pati sė
di kalėjimo (visos aferistkos 
mat pereina ta eile,) insižiuri 
sau jaunesnes merginas, globė
jas! jomis, atiduoda joms savo 
spirguczius, skolina muilą,

ar nesavuos

nius nesusipratimus, dolei pa
naikinimo kuriu kas sereda už
degdavo lempute priesz pa
veikslą Motinos Szvencziau- 
sios, o kas petnyczia priesz Po
no Jėzaus. Bet žemesnioji at
stovai tos pricsZingos valdžios, 
pavieniai paimti, turėjo prie 
Pajenczakienes koki tai silpnu- 

rnatesi isz to, kad 
piktai susiraukė, o 

besiszypsanti, su
maloniu raudonumu ant pir- 
miaus žiauriu 
siszkai ten 
sziuos 
Pajenczakiene dūsaudavo sun
kiai ir rūpestingai ir žiūrėdavo 
ant savo žalios skrynios. Apart 
to dar turėjo viena rūpesti. 
Policijoj žmones keitėsi, o su 
juomi keisdavosi laipsnis veik
lumo ir energijos. Nėra nieko 
pavojiugesnio, kaip toki nauji 
žmones, pakol neapsipranta.

Pas tokias tai duris, vėlyba 
žiemos vakara, sustojo Onute. 
Szaltas vejas pute nuo Vislos, 
szvil pinuti s,

'iI
' "į
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— Baisiai susibaige 
pats sau.

Isztikruju ji atrodo, kad su 
kiekvienu jos pasijudinimu 
girdėsis, aptrauktu suvytusia 
ir prižiuvusia oda, kaulu brasz 
kejimas.

— Prižiūrėtoja! —• atsikrei- 
po gydytojas in moteriszke 
sorgstanezia ligonius. — 
negalėtumėt duoti ligonei ka 
nors stipresnio, truputi pieno, 
buljono?....

Moteriszke pccziais trukte
lėjo ir rankomis skėstelėjo.

— O ka stipresnio? — atsa
ke — gauna arbatos, zupes.... 
ta ka ir kitos.

Gydytojas nekantriai lie- 
žiuviu pleksztelejo. Susilaikė 
vienok ir, atsigryžes in ligone, 
pataiso jai pagalvi.

— Negulėk teip tolydžio — 
tarė. — Mėgink truputi pasi
kelt, pasėdėt ant lovos.

Ji pasijudino, norėdama isz- 
pildjri; paliepima, bet buvo ma
toma, kad jai tas sunkiai se
kasi.

Prabėgantis tanias inkiszo 
galva per pusiau praviras du
ris.

— Ponas virszininkas su ko
kia tai ponia — tarė.

Gydytojas iszsyk susiraukė, 
paskui prasiblaivė, ir pataisos 
balta ranka plaukus, 
prie duriu.

Draugyste artinosi.
— kalbėjo 

mandagiu balsu ponas virszi
ninkas,

k f prašimaine,
Na ir karezema nupirk t už

simanė, 
Nuo kokio tai angliko suderėjo 

j Nupirko ir be laisnu ezin- 
kuot pradėjo.

Kostemeriu turėjo nemažai,

siniane,

kuot pradėjo.

O ir biznis ėjo gerai, 
■ • o v

Ar

in paltą, kuris

f

UatavfoskM Graborlas .

K. RĖKLAITIS
1
lliLaidoja Namirallaa Vaga) 

■aujatafa mada ir mokala 
Tari aagelbuilake amtara.

PrtaUuuatM Drefcaa.Žmogelis buvo gabus 
Ba sztopus turėjo gerus. 

Ir vaikus suaugusius turėjo, 
Tai žmogeliui nieks nerūpėjo, 

Bet didele nelaime užėjo, 
Jojo bobele labai gerti pradėjo 

Po grinezes trankėsi,
Pinigus ir munszaine neszio- 

josi.
, Argi tai ne beda, 

Del visu didele geda 1 

Vaikai matydami, jog negerai, 
In platu Amerika padare 

makalai, 
ka dabar žmogelis padarys, 
Ar da ilgai bizni varys?

ill Heat Bpraea BtraaC
■ ARANOT CITI. PA.
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— Žemsargis eina, žemsar-
— suriko mažasis, 

vienoj va-
gis!

Jie iszsiskirste 
landoj.

Isztikruju ėjo, kas tai sun
kiais, lygiais žingsniais.

Onute pastūmė duris ir in- 
\jo. Toj valandoj krautuvėje 
buvo pati Pajenczakiene.

— Ko reikalaujate? — už
klausė matydama, kad mergi- 
la sustojo palei duris.

Onute priėjo ir pabueziavo 
ai in ranka.

— Norecziau.... porecziau....
Nežinojo kaip ta pasakyti.
— Eiksze paskui mane — ta

re Pajenczakiene eidama in 
kambarius.

Sutersztas uždangalas pasi
judino, prasiskyrė ir uždengė 
inejušia Onute.

— Ko tai tamsta norėjai? — 
užklausė.

— Norecziau ežia pasilikti.. 
tarnauti...

— Pasilikt? Gal dėlto, kad 
apvuosezius visus kampus — 
pabėgt ?

— Nepabėgsiu
balsu atsake Onute. — Netura tamsta, pakol nedasižinosiu, 
pas ka bėgti?

— Kas su jumis? Pabėgot 
isz apsibuvimo? O gal staeziai?

Afergina tylėjo.
— Ilgai kalėjote?
—Tris metus....

— Fiuu!.... Tai už gerus dar
belius matyt....

Afergina galva nuleido.
Staiga isz gretinęs stubos 

iszsiverže riksmas,
tumdyinaisi, musztyne.

Pajenczakiene greit atsi
kreipė in duris.

— O kad juos ir kur su to
kiu riksmu! — tarė,
biaurybes susimusze.... Dievo 
bausme!....

Klause valandėlė laukdama, 
bet riksmas dauginosi, 
blogiausia, kad jai pasirodė
esant svetimiems balsams. Ėjo 
pažiūrėti.

— Palaukite ežia truputi — 
tarė — tuojaus....

