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Isz Amerikos
Sudie gerai papeikė nedora 

tęva.
Boston, Mass. — 

vas Radzvinas, Lietuvis, likos
paszauktas priesz suda už 
laba pasielgimą su 
likos metu sunum

Pirko sena sofka ui 50 centu, 
rado joje 200 doleriu.

Farmeris 
pirko ant li-

- Petras
221 Bcd-

Brooklyn, N. Y. 
M ark u n as, gyvenęs 
ford Ave. Mire Vasario 23 d. 
Palaidotas Vasario 26 įd., sz\. 
Trejybes kapinėse.

— Kazimieras Griaras, gy
venos 99 Harrison Ave. Mire 
Vasario 25 d. Buvo laidojamas 
Vasario 28 d.. Kalvarijos kapi
nėse.

— Vincas Rainys, 81 N. 
4th. St. Buvo laidojamas Va
sario 29 d. Szv. Trejyb(»s kapi
nėse. Pamaldos kum Remeikos 
hažnyczioje.

— \rasario 19 d. buvo at
rastas užtroszkes gazu Jurgis 
Žagonis. Jis turėjo prie saves 
szuni, tai szuo pradėjo labai 
loti, ir kada szoimininke už-

ISZ VISU SZAUUPLOZIJE.BAISI E ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

38 užmuszti, 56 sužeisti per 
eksplozije araonijos, 25 na-Damascus, Pa. < 

Povilas Hurchik, < 
citacijos sena soi’lįa už kuria 
užmokėjo 50 centu. T)u kartus 
jaja pataiso po tam iszmcte 
laukan.

Ana diena jojo dūkto insi- 
neszo sofka in kuknia apma- 
liavojo ir pradėjo prikalinet 
nauja szmoteli ciratos, bet ka
da atpleszo sena, rado 200 do
leriu bumaszkosia. Tėvas liepė 
dukrelei pasilaikyti 
kaipo pasoga.
40 kongresmonu spirsis ge

resnio alaus.
Washington, D. C. — Ketu- 

rosdeszimts kongresmonu isz 
visu szaliu Suv. Valst., ant atoj 
nanezios sesijos inesz užmani- 
ma idant valdže pavėlintu bra
vorams daryti geresni alų — 
2.75 procentini. Žmonis kanecz 
to spiresi ir teipgi spire savo 
perdetinius idant 
kaip žmonis nori. Terp tuju 40 
kongresmonu randasi isz Penu 
sylvanijos sekanti Byummas, 
Co n n o 1 ly, E< I wa rd s, 
Ransley. — Kad jiemš Dievas 
duotu už tai sveikata ir pasise
kimą iszkovoti ta, k<į žmonis 
daugiaaše reikalauje, nes per 
tai prailgins daugeliams dar
bininkams gyvasti, 

priglaudus, ncsitrucins bjauria niunszaine.
Apie 

Skulkino pavieto 
linkinėje) 
žino idant 
“nirbiri“.

S ta nisi o-
akyvas teisinas

aikinti.
N. J.

i 4 Czio-

ne
savo try- 
Petruku, 

kuri nubaudė idant khipotu 
skryneje kurioje radosi inkal- 
tos vinys. Jojo advokatas isz- 
teisdamas Radzvina, ajszkino 
sude, buk tai paprasta bausme 
nepataisomu vaiku rusiszkosia 
mokslainesia.

Sudže ant to atkirto:
nais ne Rosije ir teip vaiku 
nesibaudže. ’ ’ 
vui už toki pasielgimą su vai
ku szeszis menesius in narna 
pataisos. Tėvas sake, buk vai
ku turėjo nubausti, nes valkio
josi su piktais vaikais ir nega
lėjo duot rodos su juom.

Teismas likos 
Superior suda.
Užklupo ant mieganezio vyro 

su plaktuku.
Viroqua, Wis. —

Padovanojo te-

užvestas m

Sanarvs 
miestiszkos valdžios Nik Kro- 
gan, randasi ligonbuteje su 
perskeltu pakausziu padaryta 
per jojo prisiegelia kada mie
gojo. Motore nesenei likos isz- 
Irista isz paikszu 
bet dabar vela likos jame už
daryta kaipo pavojinga moto
re.

randasi

Žiema su Vasara“ negali
. į ■« * ,!■

Reading, Ra. 
gali apsivesti su Vasara

4 I

Ricina ne-

sake sudže, kada szerifas at
vedė priesz ji Ignotą Armada, 

peržengi-

4 k

pa

55 metu, seneli, už 
ma moraliszku tiesu su 16 me
tu mergaite. Senis sutiko ap
sivesti su mergaite, bet sudže 
ant to nesutiko ir 
sena isztvirkeli in
nes negalėjo sudėti 2000 dole
riu kaucijos.

nusiuntė 
kalėjimą

Tiejei 
nežiūri

Neduoda ne malszei žmogui 
numirti I

Milwaukee, Wis. — 
prohibicijos sznipai
ant neko darydami krata po 
st ubas jeszkodami 
to vaisiaus,“ 
sztynu, veseiliu ar laidotuvių, 

užklupo

“uždraus- 
ar thi laike krik-

Ana diena sznipai 
ant namo Katrės Luzich 
atsibuvinejo laidotuves, 
gerai valandai sznipams pa
siseko surasti net puse kvor
tos munszaines, kuria atnesze 
vienas žmogelis. Katre ajszki
no sude, buk jokio sztopo ne
pardavinėjo ne nedaro, nes tai 
atneszo sveczes.

Nemilaszirdingas sudže nu
baudė moteria ant užmokėji
mo 100 doleriu ir kasztus. Mo
tore tokia bausmia labai nu- 
fistebejo kalbėdama: “
da žmogui ne malszei numirti 
tiejei prakeikti sznipai su sa
vo prohibjcije.“

kur
Po

neduo-

už tai, kad

Simus skundže tęva už paver
žima jam paezios.

Hartford, Conn. — Rudol
fas Walden, locnininkas Wal
den Instituto isz New Haven, 
likos apskunstas per savo au
nu Geralda, ant szimta tuk- 
staneziu doleriu,
levas jam atkalbino ir paveržė 
jojo paezia Helena, kuri ji vė
liaus pamėto bo jokios priežas
ties. Senas Walden tupinėjo 
kelis metus prio savo marezios 
važinėjo, su jaja automobileis 
ir turėjo pasiutiszkus laikus, 
'W junetis pareikalavo nuo 
levo szimta tukstancziu dole- • . • 1* • A • * V V • J
nzirdi.

^Dp^^ sūnelis pareikająvo

riu kaipo plėisteri už sužeista
--------— ; , j . ; 4

dvi

pinigus

padarytu

Jlorin ir

nors tada

savaites
(musu ap- 

bravorai 
riliautu

parodo, .jog

a d gal

aplaike 
darvti

1 ILS

Mirusi pati perskyrė savo vyra 
nuo kitos moteres su kuria 

buvo apsivedias.
New York. — Czionaitiniam 

sūdo tesasi
ant persiskyrimo, kuri užvedė 
nesenei apsivedusi Mrs. Ida 
Chabot 
Szima turtinga 
naszli, kurio pati buvo mirus 
du metai adgal.

Septemberio 7, 1923 mete, 
Wciseris apsivedė su Ida Cha- 

szliubui nusidavė in

prioszais savo vvra 
fabrikanto,

mete

bot. Po
Newburgh kur praleido pirma 
naktį. Kas tame kambarijo 
atsitiko tai tikrai jaunave- 

n ežiu o jo,
Isiaunakti Weisen pabudo 
paregėjus savo pirma paezia 
stovinezia prie jojo lovos, visa 
liepsnoje, kuri in jiprakalbejo:

! “Padarei didelia klaida apsi- 
vesdamas antru kartu. Tu jo
sios nemyli, nes mane per il
gai mylėjai ir negali kitos my
lėti kaip mane. Musu apsive- 
dimas yra drūtesnis kaip mir
tis.“ Palengva isznyko pasiro- 
dimas po tu žodžiu. Wciseris 
paszoko isz lovos apsirodė ir 
iszvažiavo in New Yorka, pa
likdamas savo jauna paeziule 
užpakalij. Nuotaka apsiverkus 
iszvažiavo pas savo seseria ir 
užvedė teisina ant persiskyri
mo nuo savo vyro kuris pabė
go nuo josios nakties laike. 
Priežastis tojo pasielgimo isz- 
ejo in viražu laike teismo.

Gal nekurios moterėles nu
džiugs isz szio atsitikimo jog 
gal ir joms pasiseks sugryžti

džiai

tame
tikrai

bet apie pu-
Weisen pabudo,

Washington^ kAs tokio verda, Į ant svieto ir užbėgti apsivedi- 
o gal ant geresnio virimo 
alaus, — kad tai iszsipildytu.

Ugnės visosia dalysią.
Mount Carmel, Pa. — Ugnis 

isz nežinomos priežasties kilo 
First National Bank, kuri pa
dare bledes ant 10,000 doleriu. 
Cigaru sztoras Snyderio teip- 
gi aplaiko daug bledes.

Salisbury, Md. — Ugnis, ku
ri prasidėjo dideliam sztorc 
Nock Brothers, kerszino sunai
kinimu visos ulyczios. Bledes 
padaryta
Keli ugnagesiai 
tais.

ant 200,000 doleriu, 
likos sužeis-

Suv. Valst. dirba 
Paežiam

Fordas sziadien turį daugiaa
še darbininku.

Detroit, Mich. — Ford Mo
tor Co., turi daugiau darbinin
ku ne kaip kita kokia kompa- 
nije ant svieto. Sziadien jojo 
dirbtu vesią
157,000 darbininku.
Detroite, dirbtuvėje Highland 
Parke dirba 68,000 
River Range dirba 42,000. 
Dirbtu vesią Lincoln Car Plant 
Pearney N. J., 
Green Island, N. Y., 
re, Pa., Poughkeepsie N. Y. 
dirb 11,520. Mažesniuosia dirb 
tuvesia aplinkui Detroitą dir
ba 4,000.

Fordo anglių kasiklosia Kcn 
tuckey ir West Virginia dirba 
suvirszum 3500 žmonių, o ant 
jojo geležinkelio Detroit, To
ledo ir Ironton turi užsiėmi
mą 2,500 žmonių. Užrnbežinio- 
sia szakosia jojo fabriku dirba 
daugiau kaip 11,000 žmonių.

žmonių.
Kauge

Hamilton, O., 
Glassmo-

Pavogė isz magažino geros 
guzutes už milijoną doleriu.

Chicago. — Asztuoni tuk- 
stanezei keisu geros prieszka- 
rines guzutes verties milijoną 
doleriu, dingo isz valdžios ma
gazinu Sibley Warehouse Co. 
ir nežino kokiu biuju jaja isz- 
traukta. Dabar valdžo daro 
slieetva kur tasai sztofas ran
dasi ir kas ji iszcmo. Badai du 
vyrai, kurio save perstatė kai-
po prohibicijos agentai jaja isz 
gavo ir iszveže kitur.

ma savo vyro antru kartu.
La i k uos ia, 

apsaugodavo

nes pinna pati 
naktimis ir ne-

Senoviszkuosia 
mokvti žmonis * 
vyrus idant antru kartu neves 
tu moteres, 
juos kankytu
duotu ramvbes. Viena isz tokiu 
atsitikimu paduoda senas ap
sakymas, kaip tai tūla mirusi 
mylerna pati liūdėjo neisZpa- 
sakytinai eziseziuje apie savo 
vyra. In meta po josios mir- 
cziai, kada tai
szvente, pavėlinta jiai sugryž- 
ti ant žemes atlankyti 
mylerna vyra, bet ant tu isz- 
lygu, jog turės kensti czys- 
cziaus kanezes

buvo didele

savo

da tūkstanti 
metu už ta viena diena. Moto
re sutiko, bile tik pamatyti ve
la savo vvra. Moteres dusze 
ant galo gavosi ant žemes, pa
mate savo vyra vaikszcziojent 
su kita motoro kuri buvo jojo 
antra pati.

I

Pirma motore teip tuoin nu
liuko, szirdis josios kentėjo 
neiszpasakytas kanezes, jog su 
gryžo adgal in ezyseziu, norin
gai kentėti ežyseziaus kanezes 
da per tūkstanti metu, 
vartai ezyseziaus buvo uždarv 
ti ir sargas josios 
kalbėdamas, buk gali ejti in 
dangų, nes ir teip už daug ken
tėjo ne kaip ezyseziaus kan
ezes, kada mate savo vyra glc- 
bije antros paezios.

Bet
y _

neinleido

Teip jaja mylėjo, jog negali 
su juom gyvent.

Chicago. — Isztikruju da 
niekas ant szios žemes nerugo- 
jo, jog turi už daug laimes, o 
ypatingai meiliszkos laimes, o 
bet Franci Stromskai nubodo 
tokia pervirszino laime ir net 
su savo laime kreipėsi in suda.

Stromska inneszo teisina 
ant persiskyrimo nuo savo my- 
lemo Alberto, užmotinedama 
jam, buk jaja už daug myli, o 
kada atejdavo isz darbo, tai 
pagriebdavo
meszlca in.bncziuodavo bo pa
liovos, 4ankoi'teip7 darydavo 
ir prie žmonių.

“Can you beat that?

in glebi kaip

M

mai su
Now Brunswick, 

sztnoni žmonis 
likos užmusztiįs (o gal ir dau-
Trisdeszimts '

ginu) ir 56 sužeisti, kada mili
jonas galonu Citrato amonijos 
eksplodavojo, >po tam 90,000 
galonu eksplodavojo su dideliu 
trenksmu kuri’ girdėjo net už 
50 mylim Nelaime patiko viena 
mvle n no Amerikos arsenolo 
kuris randasi Baritono, be jo
kios prasargos, todėl darbinin
kai neturėjo l^iko iszbegti isz 
dirbt lives.

