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Isz Amerikos
Gaidys priglaudę sieratukus 

po mireziai visztos.
Washington, Pa. — 

viszta bėgdama per kelo likos 
pataikyta per automobiliu ir 
vžmuszta ant vietos. Ponas 
gaidys netekias pacziules, bu
tu Sau.pasijeszkojes kita drau
ge, bet szis gaidys labai mylė
jo savo drauge ir daugiau apie 
tai nesi rūpint ii. Bet szis gaidys

Poni

Ponas

matydamas dideli buri likusiu 
•nėratoKu priėmė ant saves 
sunkenybe dažiurojimo siera- 
teliu: krapszto maistu del visz- 
tuku, priglaudo po savo spar
nais nakties laike mažiulclius 
teip kaip darydavo jojo pa
ežiui©. Gaidys 
James Ryan, ]

Pershingo sžtabogenerolo

i priguli prie 
kuris buvo prie

Arcsztavo kunigą pabėgusi 
su mergina.'

Jamestown, N. Y. — Vietos 
t arčsztavę Pilgrimu

W

policija ;
Kongregacijos uniga Fredo- 
ricka Johnsona, 
field, Ohio, pabėgusi isz ten su 
savo vargonininko Peria Dau- 
benpekiute. Atvyko ežia gyve
no kaip vyras su paezia. Pa
bėgdamas kunigas iszsivežes ir 
'bažnyczios pinigu.

s Du kunigai mirė.
Bethlehem, Pa. Dziakonas 

’ praba sz- 
czius katalikiszkos parapijos 
orionais, mirė San Diago, Ca

isz Marsh-

t

AV-illiam McGravev
JLt^l,, / r t j t • t • i

lįfornijoi. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ant kuriu dalybavo 
kardinolas Daugherty.

- Reading, Pa. — Dziakonas 
George Bornemann, prabasz- 
czius Szv. Povylo katalikiszkos 
bažnyczios nuo 18G7 moto mirė

4Prancijoi.
Neleido ant szokio, mergaite 

nusiszove.
Atlantic City, N. J. — Už tai, 

kad tėvas paliepė 17 metu An- 
x«>linai Incolo cjti gult, o ne 
trankytis naktimis po szokiirs, tavojo G0,020. Sunaikinta 
mergaite užpykus nuėjo ant 
\ irszaus, pasiėmė tėvo revolve
ri ir paleido kulka in kmtinia. 
Po keliu valandų mirė vietinė
je ligonbuteje.
. Kariumeneje stokas 10,000 *. 

kareiviu.
• ■« ■'*# 11 " - * • : '*

Washington, D. Č. — Ameri- 
^kmiįszkoje kariumeneje yra 

stokas 10,000 kareiviu, ųes pa- 
lai Jttri, b»itį 141,000

Panedeli.
Prohibicijos aukos.

Washington, D. C. — Prohi
bicijos sznipai ir palicije pra- 
ejta 1923 meta aresztavojo 
61,528 ypatus. Mete 1922 aresz- 

vi- 
sokiu samogonku ir kitokiu 
aparatu už 2,240,795 doleriu. 
Paimta visokiu aparatu ir ki
tokio turto nuo t uju ka peržen
gė kvailas tiesas, už 5,207,478
doleriu bet ne sunaikinta.
Pats pražuvo gialbedamas gy

vastį savoį. moteriai.
Now York.

mMV . w ...... v

kareiviu. Kožma menesi karin
iu mot susimažino po tris szim- 
tus lyrųtus. vyru.- Jaunieji vyrukai ne 
turi ndro tarnauti nes gerove 
yisųr, uždirba užganadinanezei 
lodei ne nori neszti kariszku 
Minkenybiu kariumeneje.

Lėks po visa svietą.
Santa Monica, Calif. — Amo- 

rikoniszki areoplanai ketina 
I radot i ilga kelione po svietą, 
Nedėlios diena, 16 Kovo. Ketu
ri dideli areoplanai atbuktąja 
Ldione, kuria ketina padaryti 
i
jokia nelaime.

Paglostė” savo prisiegelia 
su szluotkocriu.

Milwaukee, Wis. — Salunin- 
kas Mikas Paicz, yra deszimts 
metu senesniu už savo prisie- 
gelia, todėl turi taja nuomonių, 
jog ji jauna moterėlė apgaudi- 
'n“je. Dvi saiH'aites adgal norė
jų nu sza u t savo prisiegelia už 
ka likos atvestas in suda kur 
ja’nratimta revolveri, o kad su
dėjo novos davadus kad jojo 
paeziule ji apgaudinėjo ir už
vaduodavo su kitais, paleido ji 
namo. 4

Bet ana diena Mikas vela 
stojo sude, o jojo paeziule li
kos atvežta automobili u je 
ijįnt liudytu priesz savo vyra, 
vzi kart su apriszta galva. Mo
tera prisiego buk Mikas jaja 
apdaužė su szluotkocziu už tai, 
l:ad nesugryžo namo in tris mi
ll utas isz sztoro. Mikas ajszki-j 
nn, buk paezios nesumusze tik
tai truputi “paglosto

©dėlios diena, 16 Kovo. Ketu-

iii dvi sanvaites, jeigu nepatiks-

i»