Nopabaige dar, kuomet du
rys atsidarė ir pasirodė žem
sargis. Už jo buvo antras, tre
czias, gilumoj matėsi ju dau- 
gybe.

Tas, 
szoko prie merginos ir nuste-

perbegdamąs 
tuszczius neapstatytus namai.1 
plotus, keli medžiai priesz ka 
zarmes szlamojo savo nupliku 

ant gatvei 
o kur nekur

žibintuvas rodosi

siomis szakomis, 
nieko nebuvo, 
spingsantis 
daugino jos gilia tamsybe.

Afergina valandėlė stovėjo, 
drebėdama nuo szalczio ir ko 
kio tai nežinomo iszgasczio, 
kuomet Pranciszkonu bažnv 
ežioj suskambino. Buvo kas tai 
tame skambėjimu pcriinanczio 
Suskambino karta,

mažiau laimingesnių, gailestingai susiūbavo ore, su 
rnaisze vėjo szvilpimus ir nu 
tilo. Vejas vėl pradėjo, iszsklei 
dc sparnus, suszvilpe baisiai ii

žmonių, kuriuos 
sinnczia, iszduo-

sunkiai ir

Ir

Juk tu man po teisybei 
patinki, tai dabar pasikalbėsi
me kaip bus.

V.:—Galime.
Na, ar turi metrikus!

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c
Puplaiszkai 

Truk-

Knyga

1

skolina
•siūlus, vaiszina degtine, o tar
pais užleidžia joms savo mėsos 
porciją, duodama kiekvienai 
kalinei.

Kuomet atbūna bausme, at
lanko jas, atnesza joms apel
sinu, bulku, tai pora grasziu; 
kuomet jau turi būti paliuosuo- 
ta, aferistka jau ju palei var-

vėl tyku. Onute, drebanezio- 
mis lupomis pradėjo kalbėti 
“Aniuolas Dievo;” isz po ske 
petos girdėjosi gailus kniauki 
mas Valentienes katino. Sznab 
ždedama makinaliszkai pote 
rius, mergina su baime dairėsi 
in užpakali, o szirdis jos plake 
kokiame tai. keistame, prislegi 
me.

Vėl suskambino. Intemptas 
paniuręs, žiaurus aidas muszc 
oran palengviu, pertraukiamu 
dejavimu. O ežia pat isz u? 
upes leke vejas, didžiai szvilp- 
dainas, neszdamas, tartum

i >

priėjo

neszdamas
tus laukia, paimti jas savo glo- szauksmus, pagelbos szaukian-
bon. Toks rinkimas, kaip ma
tome, atsibuna su tam tikromis 
apeigomis ir iszlaidomis. Jau
nesnieji renkasi be jokio sun
kumo. Nieko nėra stebėtino, 
kad už pagalbas jie turi apsi
mokėti, ir apsimoka. O vaiku, 
alkanu, apiplyszusiu didelia- 

visuomet už-

kuomet ant 
su maiszu

— kureziu

— Bot ka ežia

— tai / jau neleisiu

ar nėra kokio pavojaus. Gydy
tojas! — tave, stovėdamas ant 
slenksczio. — ar galima ineiti?

Gydytojas nusiszpsojo.
— Kas nesibijo, tas vįsur i • • • A '
— O matai tamsta!

szuko ponia. — Asz nesibijau. 
Prisiartino prie slenksczio, 

inejo.

gali ineit..
— su -

girdėjosi Toli AIM bun. 4i

me mieste yra 
tektinai.

Pajonczakiene ju laike, tur
būt apie deszimti. Buvo vis tai 

po seserei naszlaicziai,” 
po broliui naszlaicziai,

“po seserei naszlaicziai,” tai 
vėl “po broliui naszlaicziai,” 
o tarpais “naszlaicziai isz ge
ros valios priglausti.” 
namo gyventojai stebėjosi isz 
geros szirdies pirklienes. Tar
pais dingdavo kaipkuris isz 
naszlaicziu; tuomet sakydavo
si, kad Jonuks arba Antanuks 
atiduotas amato mokytis, o 
isztusztinta ant szieniko vieta 
užimdavo naujas naszlaitis. 
Vyresnes merginos teipgi tar
pais dingdavo. Pajenczakiene

Visi to

tuomet atsidusdavo ir apgai
lestaudavo žmonių nedėkingu
mą, o normaliszkas mėlynių 
skaitlius ant jaunesneses “ko
mandos” sprandu žymiai pasi
daugindavo. r

Tiek apio tos krautuvėlės 
nuolatinius gyventojui. Nepa
stovus gyventojai plaukdavo 
bangomis. Amatninkai vagys, 
imami isz visokiu niokszu, 
darbininkai be darbo, tarnai 
abieju lycziu, žydai, kareiviai 
ir neaprybotos ruszies liuos- 
noriai — tas viskas atsargiai
diena, o miniomis naktimis su
sirinkdavo, bardamiesi, taikin- 
dainiesi ir dalindamiesi isz ko 
jlidesne dalis patekdavo in po
nios Pajenczakienes skrynias. 
Koki to urvo santikiai buvo su 
policija —- nežinia. Vienok me
lu butu pasakyti, kad policija

/ A~ "’’/l . i'lf ■ * ■ * o .. 1" * o

ežiu. Ir vėl tyku. Tik medžiai 
priesz kazarmes girgždėjo, tai 
pasilenkdami, tai atsitiesdami. 
Mergina pabaigė poterius ir 
jau norėjo ineiti, 
jos užėjo koks tai
ant pecziu einantis žmogus, 
kurs teipogi in krautuvėlė ėjo.

— Kas ežia po velniu! — už
keikė — kad teip ant kelio sto
vėt! Eit, tai cit, o ne, tai vietos 
neužimt!

Ji persigandus pasitraukė. 
Durys atsidarė ir vėl užsidarė. 
Mergina pasiliko lauke abejo
janti.

Tuomet trecziu kartu su
skambėjo varpas; kylanti jo 
szpižinės kratines verksmai 
platinosi szaltam ore dideliais 
ratais, žadindami kokius tai 
tolimus aidus.