Isz viso dvideszimts penki 
namai prigulinti prie darbinin
ku sugriuvo. Tuojaus po nelai
mei aplinkinei miesteliai isz- 
siunto visus daktarus ir pa- 
szialpa del sužeistųjų. Daugeli 
užmusztujn nesurasta ne szmo- 
tcliu. Vienau
net penki lavonai.

6482 žmonis sudege praejta 
meta.

New York. •- Pagal apskai-

namo surasta

tyma Metropolitan Insuronce 
kompanijos, tai praejta meta 
in laika dvilekos menesiu Suv. 
Valst., sudege ir mirė nuo ap- 
degimu 6482 ypatos. Daugiau 
kaip Jrecze popkta dalis tuju 
nelaimiu buvot vaikai turinti 
mažiau kaip penkiolika metu.

Vargszai — milijonieriai. Į
New York. William Brad

ley, kuris padirbo požeminius 
geležinkelius Czionais ir. buvo 
milijonierium, mirė konia uba
gu, nes visa savo turtą pralei
do už gyvasezio.

Antras garsus t u rėžius 
Lake,

I

kuria
, Szi- 

pa dirbomonas 
pirmutini submarine (povan
denini laiva) sziadien aplaiko 
tiktai 50 doleriu ant sanvaitos 
kaipo inojga isz rando savo 
namo.

O gal nemokėjo gyvent, ka
da tarta turėjo 
kaip ji naudoti.

rando

tai nežinojo

i?
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Jeszkos tigrisus.
Mrs. Ernesta Seton isz New 

Yorko, iszvažiavo in Indije 
skerdyti tigrisus. Norints jau 
penkis kartus pakliuvo in juju 
letenas, bot vis iszlikdavo gy
va. Geriau kad sujeszkotu sau 
vyra (nes yra naszle) tada ne
reikėtų žudyt žvėrelius, turė
tu su kuom praleisti laika.

iszvažiavo

Revoliucijonieriai szove ant 
amerlkoniszko konsulato.
(\)iba, Honduras, 

sukylimo czionais, 1 
n i oria i per 
szaudymo buvo apmalszyti per 
amorikoniszkus marinius ka

li e v o 1 i u c i j o n i e r i a i 
szaude in amcrikoniszka kon
sulatu, bet nieką nesužeidė. 
Dabar amerikoniszki kareiviai 
isz laivo Denver, saugoje kon
sulatu.

Sirijonai užmusze 42 fran- 
euzus.

Konst antinopolius. — Had- 
iilere, kaimelis stovintis arti 
Siriszko rubežiaus, atsibuvo 
kruvinas muszis terp francu- 
ziszku kareiviu ir Krafakliu. 
Daug užmuszta ir sužeista ant 
abieju szaliu.
muszta 42 ir sužeista apie 
szi mtas.
Sklypas kuriame uždrausta 
iszkasinet auksa szmotuosia.

Yatung, Tibetas. — Turtin
gas gyslos aukso likos suras
tas ezionaitineje aplinkinėje, 
bet iszkasimas aukso szmotuo
sia yra uždraustas pci\dvasisz- 
kuosius fanatikus, nes kas 
iszyma dydesnius szmotelius 
aukso isz žemes 
didele nelaime.

Tibete atranda tankei auk
sa, bet ji negali iszymti dides- 
niuosia szmoteliuosia kaip tik 
tai pleškini auksa, nes tikė
jimas Tibetu,..nepavėliną, isz
ymti szmotelius aukso, nes sa
ko, jog szmotelei vaisina auk
sini pieska.

Nesenei Tibetinia valdžia 
iszsiunte viena isz savo ge
riausiu studentu in Angliję la
vintis ant inžinierio. Kada su- 
gryžo namo, valdže jam pa
liepė jeszkoti nauju auksiniu 
gyslų. Nepailgai atrado jisai 
turtingas gyslas ir pradėjo isz 
kasinet dideleis szmotais. Ka
da apie tai dažinojo dvasisz- 
kieje, paliepė darbininkams 
nuneszti szmotus adgal in ka- 
siklas.
Vokieti j e pasirenginejo atker- 

szyt svietui už skriauda.
Parvžius. — Generolas Bour- v

geois, sąnaris Hollet kamisijos 
ant isztyrinejimo kariszko pa
dėjimo Vokietijoi pasakė, buk 
Vokietije mokina ir lavina sa
vo aficierius, turi sziadien dau
giau kariumones ne kaip Ver- 
sailliaus taika jai pavėlina lai
kyt, ginkluoje kareivius 
nhujauseis

— Laiko 
revoliucijo- 

ketures valandas

czionais

reivius.

Prancūzu už-

nes

taji patinka

T i be tini a 
isz

su 
ginklais ir turi 

daug amunicijos. Ant suszvil- 
pimo vokiecziai galėtu pasta
tyt kelis milijonus kareiviu 
idant pradėtu atkorszyt svietui 
už josios nupuolimą.“

Todėl Bourgeois sako idant 
nuo Vokietijos nenuleisi akies, 
nes butu tada didelis pavojus.

Paliko 20 milijonu doleriu.
London. — Vienas isz turtin

giausiu žmonių Anglijoi ir di- 
džiausos szyksztuolis 
Juozas Trueman Mills,
nesenei mirė. Dažinota, buk ji
sai paliko dvideszimts milijo-

Gyveno j i ša i 
arti Stockgrove 

kur vede bizni skolindamas pi
nigus kitiems už didelius pro
centus ir mokėjo vos skaityt.— 
Gerai kad mirė, tai nors Įeiti 
pasinaudos isz jojo milijonu.

Tiejoi mokslinczoi kurie da- 
vadžiojo apie Darvino moks
lus, buk žmogus paejna isz bež
džiones yra viskas kvailybe. 
Kam po nogiu smums /rtipintis

buvo 
kuris

nūs doleriu. 
Heathland,.

Praejta meta visokiosia ka
syk losią Suvienytųjų Valstijų 
likos sužeista 201,752 angleka- 
siai. Isz tojo skaitliaus du pro- isz.kur žmogus paojna^bilo jį- 
centai mirė,, o,penktas procen- sai randasi ant žemes ir užbaig
tas pasiliko paliegusiais. I tas kriukis.| tas kriukis.

Saint Clair, Pa. 
patiko baisi nelaime moteria 
Juozo Czeikaucko, 
balsei apdeginta per trūkimą 
bonkos munszaines kuri stovė
jo ant pecziaus. Eksplozije bu
vo teip smarki 
langai likos suteszkintais.

Parapijos veikalai ejna 
vargo-

kuri likos
11

jog net visi Vincas Rainys,

gerai, tiktai neturimo 
ninko.

— Darbai ejna gerai ir už- 
darbei geri, tik tiek liūdna jog 
musu singelei sakeleliai ap- 
laike užmokesti ne ejna in dar
ba pakol visko nepragere, po 
tam vela ejna lupti angli kaip 
mulas. Neatsimena tiejei nelai
mingi ant senatvės 
užstos rvto. B

arba kas

Mount Carmel, Pa. — Vagis 
insigavo in 
linovskio paymdami 
tavoro už 300 doleriu.

grosersztori Ma- 
visokio

— Ejdamas in darba Rich
ard kasikius, Petras Szeptins- 
kis paslydo iszlauždamas sau 
ranka.

musu lietu- 
viszka kolonije pagarsės po 
visa Amerika, nes žmonis pra
deda krutet po ilgam miegui 

‘ ‘ Septyni Brolei. ’ ’

Neužilgio 
kolonije

kaip

Baltimore, Md. — S. Sziukž- 
da labai smarkavo ir nepaiso 
nei tiesti, net taip vadinamo 
Volstead akto.
sunkiai nukentėjo. Vasario 12
diena S. Sziukžda tapo nuteis
tas vieniems metams ir vienai 
dienai in Atlantos kalėjimą 
ir da 500 doleriu pinigines 
bausmes.

Užtai dabar

Moterų ir merginu slap 
“dak tara p. Luiziene, 

“pagelba,
toji “daktara“ 
atlikus merginai “pagelba,“ 
ja tuoj numarino, už ka pati 
pateko in belange. Sakoma, 
kad Luiziene ir daugiau pa- 
nasziit “operacijų” yra atli
kus.

operacijų

Grand Rapids, Mich. —Sztai 
ko szirdis 

musu nauja
jau iszsipildo tas, 
troszko, tai yra 
bažnytėlė. 24 d. Vasario, 1924 
mete 10 valanda ryte, atsibuvo 
paszventinimas. Visos drau
gystes dalyvavo ir visi susirin
ko in sena bažnytelia, atidavė 
Dievui garbe ir padėkavojo 
kad jau sulaukė sveiki garby- 
tio Dieva naujame name ir vi
si labai grąžei tvarkoje mar- 
szavo in nauja Bažnytelia. Vis- 
kupas Kelly lauke tarpe būrio 
kunigu inejus in bažnyczia isz 
džiaugsmo aszaros riedėjo per 
veidą. Po sumai pasako labai 
gražu pamokslu pats viskupas. 
Pasako kad West Side lietuvei 
pirma vieta užima, ir verti es
anti pagyrimo. Paskui klebo
nas kum H. Vaicziunas pasakė 
labai gražu pamokslą. Kun. A. 
Dexnis kuris savo didelia kan
trybe ir pasiszvcntimu dirbo 
nežiūrėdamas ant vargo ir dar
bo, dirbo tiek kiek tik galėjo. 
Tagi dabar jau mums nieko ne
reikė, tik tartie pagarbos žodi 
jam. Garbe visom draugystėm 
kurios intaise puikius altorius 
ir groteles, sakykla ir stacijos, 
kriksztclnyczia, viskas murmu- 
ro. Garbe tiem visiem katrie 
aukavo savo centus ant to na
mo. Trūksta man žodžiu apra- 
szytie puikumą tos musu nau
jos bažnytėlės, gal gražiausia 
yru- visame pasaulije, gal atej- 
tejo bus daugiau ir paveikslai 
bus patalpinti.

4 —Parapijonas.

lipo ant hibu, kur Žagonis tu
rėjo nusisamdęs kambarį, ji 
užuodė palaido gaza. Kadangi
Žagonio duris buvo isz vidaus 
užrakintos, tai szeimininke da- 

i ve žinia policijai, kuri pribu
vus iszmuszc duris ir rado Ža- 
gon negy va. Jis, matomai, vi
rė ant gazinio pecziaus maka
ronus 
skystimas 1 
Žagonis, matyt,

ir iszbeges isz puello 
užgesino liepsna, 

užmi-

i

buvo 
ges ir nepajuto, kaip kamba
rys priėjo gazo. Szuo toczians 
iszliko gyvas.

Žagonis mėgdavo gerti ir 
su paezia negyveno, toczians 
kada jis įniro, pati pasiėmė ji 
paladiot. Apie trys metai at-
gal susitikau Žagoni su labai 
pamuszta akimi. Klausiu, kas 
tau taip padare? Ogi pati, jis
sako. Žagoniene dabar liko 
naszle su duktė re.

Vieno afitin^zikd prttf nhsc- 
nai pabėgo isz ežia su rusu 
in kita miestą. Vyras nusivijo 
paskui ir parsivežė paezia at
gal. Dabar vėl" Viskas gerai. 
Ta meile, tai keistas dalykas.

Mount Carmel, Pa. — Miko
la Mitrus likos sužeistas in 
peczins o Adomas Savage ap- 
laike sulaužima kojos kada 
juos pagavo anglis Reliance 
kasiklosia. Abudu likos nu
vežtais in Ashlando ligonbu- 
tia.

ugnis— Leadero sztorc 
padare bledes ant 50,000 dole
riu.

Isz Lietuvos.
Siuntė laiszkus veja in Biržus.

Sausio 16 d. Sziauliu siauro
jo gelžk. stoties darbininkai 
patemyjo ant geležkelio isz- 
metytu laiszku ir, manydami, 
kad tai, gal, plesziku darbas, 
pranesze apie tai geležkelio 
policijai. Pastaroji tuojau omo 
tyrinėti 
priežastį ir pagaliau suseko, 
kad tad buvo padaryta per 
tarnautoju apsileidimą ir neat 
sarguma su siuneziamais in 
Biržus laiszkais. Isz viso buvo 
atrasta 18 iszmetytu laiszku 
ir 2 laikraszcziu, 
diena buvo perduoti vietiniam 
pasztui. Dabar žmones kalba, 
kad vietinis pasztas pralenkė 
net ir Markonio bevieli, iszras- 
damas nauja būda veju nuriti
nę ti laiszkus.
įlinkas privalėtu vis del to pa- 
aiszkinti visuomenei apie szi 
ta naujaji iszradima, 
lietuviszkai.

Geras biznis su arielka.
Vabalninkas. Biržu-Pasva- 

lio apskr. — Praeitais metais 
Valscziaus savivaldybe laiko 
ežia traktierių ir degtines san 
deli. Pelno liko apie 10,000 li
tu. Savivaldybe, pasktttlnta 
praeitu metu pasisekimu, szi- 
met mano dar geriau sutvar
kyti bizni degtine.

tu.

* •

laiszku iszmetyno

kurie kita

Paszto virszi-

žinoma.

J
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KAS GIRDĖT
J n.

Pirma karta po avietinei ka
rei Rosijoi davėsi girdėt skam
bėjimas sidabriniu pinigu. Val- 
diszkas bankas ana diena pa
leido terp žmonių sidabrinius 
pinigus ir in kėlės valandas po 
tam konia kožiiam kronu* rado
si nauji pinigai koriuos žmonis 
godžiai pašlepinėjo, 
isz pradžių

Xorints 
mažai juju iszleis- 

la, bet ncužilgio iszmusz dau
giau.