Ugnis sunai
kino czionais penkių laipsniu 

mama kuriamo - -tJ 
s'zeimynu. Žmonis , tu ro jo sodot 
ant langu pakol juosius neiž- 
gialbejo ugnagesiaį. Steponas 
Kėlley, gyvendamas ant pas
kutinio laipsnio, likos pabu
dintu per savo moteria, kuri 
jam liepe gialbetis, 
atsake: u 
kis, asz eisiu paskui tave, 
ti iszsigialbojo, 
žuto liepsnoje.
Geriau eiti in kalejiina ne kaip 

pas paezia.
Kenosha, Wis. — ° 

mo su savo paeziule nes kitaip 
busiu priverstas tave uždaryti 
kalėjime,0

i Jonui Janavicziu, kuris prisi
pažino buk padovanojo savo 
prisiegeliai puikia mėlyna aku 
tia su kumszczia.
* “Susimildamas 
dŽiat^ geriau uždaryk 
jcalejiine, bet neliepkie man ei-

gyvonodhug

bet jisai 
Eikie ir pati gialbe- 

” Pa
bet Steponas

Eikie na-

sake sudžo *Slater

ponas su
mano

ti.namo su ta ja ragana. Mano 
motore yra tokia liurba, jog 
^užlaiko stuba kaip kiauliny- 
crią» nubodo man gyvenimas
Y /*> ’n. j * *■'* w

tokia nevala, už tai ji turi 
mėlyna aki. Uždaryk mane in 
kąlejima o namo nusiųsk ka- 
toki, idant iszmokytu jaja kaip 

i tari užlaikyti paredka siūbo
je.” ’ '

Sudžo iszpilde ndra Janavi- 
ezo, kuri uždaro kalėjimo ant 
30 dienu. Palicije nusiuntė ftio- 
tere isz sveikatos b juro pas 
Janaviczione iszmokyti jaja 
kaip užlaikyti staboje szvaru- 
ma ir paredka.

tai truputi “paglosto” isz ko 
(ei Į) ji ji persigando, buk puolė 
ant peęriaus pati susižoisdama.

Sudže jam padovanojo isz 
‘ ‘ mielaszirdystes” trisdę- 
h/imts dienu.

Mergaite nurijo 16 ppilku.
Toledo, Ohio. — Vietos de- 

-purtamontincj sankrovoj 
banfi mergaite Adele Urbanni- 
fe laike burnoj szesziolika spil-

M

ir-

k u. Tuo tarpu antra mergaite 
pasinio jai cukrainių. Paėmus 

Urban jutę inside jo 
r i( >MĮihįįAzus prarijo

° feiiSHu ir t^ilkas/^ ‘
fu karino

'*1

1 ir „T 
ir špilkas

ir
i bojau bu-

" V 4 
to ■ f

%,

Salisbury, Md. -

14 metu vaikas papilde savžu- 
dysta del 11 metu mergaites.

Mažojo 
bažnytėlėje miestelijo Pomell-
ville, terp kitu gailininku ra
dosi maža viepuolikos metu, 
mergaite Morta*Ellis, kuri 
klausė kunigo pamokslo apie 
mirti vaikiuko.j kuris gulėjo

• «• • WW’ > • » WJTV1 t ««

motu vaikfb kurįs del meiles 
Mortelės papildę savžudinsta 
ižgordamas trpoiznos.

L _ V___ 1 • • 1 f . . A _ • _ • V

ko budo pasakys, , ka Mortele

grabelijo, Novinso Mitchell, 14
/

ižgerdamas tnjcizjios. — Ka 
mokyti ir tyrinėtojai žmogisz-

mane apie savo rnylema kada 
tas gulėjo graįg. 3 : „tas gule jo grabę. ,,u

Ariolkino szmuglerysta 
kanuogoriausia.

Washington, D. C. — Szim- 
ta tnkstaneziu skrynių visokiu 
arielka buna inszmugeluota in 
Amerika koŽna menesi isz lai
vių kurio stovi dvilcka myliu 
nuė pakrąszcziu. Toji arielkįnę 
f lota kuri atgabena 
isz Anglijos, Kanados, Benau
dos ir kittu’, susideda isz 34 
gariniu ir 162 žegliniu laivu.

Virszininkai negali užbėgti 
szmuglerystai, nes no turi už
tektinai inspektorių.

Rado kūdiki krcpszijc.
New York. — Darbininkai 

ant Grand Central geležinkelio 
stoties, peržiūrėdami užmirez- 
ta bagaža, rado vienam krep- 
szije naujei gimusi kūdiki, ku
ris buvo negyvas invyniotas in 
senus laikraszczius. Locninin- 
ko krepszio neatrasta. Krcp- 
szis likos paliktas ant stoties 
apie dvi sanvaitos adgal. Dar
bininkai suvuode smarve pa- 
ojnanczia isz krepszio ir tokiu 
būda kūdiki surado.
Vyras priverto paezo dirbti 

garborneje, o pinigus pra- 
giardavo.

Hillsgrove, Pa. — Kokis tai 
Filipas.Ozenski, 28 metu, no- 
ririts \Ta vedins tik asztuonio- 
lika menesiu, bot visai apleido 
savo jauna paeziule užinirsz- 
damas apie prisioga. ir meile, 
priversdamas paczihle dirbti 
smirdanežiojo garborneje, kur 
iždiba skara.

Isz pradžįu motoro

!»/

«ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvosž

dvilcka myliu 
. y < 

arielka

' ’ 1 V k ' ' Ii ' ,l .

Keturi vaikai sudraskyti ant 
i 'ozniotellu.

Kuopa 
siausdami aplinkui senas for- 
tecas, rn;do . granata, kokius 
naudota paskutinėjo karojo 
ant PleVo f ranto. Pradėjo ris- 
tie. granata aAt ulyczios- iŽde- 
tos akmenaisJ Granatas patai- 

akmenji atrūkdamas su
Keturi vai

kai likos sudraskyti antšmo
teliu, keliolika mirtinai sužei
dė ir api-e deszimtsr 
ma žesnius suže idi imi s.