Bet kylanti isz naujo audra 
nuslopino juos ir nunesze. Isz- 
gastingas szvilpimas perleke 
per kaminus, kreigus, paskui 
iszsitiese in dejavimus, paskui 
in kurtu staugimą.

Onute vėl pradėjo poterius 
sznabždeti. Nežinojo ar eit, ar 
ne. Kasžin kas ja jaike priesz 
tas duris, rodėsi jai, kad vėjo 
szvilpime girdi rūpestinga se
nos skalbėjos baisa, kuri szau- 
kia: “Onute! Onute!”... Ji at
suko galva prie Vielos, sznabž- 
dedama “amžina atsilsi”...

Kartu nuo miesto pasigirdo 
greitas trepsėjimas, kuri lydė
jo skambanti vaiku balsai.

Keletas vaiku sustojo szalo 
žibintuvo. Varto gasžin ka aty- 
džiai, galvas palenkė.

— Arba asz kvailas — kal
bėjo vienas viską bobai ati
duot? Ka popiereles, tai popie- 
reles, tegul jas,bet keturde-

i

szimtis ir variokai, tai mušu.

nežtftbtn 7 apie , jo gyvavimą.
Atbulai, su policija-Pa jeneza-

te

— Žinoma, — patvirtino ma-
žiausias, gal , kokiu septynių 
metu. — Arba tai‘žmogus ne-

ATSAKYMAI.

J. S. Pottsville, Pa. — Szim- 
— Vėl tas litu kasztuoje deszimts do

leriu. Greicziause ir saugiause 
gali siunsti per paczta. Alės pi
nigu nesiuneziame.

Kas

kuris ėjo pirmutinis,

A. AIcK. Chaltham Centre, 
N. Y. — Reikėjo tuosius szpic- 
lius kurie jums siūle automobi
liu už teip pigei aresztavoti ar
ba praneszti apie tai palicijei. 
Nuo nepažystamu nepirkinekit 
jokio automobiliaus nes papul
site in beda.

Korespondentui isz Warrior, 
Run, Pa. — Akyva žinute bet 
kas isz to, kad tamista bijojai 
pasiraszyt ant daneszimo. Kasre ta, kas jam atrodė paslėptu } • u „ 4teisybe raszo tas nedangstosipo skepeta. Onute suriko per- 

ęigandus ir, palikus žemsar- 
giui rankose skepeta su kniau-
kianeziu katiną, kaip paązeląs

• • A 4 . .. ' * , «k ' A i • b”

po szeszko kailiu. Gromata nu
ėjo in gurbą.

Szirdžiuk isz Tąmakves. —
puolėsi nuo trepu, paskui per Linksmą mums žinoti kad mi-
• * > L i . , ■« ■* . 1 • it 4\ u . a ■ H i ."a. »y iWi?;.. b

szoko ant įemšafgib, kur su
krautuvėlė, per duris ir, ąž- 

kokiu, tai milžinu emesi, teki-
na pasileido prie Vielos. Au-

$i jonieriąi buvo ant tiek gori
a> - . . ' <« r. * - - — ’ t

kad ‘ ‘ Saulei ’ ’ davė ramybia, o

syse turėjo szvilpima iš trink- ; 
szma, akyse ugnį. Bpdesi, tar- 
tum ja vejas nesza. Paskui aa-
ye girdėjo vejaneziusi balsą, a i. % ' 1 . - - - < ai

Žinoma, kad negali 
Tures mesti in szali 

Ba neteks nieko, 
Ne sveikatos ne visko.

Teip ejnasi su nekurtoms 
boboms 

Girtuoklėms, nelaboms, 
Jeigu toki bizni daro, 

Tai vyra isz svieto iszvaro.
• ♦ •

Oj tu Ignotcli — sportai,
Mat kaip kaili inkiszai, 

Buvo tai varduves Agotos, 
Del josios Baliukas parengtas 

O kad musztyniu nebutu, 
Likosi paliemonas pakviestu.

Gere munszaines kanuodau- 
giause,

Bo v i jo si ka n u o 1 i n k s m i au se, 
O kad pakeistas biznio netil

tu re j o, 
Palikins besieda iszejo.

Kokis tai sportelis pradėjo 
kibt prie kitu, 

Sveteliu nekaltu. 
Tada keli susitarė, 

Sporteliui kaili iszpere, 
In kita ruimą insitrauke, 
Badai ir kelnes nutraukė, 

Kad davė, tai davė, 
Paskui duris atidarė, 

Ir laukan staeze galva iszvare. 
e • •

Du draugai in viena urvą 
užėjo,

O kad buvo isztroszkia gerti 
norėjo, 

Iszmauke kėlės munszaines, 
Bjaurybes,

Da ir kitas ta pati užtrytavo, 
Na ir smagumą gavo.

O kad girtavimas ant visko 
stūmė, 

Kada jau buna nerazume,
Tada ir drąsą atsiranda, 
In kur nereike ten lenda.

Susitarė ir ten nuėjo, 
Bet klaida turėjo, 

In stuba nebarszkinia inejb, 
Stuboje motere su kudyklu 

sėdėjo. 
Pradėjo apie moterią tupi- 

; neti, 
Tame vyras moteres parėjo, 

O cze.sveczei nepraszyti,

Sztai nuo raupu esmių 
vela rasztelis

AI
V.:—Sztai ve.
M.:<—Turi metu 34. No senas. 

Ar turi paliudyma nuo daktaro 
apie sveikata

V
greitas o czion 
nuo vyriszkos ligos, jog norint 
turėjau pikta liga bet iszsigy- 
džiau.

M.:—Labai gerai.

AL:

M.
lai tai:—

O ar esi 
stragus ir galėsi paezei intikt?

V.:—Sztai rasztelis nuo dak
taro.

M.:—Labai gerai, o kiek už
dirbi ant moto?

V.:—Turiu algos 5240 dol.
M.:—Be to, gal esi merginin

ku ir mėgsti motere ?
•V.:—Saugok mane Dieve!

Viskas gerai. Isz mano
szalies, tai asz ne reikalauju 
tau iszrodyt ant raszto. Uždir
bu apie 2,800 dot Be to, ar ta
mista nusimanai apie namine 
luoba apie virimą ir 1.1.