Ii ■

Amerikv p ra e j ta 
produkuota

mot a 
gazolino

ISZ-
i ..).).),-

‘>45, 14.3 galonus. Paežiam skly- 
sunaudota (W5,tlJ5,28O ga

in užriibeži
pia
lomi o
7,5.">(»,17>l,894 galonu.

iszsiunst a

1 .ict uviszki laikraszczci 
Lietuvos raszo sziteip:

“ Amerikiecziams kitas 
ragas. Amerikiecziai kele 
I >asi lenkini mo ba Įsa,

ISZ

py- 
ne- 

kai ten 
Imvo ponai (’zarneekis ir Mas-

Ju dvieju jau nėra.
p. Bizaus-

saule'
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. PROTESTAS FILIPINISZKU GYVENTOJU.
milžiniszkas 

susirinkimas ant kurio užprot estavojo priesz Suv. \ alsi, jog
Ana diena Maniloje, Filipinuosia ai si buvo

neduoda jiems laisves kaip prižadėta, b<*l Ainerikasda yra t<>- 
jog filipinieczi a i da

1 s„. :o.rf

Ramybes Valanda
') r* /

(
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Saulute atsisveikindama pa
bėrė savo spindulius, 
skrido per prigimti, tai pa
žvelgdami pro bakūžes lange
li, lai pasinerdami upeliu van
deny, tai prasilenkdami pro 
medžius skrido tolyn palikda
mi tamsius szeszelius. 
spindulini neaplenkė 
Ii u kaimo

kurio

s
<* J

per

a-a-sz-sz-sz

Su tais 
puolė prie*

tu sveikas! Ar.., 
jums pic-m-n-u-o...

žodžiais Kieksztas 
Jonuko lovos, bet 

užkliuvęs už jos kojos iszsitie-
se ant grindų. Gulėdamas nuo
lat keikė neklausanczius vai
kus ir motina. Vaikai i szs i gan
de pradėjo balsiai verkti. Moli

Szi e 
ir kark-

stovinezio poliai Į na su aszarol.omis akimis liko- 
vieno upelio. Nors saulute at- si v iet oje. .1 on ūkas nors dejuo- 
sisveikino, bet Karklių kaimo 
gyventojai neilsino suvargu
siu sąnariu po vasaros dienos 
darbo. Dar Kieksztu Jonukas, 
su nnblyszkusiu veidu vaike
lis, gindamas namo kaimieno 
šukele kaimo szunis savo szvil 
pynes balsais.

keltis, bet ties

e»iii m 'e i»m i. a■ i a ■ iii«m aįm ■h mmi i ■ m na n an

VISOKĮ PATARIMAI . APIE 
SVEIKATA IR KAIP 

JAJA UŽLAIKYT.

J

Džiova.
Kas tris miniitas viena ypa-

». • - _ * • t *
Ii ii ft 11 ' II B i i C n n HM ■ 11

Nuolatiniai Dantys.
di krgoiinei 
ir žemai’kož- 

5 k i 7 metu

Keturi pirmieji 
po viena virszui ir žemai 

nuo

fe 7

i" |
-iM*; ■

w

lauskas.
\tNto\ u dabar yra 
kas.

Ar jis paliks amerikiecziams 
pamatysime pagyvenę. Bet 

jiems nepatiks naujai paskir
tasis atstovybes Washingtone 
sekretorius p. Henry Rabimi- 
\ icziiis. Priesz ji. kaipo priesz 
žinogii, amerikieeziai nieko ne
turės. Bet amerikiecziai
patriotai, tad jie nenorės tyle
li, kai Washingtone bus ne ju 
I uidermes va 1d ininkas. 
sunku tiems 
intikt i.
i zarneekis,

skis nuomones, 
save.

v ra net inkami valdvt i

via

Mat, 
amerikiecziams 

Vieniem nepatiko p. 
kitiems n opa t i ko

sekretorius Vinikas. Dabar-gi, 
kad iszh ginus ir vienus ir k i- 
t us, jie gaus ne lietuvi ir ne-ka- 
talika — poną Robinąvieziu.

Palauksime dabar, ka jie pa- 
>akys.

Juk musu lietuvei
negali gyvent, turi su jeis se- 
braut. nes be juju giszefto ne
imlu.

be žvdu

\ ietinis raszo ’’Vien v be
je“ sekaneziai apie

Lew nes Balso 
redakcijoj, kuri iszejna Wilkes 
Barre, Pa.:

“Vasario 1 d. invvko dideles 
permainos 
redakcijoje

permainas r p
dideles

1 ♦

“Tevvnes Balso“ 
ir ailministracijo

je. Mat byla su Vanticziu ir jos 
įiennsisekimas dikeziai paken
kė ir priverti* užsidaryti ant 
poros savaieziu. D. Antanaitis 
ir I*. Arlanskiute turėjo rezig
nuoti nes negavo algų už dar
bu.

Dabar administ ratoriaus vie
ta užima sesuo kunigo isz Pa- 
lerso, N. J.

Ar iszliks patsai laikrasztis, 
sunku permatyti. Gal buvo’ 
priežastis

permatyt i.
numažinimo laik- 

raszczio prenumeratos, nes nuo 
Nauju Metu nutarta $1.00 pre
numeratos. Tai buvo tiesiog 
juokinga. 52 numeriai per me
tus tik vienas 
mioja 88 centus, 
ka zeceriams, 
ir redaktoriui. Kadangi skai
tytoju sakoma yra vos apie 500 
tai iszejimas negalėjo būti ga
limas. ’ *

popierius kai- 
o 12 centu li<K 

administracijai

Atsto-

Konsulatus

»■ ■■ i ..... ..

Liet u vos Respublikos 
vybe Amerikoj pranesza mums 
apie Lietuvos
Amerikoje. Toji žine yra nau
dinga del daugelio musu skai
tytoju, nes tankei užklausi ne ja 
apie adresus lietuviszku kon
sulu Amerike pas kuriuos turi 
visokius reikalus. Perskaityki
te szi daueszima ir užlaikykite 
adresus tuju konsulu. Daneszi- 
rnas skamba sekaneziai:

“Nuosziu metu 1 Kovo men. 
dienos Suvienytu Valstijų te
ritorijoje veikia du Lietuvos 
Respublikos .Konsulatai, bū
tent New Yorke ir Czikagoje.

New Yorko Konsulatas api
ma szias Valstijas: 1) Maine, 
2) New Hampshire, 
out, 4 Massachusetts,
out, 4)Massachusetts, 5)Conn- 
ecticut, (>)New York, 7)Rhode 
Island, 8) New Jersey, 9)Pean- 
*yl Vania, 10) Delaware, 11) Ma
ryland, 12) West Virginia, 13)

•) 
«> ) Verm- 

Conn

rylnnd, 12) West Virginia, 13)
* #

* a ! Lit JI! <

nam žande 
senumo.

Du apatinei prieszakinei 
nuo 5 iki 7 metu senumo. •

Du virszutinei prieszakinei 
nuo 6 iki 8 metu senumo.

Keturi prieszakinei po apa
tini ir virszutini kožnam žan
de nuo 6 iki 8 metu senumo.

Keturi iltinei po apatini ir 
virszutini kožnam žande, nuo 
8 iki 10 metu senumo.

Du akiniai ir du pilvinei 
nuo 9 iki 12 metu senumo.

Du antri krūminei nuo 12 
iki 14 metu senumo.

Du treti iltinei nuo 17 iki 25 
metu senumo.

Sveikatos patarimai. -
Nusipirk sveikatos isz nak- 

sto ir visai nėjusi, jog už ja 
moki. Gera sveikata niekada 

I nebuvo pigesne kaip sziadien.
-0-
užtikrinti gydy-

toki seni kaip ir pati li-

I ta mirszta Suvienytose Valsti- 
josie nuo džiovos. Vienas szim- 
tas penkesdeszimts 
ežiu mirszta Suvienytose Val
stijose in metus.

Vienas isz kožno deszimts 
žmonių mirsztancziu Suvieny- 

mirszta nuo 
džiovos. Jeigu manai, jog turi 
džiova, 
gydytoja, 
klinika, 
oxaminuoja plauczins. 
mink, tas negali but padaryta 
pakol visa krutinę neatideng
ta. Todėl netikėk in gydytoja, 
kuris to nedaro, arba, dar blo
ginus, jeigu jis patarė vaistu 
del kosulio be jokio plaucziu 
peržiūrėjimo.

Gydytojas tai p-pa t turi ag- 
zaminuot seiles mikroskopisz- 
kai. Paprastai tas gali but at
liktas veltui per State Board 
of Health. Vietinis sveikatos 
aficierius pagelbės ta atlikti.

tose Valstijose

lukštą n- i*!

' ncatideliojos eik pas 
arba in džiovos 
Tegul ten atsargiai 

Atsi-

IK

dainas mėgino 
lova sūdril)o ir tik motinos dė
ka liko inkeltas lovon. Kieksz
tas pakilęs puolė su iszkeltomis 
knmsztimis ant Jonuko. Moti
na puolė gelbet nelaiminga švi
nu. Po trumpos kovos girtuok-

Jo szvilpynes llis vėl gulėjo ant grindų. Moti- 
balsams szunes pritarė sta.u-'iia, pamėginusi keliaskumsztis 
girnų. Nutilsią Kieksztu Jonu-1 begindama Jonuką, sėdėjo sza- 
ko szvilpynes balsai, o kartu 
su jais ir sodžiaus szunu stau
gimas. Vasaros naktis dengda
ma juodu szydu reikalavo ra
mumo. Kiekvienas medelis lyg 

Atsistojusi

le sūnaus lovos. Jos sijono lai
kėsi mažieji sūnūs, 

verksmas.

Džiovos 44 
mai ” 
gn.

mažieji
vieszpatavo 
verksmai!
aszarotas akis griož dalis pir- 
myksztes

- Kur

Viduje 
Tilsta 

Motinai pakėlus -0-
ligos iszgydytos priesz pra- 

desiant. Sziltine, kuri iszvare 
Napoleonu isz Maskvos ir isz- 
naikino jo armija, dabar mui
lu ir vandeniu
Puodinycziuoso szvino nuody- 
rnas žymiai sustabdytas

kalbosia “Ponas 
lb)Geor-'| Steponai, myliu tave labai.” 

m lemos 
ant at e j-

14)North ('arolina, i nais keliosia 
Carolina,

gia ir 17) Elorida.
\ i sos kitos

Virginia, 
15)South

Vaisi i jos 
riamos Czikagos Konsulai ui. 

l'žsiinteresuoti asmehys vi-‘ 
sais konsulariniais 
(kaip aulai. Lietuvos piliecziu
teisiu ginimas, palikimu klau-

iszkirpl 
flaperailes ” szi 1a

i Galit e sa u 
priski 1 “

I ies. I r leip: 
A ugi iszka i: Mr. Stephen,

reikalais *1 love vou very much.

symai, vizos, dokumentu ir pa- 
raszu tvirtinimas, pajeszkoji- 
mai,

1
I I szpaniszka i: 
no, Le Amo U d Alacho.

— Senor Si efa-

szneka. apie atilsi.
szale kelio kriausze lenkia sa-

neprinokusiais mirsztaI 
sznabždena: — su motina ir

Skrisdama
— atilsio, atil- Į

šio... Pabaidytas žvirblis ir-gi; vieno 
atilsio, atilsio... o Į mot i uos mėginimai inkelti lo-

vo szakas su 
vaisiais ir lyg 
atilsio, atilsio, 
varna kartojo:

padėties, 
žvake ? Jonūkas 

pratarė dusliu bal- 
uždegnsi žvake

pastate szale lovos.
Patsai Kieksztas gulėjo aut

nesszono paliai lova,

pajeszkoji- 
įr 1.1.) Iuri 

kreipti^ in atatinkama Konsu
lai a.

Isz koiisulariiiiu reikalu tik 
pasu iszdavimas, pasu prate- Į 
sjmas, leidimai 
tarpininkąvimas tarp Lietuvos 

•iciivlu Valsti- 
pasilieka ir il-

ai’idavitai

Lenkiszkai: 
nii*. koeham cie bardzi

Rusiszkai:

Panic Stefa-
I.

Gospodin Ste
fan, ja oezen lie*bia lublu.

Herr Stefan
habe dich von hertzen lie*b.

Monsieur

Vokiszka i: J

Francu z iszka i:
vietoje* pasu ir Į >lephen, je vous ainio.

piliecziu ir ?
ju Valdžios
gainiui Lietuvos Respublikos 
Atst(»vybcs 
nioje.

New \’ork<> Konsuato
sas:

1 taliszkai: 
no, j<> te adore

Zvdiszkai:

Signor Stefa

Washingtone

I lerr 
eh Ii be dich zeer.

i j
i mii bacluir ai n.Į

ndre-

» • I
Zl- I I lebraiszkai:

szauke: - 
paupy antys ta lyg 
no.

1 .ii Įmaniau (’onsulate, 
38 Park Row, 
New York, N. Y.

('zikagos Konsulato adresas: 
Lithuanian Consulate, 

(>08 So. Dearborn St.,
< ’hicago, Hl.

I ’arvžiaus

Vlaela

Ar kūdikio gimimas užregis
truotas? Jeigu ne, kodėl?
Public Health Service duoda 

szias priežastis, del kuriu kū
dikiui ukgimus reikia ji užre
gistruoti:

L Kad prirodyti kas jis yra.
2. Prirodyti tautyste.
3. Darqdyti kad jis yra. pa

gal in statymu girnos.
4. Parodyti kada vaikas tu

ri teise instoti in mokykla.
5. Parodyti kada vaikas tu

ri teise pradėti dirbti.
(i. Darodyti teise 

turtus.
7. Darodyti kuomet 

stoti kariuomenes
arba paliuosavima nuo juos.

8. Gauti teise balsuot.
9. Padarvti atsakomu turėti 

nuosavybe, pirkti ir parduoti 
žemes.

10 . Gauti teise užimti vie- 
szas vietas.