Areoplanai .susidaužo ore.
London. , Keturi lekioto

jo! likos Užinuszti o trys baisei 
sužeisti, kada du

Veneciją.
oznioteliu

4 vaiku

rn;do granata, kokius

ke in 
baisiu trenksmu

aplaiko

areoplanai 
susidaužo ore.» Vienas isz areo- 
plariu nukrito ant Žemes Big
gin Hill. į
Viskas Rusijoj pabrango, kai 

kur ir mergos.
— Viskas Rusijoj < 

pabrango ir mer
gos. Laikraezczię “Biednota“ 
Vihtkos gubernijoj jaunikis, 
noris vesti,.turis mokėti nuo
takos tėvams nuo 40 iki 75 pū
du rugiu. Kaina, žinoma, pri
klausė nuo to, kokia “preke’Z, 
t. y. nuotaka. Be to, v

I

Maskva, 
pabrango, —

Biednota

Ar tik Lietuvei su Lankais no- 
— Pirszlysta su Len

kais atmesta per Lietuvius.
Kaunas. — Amerikonas Nor

man Davis su savo Tautu Ly
gos komisija vietoj kad iszrisz- 
ti'Klaipėdos klausymu dar la- 
bau ji supainiojo ir sukirszino 
Lietuvius ir Lenkus ik to, kad 
apie kara jau atvirai kalbama.

Lietuvos valdžiai buvo pa
duota 12 punktu, kuriu Lietu
va turėtu laikytis gaudama 
Klaipėdos pripažinimu.
vos valdžia visus punktus at
metė.

Davis su savo -komisija ypa
tingai Lietuvius suerzino jeisz- 
darnusis in visai su Klaipėdos 
klausymu ncsiriszanczius daly
kus. Davis siūle Lietuvai susi
taikinti su Lenkija ir leisti jai 
isž’Vilniaus per Lietuvos gele
žinkelius gabenti preke# in 
Licpoju Klaipėdos nesiekiant.

Davis pasidarė antru Hyman- 
su, tik Lietuvai pirszo unija su 
Lenkija jau be Vilniaus.

Yra spėjama, kad Lietuva 
numatydama

suripcsz.

Lietu-

Isz pradžįu motoro sutiko 
ant Mo, bet kada josios* vyras 
pragerdavo josios visa uždar
bį, motero nusidavė Su skundu
in palicije. Sudže nubaudė gir
tuokli ant.Vieno meto, in patai
sos narna.
Ka žmonis sziadien gere ir 

kaip taji geryma dirba.
Milwaukee, Wis. — Sude sto 

jo ant iszsitcisinimo kokis tai 
Juozas Stankūnas, 67 motu, 
gyvenantis ant 269 Lake uly- 
czios, apskunstas už dirbimą 
munszaines’. Palicijantas kuris 
aresztavojo senuką 
draugu, buvo teip 
purvini ir uteliuoti jog niekas 
prie juju nenorėjo prisiartyt. 
Kida palicije atėjo in skiepą 
kuriamo Stankūnas gyveno su 
draugu, rado dvi dideles sa- 
mogonkas, bot negalėjo dasi- 
prast isz ko varo munszaine. 
Stankūnas stovėdamas sude, 
iszrode kad per visa savo gy
vastį nesiprausė. Sudžo nubau
dė ji ant 100 doleriu ir kasztus. 
Senukas sake, buk negali dirb
ti kitokio darbofl ir maitinosi 
pardavinėdamas munszaine.

Ir musu aplinkinėje dirba 
munszaine, bet velnei žino isz 
ko. Szonadorije yra kelios mo
terėlės ka Įdeda dūles (dinami
to) in munszaine o nekurios 
karbaido, didžiauso trucizna.

Czion primysiu akyva atsi
tikimą neseno! Girardville. 'Mo
terėlė vata munszaine ir in- 
dejo szmota dinamito, vyras 
sugryžias isz darbo-* ma
ne, gal prisiegelo užniirszo 
indot dinamite inleido antra

su jojo 
apdriskia,

Senukas sako, buk negali dirb-

o nekurtos

isz

szmota. Iszgeria dinamitinio 
sztopo atsirado ligonbuteje ir 
nežinojo kokiu tai badu atsiti
ko, ir kas juos in tonaiį nuve
žė. Tik kada sugryžo namo,

dojoipo szmota dinamito in 
munszaine. •

Nor ko stebėtis,

ze. jlik Kaau sugryzo namo, 
viens kitam pripažino kad in-

4 !
__________ _ jog samo- 

gonkoa iszlėko in padanges nuo 
tokios drūtos ftiunszainos.