V.:—O teip nusimanau.
Na, tai pabaigta, tik- 

Uždirbtus pinigus
tiesime in drauge, bus po ma

no valdžia. Dirbsime in drau
ge ir isz to gyvensime. Vaikus 
turėsi apvalyt ir nakties laike 
supt.

V.:—Gerai, gerai.
M.:—Be to, kas kiszasi apie 

vaikus—galėsimo turėt j u dau- 
giause szeszeta, in tris metus 
po viena...

V.:—Tai per įlgi tarpai...
AL:—Ne, kitaip ne gali but.
V.:—Tegul buna ir teip. Na, 

tai ne gaiszinkime, eikime pas 
notariusza.

AL:—Tai eisime, o po pasi- 
rąszymui kontrakto, tuojaus 
turiu ejtio ant moteriszko “mi
liuko” o vakare ateisiu pas ta
vo. Be to, duokie man tavo ad
resą.

V.:—Sztai yra.
AL:—Na, tai galime eit mano 

vyre. * # ■v

Ir da kas bus; vyrai neszios 
andarokus, moterys kelines; 
moteres atliks visokius veika
lus, o vyrai • sėdės namieje, 
szluos asla/ skus bulves, sztil- 
dis vaikus ir juosius apvalinęs.

Aukso 
aeuovea

Laiazkams

ATSIUSK TIM 41.BO
O gausi sallkio ir apyniu del-16 <or- 
-ziu naminiu alau* 

<alp padaryti ir prlsfuntlma apmoka- 
DO.
arba 6 pakelei už |3.30.
15c arba 6 pakolei už $1.76.
t.ollu 30c arba 6 pakelei ui $1.40. 

"Daktaraa Namuose*' $L00. 
^antlczkos $1.25 Garsas Dienos Budo
K) 50c. Elementorius valkams po 25c. 
iyvenimas S z vent uju $6.50. 
\ Itorius Maldų Knygele, 
■imagus drukas, prasto abdaro po 76c. 
Vfinksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
oldo abdarais $1.50. Vainikėlis matu
re prasto abdaru 65c. Ceiuloido $1.50, 
vfinksztu abdaru $1.26.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKĄ IT 18.
461 Hudson Ave Rochester. N Y.

--------- --------- --------- — — -Į- nr T- -Į,- T įį SI e a Į

Daktaras Juozas J. Austrą 
lietuvis.

Buvusia daktaraa karlumenede. 
Gydo visokias Ilgas.

J Priims ligonius Iki 10 valanda ryte. 
12 Iki 2 popiet < Iki 9 vakare. ; 
210 N. Main St Shenandoah '

r- »•
*______—*-hrk;L..

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
r.iniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre St. Mahanoy City P*.

— ............ e

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivnknrezin Acrentas

Priimu pinigus saugiam

Tvirčiausia Lietuviszka 
Banka 

Didele kaucija sudėta Valstijo* 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigus in viena 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
«tatytams kainoms. Parūpinu Pasx- 
portus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
bite teisinga atsakima. Adresavokitv:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
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CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62
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Vare lauk pradėjo plūsti, 
Pagriebus revolveri norėjo

; . . - - J - -‘f
Reke gėt out!

Tuojaus vienas per duris
■ iszbego.

Skaitykite “Saule”
a szaut

Tteke get out!
M 
4

gal Mabanojus buvo pėt ąrti 

me, o .jeigu mums skaitytojai 
danesze jog “Saule” <4naikh 
na’?,L: ‘ / “y-'- - - ;
isz piršztO noišzlaužemo. Mes
Ji w ♦ a - » • • • • • . t
i

geri knnigelei

del juju. Mėą juj.ii Neniekina-
• ’' I .. ' ' a a . ’ J. ' A a

tai turi būti 7 teisybe mes

s O kitas jau nespėjo, 
Ant keliu puolė ir rankas šu

♦ • ♦prieszais save mate upe. Kok
sai tai gailestingas r ‘ ,
szauke paskui ja; “ Onute, pamokslus nes patys girdėjo-
sai tai gailestinga s

Onute!” ‘

balsas,
ir žinonie jog misijonieriai yra

_A 1 ' i Jk W A a ' Ii...

ir sako gerus
** .* L > ■ O *» * O <

dėjo, 
Alikcziodamas persipraszi- 

’ nėjo, 
Vyrąs nieko jam nedare

nėjo.

T

A

- TIK PATRINKU JUQM1
skfturmų, ar uipuola neu- 

riaUi? hnHkufar-^kokk neapoakoines

* Kuomet jus kankina skaudu# atakų 
lk rwiwtlikii akaurmų, ar uipuola neu- 

ralffija, strOndicgllJ, skaudami Mina- 
« t . i -< .J-. . t i laa ar, akft I\M1 b 1* «*

’ paleuffviniman piOdnma tvirtai patri-

A

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

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

f

Pribėgo prie kranto, uŽsžo- 
ko ant ledo ir puolė galva že- 
_____  __ __  a_ f1 1 • ‘ v ;

Sumarmcjo vanduo ir užtie- 
'1 _ ■< J J J /' . 1 1 A , . . 4 k f'*

e»

sius, kassyk toliau skriejan-

myn in vandeni.

se ant jos mėlynus, . paniūra-
_ t & b 7 1 ‘ * , . . ' j.4 i

cziuš vandens šukurio ratus4.
< Toj'Valandoj ■ pribėgo žem-

mo, bet kahi jiems priininoti 
laikraszczius ' Icokitis Žmonis 
turi skaityt ar wkaityt; Te-

’ '..‘I . 1-^11. _ -2£^

ūžsiimiiiet * plrszlysta kitiems ">r . / ’jUlSv J . « ! . ULb’« . ‘■t’o. A O ' O - <• k.J s- «

atvesi nuo piktumo ir gailesio-

jgiil tai palieką žmbniin d be 
užsiinuijet plrszlysta kitietoas.