U. Darodyti metus darant 
vedimo kontrakta.

12. Kad butu galima statis- 
tiszkus tyrinėjimus szalies svei 
katos padėjimo.

isznaikinta.

nuo 
to laiko kuomet darbininkai 
pradėjo valgyti ant lauko ir 
ne jdurbo kambariuose, ir kuo
met nusiprausia rankas. Kur 
tik randasi naujagyniszkas 
vieszos sveikatos darbas, ten 
gyvastis ilgesnis ir saugesnis.

-0-
Kudikyste yra pavojingiau- 

Apsaugoti savo 
kūdiki, reikia inkaitinti pieną 
arba vartoti tik kuogeriausia 
pieną.

Neprileiskite vaikus prie li
goniu.

Vaikai bus drūti ir sveiki 
jeigu gers gero pieno, valgys 
daržovu ir gerai miegos.

-0-
Szvarumati Yteprileis skarle- 

tinos. Priverskite vaikus sva
riai užlaikyti dantis.

-0-
Saugokis nuo skaudžiamos 

gerkles. Kartais yra ženklas 
užkrccziamu ligų kaip tai dif- 
terijos ir szkarietinos.

-°-

Perdaug miego kenkia svei
kata kaip ir neužtektinai. Au
gės žmogus turi kasnakt asz- 
tuonias valandas miegoti.

-0-
Nevisuomet vadink kunisz- 

ka skaudėjimu 44reumatizmą” 
kartais tas pasekmes sugedu
siu dantų ir patartina eiti pas 
dantistą. Tegul ima x-rey dan
tų.

patvirti-1 von buvo bergždi.
— Amžina atilsi... pro verks-

— Atilsio, atilsio... sznabž-jmus isztare motina, 
deno karklas lenkdamas sza
kas.

Visur lyg pritari* \ isai gam
tai. Tik Kieksztu kieme to ne
simatė. Isz trobos 
szviesos spinduliai. Viduje bu-:

■Jonuko,
Triobos viduryj vaikszt inejo j draudė.

atilsio...

carissimo vino. Vo kas tai nepaprasto.

— Amžina atilsi... 
einas laikrodis.

— Amžina atilsi...
braukdama

sienas.
mėgino artintis prie 
bet motina

at kartojo
randasi

Sted’a n,

sena obelis 
skverbėsi'szakoinis per pirkios si

■ Vaikai
' 1 / h ih ir / .

T 
'Kieksztiene. Buvo tai vidutinio!

Rob Stelai), Iaiigszezio moteriszke su pailgu

(I ra i k iszka i: 
ne, se agapo para poly.

- Domine Ste-

paini,

kuždeno 
savo

juos su-

pa veldėti šia s laikas.

veidu ir rudomis akimis. Vei- 
Kirie Stela-Idas buvo iszvargintas gyveni

nio rupeseziu. Paskui ja bėgi
nėjo maži su juodais veidais ir 

i nudėvėtais
I .of vn iszka i: - 

fane ego amo te.
I .aplandiszkai: 

k i rd o re he si gmohegopa-
sellohopoi i.

Slavokiszkai: 
ja vas bardz I ’nhiti.

Žinoma, vieloje Stepono, ga
lite* naudoti varda 

Surinko F. |».
naudot i 

m elite.

drabužiais vaikai
1 hitu Ti- Vincukas ir Kaziukas. Motina 

neatkreipė atydos iii paskui bė
ga u ežius vaikus.

nuo keturi u i Naujos Puikios Maldaknyges 
saugojo lavonus

Kada palici-
savo

priennestyje di
dinamoje Passy, palicije rado 
penkių metu vaikiuką 
Zukborski, kuris 
dien u
motinos ir tėvo.
je inejo in \ idii, vaikas prisi- Į 
glaudi* prie lavono motinos 
pradedamas graudžei verkti. 
Viadukas buvo sūnum lenko ir 
amcrikouiszkos studentes, duk
ters turtingu tėvu isz New Yor
ko. Jaunieji žmonis susipažino 
laike kares ir apsivedė. Kada 
tėvai nuotakos dažinojo apie 
apsi ved ima dukters, 
jai siuntimą pinigu, todėl jau
navedžiai turėjo gyventi isz to, 
k a uždirbdavo — o tai Imvo 
labai mažai.

Laike kares szeip teip iszsi- 
maitydavo. Steponas Žukbors- 
ki buvo franeuziszku padafi- 
cierium. Kada kare pasibaigę 
ir Stepas neteko • dinsto, szei- 
myna pradėjo kensti badu. Už
dėjo maža kromeli bot isz jojo 
negalėjo pragyvent.

Mylint i porele nutarė ant ga
lo užbaigti varginga gyvenimą 
— iszgen* abudu trueiznos. 
Abudu gulėjo ant lovos laiky

si i klus sustingusiosia

la vono 
graudžei

sulaikė*

darni 
rankosia. Viadukas apreiszke, 
jog tris dienas adgal tėvelis ir 
mamyte užmigo ir da nepabu
do. Kada persitikrino kad juju 
rankos szaltos, uždengė juos 
savo suplyszusiu ploszczium. 
Pats nuo trijų dienu nieko ne
valgė. Norėjo apie tai praneszt 
savo kaimynams, o kad negalė
jo atidaryt duriu, atkreipė ant 
saves atyda verksmu ir riks
mu, kaimynai pasiszanke pali
cije, iszverto duris, surasdami 
verkenti sieratoli ir lavonus.

Del (uju merginu kurios yra 
ir geidže at kreipi“flappreis”

ant savos atyda jaunikiu viso
kiu tautu, patalpiname ežio-

t

I

I an Stepan, — Ralaukit,
; jums paskiau pajeszkosiu duo
nos, nes dabar reikia jeszkoti 

to, katra vaistu musu Jonukui,
; re Kieksztiene ir 
plunksnų žiupsni 
kiton trobon.

A ut l oji* t robo je 
lova,

vaikeliai, asz

— Cžmiga po trumpos, bet 
vargingos
— pratari* motina, 
dykite savo broliukui ilsėti. 
Geriau prižadinkim 
parodykim jo nuopelnus prie 
jaunos gyvybes nuskinimo.

Kieksztien prisiartino prie 
gnlinczio vyro.

— Ach! sustingęs!
Su tais žodžiais sudribo ties 

Vaikai pakele

žemines keliones,
Nekliu-

save)
tęva ir

vyro lavonu.
Tik po nokurio laiko

reikia 
tarnvston •o

«

i
iszta- 

pagriebusi 
nusiskubino

atkar-

• I
I

Į\a tik aplaikeme labai pui-'stovėjo
prie sienos

gulėjo
Kartu su j

I
i nes jis yra linksmas! —

kurioje
kiu Maldaknygių. [sergantis Jonukas.

Balsas Balandėles po $2.50. j mol i na inbego abu vaikai, ku- 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra ne pamate savo broli suspaus- 
labai puikiai ir drueziai apda- ta

I

riksmą.
pakilo.

— Amžina atilsi...
tojo verkdama Kieksztiene.

— Mama, , Jonukas nemire 
suszu-

• j ko Kaziukas matydamas links

>
jog kudi-

lytos skurineis apdarais 
suoti krasztai lapu.

KVITŪ

ligos nusiramino. Motina 
auk- smilkė plunksnomis ligoni. Tai 

tf. matydami nžmirszo alki ir su-

Knygele DraugvoieM* 4e) 
tizmokejimo >inlgv Ugaale 
ma - - - - ' S0c

KVITU Knygele Draugystėms, dei 
< anie r i aus nog sulfatu pinigu am 
susi rinkimu............................... - Wc

W. D. «OCZKAU8KA8-CO..
UARANnv rrrv pa

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, Persinzku, Graikiszkn. 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku 
Iszguldinejirnas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra tszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES OC _ 
TIKTAI UŽ.......................

Prlsiuskite mumis 25c. Gausite, 
▼Įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
pa. ; y.
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jeszkoje žaislus neszc savo bro
liui Jonukui. Bet szis atsisakė 
nuo visu žaislu ir savo broliui 
Kaziukui pavedė savaja szviL 
pyne, su kuria ir
priverto staugti sodžiaus szu- 

Bot motina pertrauko ju

szi vakaru

nes.
pasznekesi.

— Kaziuk, 
Jonukui ilsėtis!

Vaikai pažvelgė in viens ki
ta ir patyliai atsitraukė nuo 
lovos. Motina sėdėjo ant suo
lo ir nuolat žiurėjo in Jonuką.

— Joneli, ar beskauda? Kad 
bent tėvas greieziau parva
žiuotu ir kad butu blaivas... 
Pra keik ta d egt i ne...

Motina nuleido ant pecziu 
galva. Mažieji vaikai prisi
glaudė prie viens kito žiurėjo 
tai in Jonuką,
Lauke subrazdėjus sukrutėjo 
ir motina.

— Jau tėvas parvažiavo. Tik 
kad nebūt u prisigėrės.

Tame laike prasivėrė durys 
ir jose pasirodo vidutinio aug-

Vincuk leiskite

tai in motina.

sztumo su pailgu veidu ir pa
griuvusiomis akimis žmogus. 
Buvo tai patsai Kieksztas.

— Joni! eik arklio nukinky
ti!

rove! neszauk! Jonukas 
Pasigailėk serganezio 

vaiko! — suszuko pro verks
mus matydama prisigėrusi vy
ra.

— Jums tik serga, o ligos 
nematyti t Kad man tuojatt.,bu-

-- T 
serga!

Jums tik serga, o ligos

i imi brolio veidą.
— Tad ir man Jonukas ga

lės padirbti tokia 
kokia davė Kaziukui, 
tarė Vincukas.

— Geriau eikite ilsėtis! 
paliepė motina.

— Mudu bijosime! Geriau 
leisk mudviem ežia pasilikti, 
— praszo Kaziukas. • * ♦

Saulute pirmutiniais 'spin 
dūliais pasveikino prigimti 
Taippat jos spinduliai prasi- 
nnisze pro Kieksztu trobos 
langus inskrido vidun, kur bu
vo prisirinko žmonių. Ant vie
nos lentos gulėjo Jonukas 
linksmu veidu, o ant antros 
su pamėlynavusiu veidu — tė
vas. Aplinkui liepsnojo uždeg
tos žvakes. Dabar vieszpatavo 
ramumas, o prie ramumo ga
limas ir poilsis. Nuolat tai in- 
eidavo, tai iszeidavo žmones. 
Atėjusioji kartu su Kieksztie
ne apraudodavo mirusiųjų be 
kunigo aplaikymo su 
Nebegryžta praėjusio laiko 
minutes, nebegryžta ir gyvybe 
apleidusi kuna.

— Darbininkas

sz v ilpyne,
Pra

Szvcz

■Algis.

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 ., L J . , , $1.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY,

Gimimo registracijos instaty- 
mu reikalavimai.

l'iesa reikalauja, 
kio gimimas turi būti sveika
tos aficieriui arba miesto rasz- 
tininkui gydytojo,, slauges ar
ba. akuszorkes pranesztas, svei
katos aficierius pranesz Val
stijos Sveikatos Bordui. Jeigu 
nežinai, jog tas padaryta, pa-

Valst i jos Sveikatos
Bordui, jeigu neturi rekordu 
prisius blunka ant kurios galė
si užrekorduoti kūdikio gimi- 

Nepervelu, nes gali būti 
svarbus reikalas vėliaus.

Užregistruok kūdikio gimi
mą dabar.

raszyk

ma.
-0-

Netikek in pagarsintus 44 tik 
rus gydymus.”

-0-
diena vaiksz-

Dantų dygimas.

Pabaigoje szeszto
auga,

prieszakiniai

Kiekviena 
cziok viena myle, nereikės gy
dytojo.

-0-
Megink pekszczias in darbu 

nueiti, taipsi jaunesnis ir svei
kesnis.

-0-
Gimnastikuok 

ore.
szv ioziame

-0-
Visuomet laikyk pakeltus 

langus miegamajam kamharv- 
je. F. L. I. Š.

menesio, 
jeigu kūdikis sveika 
pirmi dantys, paprastai apati
niai, pradeda pasirodyti ir pas 
kiau, menesis po menesiui kiti 
iszdygsta; paprastai dantys 
dygsta pagal sekanti paduota 
surasza:

Du apatinei
nuo 5 menesiu iki 7 menesiu 
senumo.

Du virszutinei prieszaki
niai nuo 6 menesiu iki 8 mene
siu senumo.

Du apatinei szale pirmųjų 
nuo 7 menesiu iki 9 menesiu 
senumo.

Du virszutine i szale pirmų
jų nuo 8 menesiu iki 10 mene
siu senumo.

Kouri užpakalinei krūminei
po viena virszui ir žemai kož- pakėlimo Suskvakanos upes 

iki 14 tai menkas dalykas, nes po su-

ATSAKYMAI.
Korespondentui isz Wilkes- 

Barre, Pa. — Acziu tomistai 
už gerus velinimua ir iszreisz- 
kima savo nuomones, žinoma, 
jog žmogui kuriam sekasi ant 
svieto, tai kiti užvyįdi — tokia 
tai žmogiszkas budos. Kvailas 
visados yra tosios nuomones, 
jog ir kiti kvailei. Kas kiszasi

nam žando 10 inenosin 
menesiu senumo.

Keturi kiti krūminiai užpa- pasikelia ir daug bledes pada-
— « • « a a. . M * ' A Mik a Hk'

; tirpimui sniego upe visados

kalyje pirmesnių kada kudL ro, nes upeje randasi daug
. . I anglinio dorto ir lovie učkim-

i ’ 1 1 a »...■■ ’1h ita» a •

žande adgal kada redaktoris gyveno

Į

į

kis beveik .2 metu.
Keturi iltinei po viena vii< sztas, ne teip buvo 35 metai 

szui ir žemai kožnam žande adgal kada redaktoris gyveno 
(akiniai ir pilvinei) nuo dvie- Plymoutlie, tada upe te|p pe* • 
ju metu iki dvieju'ir ptoses. I pakildavo.
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Pagal Instatymus.
I ----------------------

(Verto Kranas Siūlelis.)