Pittsburgh, Pa.

jog samo-

Būtie-

W, n. HOeZKOWNRI, Fret. B M f r 
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Lawrence, Mass. — Pas mus 
naujenos blogos, nes darbai vL 
eai sumažėjo, dirba po tris die
nas ant sanvaitos ir tai ne vi
si. Gyvenimas czionais labai 
sunkus. Lai in czionais niekas 
nevažiuoje jeszkoti darbu.
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Bicknell, Ind. — Czionaiti-
neje aplinkinėje randasi tryle- 
ka kasikiu, nes dirba tiktaika kasikiu, nes 
penkios, nes likusios uždary
tos da nuo praejtu striuku ir 
sziadien uždare vela* dvi po 
padarynių i kontrakto. Žmone
lei važinėja1 kitur jeszkoti 
darbu. Lietuviu c/don labai ma 
žai, daugiause gy^'ena fran- 
euzai ir szkotai. Kada dirbo,

vėla dvi po

jeszkoti

■ i"J Jįf
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i!» fl
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jaunikis 
turi dar mergaitės giminėms 
duoti invairiu dovanu 
rubu, kailiu* et i. Mergaites nie
kas neklausia, ar jai jaunikis 
patinka ar ne, ar ji nori už jo 
teketi ar ne. Tai jau teyu va- 
lia-

Daugelis, neturtinguju kai- 
miecziu pasilieka nevedeįiai, 
kądangi jie neturi ..kuo nusi
pirkti paezios. Priesz karą bu- 

, jaunikis 
gaudavo paezia nuo penkių iki 
peakiasdeszimts ru bliu. 
600 žmonių sudege ir sumin
džioti laike sudegimo miesto.

—■ Asztiioni 
szimtai žmonių sudego ir likos 
sumindžiotais kada bego isz 
deganezio miesto Chowtsun, 40 
myliu nuo Tsiuau, Shantungo 
proviiicijoi. Apie tūkstantis 
•žmonių likos sužeista ir apde
ginti. .Liepsna pasirodė treczia 
valanda isz ryto ir dogo per 
dvi t dienas. Daugeli 
gyvais sudege, nes ugnis baisei 
greitai prasiplatino.
Maurai užklupo ant Iszpanu.
Madrid, Iszpanijė 

vela užklupo ant Iszpaniszku 
kareiviu Moroko. Pasikelolei 
bombardavo Iszpaniszka laiva 
Cataluna, užmuszdami kapito-

bo daug lengviau

Tsingtao, Kinai.

batu

žmonių

Mautai

na* laivo, du* aficicrius ir asz-
tuoniolika Jaivorin

Erank McDowell
Nužudino savo tėvus.

19. motu 
senumo, kuris dar randasi ka

st. Petersburg,lojimo

numatydama Lenku miltari 
spaudimą pasiuntė pafrontei! 
daugiau kariuomenes su tan
kais ir buk Lietuva isždalhius 
6,000 szaututu Vilnijos Lictu- 
viamą ir Gudams. • ‘ <

Žinutes isz Kauno.
Kauno kapuose, sniege, neži 

nia kas pamote maža kūdikėli.

Kauno Žydu
Vedamas tardymas. 
jhVsarioil d. į
Luiudieė tkmko' tarirtrtftbjtti 
sustreikavo ir reikalauja pedi- 
dinti alga.. .

Moterišzke
das. Kriminale inilicija sulaiko 

i — Kūjiszie- 
kuri vaovOvo plesziku gan-

I

— plesrikit va-

viena moteriszke 
ne,
ja Kaune ir provincijoj. Tardy 
me moteriszke prisipažino kad 
ji dalyvavo daugybėse vagys- 
cziu. Po kratos pas ja rasta 
daug invairiu rusziu ginghi.

Pasikėsino jszpleszti. Szio- 
mis dienomis nežinomi pikta
dariai nuplesze Ministcrio Pir 
mininko p. Galvanausko rūsio 
spyna, bet pabėgo.
Linksmas gyvenimas sodiecziu 
— girtuoklyste ir isztvirkimas.

Kargaudai, Lydos aps., Ilu- 
Musu sodžius yra 

g kas in pa
vasari pristinga duonos.

Szimet Kalėdose ežia iszger- 
ta apie du szimtu buteliu deg
tines. Gerią visi — seni, jauni 
ir maži, kurio dar “Teve mu- 

neiszmoko. Tokie puspie- 
paragave, 

trankosi pp sodžių, kumszczio- 
jasi ir ezunis erzina. Toks jau
nimas, žinoma, žmoniszkai no-

dones par.
neturtingas ir dau

su ’ ’• 
maniai, degtines

moka dainuoti nei szokti. Pa
sigėrė vieni kitiepis trukdo.

Kalėdų antra diena buvo 
prisiriiikusio jaupimo isz kitu 
sodžių su trimis muzikantais. 
Kai pradėjo perdaug ūžti, szoi- 
mininkas V. visus isz savo na
mo iszvaikę. Svetimieji par- 
kiut i no namo, ąaviszkiai kitoj
troboj baigė yakara. Baigimas 
įmvo irgi noŽmoniszkas: vieni 
vilkais kauke, kili szunimis

II .. • r

į buvo geri uždarbei, bet dabar 
i neva

žiuoje, nes pat is neturime dar
bo. Tankei szteitinci padaro 
namuosia krata ir paima koki 
katilėli ir brogos. žiemos kaip 
nėra, sniegas nutirpo ir tikras 
dabar pavasaris. -

Balkaniazku pasikeleliu vadas. Į •“> niekas in, orionais 
a % v k « ■ ♦ I rfitt/vijv «% rvr* %«»n 4 • rv zt 4 n •Aloco Pasitari# yra inacedo-

niszku pasikeleliu vadas, kuris 
re vol i u cį jo J u go -SI a - 

už tai kad tautu liga 
atidavė daug žemes del Graiki
jos ir Jugo-Slavokijos kuri pri
gulėjo prie Macedon i jos.

pa rengė 
vokijoi,

i

i

Svetimszaliu skaiezius.
Sziauliu miesto ir apskrity

je sz. m. Sausio 1 d. buvo 806 
svetimszalini, kurie sziaip skir 
stosi su lyg profesijų: juodadar 
bin — 358, antatninku — 213, 
žemdirbiu — 88, tarnautojų — 
42 (vaJ4 iųst. 4 ir priyat. iųst.