Garbž'kcliu dienu szlrdžiuk
■ t J 1 I <• ) ‘ 1 L-, l'.i. ' 'i J ' . . ‘

si ką’rsžczio, todėl gromatos ne-
—— -r ■ ' •». 4 -.-I*;. ► M r

talpinome .>

t

JtAAAA UVVtUAV,

Laukan kaip szuni iszvare,
Ogi vyruezei baime turėjo, 
Jog kėlės dienas lovoje gu- 

_________ _________Įėjo-
KAS NORI RŪKYT 

puiku tabaka, tas tegul krei-

EUROPA BOOK 00. 
NEW YORK.

plas! pas mus.
i ’

57 DEY ST.
• ■ HI Y * * * ' ^fl1"

uant su

. Irctf. H. V. Pat. Biure.

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

* Ir tuojaus pajauniam* • maloniai do- 
ginanti iiluma bceUJshkUiant po skau-

* danui vieUL kuri sutelkia »n»louij sma-
t. įjurnų i Vfcjfckai n?ra reikalo kark ntls 

tufint po ranka tokią tikrą paganų. *
* Pala-E*|»«nerb tJkini pagelbėt ir •< 
'• jums, , kaip Jisai pageliojo nesu įkalto- r 
>4 mi«m tukatantUm įmonių p«s daugeli
* metų. Visuomet laikykite jo bonką •’

parankiojo vietoję. »
r dile., ir 70c. ul.bonką aptlaktyo.
» F,4 AD. RICHTER A CO. , 
« 104-114 9®. 4Hk St., Brooklyn. N.Y. ,

trinanti niurnu bcaifckl»i<lliant po akau- «

- 'I Visliai nėrirUkalo kurk ntla

Paln-Exponerh tJkul pagelblj ir •

ų put d*u<«U

purtnkleje vietoje

F,’ AD. RICHTER A CO.

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
atubaa, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti.
kolektavojame randas. Parūpinamo
< ____ ________

Randavojame namus, 

visokius insurincus ir teip tollaus. 
Kampas Catawi»»a Ir Market St. 

Plahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES.
te**——.... .

— Subatojo pirma diena 
Kovo — March.

— Subatojo gailios miszios 
už a.a. D. T. Boczkauska.

— Redystejo randasi gro- 
mata isz Lietuvos del Vincen 
to Dombrowskio nuo jojo bro
lio Ignoto. Tegul atejna ir atsi- 
yma.

akyvas— Gal nevienas 
yra žinoti del ko pacztinei 
areoplanai daugiau 
pro Mahanoju jau nuo

Valdžo isztyrinejo

nelekia 
kokio

tai laiko.
buk terp Tamakves ir Lofty 
kalnu oras yra nepaprastai 
mainingas ir kerszinantis ve
jas del arooplanu, o lekiotojo i 
tankci laike miglu pataiko in 
dydelius kalnus. Todėl arco- 
planai dabar loke kur yra di
desne lyguma.

— Tomis dienomis lankėsi 
pas V. Lapinskus poni Ona 
Salickionc isz Hazletono. Prie 
tos progos atlankė redysto ir 
dnlibavo Vycziu pasilinksmi
nime.

Ponios Muskcviczione, 
606 E. Railroad uly., ir Vil- 
kauckiene, 609 E. Centre uly., 
iszvažiavo su daktaru Ausztru 
isz Shenandorio in Szv. Mari
jos ligonbute ant operacijos.

— Ant hiikyto susirinkimo 
lokalio 1333 kurie straikavo 

kasiklosia, 
likos nutarta sugryžti prie dar 
bo Utaminko ryta.. Kompani
ja prižadėjo darbininkams jog 
sudavadys nesupratimus ir lyg 
tam laikui prasze idant visi 
ejtu dirbti.

North Molianoy

apie sep-t Nedelos ryta, 
tinta valanda, mirė gerai vi
siems pažystamas Kazimieras 
Kaunas, sirgdamas trumpa 
laika. Velionis turėjo 61 metu 
amžiaus. Velionis pribuvo in 
Mahanoju 39 metai adgal, isz 
pradžių dirbo kasiklosia, po 
tam užsidėjo saliuna po 801 E. 
Pine uly., kuri laike per sep
tynis metus ir vėliaus užsidėjo 
grosersztori. Paliko dideliam 
nuliudimia paezia, sūnūs Vik- 
tori? Bernarda, Kazimiera De
troito ir Juozą, farmeri Kreb- 
se; dukteres M atida ii; Mild
reds Filadelfijoi. Laidotuves 
atsibuvo Ketvogro ryta su pa
maldoms Jtalijonu bažnyczio- 
je; kūnas palaidotas ant lietu- 
viszku kapiniu.

■— Nuo Ketvergo Schuyl
kill Railway pakele preke ant 
važiavimo 7 centus vietoje 6 
centu, o tikietu duoda uždole- 
ri tiktai 17 in vieta 20. Taigi, 
dabar in Szenadori nuvažiuot 
kasztuos 28 centai.

— Juojcinga teatru sulosz 
Vytauto kliubas isz Shenado- 
rio, nauda j J. Butėno, Norkevi 
cziaus svetainėje Nedelio, 2 
Kovo. Pradže 8 valanda vaka
re. Po užbaigimui teatro bus 
invairus Užgavėnių pasilinks
minimai kokiu da Mahanoje- 
czai ne yra mate. Inžanga 50 
centu visiems.

1 — Seredos vakaru turėjo 
linksma pasivažinėjimu rogėms 
po Locust Valley F. Sklarei, 
IV. D. Boczkauskai, V. L. Bocz- 
kauskai, A. Levinai, O. Rakie- 
tiene, F. W. Boczkauskai ir J. 
Cezarikai. Apie 10 valanda su
stota pas Shelhamevi farmeri, 
kur pagaminta skania vakarie
nių. Sveteliai pasilinksminia, 
paszOkia ir pavalgia sugryžo 
namo vėlybu laiku. Rogių kė
lės buvo puikus ir oras ne szal- 
fofc.'

- — Franas Mitchell parda-
ve narna del G. Pctkcvicziaus 
už 2,900 doleriu.
• — Lįctuviszkoje bažnyežio

je Soredojc Jikop suriszti maz
gu moterystes Danielius Re- 
pėlla isz Shnmakerso su Nellie 
Kcrlovjcziute isz Trentono.