Pirmutinėj nuo duriu lovoj 
gulėjo jauna moteriszke, dau
giau in skeletą, 
žmogų panaszi.

Szale jos gulėjo apie puses 
metu geltonas kaip \aszkas ku-

negu in gyva

i

dikis, por miegus krutydamas 
pabalusiomis lupomis.

Ponia pasilonke prie jo.
— Ak, nabagėlis, turbūt al

kanas!
— Nieko jam nebus iki pat 

myriui! — nusijuokė ponas 
virszininkas. — Žiūrėk, tams
ta, koks godus!

Inkiszo jam in burna pirsz- 
1a. Vaikas nustvėrė ji ir neat- 
morkdamas akiu pradėjo žįsti. 
Prakaito laszai iszsirito ant įo 

raukszlcto veiduko.
jokios savo 
pradėjo rau

kytis prie verksmo.
— Eiva, jau eiva, nes pradės 

rėkti — tarė ponia.
Ponas virszininkas isztrauke 

pirszta.
Iszt ikru j u 

verkti plonu, silpnu, tartum 
prislėgtu balsu. Jauna motina 
sudejavo ir, 
žus, padavė jam 
tuszczia kruti...

Prisiartino prie kitos lovos. 
Gulėjo jojo augsztieninka mo
teriszke su raudonu ugniniu 
veidu ir stiklinėmis, insmeig- 
tomis iii lubas akimis. Lupos 
buvo karszczio sudegintos, ji 

laiks in laika, 
sunkiai kve- 

Ponas vi rszin i n kas

vaikeli,

greit

i

geltono, 
Nesulaukdamas 
darbo pasekmes

vaikas
silpnu,

pradėjo

sunkiai atsigry- 
iszdžiuvusia,

su

krutino jomis 
rydama seile ir 
puodama.
pakuždėjo ka tai gydytojui.

Gydytojas susiraukė ir pc- 
cziais patraukė.

— Negali žinot
dar tik treczia diena...
teip lovos užimtos...

Nuėjo toliau.
— Vat, sztai stipri, — atsi

liepė ponas virszininkas, rody-

— tarė, — 
Ten ir

damas in sedinezia ant lovos 
kaline, su kuria gydytojas 

atėjima sve- 
cziu. — Sausio mėnesyj skan
dinosi, isz vandens ja jau veik 
negyva iszt rauke, persirgo sun
kiu tyfusu ir nieko.

— Skandinosi? — užklauso 
užimaneziai ponia ir žingei
džiai! pradėjo žiūrėti in ligone.

— Tas dar niekis! 
kilmingai pridūrė ponas 
szininkas. — Bet kas per bū
das! Asz visuomet sakau, kad 
nors puse turėtu tos kantrybes 
geram, kokia turi blogam, isz 
jos butu puiki moteriszke.

— Pakelk galva! — pridūrė, 
imdamas ligonei už smakro ir 
kreipdamas jos veidą prie 
szviesos. — Graži mergina, — 
tarė — ir nusiszypsojo malo
niai.

Ligone sunkiai pakreipė gal
va in reikalaifjama puse. Tam
sus plaukai lindo isz po czep- 
cziuko, draikydamiesi ant su- 
menkusio veido. Ant indu busiu 
veidu prasimusze tamsus, greit 
nykstantis raudonumas; siau
ros lupos drebėjo, o ilgos blak
stienos mete koki tai mėlyna 
tamsuma ant to sumenkyjusio,

Ik. * • "1

811 
sznekejo priesz

— 1SZ- 
vir-

veidą

vvtu- •J

S A U L K

suriko sargas
^oini i „i

— hlilidi!
ir kulbe stumo pasilenkusia 
Mikoliene, kuri savo ąžeimir- 
szime nogirdejo paliepimą,

Nuėjo.
Dulko, teveli, tas moteris 

užklauso tėvo,

■M

. atsake
panteki ntinczin i susirau-

pasitaisyt, teisingai 
gyvent?... Matai kokios pasek
mes blogo...

Ligone tylėjo. Jos antakiai 
buvo sutraukti, lupos drebėjo...

— Ka, tamsta, in ja kalba! — 
tarė virszininkas. — Tik žo
džiu gaila. Ar tai asz maža ii in 
ja prisznekejau, aiszkinau!... 
Ir ka ? Tai be jokio jausmo su
tvėrimas!

Ponia atsiduso ir atsitraukė 
kelis žingsnius atgal. Ligone 
primerkė akis, krutinę jos al
savo sunkiu atsidusimu.

— Ir ka, gydytojau? — at
siliepė virszininkas, — 
ji gales eiti?

— Teip — atsako pamąstęs 
gydytojas, — už kokios savai
tes... Deszimtios dienu...

— In Groica nueis?
— Ojei! Kodėl ne!
Isz jaunos kalines krutinės 

iszsprudo kurtus sudejavimas; 
jos galva sunkiai nukrito ant 
kieto kalėjimo pagalvio....

In dvi savaites vėliau, nu- 
silpnejus ir dar svyruojant i po 
ligai, Onute isznaujo ėjo ant 
apsibuvimo. Tuom kart ponas 
virszininkas, pamokintas liūd
no patyrimo, buvo atsargesnis. 
Su Onutės iszsiuntimu nelau
kė, kol susirinks didesne par
tija, kaip tat paprastai daryda
vo, bet liepe
kartu su Mikoliene, kuri teipo- 
gi pabėgdavo, ir lygiai su Onu
te, prigulėjo 
muju ruszies.

— Tikras žvėris, dievaži! — 
kalbėjo suerzintas virszininkas 
in savo pagelbininka, raszyda- 
mas jau treczia Mikolienei 
“rozpiska

stebuklingas pavasario rytas. 
Olas buvo pilnas kvepėjimo ir 
ramumo. Dideli, seni topeliai, 
in dvi oil i iszilga i vieszkelio 
pasodyti, dar tik ka iszsivys- 
cziusiais bumbureliais lyg auk
su spindėjo priesz saule; so
duose žydėjo gėlos ir jievos, 
virsz žoles ir rugiu birzgė atgi
jo vuodai, nuo lauko vandpuo- 
liu, garsiai, triukszmingai be- 
go greitas, tyras vanduo, szilti 
pūstelėjimai neszo oszima nau
jai pražaliavusiu gojų,
rinkai pripildo orą skamban- 
c z i o m i s giesmėmis...

Isz tu trijų keleiviu nieks in 
tai noatkreipo atyda. Atpencz, 
jio patys atrodo kokiu tai tam
siu plotmu, numestu ant to 
saules regraezio.

Tas plotinas vis slinko to
lyn ir tolyn, tartum stumiamas 
to aiszkaus vieszkelio, kuriuo- 
mi ritosi briezkos ir vežimai, 
guviai prunkszte ir žvenge 
arkliai ir girdėjosi sumaiszyti, 
linksmi žmonių balsai. Visi ojo 
iii ta paezia vieta, uos mieste
lyj iszpuolo kermoszius; nieks 
vienok nepasveikino tas, greit 
einanezias, moteris, paskui ku
rias užpakalyj, su szaudyklesu

varyt mergina

prie nepataiso-

treczia 
,“ kuri 

Įlindusiu žvilgesiu, apdriskus, 
sumuszta girtuoklio vyro, sto
vėjo palei duris. — Tik žiūrėk, 
famsta, in ka ji panaszi! Jauna 
dar žmona, o kaip atrodo. Ir 
kam jai tas? Del ko? Turi ten 

nieks ja pirsztu ne
pajudins. Ne! B< 
ja girtuoklis 
kosi pas vaikus...

Palenkė galva prie szviesos 
ir a lydžiai nuėmė nuo plunks
nos galo plaukuti Pas duris pa
sigirdo tykus verksmas.

— Sakau tamstai, 
karta vižlą Volta, kurios szu-

nuo

pusiau pa-

rn

ramuma,
?ga ji ežia, kad 

vyras musztu, sa-

t urėjau

po viena dantyse
Liepiau uždaryt,

nyczius padovanojau kaiman 
kokios penkios mylios 
Varszavos, savo pažinsi amam. 
Ir, insidemek tamsta, toji ka
laite tris kart pabėgo ir tuos 
szu nyczius 
parsinesze.
tai teip staugė, kad net žmonių 
insivaizdinima pereina. Na ir 
turėjau liepti paskandyt szu- 
nyczius tvenkinyj. Ir ka tams
ta pasakysi? Mano kalaite tol 
bėgiojo, tol lakstė, kol nesuuo- 
de ir sunesze man juos priesz 
pat mano langu. O staugė!... 
Mano pati vos neapalpo, klau
sydama to staugimo. Dar tuo
met Igniuks sirgo 
tarė, paduodamas 
l 4
tartum savo akis kaktoj. Kaip 
mergina, arba boba pabėgs, 
pats už tai atsakysi.

Ėjo ta syk Onute su Miko- 
liene, kuri sziuom žygiu pasi
ėmė su savimi jauniausia vai
ką, jau gal kokiu penkių metu, 
su didele galva, iszpustu pil
vu ir sutrauktomis kojomis. 
Tas pilvas, tos kojos, tos suvy
to rankos, kuriomis vaikas bu-

Na, te! — 
žemsargiui 

rozpiska” O sergėk man jas,

suvargusio veido.
— Lai ponia insitemyja, — vo apsikabinės neszanczia ji 

tarė virszininkas, paleidęs li
gones smakra — kad tai yra 
neatitaisoma vagilka. Du kar
tu isz kalėjimo paleista, du 
kartu pabėgo isz isztremimo 
pas vagiszius. Teip jai toji 
duona patiko. Kuomet ja pas
kutini karta sugavo, tai in 
Visla isz žemsąrgiu ranku isz- 
sisukus szoko.

— Isz baimes! Isz tokio jau
°’ 

jau kaip mums pasiseka koks 
pauksztelis, tai net miela pa
žiūrėti.

Ant merginos veido atsimu- 
sze neapykanta ir kanezia. Ji 
nuleido galva ant krutinės ir 
suspaudė sukryžiuotas rankas

vagisziszko užsispyrimo.

ant pilko kalėjimo uždangalo. 

----- iT7)Tokia j,uuna merginai
— Q, Dievo! — susznabždejo 

PPI?f,l>Tr/Tokia j“una »erK‘nftl 
Ar tau negeriau butu, mano

motina, daro ji panasziumi in 
dideli vora, o pabalo, stiklines 
akys ir pilkas skarmalas, kurs 
ji dongo, dar labiau ta panaszu- 
ma didino. Vaikas nesznekejo, 
net neverkė, bet, nulenkęs savo 
didele galva ant motinos pe
ties, atsiliepdavo tarpais ne
smagiu, tartum paukszczio cy
pimu.

— A-a-a, vuogelo! — kalbė
davo ta syk Mikoliene, glosty
dama jo aptinusi, iszbalusi vei
duką,— mama nupirks tau 
saldumynu, vos tik nueisime.

Ir lenkdamos! po vaiko sun
kumu, skubinosi 
aplenkdavo.

gis. — 
gražumas!
gis*

II

f net Onute

Tfu— spjaudė žemsar- 
Czort paimtu!*.. Vot,

• • • ant pocziu, ėjo kareivis, aplen
kiant kiekviena vežimą, kiek
viena žmonių krūvele, karto
jantis storu, kietu savo balsu:

“Idi! Idi!”
Artinosi prie kaimo. Prie ke

lio, ant kapeziaus, kur stovėjo 
basa piemene vienuose, ant 
krutinės praskėstuose, marsz- 
kinukuose, su žalia
rankose; tarp koturiu simet- 
riszkai pasodytu gluosniu ky- 
szojo kryžius nuo lietaus pa
juodavęs, kurio apaezioj, tar
tum visa sauja pasėtos, užžy- 
dejo laukines gėlės.

rvkszte

kareivis lydi ? 
sodintis briezkoj vaikas.

- - Tai vngylkos! 
lovas, 
kės.

— Bot asz maeziau, tote, kad 
jos po kryžium meldėsi.*.

— Kas ton per poteriai va
gies! Ponas Dievas tokiu pote
riu noiszklauso.

Kuomet sargas atvodo jas iii 
magistrato, pasirodė, kad joms 
magistrato kalėjimo nėra vie
tos. Priesz pati ju pribuvimą 
atsilaiko miestelyj kelintas di
desniu vagysezin, net buvo ant 
kelio apiploszimas, užtai daug 
“atsiunstu” buvo po tuolaiki
niu tardymu ir netik ofieija- 
liszkas kalėjimas buvo užim
tas, bot ir jo apielinkos, apart 
burmistro meitėlio tvartuko.

Tokiose apiclinkoso negali
ma buvo smulkmeniszkai pil
dyti instatymus, tuo labiau, 
kad nuo keliu dienu ponas bur
mistras visa valdžios sunkuma 
neszo ant savo pocziu, nes po
nas .sekretorius iszvažiavo ant 
poros savaieziu, savo vieton 
palikdamas minkeziojanti rasz- 
tininka, su kuriuoini ponas 
burmistras jokiu budu nega
lėjo susikalbėti. Taigi nusitve
ręs už galvos, ; 
puolė jam tas 
priedas, ponas burmistras ato
nies nuo sargo “rozpiskas” ir 
atidavęs jam atsakanezia “kvi
tą nei ja,”

■ . /•
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. NAMINIS DAKTARAS.

mano kurna, 
tvarto buna,

Kokis tai Vokietis gydėsi 
per deszimts metu pas visokius 
daktarus, nes ne aplaike jokios 
pagialbos, nusidavė per tai pas 
viena namini daktaru. Tasai 
padavęs ligoniui bonkuto pri- 
pildinta kokiom tai gyduolėm 
liepė ligonini vuostyt.

— Ar geriau ponui? — už
klauso.