— 23,;pirkliu
—14, techiji^ 

kii ■— Įipmoksleiviu —7, dva- 
. t.—2,

to, be užsiėmimo 
lineziu dirbti

38) v moky toju
l/ ■■

23, Anžįuįcriu

siszkiu gydytoju —2; be
— 4, nega- 

— 2, atvykusiu 
svecziuosna — 14; su lyg vals
tybių priaip skirstosi; Latvi
jos 253, 
145 , Lenk i jos 70,

Rusijos 155, Vokios 
Gudijos 46, 

Anglijos 31, Jungi. Amerikos 
Valst. 19, Ukrainos 19, Austri
jos 12, Rumunijos |0, Czecho- 
slovakijos 6, Szveicatijos 6, 
Danijos 5, Sstijos 2, Prancūzi
jos, Szvedijos, Vengrijos h- 
Suomijos po 1, isz kitur 23.

Nusikaltimu skaietius.
Sziauliu miesto ir apskrityje

1923 m. Gruodžio mepesi yra 
invyke 65 nusikaltinmai, ku- 

- ■ *« ■ - M l|*!l » *
rusimi#:rie taip skirstosi 

szventenybiu iszniekinimu, nu 
žudymu, vaiku nužudymu, pa-

- po į, va-degimu, plešzimu
gyseziu .su iszlaužimu 3, pasi
kėsinimu iszvogti 2, vogtu 
daiktu priemiihu .1, kitu ru- 
sziu va gyseziu 10, svetimoj t ra
to pasisavinimu
ežiu ?, dokumentu suklustoji- 

i 2. degtindariu

iszvogti

4, apgavys-

mu 1, dizertyin
3, invairiu nusikaltimu 1, val
katų 5, peržengimu privalomu

degtindariu

insakymu *26, Kaltinama 54 
suimta 24vyrai h* 8 moters, 

vvr. ir G moters.
• Ii *

vyr. ir G moters

PASKTINIOS ŽINUTES.

<» Elgin, Ill. — Prohibicijos 
agentai Užpylė 2000 baczku ge- tok * * . a a

Plymouth, Pa. — Plymoutli 
klebonas, knn. S. Struckus per
keliamas in Hazleton, Pa Kun. 
^liliauskas, Hazletono klebo
nas in Duiyca. Kun.. Scnkevi- * *
ežius, Duryea klebonas in Ply
mouth Szv. Kazimiero pampi- 
jom • ,

— Andrius Beigis, .Ssven-* 
. Lietuvos. 40 

aus. Vasario 2i die-
težerjo. par. isz. 
metp narui

.1

muo krito jam angli bekasant 
ir perskelo, gaiviu Ęoigis 'išz- 
gyveno Amerikoj $6 metus. Pa 
liko motore ir 6 mažus vaikus.

ix»- patiko niiiii .“JJfaiiaSol Ak-

ir perskelo, galva. Ęeigis išz-

- Brooklyn, N. Y. — Elžbieta 
Butkus, gyvenusi .127 So. 1st. 
St., miro Vasario 26 d. Palai
dota Vasario 28 d. Szv. Trejy
bes kajineso, su bažnytinėmis 
apeigomis pas kun. Pauliuko.

Kazimieras Kairys, 31 Hud
son Ave., mire Vasario %T M-
Buvo laidotas Kovo 1 d. S?v. 
Trejybes kapinėse.

Juozas Oszelskis, 283 Wythe 
Avė., mirė Vasario 28 d. 60 me 
tu amžiaus. Amerikoje pragy
veno 30 metu. Laidotuves bu
vo szesztadieni Kovo 1 d. Pa
maldos buvo kun.“ Remeikos

f" *bažnyczioje.

Wilkes-Barre, Pa. — Ketu
ri banditai“ sulaiko7 Juozą Pa- 

kasijeru MakanakVes 
atimdami 

jojo 530 doleriu kuriuos

valina
anglekasiu unijos •
nuo c
surinko nuo anglekasiu kaipo 
mėnesine. Banditai sėdo in au
tomobiliu nupiszkėdami in sza 
Ii Wilkesberiu. '

— Vincas Dcjnorat, 24 me
tu, isz Askam, likos užmuštas 
per Lohigh Valles trūkį kada 
ėjo atlankyti tęva ligonbuteje.

Hazleton, Pa. — Musu para
pijos prabaszczius kun. J. V.
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Miliauckas, likosi perkeltas in 
Duryea, Pa., o in jo vieta bus 
prisiunstas knn. Š. Struczkus 
isz Plymoutho, Pa. ,

— Panedeli atsitiko baisi 
nelaime Joną Mdrėinkeyicziu 
ir jo bodo Patriką McGinte ku
rio likos užmuszli per szuvi 
Lehigh Valley No. 40 kasiklo-

.i

ro alaus in Fox upe. Alus buvo 
vertas $80,000, paimtas isz El
gin Ice Beverage Co.

# ' ’’

Sercdoje buvo keli 
drebėjimai žemos. Keli maži 
kaimeloi likos sunaikintais. Isz 
viso davėsi jaust 150 drebeji-

* * »

New York. — Arcibisku- 
pai Hayes isz New Yorko ir *• *■ * • * * a *

įmvo irgi noŽmoniszkas: vieni 
vilkais kauke, kili szunimis 
staugė/vol kiti rusiszkar bųr- 
nojosi ir kaip nakties peledes 
klykė,, koike ir szųkavo. i

Milicininkas nubaustas,
(Žagare. — Sz/ m. Sausio 21 

d. nuteista pusantrų motu ka
lėti sunkiųjų darbu kalėjimo 
Romualdos Kalvėnas, buvo6*

Žagarės milicijos nuovados 
virszininko padėjėjas ir pas
kiau buvęs Sziauliu mįl. nuov, 
virszininko padejęjas. Nuteis
tas už tai, kad pasisavino daik 
ttiš in pinigus, kuriė* lWvd jam

szimijl JzdinaiiL ;•

klykė,, koike ir szukavo.
' Ite

mu.