— Nežinomi piktadarei su- 
PįjUSlfi. poįlcis. Petrą Olszęvs-

‘ 504..W2 AiMkat jiU*, kada
ęjo namo. Užklupimas atsibu
vo ant kampo B ir Market uly-
ežiu.
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PASKYRIMAS PINIGU DEL
ELLIS ISLAND.

11 , *

Sausio 22, prezidentas Cool
idge praszo Kpngrcso paskirti
$326,000 del invairiu 4priipi- 
nimu ant Ellis Island del sziu 
fiskaliszku mčtu. Padalinimas 
tos sumos užinteresuos visus 
skaitytojus, kurio praeityje pa 
tys atvyko in EI)is Island if 
ten buvo sulaikyti, ir užihtcrc- 
ęuos tuos, kurio turi gimines 
užsienyje, kurie ketina atva
žiuoti in szita kraszta, kuomet 
nauja kvota atsidarys Liepos 
Menesi. >

Viši, kurio perejo per Ellis 
Island, atsimins ilgus tropus 
kuriuos turėjo lipti su visu sa-

________________ .....

tinems tink lėlėms kur ateiviai 
turėjo atsigulti. Jis jau indo- 
jo 350 baltas amnluotas lovas 
su szienikais ir szviežhis lini
jinis del moterių ir vaiku. Jis 
nori kad visi ateiviai ant salos 
miegotu ant lovų su szienikais 
ir paklodems.
reiketu turėti $73,000.
- Tarp kitu dalyku, noro pra-
4 • . • A. « v • A 4 A1 I
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SUGRYŽO ISZ VOKISZKO KALĖJIMO.
Pulkininkas Corliss Griffiths, amerikonas, kuris SU koleiš 

draugais norėjo pavogt garsinga amerikoniszka slakeri Gro- 
veri Bergdoll kuris laiko kares pabėgo in 
darba Griffiths likos apsudintas ant keliu metu in kalėjimu, 
bet kada vokiszkas sūdąs dažinojo kuom slakeris Bergdoll 
buvo ir kaip pasiszventc Amerikonai savo gyvastį idant taji 
slakeri atgabeni in Amerika, sūdąs juos paleido.

Vokietija. Už ta ji

vo bagažiu dasiokti registraci
jos ar peržiūrėjimo kambari. 
Reikės $75,000 praszalinti tuos 
tropus ir pertaisyti namo pir
ma augszti. Tokiu budu ant 
pirmo augszczio ateiviai butu 
medikaliszkhi
inleisti ateiviai eitu tiesiog in

peržiūrėti, ir

New Yorko ir New Jersey lai
vu (ferries) 
lankymo kambarį,

PAJESZKOJIMAS.

nereikėtų lipti 
kaip dabar (Jaro.

Kas neatsimenu

bilietu of įsa ir 
ir jiems

ilgus tropus

Jo-

Isz Shenandoah, Pa. i ...... ,
— Juozas Urbonas ir 

nas Sapolis ir du kiti angleka-
sei likos sužeistais apie antra 
valanda Panedeli, 
elektrikinei strytkarei 
daužo artimoje 
džiunkszeno; Karu kas Įkuria
me važiavo,

kada du 
susi- 

Kohinnar

inotormonas ne
galėjo sulaikyt nuo kalno, 
trenkdamas in kita. Urbonas 
gana pavojingai likos sužeis
tas ir nugabentas in Ashlando 
ligonbuti.

— Silvestras Szilavaitis isz 
Wyoming, Pa., iszeme taisaus 
ant apsivedimo su p. Ona 
Strazdis isz Lost Creek.

— Antanas Uszinskas, gy’- 
venantis ant 35 
ulyczios, dingo
Ketvergo ir nežino kur randa
si. Taja diena apleido namus 
ir nuo tojo laiko niekas apie ji 
negirdėjo.’Palicije jojo jeszko 
nes yra tosios nuomones, jog 
žmogeliui patiko kokia nelai
me.

t Po sunkei ligai kelioli
kos sanvaieziu nelaba mirtis 
paeine mylema paeziule Juozo 
Kupczinskio ant White ir Coal 
ulycziu. Norints geriausi dak
tarai ja ja stengėsi iszgydint) 
bet nelaba mirtis ingalejo. Ve 
lione gimė Nanticoke apie 4(* 
metai aidgal. Paliko dideliam 
nuliudimia vyra, duktere Vio
leta, sūnūs Juozo ir 
du brolius ir seseria. A. a. Kup- 
ezinskiene buvo linksmo budo 
motere, mylėta per visus kurie 

: jaja pažinojo ir guodėjo, buvo 
gera pati ir motina. Laidotu
ves atsibus Subatos ryta su 
pamaldoms Lietuviszkoje baž- 
nyczioje. Pažystamus ir gimi
nes užsipraszo dalibauti laido- 
tuvesia.

— Juozas G alins kas, 
W. Arlington ulyczios, 
sunkei sužeistas per balki prie 
West Shenandoah kasikiu. Li
kos nuvežtas in Ashlando li
gonbuti kur mirė ant rytojaus. 
Velionis turėjo apie 60 metu 
amžiaus.

— Panedelio vakaru Malie- 
ro svetainėje atsibuvo metinis 

Nemunieeziu ’ ’ Draugijos

nuo

East Cherry
praejtonuo

i

Adolfu,

312 
likos

“ Nemunieeziu ’ ’ 
Kliubo pokylius, 
tiek sveteliu nebuvo atsilankia 
kiek szirnet ant 
pasilinksminimo. 
800 žmonių radosi 
Daugelis pribuvo 
pavietu.

Valgiu Gaminimas 
------ IR----- .5

Namu Prižiūrėjimas

Da niekad

tojo puikaus 
Badai apie 
svetainėje, 
ir isz kitu

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre-

.. .^. $1,50 • -- ke tiktai . .

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

Mano sesuo Ona Labnauc- 
kiute, po vyru 
nau; paeinanti isz Suvalkų 
Red., Marijampolės Apskr., 
Armoliszkin Kaimo, jau 28 me
tai kaip nežinau kur; girdėjau 
kad Amerike. Jeigu kas apie 
ja žino, meldžiu prancszt.