— Ne.
— Tai pavu.ostyk da karta. 

O dabar?
— Nieko ne jaueziu.
— Teip? na tai da karta pa- 

vuostyk o busi sveikas.
Vokietys pakrato bu ghlva

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOfclUŠ 

IR BALSAMUOTOJAS

Chilli mi iii

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

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

Pigi preke, 
automobilius

ant kurios nu- 
i bereikalingas

Ii ope able joms mote
rims iszsineszdinti isz raszty- 
nes, nes prisikimszinas joje 
buvo neapsakomas. Padare ta

nes
« ’ O j ' * J , ' ’ • ' • ■ ■* w • "- * ’• v v « *

— O. vioszpatio Jėzau Kris- tuo ramiau, nes suvargus mer-
• I* > f • 1 1 • I • • J • • 1 • *

Ar žinai ka, 
Jeigu žmogus

Tai daug, smagiau,
Ir spakainiau.
Kad ir st ubą puiki,

Tai joje ramybes neturi, 
Pati turi baidytis, 

Su baime visur dairytis.
Ana, Lietuvoje kaip dvare 

gyvenome, 
Karves, avys stuboje stovėjo, 

Po lova, bulves laikėme
Ir sveiki buvome.

Szluoti grinezios neroikojo, 
Niekad sveczes neatėjo, 

O Amorike tikra velneva 
Ne gali būti nevala.

Czion mergaites reiko sergėt
Niekur vakarais neiszleist, 

Ba visi pirsztais bado, 
Juk jiegu mergaite 15 metu 

turi, 
Ant jaunikiu meilei žiuri, 

Argi tai negerai?
Reike isz to džiaugtis labai.

Ugi pri kontri
Argi ne dailu kaip sukinosi 

žentai,
Amorike niekas negali už

draust, 
Ne už jaunikius baust, t

V Ulaiv o A << V W *1 LA <4 J

užklauso kiek yra kaltas už 
gydymą.

— Szhnta doleriu.
— Teip daug už‘tris kartus 

szauke vokie-pavuostymo I 
tis.

— Juk ponas atgavai savo 
sveikata. Kada iszeisi ant oro, 
pasijusi “al right.’f

— Ar teip? — atsake Vokie-

UotavlMfrM Oratorine

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nwmlraltea pagal

Baojaoata taada Ir moka la
Tari oagolbtnlato mataro.

PUaimtmoa preke*.

ii t Fast Bgmee Htraet
U.AHIROY CITT. Pi.

Bali Taleghoaaa Ne. 14*
1 iiMii'HawH* i m» iiiinannnm Twarittniui 'W—itriiagniratoni»aiiwririBniito oipmmmmmmih
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Will RIMI*lll*l|H

maszka?
—— Matau.
— Pavuostyk ponas.
— Ka ponas darai i
— Pavuostyk da karta.
— Pono, kas tai ženklina?

pavuostyk po-

Ar matai ponas taja bu- ATHilbK Tik BUM
O gaual aailklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alau®
Kaip padaryti Ir prlRluntlma apmoka-

Geriausia atambl trajanka 60c 
Puplaiazkal 

Truk-

su pamokinimu

■no.
arba 6 pakelei už $3.30.
!5c arba C pakelei už $1.75.
toliu 30c arba 6 pakelei ui *1.40. 

"Daktaras Namuose1

czionai,

— Da karta
n as.

— Ar ponas papaikai?
— Ar teip? sako vokietys, 

dabar iszejnu dadave paslėp
damas in kiszeniu bumaszka, 
kada busiu lauke, bumaszka 
rasis kiszeniujo pono. Gud bai!

Knyga "Daktarai Namuose" *1.00. 
Kantlczkofi $1.25 Garsas Dieno® Sūdo 
o 50c. Elementorių® valkams po 25c. 
lyvenlma® Sztentuju $6.50. 
\ltorlufl Maldų Knygele, 
imagus drukas, prasto abdaro po 75c, 
Ulnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
oklo abdarai® $1.50. Vainikėli® mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo *1410, 
vflnksztu abdaru $1.26.

Aukso 
senovės

sudejavotau! — sudejavo Mikoliene, 
kuriai kas karta didesni pra
kaito laszai varvėjo nuo veido.

— O brangiausias Jezuseli, 
susimylėk ant musu!...

Ir nepaleisdama vaiko 
ranku parpuolė ant keliu ir pa- 
bueziavus dar rasota žemele 
pradėjo pusbalsiai poteriauti, 
pertraukiamu sunkiais atsidu
simais, sz 11 a b žde j imu.

su raiszu 
žadino grei-

gina ir toji moteris 
vaiku ant ranku, 
cziau pasigailejima, negu žiau
rumą.

Onute, kuri artinantis prie 
miesto, pradėjo drebėti po in- 
tekme kokios (ai 
karsztligiszkai jos akys degi
na nešios, baimei, dabar nusira
mino, o greieziau isz naujo pa
teko iii ta kurtu, buka abejo- 

Atsitiko tas valandoje, kuo- jt iszkuma, kurs nuo ano vakaro 
mot sargas 
pypke, keikdamas, jog nesida-iles paprastu padėjimu. Iszgir- 
ve uždegt. Onute teipgi persi- |dus, kad turi eiti, tik karta at- 
žegnojo ir atsiklaupė, 
vieszkelio nieko nebuvo.

Insisiubavo Mikolienes szir- 
dis nuo tu sunkiu atsidusimu, o |dėjimu, net negirdėdama aisž- 
prislegtas poteriu 
mas perėjo in garsia, dejuojau- I 
ežia malda.

— O, Vioszpatio Kristau! O, 
Saldžiausias Jezuseli! — kal
bėjo, pakeldama akis in ky- 
szanezias dideles vinis, kurio
mis buvo prikaltos nukryžia- 
votojo kojos, '— aukauju Tau 
ta poterėli Tavo szveneziau- 
siai garbei, iszganymui mano 
duszios, Amen. O aukauju ji 
Tau, Vioszpatio Kristau, už 
tuos mano naszlaiczivis, ka juos 
tuos mano naszlaiczius, ka juos I 
sutvert ir atpirkti turėjai savo Į 
szveneziausiu krauju, o ka asz 
motina palikti turėjau ant pa
niekos ir pražuvimo... Ir au
kauju ta poterėli už ta vargsza, 
kuri sztai neszu, ir už ta kelio
ne savo, ir už visas nuodėmes 
ir skriaudas ir apmaudas ma-

O, kaip Jėzau, darželyj 
kruvinai prakaitavai, 

teip man pagelbėk perkest ta 
skriauda ir ta sunkenybe ma
no. O Jėzau, Jėzau mielaszir- 
dingiausias, susimylėk ant mu
su!... j

Nutilo. Dideles aszaros rito
si per jos suvargusi, pakelta 
in dangą veidą. Ji judino lu
pomis bę balso, tartum tyla 
kalbedamosi su tuom, kurio 
pagelhog szaukesi.

Kaslink Onutės, tai jiji nela
bai bąvo; susigraudJnuB. Ir ji 
kalbėjo ’<<svoikamarijas,M bet 
jos akys,.pilnos paniurusios u£-

szais save, 
kiai tejke jos veidui kieta ir

no!... 
alyvų

isz
nežinomos,

norėjo užsidegti pas Pajenczakione buvo jos ve-

Ant siduso, tartum
1 en g v i n i mo ja u sra u

su didelio pa- 
, o paskui 

užsisuko palengviu, sunkiu ju-

Asz teip nedarys iii, 
Savo mergaites už tai no 

bausiu.
Matote mano dobilėliai, 

Mylemi sakeleliai,
Jeigu rengėtės apsipaeziuot 

Turite gerai apsižiuret.
Tosios, ka priesz jus cziauposi 

Kaip bezdžionkos szaiposi, 
Tai tokios už paezia neimkite. 

Apie tai ncužmirszkite.
Su tokia ilgai negyvensite, 
Bedu mnuolatos kentėsi te, 

Varguosites, 
Dcjuosites

Ir ant galo pasimesite, 
Visztgaidžcis busite.

j
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Ir yel ejįo tylėdami.
Aplink juos buvo puikus,
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sznabždeji-1kitus koliojimo, kuri jau sargas 
isz savo darbsztumo joms ant 
kelio pridėjo.

Toliau s bua.

PAJESZKOJIMAI.
savo pusbrolioPriieszkau

Vlado Vaitulavicziaus isz Su
valkų Red., Kalvarijos Apskr., 
Simno Gmino ir miesto, pir
miau gyveno Anglijoj apie 25 
metai kaip Amerikoj. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso.

G. Balutis 
Girardville, Pa.

* '» a ■

Isz Minersvilles telegrama 
gavau, 

Ir daug isz jojo dažinojau
Apie visokos nedorybes, 

Ir bjaurybes.
Sziadien daug apie tai nedai

nuosiu, 
Ant kito kark) paliksiu, 

0 jeigu nepasitaisys,
Tai kocziolas kaulus isztaisys.

W # 4

Szita probisziou ant gero 
iszejo,

Del nekuriu gerai inkurejo, 
gali

Box 455

Pajeszkau Vinca Bancvi- 
cziu, paeina isz Uzugosto Pa
ra., Varkales Kaimo, Kaszedo- 
ru Apskr., apie 25 metai kaip 
Amerikoj, 1911 m. gyveno 
Chicago dabar nežinau kur. 
Turiu labai svarbu reikalą, 
jeigu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt arba tegul pats atsi- 
szaukia.

Domicėlė Blumberg 
2619 Larkins ai. SS.

Pittsburg, Pa.

m.

svcikamarijas,

nies, buvo insmeigtos toli prie- 
o sutraukti anta-

nesuraminanezia iszvaizda.
Dar klūpojo abidvi moterisz- 

kes, kuomet ant vieszkelio pa-
siglrdo , dundęjįmas. Artinosi 
briozkft^A << * \. $ r

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

"ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niazkl visame. Geriautd del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir yigadoa visame* Gera® 
ir užtektino valgio paduodama® 
ant baltei urdongtu stalu. Ssoi- 
min|of, motore® ir vaikai gauna 
(pedale patarnavime.

ROTAL MAIL STBAM 
PACKET COMPART,

N ftruadway., Naw Tert 
-...:arto 9to fietlniua agantu®.

to** e
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Motorolos aiuczio ne 
pirkti,

Dabar turi vandeni gerti.
Szirdeles nuo alaus jau at

prato (?)
O daugiau prie vandenėlio 

priprato,
Kuris labai troszkuma nai

kina, 
Svaiguli suvandeniu gesina.
Sziadien jau suvis alaus ne 

nori, 
Ba pinigu ant gerymu neturi, 

Dabar storules moteriszkes, 
Lengvos kaip peteliszkes, 
Ir nosiukes teip pabalo,

Ka būdavo mėlynos ant galo.
Teip, teip mano mylemos ' 

moterėlės,
Esate skaisezios kaip gulbeles, 

Mat vandenolis jus’feubliusz- 
kino,

Karszta krauju apmalszino;
Tik to smiędalo munszajnes 

negerkite,
Ta sau tikrai prižadėkite!

*T
KAS NORI RŪKYT 

puiku tabaka, tas tegul krei
piasi pas mus,

EUROPA BOOK 00.
5? DBt ST.

ill ’ ' * ■' * .

NBWY0RK,

n

KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakau- 
ežiai iszba adyta ir visados 

niio

i

U*’

v ra pagelba 
Patrūkimo, 
Krutino ir 1.1. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka 
Sutaisyta Kazuno Aptio- 
koje. Preke 35c. ir 75c.
Per paczta 5c. extra ant baksuko. 
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

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

SHENANDOAH, PA.

|Gumbo, ‘ 
Skaudėjimo po |

Kazuno

laszu, aliejaus ir 1.1.

»

MICHAEL V. WOLFE
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPG1 ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

H

CUNARD
AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES 1N AMERIKA.

Lietuvos kvota j’au yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kauno 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktie tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laivvu Aquitania, 
Berengaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.
CUNARD LINE. 
25 Broadway, |25 Broadway* 
Ken Tort m
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GYVEN1MA3 
MARIJOS PANOS.

SZVENCZ1AUS1OS

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Sav. Marijos Panos. 

Puiki knygele. 
Preke su prisiuhtimu tiktai 25c.
05 puslapiai*

Į

W. D. BQCZJCAU3KA3 CO. 
MAHANOY CltYr PA.

Laltzkama 
popleros 30 gatunku. tuzinas už 65c. 

M. J. ŽUKAITI8.
451 Hudson Ave. Rochester. N T.

■ e w e e o —

Daktaras Juozas J. Austrai 
lietuvis Į

Buvusiu daktaras karlumeneje I 
Gydo visokias ilgas

Priims ligonius Iki 10 valanda ryte 
12 Iki 2 popiet C Iki 9 vakare 
210 N. Main St Shenandoah

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

'.aidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
lutomobilius del laidotuvių, krlkaz- 
iniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
120 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivaknrczin Agentas

Priimu pinigus saugiam

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Ssiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
linigai sudėti mano Bankoje negali 
>ražuti.
•alaikimui. Siuncziu pinigus in visas 
lalis svieto pagal dienos kuras, ir 
*arduodu laivakortes kompanijų nu- 
ta t y ta m s kainoms. Parūpinu Pasi
irtus keliaujantiems tn Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
»igiai. Raszykite apie kainas o gau
bte teisinga atšaki m a. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125.000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,368.02

r

Mokame 8-czia procentą ant j 
udėtu pinigu. Procentą pridedam j 

prie jusu pinigu 1 Sausio it T i 
Liopo®. Mes norim kad ir jus j 
turėtumėt reikalu su musu banka j 
nepaisant ar mažas ar didelis. i

4

(1. BALL, Prezidentas. j

Geo. W. BARLOW, Vice-Prea.
Uos. E. FERGUSON, Kasieriur. ,!