San Jose, Costa Rika. — 
smarkus

Žniouiu nepražuvo.

J;
•* 1

■w

lllj1’1

Šia. Kokiu buklu nejaimingi 
pražuvo tai niekas nežino. Abu 
du surado dreiveris. Marcinke- 
viezius buvo vedins tik mėtas 
laiko su V. Liukeliute, kuri da

pražuvo tai niekas nežino. Abu *h. į|
■ i

,i i/iij

MundeĮeinąs isz Chicago isz- 
plauko ant laivo Bcrcnęarfa iii 
Ryma atsivežt 
kepures.

#

■
if'i»

t
■Mral

kardinęlinos 
I* «<.

Salisbury, Austrijc.r' —
Arti Fej’loiton, kada 18?hnglo-

bar pasiliko didžiausiam nu- 
liudimia.

Sc^ntpBjiFa.^Zrys 
, Pontisylvarna Hr

griduthis pei\ nušlydunh daug ro' likos supmcziuoU už laiižy-

- ” v. .. - Kla’

prisipažino kad jisai nuszovo 
.savo tėvus ir padegė ju narna 
kuriame sudegė jo dvi sesores.

J

* Pittsburgh, Pa. — Butlc- 
■geKiszkįj/bąnditąi payogo /isz

. X * m A ~. k k k <

.w , ___________________ ____________________ - ■ W V ___________________- —

• ’bapaku geros Daktarai iszraįida kad vaiki- 
ifetS

Guėl^enh^inęr’p 
Frėeporief

diatilerijoa t

* ‘

arielkos vertįeą .$35,000. nas vra nenilno • nroto. ) L

induoti perduoti nuitinęi Time-
» M < *'1 ‘ .

kasei ėjo isz darbo, "likos už- ^ziniųkąi Ponnsylvi
. l<La 21J JI* L, . <■ J L .. i •>' * i -I

4 a ji b' ■.i.yir-
Jriivo-
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KAS GIRDĖT
Steitine palicije Luzernes ir 

Schuylkino pavietuosia yra la
bai nusiminus isz priežasties, 
jog visi juju stengimai aresz- 
tavojime prasižengėliu prie- 
szais prohibicije ejna ant niek, 
nes visi teismai buna iszmesti 
isz sūdo, nes “(Įžiuręs 
teismus nepriima ir liepe skun
dikams užmokėti kasztus.

Kaipgi tokis 
mas ant “džiures, 
tinti savo drauga, 
gere, o gal ir dirba munszainia 
savo namuosia.

Palicije sako kam aresztavo- 
ti žmonis jeigu sūdąs juju ne- 
nubaudžef Nuo szios dienos 
žiūrės per pirsztus ant visu 
prasižengėliu prieszais prohi- 
bicijc.

prasižengėliu

> > tokius

žmogus būda- 
gali apkal- 
jeigu pats

Suvirszum asztnoniolika bi
lijonu doleriu yra indeta in vi- 
sokes pramones Su v. Valst įjo
sią per žmonis. Tn elektriką yra 
indeta $5,800,000,000, ulycziniu 
geležinkeliu $5,600,000,000, ga- 
za $4,000,000,000, telefonus 
$2,750,000,000.

. .... *......... IIII..... .

Buvusio mirusio prezidento 
Wilsono padarytas paskutinis 
testamentas yra gera paveizda 
kitiems kurie mano padaryti 
paskutini testamenta, palikda
mi žemiszkus 
įnylemuju. 
tas, būdamas 
nedaro jokio painaus testamen
to, tiktai padare ajszku, be jo
kiu kliueziu, palikdamas pa
uzei (buvo tai jojo antra moto
re) visa turtą, o 2,500 dolerius 
ant meto nevedusiai dukteriai, 
bet po mirezei savo paezios, vi
sas turtas bus iszdalytas lygiai 
del visu vaiku be jokio skirtu
mo.

Kiek tai tėvu padaro testa
mentus nžmirszdami lygiai isz- 
dalyt vaikams turtus, — vie- 
niems palieka daugiau, 
tiems kaip nieko, norints tieji 
ka prisidėjo prie sukuopinimo 
tojo turto aplaiko mažiause. 
Yra tai neteisingysta ir skriau
da likusiems.

$4,000,000,000,

■SAULE.

CIESORISZKA SVODBA JAPONIJOJ.
Sztai paveikslas japoniszkos ciesoriszkos svodbos kuri nosenei atsibuvo Tokyo. Pir- 

mutinis, tai jaunikis o paskiausia ejna nuotaka. Parėdai abieju jaunavedžiu yra pagal seno- 
viszkus laikus. Nuotaka turi ant savos 40 szilkiniu andaroku o jaunikis ir konia tiek.

fl'

turtus del savo 
M irusis preziden- 

geru advokatu,

marini vilką. In kolos dienas 
po tam aplaiko žino nuo val
džios, buk jojo sūnūs pražuvo 
su kitais ant laivo kuris nu
skendo prie pakraszczin i\us- 
tralijos. In tris sanvaites po 
tam, žuvininkai sugavo dideli 
marini vilką (rokina) kurio vi
duriuosią surado
daigtus prigulinczius prie žu
vusio jurininko.