Matas Labanauckas 
611Y2 Alabama Al.

Sheboygan, Wis.

pavarde neži- 
paeinant i isz 
Alarijampoles Apskr.

j

Didelis Atydarimas 
Naujo Sztoro 

Frackville.
Subatoj 1 diena Morcziaus 

Frackville 
sztoras po

po No. 15 S. Lehigh
Kožnas atsilankusis ta 

diena in musu napja ę^tora ap

atsidarys naujas
vardu “'Cho Paris

Store” 
Avė.

’Y 
laikys puikia naudinga dova- 

sztoro rasis didelis 
pasirinkimas visokiu aprody
mu del motoru, merginu ir nier- 
gaieziu, ir parduosimo 
gesnos prekes negu kitur. Atei
kite visi ant didelio atidarymo 
o . patys persitikrinsite kaip 
gerai ir pigiai galesite viską 

Neužmirszkite 
ryta 

puikia dovana.
The Paris Store

15 S. Lehigh Ave. 
Frackville, Pa.

na. Musu

pirkti.
Subatos O

už pi-

ateiti 
aplaikysite

ANT PARDAVIMO.

Szesziu ruimu 
arti 
tvartas

namas prie 
Brandonville, 

28 per 3b 
60 vai-

grižkeliu
Pa. Geras
pėdas. Geras vanduo.
siugu medžiu, 22 akieriai isz-

Parsiduos pi-dirbtos žemes.
gini. Kreipkitės ant adreso.

Rynykewicz
Advokatą

Shenandoah, Pa.
y

Kas neatsimenu didelius 
kambarius su aukšztoins lu
boms, kursedi inspektoriai ant 
auksztu kėdžių ir priesz juos 
stovi ilgos linijos ateiviu, ku- 

))rio turėjo imti “ literacy test 
(rasztumo liudijinia) ir atsa-

> .4 .

kyli .dageli kitu klausymu? 
metu szitas 

vartotas
Per trisdeszimts 
szviesns kambaris 
kaipo praejijo vieta ateiviams, 
kurio vis ėjo ir ėjo. Laimingi, 
kurie pasekmingai perėjo vis
ką, ir ėjo tiesiog in “goležko- 
lio kambari” ir vėliaus in vie
ta kur keliavo. Nelaimingi, ku 
rio buvo sulaikyti del tolesnio 
isztyrinejimo ir turėjo eiti in 
sulaikymo kambarius. Dabar
tinis plianas. suvartotu $100,- 
000 persištyti ta dideli kamba
ri ir ji vartotu kaipo “

” ir> specialio 
szklausincjiqid IčaiAliariuš. Ir

leisti $25,000 del disinfektud- 
jamos vietos. Kuomet atvaJ 
žiuoja žmones isz visu szaliu, 
pabėgėliai nuo isznaikintu da
liu, suvargę vaikai, visuomet 
yra užkrėtimo pavojus, ir ge
riausia imti budus isznaikinti 
ta. *

Komiaijonierius Curran ma
no, jog tie pinigai, tai yrU 
$326,000, yra mažiausia suma; 
kuri turėtu būti paskirta nau
jiems ateiviams, ir padaryti 
Ellis Island in pagirtina stoti 
jis praszo kad Kongresas pas
kirtu $2,000,000 del ateinam 
ežiu fiskaliszku metu.

Savo kalboje 
Komisijonierius Curran sake;

tie $326,000 jeigu Kongreso 
užgirti, yra pirma dalis to $2,- 
000,000 kuriuos pinigus pra- 
szau, nes turi būti praleisti jei
gu programas, kuri asz reko
mendavau, bus iszpildytas del 
tinkamo pagerinimo Ellis 
Island. Džiaugiuoaiu, jog pir
ma dalis tu pinigu jau ant ke
lio, ir proszau visu kad paro
dytumėte savo Senatoriams ir 
Kongresmonams reikalingumą 
to paskyrimo.

— Foreign Langungo Infor. 3orvicc

New Yorke

< <

pagerinimo

$4.00 Du beita v as | 
Tikietas in S

laiki-
nio sulaikymo

valdininkai ^nori pabudavoti
veranda eu Jrepais in didele 
yįoty ant lauk0 kur, gražiosse- 
4|eposę, ateiviai gale,tu pa- 
yajkfiztineti. Įvįtos permainos 
put ąnh*u lujįu padėtu u 
kymo kambarius” netloi 
cjalio iszklausįnejimo kamba
rius” ir vaygymo kambari, 
idant kasdieninis trepu vaiksz 
cziojimas butu sumažintas.

$15,000 pertaisys senus mie
gojimo kambarius ant paežio 
aukszczio, kitame name, in pa
simatymo kambarius.
draugai ir gimines turi tik ma 
ža, siaura koridorių kur gali 
pasimatyti ir pasiszneketi su 
neinleistais ateiviais.
vyras ir žmona gali pasimatyti 
tik ant trumpo laiko kasdien ir 
tada prie kitu. Tie nauji pasi
matymo kambariai butu maž
daug privatiszki. Tokiu budu 
draugai, kurie atvažiuoja ant 
salos; galėtu nueiti teisiog in 
ta iiasimatymo kambari ir 
jiems nereikės pereiti informa
cijos kambari.

Komisijopierius Curran, nu
tarė isznaikinti suolus su dra-

New Yorka
Nedelioj 2 Morcziaus

ant

Readingo Geležinkelio
SpecIiHi trebins Suimtos naktį.

Ryto 
.... 12:01 
.... 12:10 
.... 12:47 
.... 12:55

put untpu lujni padėtu sulai-
‘ ‘ spe

kambari

Dabar

Dabar

luz ‘ .
Shamokin .... 
M t. Carmel ... 
Ashland.......
Girardville .. .
Shenandoah 12:35
Mahanoy Cit y ....... 1 :J6 
Tamaqua .................. 1:45
In New Yorka pribus prie 
Liberty St. 6:35.
23rd. Št. 7:40 valanda ryto.