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
-ituba®, me® galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namu®, 
koloktavojamo randa®. Parūpiname 
visokiu® insurincu® ir teip tolia*)**

Kampa* Catawi**a ir Marint St« 
Mabaney City, Pa* i
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ŽINIOS VIETINES. I Isz Shenandoah, Pa.
Vtarninkc Sz. Kazimic-

n».
— Scredoje pripuolu Pele

nu Diena.
— Jeigu szis menosis pra

sidės kaip avis tai pasibaigs 
kaip levas.

— Dabar in Gilbertona nu
važiuoti kasztuos 42 centai — 
ten ir adgal. Brangiausos va
žiavimas visam valstije.

— Chamberlain 
ment kompanija kuri pirko 
Kaiero lota, ant kurio pradės 
statyti puiku toatra. Kontrak
tą iszdave del kontraktoriu isz 
Filadelfijos. Bus tai namas isz 
plieno ir plytų ir vienas isz 
puikiausiu szioje aplinkinėje. 
Lota jau pradėjo nuvalyt.

f Ana diena 
mirė 
per dam 
nojuje ir tik keli metai adga- 
lios apleido szi miestą ir apsi
gyveno Jersey City, 
ninkas buvo naszlvs.
keletą suaugusi vaiku ir viena 
broli Juozą Mahanojuje. Kūnas 
likos atvežtas Panedeli popiet 
in czionais ir palaidotas 
vietiniu kapiniu.

— Jonas Ancereviczius ir 
jojo m y loma paežiu le a p va ik- 
sztinejo 16 metines sukaktuves 
savo vinezevones, bot in t a ji 
laika apvaiksztinojo tik ketvir
ta karta, nes toji diena pripuo
la tik kas keturi metai, tai yra 
29 Vasario. Ancerovicziai 
vena ant 712 West Centre uly- 
czios.

Amuse- 
kuri

Jersey City• •
Vincas Vinickas, kuris

metu gyveno M aha-nė

Xabasz-
Paliko

ant

r II ....... ■ mi * <KATALOGAS KNYGŲ*1 to) ; h J J • ■ 'll <L

— Tik dabar iszsidavo buk 
Juozas Orloski apsivedė su p. 
Marijona Surok into.
suriszo knn. Didus, 13 Febru- 
ariaūs.

— Mikola Pe trane kas, ku
ris Rusižcido szokdamas isz ka- 
ruko kuris pabėgo nuo motor
man o arti Kohinor kasikiu 
praejta Panedeli, mirė Ashlan 
do ligonbuti. Velionis paliko 
paezia ir keliolika vaiku.

Mazga

A

t]rn-fl 
U

Žiūrint in vidun ugnakalnio

NoktuNo. 120 “Tūkstantis Naktų ir 
Viena” Puiki didele knyga. 27 Ara- 
blszkofj istorijos. Yra tai ketvirtaistorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms Ji labai patinka.
dklclu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta poplern. Drueziai ir puikci ap- 

audekliniais iszmarglntais 
virszais. Didumas knygos !P4 per 6% 
polius.
kaw.tus. Pirklio o nesigailėsite. $2.00

No. 122 Kapitonas Velnias.

daryta

iru. b J

t Praejta Petnyczia staigai 
po apsirgimui valanda laiko 
mirė Marijona.
Jono Palavicziaus. 108 W. 
South St r. Velione nuo kokio 
tai laiko sirguliavo, o daugiau- 
se rūgo jo ant dantų. Petnyczio- 
je po pagaminimui vakarienes 
nuėjo truputi atsiguli. Staigai 
vyras iszgirdo kliksina, ir 
drauge su kaimynais nubėgo in 
virszai persitikrint kas 
atsitiko. Paszanktas 
stengėsi palengvyt nelaimingai 
bet jau buvo už vėlu ir nelaba 
mirtis paėmė savo auka. Velio
ne pergyveno gana ilga kuka 
Mahnnojui, paliko dideliam nu
liūdime vyra, tris vaikus Hele
na, Franciszku ir 6 menesiu se
numo lx»onarda kuris randasi 
Mercy Home Wilkes 
nes ten būdama pagimdė duk
relių, o kada atvažiavo namo 
gydėsi Ashlando ligonbuteje. 
T'cipgi paliko motinazVeroni
ka Czeponiene, seseria Brigyda 

an- 
Kunas buvo nuvežtas in 

Wilkes-Barre ir palaidotas ant 
tenaitiniu lietuviu kapiniu.

m v lema pati
108

tok io 
daktaras

Barre,

ir du brolius Fra na ir Alei 
d ra.

Pottsvilles sūdąs prasi-
Panedeli. PottsvillesPottsvilk 

‘daugiausia teis 
Slienadoris 26, 

o Mahanojus 
pasirodo, kati

dėjo 
miestas turi 
mu ba net 43, 
Mincrsvilles 14
tiktai 9 isz ko 
musu miestas gana malszus ir 
žmonis mažai peržengineja tie
sas.

:: DIDELIS BALIUS ::

Paskutinis Lietuviu balius 
priesz Gavene, in vyks szi va- 

Panedelyje.kara — Panedelyje. Rengia 
Szv. Juozapo Parapijos (’bo
ras Norkevicziaus saloje. Pra
sidės 8 vai. Užpraszome visu 

užtikrinam kad 
vakara praleisite linksmai. In- 

vyrams 
Choras.

atsilankyti,

žanga moterims 25c. 
50c. Kvieczia visus,

ANT PARDAVIMO
Namai ant vienos familijos 

po No. 1114 Market St. Norin
tieji pirkti atsiszaukit ant ad
reso. (t.21

Ant. Sluzcviczius
1115 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
Namai ant vienos familijos 

po No. 350 E. Union St., Ta
maqua, Pa. 4 rūmai žemai, 

amai virszuje ir bath 
geras skiepas.'*• Taipgi

investa sziluma. Lotas 200x25. 
Atsiszaukit ant virsz minėto 
adreso. (20

704

Mob užmokamo nusiuntimo

Pai
kio npraszymas, didele knyga, 401 pua juodai.

15c

15c

No. 190 Keturios istorijon apie 
Ant prapulticn kranto, Miatrao ir Kro- 
pcBzlUR, Kampelis duonos, Isz ko dide
li ponai. 105 puslapiu. - 25c

No. 191 Tris istorijos apie Balsi 
naktis, Dzūko pasaka. Protas ant pro
to, Ir koletą trumpu paskaitymu, 
puslapiu. - - -

No. 102 Penkios Istorijos
Kalnu gyventojus, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Ulvydus vy
ras. 137 puslapiu. - - 25<

No. 103 Septynios Istorijos api«

35c kaus, Du at keturi, Svietas dvasiu,

Vczuvijuszo.
Szis nepaprastas paveikslas 

valkūno Vezuvijuszo likos ati- 
areoplana kuris 

perlėkė ana diena pro kaina.

> \\‘zuvijnszo liko 
trauktas per

SZIOKE IR TOKIE ŽMONIS.
— Yra žmonių, kurie grei- 

numes szmota mėsoscziau numes szmota 
szuniui no kaip žmogui szmo- 
teli mėsos.

— Yra žmonių, kurie grei- 
cziau ižduoda doleri ant kokiu 
ten žibuoziu, ne 
centus ant knygos.

— Yra tokiu žmonių, ku
rie greieziau laižytu keno ezc- 
batus, ne 
— savžinc.

— Yra tokiu 
rie ejna
ir yra tokiu, kurie ejna ik pa- 

si rod vi kitiems.
— Yra žmonių kurie noriu 

gai klauso linksmu 
bet ne nori girdėti, jog

grajina laiko

kaip penkis

kaip apvalyt savo

žmonių, kil
iu bažnyczia melstis,

lupiu, popierinei apdarai. - $1.00
No. 123 Slaptybe Antgrablo, graži 

apisaka isz Francuzu gyvenimo, ir 
vtena trumpa Maskollszka pasaka, 287 
puslapiu. - 50c

No. 121 Prakeikta, meilingas Kri- 
mtnaliszkas apiaszymas, 202 pus. 35c 

No. 125 Vuidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szlmtmeczio, iszlmta 
tez Llctuviszku užltcku. Su pavei
kslais, 177 dideliu puslapiu. - »5c

No. 127 Tris istorijos nplo Neva
lioje pas Maurus, Viesz.kcllo Duobes, 
Karalaitis žinogun. 121 puslapiu. 25c

No. 128 12 Istorijų: Nodarykia 
skirtumo terp vaiku ir ruilekia visus 
lygiai. Vclniszkns kiw.iraviinas. Jcsz- 
kojo tarnaites o rado paczja. Stebu
klinga kucz.la. Krėslas. Nelaiminga 
karalių iv jo vienturte dukterc. Nela
bas vyras. Prakeikimas. Delegatai 
pas grafa. Užkeikta skripka. 
ka ketina antra karta npslpaczluot. 
PŲcta Onuka. Preke tiktai 25c.

No, 130 Penkios istorijos apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, Do 
rybe veda in laime, Szaltiszaiti, Debe
sėlis. 77 puslapiu. - - 20c

No. 131 Keturios istorijos aplo 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
nejn nevaliojo, Javorovas ir Jo kliūtis. 
Apie kupeziu kuris norėjo piginus dar 
binlnko. 182 puslapiu.

No. 132 Szeszlos istorijos 
Deives,. Juokingas apraszymas, Proku
ratoriaus priminimai, Szeparka, Pavo
jinga klaida.
teip-gi
Dievobaimingas auginimas vaiku, Aky 
vos žinios, Vainos prclta szimtmetijo, 
Didžiausi tiltai, Planetos. Apie svei
kata, Geros rodos, Kaip pažint atmai
na oro. 69 puslapiu. - - 25c

No. 133 Septynios istorijos apie 
Smortis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera*, Kytras rabinas, Mano klipa
tai su manu pačiu (Dzuklszkai), Ke
lios pasakaites apie čigonus.
klos rodos ir naudingi skaitymai, juo
kai, paveikslėliu ir Lt.
knygele. 88 puslapiu. - - 20c

No. 135 Sziupinis puikiu skaity
mu (Antra dalis) talpinusi sckanczlos 
Istorijos: Dievo sureda, Velnias Na- 
mleje, Kandidatas aut upsipaczlavlmo,

Prakeikimas.
Del tu

u.............................    ■

No. 153 Tris istorijos apie Dūkto 
pustynlu, Pclcniuto, Du brolol Vargu
tis Ir Skuputis. 60 puslapiu.

No. 154 Dvi Istorijos aplo Vlndi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 155 Keturios Istorijos aplo 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliauto
je! in Szventa žemo, Beda, Tamsunus 
plrgauna. 58 puslapiu. • 15c

No. 156 Penkios istorijos apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, G romą t a prie Motinos Dievo,
____ . 60 puslapiu. ... 15c „„

No. 157 Puiki istorija aplo Joną-1Jurgis Skaptukas, Ergelel pono Moj 
aza Korczaka. 262 puslapiu.

No. 158 Tris istorijos apie Anglo 
rlus Isz Valoncljos, Kožnns daigtas tu
ri savo vieta.

X5c 
apie

Toj paezioj knygelėje 
randasi szitlo apskaitymai.

Vlao-

Labai smagi

Dzūkas Iszvadavo savo paezia Tuba- 
klerka. Kaip žydas moka geszefta pa
daryti, Pasaka apie arkluka-kupruka, 
teip-gi keletą Juoku, goru rodu ir t.t 
18 puslapiu. - 15c

No. 130 Sziupinis puikiu skaity
mu (Treczia dalis) talpiuos! sekanti 
skaitymai: Ila isz maiszo iszliun, apie 
boba ka negalėjo eavo liežuvio sulai
kyt, Girtuoklis Jurgis, Galinga ypatų, 
Galybe meiles, Raganlszka lazdele, Bo 
ba kaip ir visos bobos, teip-gi juokai, 
rodos trumpi pasakaltymai ir L t. 
puslapiu. ....

No. 137 Tris apisakos apie Plnln- 
— Yra žmonių, kurie nori, gal galva-žudžiai, RaŽanczlus iszgelbs- 

idant visi apie juos gerai mis-1 
lytu, bet greiti 
tu s.

marszu, 
yra ir

marszu kuriuos 
laidotuvių.

— Yra žmonių, ka mislina 
kokiu budu surinkti 
bet nepamislina, jog * 
geru darbu niekam neverti.

i turtus, 
turtas be

apjuoelyti ki-

Yra žmonių 
o

ka nebijo 
bausmes Dievo, o bet daro 
blogai bijodami daugiau — 
kalėjimo bausmes.

— Yra žmonių, kurie mis- 
liną apie visokius
bet nepamislina kokiu stebuk
lu gali gyventi ant svieto su

stebu k lūs

gyventi 
savo kvailumu.

— Yra žmonių ka bėga per 
gyvenimą aklai ir tik tada ap
sižiūri kada trenkė 
mirties.

— Yra

m mūra

žmonių ka 
girdėt apie save visokius pa
gyrimus ne kaip tikra teisy
bių.

m vi i %*

— Yra žmonių, kurie pri- 
pažys, jog tas viskas, ka aug- 
szcziau paraszyta yra teisybe, 
o ir tokio atsiras, kurie szi- 
tuosia apraszymuosia užtemys 

ir labai už- 
— Surinko F. W. S. B.

atsira8,

teisybe apie save 
pyks.

tai yra d i-

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiojoj lie

tuviu ūkininku kolonijoj kur 
jau yra suvirsz 400 Lietuviu 
apsipirke farmas,
džiausiu lietuviu ūkininku ko- 
lonja Amerike. Asz kaipo se
niausias ukninkas szioj apie- 
linkej galiu suteikti geriausius 
patarmus norintiems apsigy
venti ant farmu, jau 9 metai 
kaip pagelbscziu lietuviam 
farmu pirkime. Szimot surin
kau 67 farmas ant pardavimo 
ir daugelis tu farmu parsiduos 
labai nupiginta kaina. Reika
laukit farmu suraszo.