Vadinamas žmogaus prijau
timas yra 
kaip dvasiu 
ketina 
nyt, Jog.
Turi josios atlikti savo užduo
tos. Pagal dvasiu aprciszkima, 

t uri

nok oriuos

o ki-

Moskvoje vėla prasidėjo bol- 
szcvikiszkas teroras kaip tai 
buvo 1920 mete. Paežioje Mos- 
kvoje aresztavota 4500 ypatų 
už visokius politikiszkus pra
sižengimus. Palicije netikėtinai 
inejna in namus, teatrus ir ki
tas vietas, arcsztavojc žmonis 
be jokio iszsikalbejimo. Mosk- 
voje apibegineja paskalai, buk 
Trockis rengia surasza, idant 
apgarsyt save diktatorium vi
sos Rosijos.

»■ et ^ei* <

Žmogus privalo turėti szioki 
toki tikėjimą, kokis jisai nebū
ta, bet jeigu tikėjimo randasi 
visokiu pervirsziniu senovisz- 
ku burtu, visokiu “stebuklu” 
ir t.t. tai parodo lengvatikysta 
ir tamsybe.

Skaitome laikraszti “Times” 
iszejnanczio Londone szitokia 
žinelia: “Belfast, Irlandije. — 
Tomis dienomis Szv. Patriko 
katedroje yra rodoma relikvi
ja patrono Irlandijos, szvento 
Patriko, yra tai viena ranka ir 
žandas su vienu dideliu dan- • f ?ežiu.

Stebėtinas dalykas, jog po 
1455 metu mirimo szvento Pat
riko lyg sziai dienai pasiliktu 
jojo žandas su vienu daneziu ir 
ranka. — Jau kas per daug tai 
szelauk. O bet.ajriszei 
tiki, ncR yra lengvatikei ku
riems viską galima inkai boti, 
teipgi tiki daugiause in viso
kius burtus ir užžadus.

<■
- TJ 
J* n v

in tai

Nuo kada pražuvo ant kares 
lauko sunns Conan Doyle’o 
garsingo angliszko rasztinin- 
ko, tėvas pradėjo susiueszinet 
su dvasioms ir sziad L(jii yi n 
ženklyviausiu žinystoje spiri
tualizmo. Svarbiausi jojo susi- 
neszimai su dvasioms yra se
kanti:

Tėvas tūlo jurininko, būda
mas ant laivo, aplaike prune-

• w < Į i • *
mas ant laivo, aplaike prane- 
szima per dvase,. buk jojo su-

Wk I i •• lt Vau anuattia nnr
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Sierata ir Motina
f

n
Ant grabu Tiktai vejas drueziau pajudi

no medžius ir tiktai kas tokis
vieszpatauje va

karine tykumą. Tykumas? ak, 
klausyk tiktai. Vėjelis sznabž- daugiau sudejavo po juodais

Viskas 
apimti. O tik

iszgirsi dyvus, rnil-

da, lapelei atsidusta, 
rodos gyvaste 
nd ausy k, o 
žiniszki medžei sznabžda:

-- Dievas yra didelis.
— Dievas yra didelis —- su- 

szna bždejo aplinkui.
Tiktai senas menulis rodos 

nebilis ir žiurėjo roflos be gy-
vasties ant svieto. Bet ne! Žiū
rėk! Klodamas ant žemes savo 
balta szviesa, rodos kalba:

— Garbe buk tau Pone!
Tykumas aplinkai, bot kas 

ten? Kokis dejavimas davėsi 
grabinis, iszejo 

Kas-gi galėjo per
ini m irusiu?

girdot, tykus, 
isz žemos.
traukt tykumą
Kas ?

2.
prakeikta, tu nic-

kryžeis.
Tame su Trenksmu grabas 

atsivėrė iszeina isz jojo baltas 
Ar tai, žmogus? ar 

tai nuo szios žemes? akys pra
vertos, bet krutinę szaltu.

— Mano kūdiki, mano kūdi
ki! sudejavo szeszelis ir tiktai 
leidosi per girres ir laukus.

Kur bėga tasai szeszelis?
Žiedelei pakelijc pakele sa

vo galveles ir klauso:
— Kur bėga, kur bėga ? — 

szauko.
Medžei sznabždejo terp sa

ves.

szcszelis.

GERA PROGA PIRKTI' 
KARMA.

daugiaunickuom
praneszimas kas 

atsitikt. Ne reike ma- 
dvasios tinginiauja.

turi josios savo bules, 
draugiszkus ryszus ir gyvena 
didžiausiam sutikime ir meilė
je.

Viena isz dvasiu pasakė Co
nan Doyle’ui: Negaliu tau ap- 
reikszti puikumą musu gyveni
mo, nepažystame jokio rupes- 
czio, 
skausmas ir 
miszkas gyvenimas yra tai tik
tai pasirengimas ant gyveni
mo su atejnancziu dvasiniu gy
venimu. Peklos nesiranda, nes 
nusidėjėlei turi pere j t per vie
ta kuria vadinamo ezysezius 
kur duszios turi atkentet už sa
vo nusidėjimus ant žemes. *

Kas kiszasi tuju ka atima 
sau gyvaste ant szio svieto — 
savžudintojai, tai po mirezei 
neužbaigė savo žemiszku kan- 
cziu, bet pradeda juosius isz 
naujo po smert, nes savžūdin- 
tojai ne turi jokios ramybes.