Grįžtant — Apleis New 
Yorka nuo W. 23rd St. 6:47 
vai. vakare, nuo Liberty St. 
7:00 vai. vakare ta paezia 
diena.

Prie W.

SKAITYKITE SAULE
.*■».** *.

AntState Senatoriaus

R. D. Heaton
S1ISZ ASHLAND, PA.

Ant Republikoniszko Tikieto
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ATIDAVĖ VISAS SAVO DRAPANAS DEL PALIEGUSIU KAREIVIU.
Keturcsdcszimtš szeszi sanarei Inglewood Lions kliubo isz Los Angeles, Kalifornijos,

• turėjo isząjszkyt priežaste del savo moterėliu ir, palicijos del ko atėjo namon tokiam parodo
kaip ant paveikslo matomo. Priežastis buvo gana užganadinta, nes visas savo drapanas ir

. J'u^mr ų ••r——. r -’-.y • .y* .L.*1 » > • •  ytv . - - < - -V ■ ''czovoiykus padovanoj(F3b1^^SnbgUšiu katelvitl sugry^U8iiFišž FranciJbš;A6^WMŽ0“nedaro
* A « MM ■ • 4 w • • -4 ■ • • i W • • • 4*1 *4- jiems užtektinai drapanų. Tiejei goraszirdžoi aprodė apie szimta kareiviu ir paliko draugo

f • <i* * K • • • i • - * 1., * ' «4 *visus savo pinigus ant juju stiszfdpimo. '4

t

4K
S3*

c

.A ' *">

Gftllt dKftl naujai aųproiytii Stiklinis! Ilbaniiu* 6rr*tykn«5 .,*^3
hiMu naffAi gali butl ptiikuil nupjJtruotl h blpaL »r«’lal nuikusUt veW», l l«*< iuaU aalvti rdlrtA . . ... __ •/<«'*«, y

lu( Jutų mylimoji panel*? VUoo Ju«M pte •) 
Je>al», kl jus p’axlMiie ka«;ti naro pairų V
.__ *. _ V-..4/K4 i

Kuffle s 1"* .
mirtina Ji prlcJn | l’thlkykH we kitų pagarboje. Tik ru trupiu . 

<mJa kiekvien/i vakari) n.r kokia <J4in>t dienų U <h*>|hu n reUCte r»me, 
.) ffMIntin nualimti nvo akrybrų Ule klir p)<.i.kafw* itnyk* vlali’-'al | trumM 1*IM 
(• ir po to, vlaka* kų reikia darvfl, tai retkarOah pat-lnti gu’ro* oda *j

JlHU phlntU 
Bet — jei Ji

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis*

uau galva pilna pkltknnų — ui ui sugadina v^4-
v - ■ -W . -' - w f11 u/44^

7 UniiK. įdaryti r<m nurl* u
L K» tekiam atafttkim* Bpie
7 Un«r«, padaryti r*nj Improrijo, nurl* r —
\ ir barstyti nesvariai pki.kanaa po vk< kambarį- Naudcl.it

7 Gnunamit aptlekoae
•j

v pleiskanų l
z Idt Rolvoa <xJi»

u

4

i r

A F. AD. RICHTER <Si co.. 104-110 So. 4th SU Brooklyn. N. Y. .J
11 ir 9   J ■"■nnrrrinXiite^A^iiii^^

•) k daustUti niekuomet pleška'jų» MkonkiM. lick* •kiHunui tuoioat Uw!

*

Po sunkaus 
dienos 
darbo

i

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuv

VISI TAVO MUSKULAI. VISI TAVO 1AJAKIAI YRA BAISIAI
XUKAKKYT1 IR SUSTIRĘ.

No bandyk juos priverstinai mankoytl, ir traukyti, tuomt dar dan
ginus juos nukinkysi, 
darbo drangų, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutotko jiems taip puikia Ir greita pagelbo.
Balsarau fimngiaf trydamas sunaudotai vietai, tada jausiesi vlaal 

Jeigu negausi tuos vaisius pas vietini apttekoriu

Patikėk daugeliui tukMoncztul taulleciJu Ir

praazaltnk iiutjrrtiai

nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsltuk ftnirta 35c., Ir 6c. už pailuntlma, mca luobui 
lazBiuslm buteliuką Balaamo.
The CENTRAL DBUG STOKE, Lht 21 E. Centre SU Shcuamloah, Pa.

KBBA.uaTAB!
vaikas Išdykavo, todėl joČIS rcaza« 

w motina 
trupučio.

pareiškė, kad jis negaus nė

W, BAMBINO'J/ |re«. S. V. Tat. Biure.
Matai k.i jis daro!
Palauk, kuomet j j sugaus motinai

Motjnos, nebauskite savo vaiky neturėji-

kalingi. Jei jie isvemia dalj savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

* > ** • ■ »

taip ęreitai, kaip greitai jų sistemą perims aitas ne-
4 pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MEO3TA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AD. RICHTER A CQ^ 104-114 So. 4th Su BROOKLYN? N.Y?

Kaina 3Sc« 
arrtiekooe

a jis daro'.
Palauk, kuomet j j sugaus motina!

mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie isvemia dalj savo maisto, 
turi vidurių diegimą, Jšputimą, viduria-

atidėliojimo. T’ie nemalonus simptomai pranyks 

pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
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gjalutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEffIMAI, 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 virini-, 
mui, pataiso apetitu ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus.

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

teteteteMtemteteteeN

CHICAGO, ILL.

f

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Prąneszu jums, kad dabar yra 

patogiausia laikas siunsti laivakortes in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstnmicms-

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFFIDAVll’nS lietuviams del atvažiavimo in 
2\meria, siuneziam pinigus in Lietuva IMTAIS ir Dolo-
rials pagal dienos kurso. Užlaikom Koteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant eto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvjme už prieinama kaina* Reikalaukite 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
meniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

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

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.
, ,

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

dėtu taupyti pinigus ir turSti bankavą knygute szitam
Merchants Banking Trust Co. Banke*

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus. v

IMUI BU —Į
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Szita Banka prigelsbti jumis suczedmti -puugua— 
Nori kad jus butumet to Banko dopozitorius.
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