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.

52
15c

52 pus

U nog smert, Apie Szv. Kristupą, Juo
kingi szposclci, kaip traukt gilluknln- 
gai einiki ir kiti szposclei.
Preke - 20c

No. 138 Penkios istorijos. Apie 
Surike ir Burikas. Kareivis ir velnias, 
Kas man nakcl neįtiko, dzūko paRaka. 
Užliekori isz senovės padavimu. Peary 
ant žemgalio 
žemgali. 61 puslapiai. - - 25c

No. 139 Dvi istoriJoB apie Gyveni
mas vargdienes, Meile kudykio, ir Dvi 
dainos. 47 puslapiu. - - 15c

No. 140 Puiki Istorija apie Kantra 
Alena. Motyna eiles. Gudri Morgu ir 
vaitas pasaka. Pasiszventimas kunigo 
Istorija isz kares. Vargszo paskutinis 
skatikas. Keletą Juoku. . . . 25c.

. No. 141 Istorija apie Si era ta, pui
kus apraezymas. 119 puslapiu.

* No. 112 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Sziauczius, Įsitikimus sūnūs, 
Karalius gentolmonas, Karczvma nuo- 
szalija, Valdulifi, Galinga szoblo, Moti
na sopulinga, Mello sunaus. 181 pus. 
Prcko

No. 143 Istorija aplo Ali Daba ir 
40 Razbainlnku. 45 punlnpiu.

No. 144 Keturios istorijos apie 
viena motina, Valkucziu plepėjimas. 
Gražia Haremo nevalnlnko, Luoszis 
62 puslapiu. ... 15c

No. 145 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz glrrios ir Aut neuiuno, 58 pus. 
Pi'cke ... . 15c

No. 147 Tris istorijos apie Tris 
Valkijozai, Iszmintingu rodą, Apskialb 
tojąs, 63 puslapiu. - - 15c

No. 148 Penkios istorijos ap|o Sū
dai Dievo, Sūnūs Staioriaus, Iszgydin- 
tas, Budelis X, Kunlugaiksztls ir Pie
muo. 60 puslapiu. - • 15c

No. 149 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas, Pasukos apie čigonus. 
45 puslapiu. ... 15c

’ No. 150 Dvi istorijos apie Dvarine 
Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 pus, 
Preke .... 15c

No. 151 Tris istorijos apie Pasku
tinis noras, Septynis brolius, Varginga 
Žmogaus aunu ir razbaininka. 62 pus, 
Preke . .. - 15c

No. 152 Penkios istorijos apie Do 
ras gyvenimas, Priversta, linksmybe, 
Vargingo Žmogaus Sūnūs, Tris užkei
ktos Karaliaus dukters, Jonukas ktirls 
buvo protingesnis už savo poną, 
puslapiu -

arba kaip Jisai atrado 
64 puslapiai.

15c.

35c

15c

61 
150

22 
10f 

apl<

Ka pasako katras pa- 
czluojas, 76 punlaplu. - 20c

vNo. 159 Dvi istorijos aplo Neuž 
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni. 
62 puslapiu. - - - 15c

No. 160 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka. 
43 puslapiu. - - - 15c

No. 161 Penkios istorijos apie 
Andrius SakalUkas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbo, apie 
žalnlcrl ir apie tai kaip giltine pasili
ko kOuluocziu, Raganius. 61 pus. 20c

No. 162 Keturios Istorijos apie 
žmogus Budlje o Dievas valdo. Du kart 
žudinsta, Rastlnukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu. - 25c121 puslapiu.

relkflztas razbalninkas, Žydai kalmuo 
BC, Nevidonas. 90 puslapiu. - 25<

No. 194 Asztuonios istorijos aph 
Pranuko nelaimes. Audra, Kodol Bal 
traua neleido in dangų, Sziauczius dl 
deli reikalai, Senolis, Dienos kcntejl 
Nantoj, Netobulas žmogus. 
Preke -

No. 190 Tris Istorijos Sūnūs Mal- 
kiaus, Isz klausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus. - - - 15c

No. 197 Devynios istorijos aph 
Kas yra Kristus, I’rlesz teisybe ne kai 
bok, senas žmogus pavojuje, Namu su 
das. Kvailas tikėjimas, Karalius či
gonu, Istorija isz 1795 meto, Nedoras* 
ponas. Girtavimas. 122 pus. - 25c

122 pus

122 pus. - 2”:
No. 198 Devynios istorijos su pa

veikslais, apie Dasokta nekaltybe, Va
gis klauszlniu, No yra to pikto kad am

No. 103 Pasiskaitymui knygele: giaro nciszoitu, Kaip Jonlszkci pavogt

In ka
Kaip nekurie

Nauji metai, dainele. Kvailys, numirė
lis ir velnias, arba mdtcres iszmin- 
tingesnes už vyrus, su paveikslais. 
Kalėdos amcrlkonlszko valkatos. Ke
turios dalis meto, daineles apie Pava
sari, vasara, ruduo ir žiema, 
nekurie žmonis tiki.
lietuviai amerike praleidžia szvonte 
Užgymimo Jėzaus. Mįsles. Kaip turite 
pasielgti namie, ant ulyczlos.
rinklmuosia ir t.t. Žolių vardai. Tavo 
giliukningoB dienon/ Žmonių skalczius. 
Saule geriausia vedintoji. Preke 15c.

No. 161 Septynios istorijos apie 
Onuka, Tris brolius, Kalvis, Jonas ir 
Jlo buliukas, Merga-kareivis, Vleszpa- 
ts Jėzus Ir vaikelis, Užgancdljo save. 
58 puslapiu. - 20c

No. 165 Keturios Istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias. Medėjus. 
Kaip Kuzma Skrlpkorius liko turtingu 
ponu. 78 puslapiu. - - 20c

No. 166 Tris istorijos apie Užpuo 
Urnas Totorių, Baltas Vaičiulis, Atmo- 
kejirnas kunigo. 47 puslapiu. 15c

No. 167 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku. Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas. 
01 puslapiu. ...

No. 168 4 Istorijos: Mocziutes pa
sakojimai, Pasaka apie maža kailiuką. 
LictuvoH r k nu Hindi, eiles. Vargdienių. 
Pirmutine szalna aplsakcle. Preke 15c.

Ne. 170 Tris Istorijos apie Pavei
kias gyvenimo, Nuopolci Mateuszo Je- 
rųbausko, Ostcczna. 40 puslapiu. 15c

No. 171 Tris Istorijos apie Velnią 
r.kas malūnas, Kaip studeatas lojo o 
malunlnkas pabėgo. Stebuklinga puo
dą, Dainele. 47 puslapiu. - 15c

No. 172 Penkios Istorijos apie Ran 
ka apveizdos.
Paskutine vale motinos, Pakutninkas, 
Ar paszaukt tęva zokonlnka Beruadi-

61 puBlapiu. - - 15c
No. 173 Keturios istorijos apie 

žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije. Alute duktė kun. Kerniaus. Bo-

64 puslapiu.

47 puslapiu.

47 puslapiu.

susl-

Ncdaejusla žudinsta.

na.

ksztas ant salos Dago.
Preke - 20c

No. 174 Dvi istorijos aplo Auka 
Stebuklas kuczios naktį.

15c
Nihilistu, 
61 puslapiu.

No. 175 Tris istorijos apie Raga
na. Keliauninką Joua, Vaikinas ir Ste
buklas. 74 puslapiu. - 20c

No. 176 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena, Pavojinga klaida. 45 puslapiu. 
Preke - * - - 15c

No. 177 Asztuonio» istorijos apie 
Dode Isz Amerikos, pasaka manu Dze- 
dzes (Dzuklszkai), Viena nedele teisy
bes, Iszgydintas, Nedoras dėde, Atsi
gavo, Valkata, Pauksztells Jezuso, telp 
gi keletą juoku ir kitokiu paskaitymu. 
48 puslapiu. - - - 15c

No. 178 Keturios Istorijos apie 
Dūkto akmenoriaus, Klara, Nusprons- 
tasls, Ant kiek užlaiko moteres pasiū

ti 1 puslapiu. - - 15c
No. 179 Penkios istorijos apie 

Vaitas Szvllpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu. - 15c

No. 180 Tris istorijos apleKaJl- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu. -

No. 181 Tris istorijos aplo Gailų-
, 62 pus

74 puslapiu.

pi i.

62 
15c

ti, Du broliai, Majoro duktė.
Preke - - ' - - 15c

No. 182 Tris istorijos apie Jonu
kas Snokulontas. Kryžius prie ūdos 
vislos, Doras Vaikinelts. 60 puslapiu 
r»roko - - - . - 15c

No. 183 Pulki Istorija apie Szakl- 
nas nedora žydą. 136 puslapiu.

No, 184 Pulki istorija apie Malū
nas gi r r loję. 77 puslapiu. « 15c

No. 185 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola. didis klasteris, 
puslapiu. - - -

No. 187 Keturios Istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pabege 
le, Kas-gi isztyre, Prigautas vagis. 66 
puslapiu. <• - - - 15e

No. 188 Istorija apie Markus Ir 
Aurellanas puikus apraszymas. ' * 110 
puslapiu. - - • • 20«

No. 189 Keturiolika Istorijų* Apie 
Po laikui. Onytės laime. Por noatsar- 
guma in balta vergija. Pufliau-gavenis 
Vieszpats Jėzus ir mlszko medžiai. 
Žvake. Del plrsztlniu. Apie mirimą. 
Pavasaris. Apie saule, menesi, ivaigž-

25c

46
15c

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

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

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

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

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banku prigelsbti jumis suezedinti pinigus. 
Nori kad jus hutumet to Banko depozitorius.

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton

M

ANT PARDAVIMO.

namas prieSzesziu ruimu 
grižkeliu arti , Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai ifiz- 

Ant Republikomszko Tikicto! dirbtos žemes.

1SZ ASHLAND, PA.
f '

Skaitykite “SauleH

Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
s Advokatą, 

Shenandoah, Pa.(t. f.)

naktini narga, Atidengta žudinsta, žmo 
gus bo szlrdlCB, Užmirszo, Iszgelbeta 
per kallninka, Kaip ponas Raukszlie 
atsivertė, Stebuklingas akmuo, Ir daug 
kitokiu puiku skaitymu apie 100 pus 
Preke - - - - - 25c

190 Septintos istorijos apie Do
rybe ir miolaszirdlngumas. Paskutinis 
pinigas. laisve. Pražuvę mlszkai. Ap
leista naszlaito. 
dyjo. Lape ir vynuoges.

No. 200 Asztuonios Istorijos apli 
Barbele. Mokytoja. Volnlszkas tiltas 
Auklėjimas aveliko ir serganczlo ku 
dyklo, Hcrodas boba, Kas nepažinau 
Dievo tas nepažinsta tovu, Per tamsy 
sbcB in szvlesn, Pasitaislas prasižengi 
lis, Duktė malkakorczio .121 puslapiu 
Preke - 25c

No. 202 Vlcniolika puikiu Istorijų 
su paveikslais, 
NuliudimaH Tėvu, 
isz Akyvuino, Su Dievu, Grigo Kale-

Knię Vincas ingalejo

Jeszkok aukso szlr- 
Preke 25c.

Apie Džiaugsmas ii
Kalėdų Vakaras

dos, Kalę Vincas Ingalejo paezia 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slaptybe 
gymlmo mumisle Dievo musu Jame 
atBlgymlmo, 
likimu, 
Suvlrnz 100 dideliu puslapiu. -

No. 203 Dvi istorijos apie Dūkte 
Mariu ir Sruolls isz Lietuvos. 68 pus 
Preke - - - - 15<

No. 205 Peuklos istorijos apie 
Talmudo Paslaptys, Du mokiniu Kan 
Iszdavinotl pinigus, Girrlos sargas, Su 

83 puslapiu.
Nee. 200 Tris Istorijos apie Kuni

go Paslaptis, In Morika, Pakaruoklį 
220 puslapiu. ... ar..

No. 207 Pasiskaitymo Knygele; 
Kuczios - Žemaites Vaizdelis, Gudra» 
Piemenelis Graži Senovės Pasagu, 
Isz ko susidaro anglis, su paveikslais. 
Kaiiniceziu Aimanavymai, eiles. 
Kokeis budais 
žmonis. Prietarai ir Burtai, 
juoku ir paveikslu..................

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

Metai Svarbiausiu Atsf 
Nusiminimas šono Jaunikio 

25c

nu ir Dukterį.
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Graži Senovės Pasagu,

Aimanavyinai, 
apgavikai apgauna 

Keletą 
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f k *

į:’h
kur-1
R mm 1 .J 
,w

I

* , Pagavo milijonieri.
Harriota Hewitt, inodelka, 

szlobiu kronie, apsives su Oli- 
veru Harriman New Yorko mi
lijonierium kuris persiskyrė su 
savo paezia tris menesius ad- 
gal. -t- Kas k^nlie^ininjonieriui

des ir kitus donglszkuB kunuv. Medžią pasiymti naują .paczįa . kada 
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Knygos Didumas 6% per 9V4. ffi •> OO
150 Paveikslu. 704 Puslapiu. A *** H* *■• ****
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Griebė už inasznos ir pakilo augsztin.
Vienas isz daugybe paveikslu kurie randasi szitoje knygoje.

(P. 511)

Trumpam laike iszsiuuteme daugybe szitu milžiniuku 
knygų in visas szalis Amerikos ir Europos, ir visi kuria aplaike 
szita puikia knyga prisiuntė mumis padekavones. Knyga yra 
drueziai susiūta ir puikiai apdaryta in audekliniais iszmargin- 
tais virszais. Juos greita parsiduoda, todėl nelaukite ilgai bet 
prisiuskite mumis $2.00 o knyga bus jumis tuojaus iszsiunsta 
per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Ader^ftfttttė:

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