Tukstanczei žmonių sziadien 
tiki ir mokinasi spiritualizmo.

Redaktoris czionais nuo sa
vos primena tūla atsitikima ku
ri turėjo jojo suims gyvenantis 
Indianapoliuje. Karta nuėjo 
ant praszymo draugu ant spi- 
ritualistiszko posėdžio. Kam
barį jo no buvo ne vieno kuris 
suprastu lietuviszka kalba ir 
niekad josios negirdėjo. Stai- 
gai davėsi girdot žinomas bal
sas kuris užklausė sunaus kaip 
jam ejnasi, pasakė kas girdot 
Mahanojui ir jog jojo dedoi 

kitus žino- 
szeimynoje.

josios

tai v ranežinome kas
bjaurumas. Že-

garai pasiveda ir 
mus atsitikimus
Kada sūnūs užklausė kas in ji 
kalba, atsake, buk tai jojo bo
bute, Kiti tosios kalbos nesu
prato tiktai jisai pats nes dva
se kalbėjo lietuviszkai, ir apie 
tai apsakė susirinkusiems ku
rie labai isz to nusistebėjo.

Juk sziadien Edisonas dirba 
ant maszinos su kurios pagial- 

ketina susikalbėt su dva- 
jog ne

dosi ir redaktoris, apie kuri no
rėjo apraszyt. Ne yra tai pir
mutinis szitoks atsitikimas. 
Tokius praszymus lankei gir
dėjome. Musu biznioris geidže 
tokius vakarėlius slaptai užlai
kyti, nes žino gerai, jog žmonis 
jam tuojaus užvydetu ir nepir
kinėtu pas ji nes sakytu: “ana 
ve, jau jisai gana prisilupo nuo 
žmonių, dabar 
balius.”

Isz tikrųjų 
terp musu būti, 
sunkei dirba ant savo užlaiky
mo. Niekas no daro jokios los- 
kos kitiems už dyka. Juk jeigu 
nepirksi pas savo tai turėsi 
pirkti pas kita, o kiti užims ta
vo vieta ir ant to niekas nęnu- 
kens.

Žmogus dirbantis ant szmo- 
lelid duonos, ka jisai nedirbtu, 
nuolatos regoje ant tureziu, 
kurie pagal .jojo nuomonia pa
sinaudojo neteisingu bildu isz 
jojo darbo ir 1.1, 
daug 
ju, kurie isz kruvino prakaito 
darbininko surinko 
nuskriausdami 
jojo szeimyneles.

Bet turėkime protą, gerai 
apsvarstykime ir bukime tei
singais. Apmanstykime apie 
savo gyvenimą, pasitikim juju 
padėjime, kaip mes pasiolgtu- 
mem būdami kaip’tai prastai 
sakant “juju keluesia?

Tankeų girdime žmonis kal
bant: “ 
milijoną doleriu, 
cziau ta ir ta.” 
gus stoję ant tvirto pamato, 
pasilieka pats-mylintis

kaip tieje, ku
riuos priesz tai keikeme.

Bukime teisingais irnžgana- 
dytais isz to ka mums Dievas 
davė, o busimo linksinesneis ir 
sveikesneis, o norints nesuran
damo paniekinimo žodžiu del 
visu tureziu, buržuju, szarlati- 
nu ir kitokiu, 
ant savo kiemelio — mes pro
letarai, samdinykai, darbinin
kai turi teipgi savo drauguve- 
sia (un i josią) visokius lumpen- 
protcrariuszus kurio penasi 
darbininkiszku prakaitu kaip 
tai O’Conner’us Murphy’us ir 
kiti Patrikai,

didolcgana (lulcio sunkenybe Ma- 
hąnojaus lietuviszka parapija 
likos aptaksavota ant 30,000 
doleriu,) kam po nogiu da ki-

ana

daro visokius

tas neprivalo 
Juk kožnas

Po teisybei 
randasi tokiu isznaudoto-

milijonus 
darbininku ir

protą

oho, kad asz turetau 
tai padary- 

Bet kada žmo-

arszesnois ne
ir da

tai dirstolckim

kurie daugiau 
atnesza bledes del darbininko 
ne kaip milijonieriszki isznau- 
dotojai.

l u.

Vilniaus
■■ ■ -...u

Namas teip

ta sunkenybe uždėti ant žmo
nių sprando.

L i c t u vi sz k i “ go radėja i ’ ’
teip paprato prie rinkimo au- 

daejo prie 
.'gal i atpras-

4 4

ku, jog ant ’galo 
manijos ir be to ne 
ti. Dilesniems Lietuviams.tas 
nuolatinis ubagavimas jau nu- 

(loloreli

n

bodo, nes už aukauta 
ir teip negauna padėkos.

ATSAKYMAI.
S. S. isz Kingston, Pa. — 

Apie ta reikalą visados reikia 
kreiptis pas koki’ advokatą.

PAJESZKOJIMAI.
Asz Justina Cziurlioniute po 

vyru Cziriene pajeszkau brolio 
Antanu Czinrlioni 
Alytaus Ir A pskr., 
Valscz. ir miestelio 
gyvena

paeina isz
Liszkiavos 

girdėjau 
Pa.

U-gi tu
kadeja kokia! szanke senu gir- 
rininke; muszdama su kumsz- 
cze mažu apdriskusia mergai- 
te-kaip drysai sumuszt tąjį 
vazonu nuo lango.
duone, no ganu
maitinu ir apdengineju, o tu 
man da szkada darysi namie; 

. tu pamestinuke tu — roke se
nu boba.

Buvo tai vakaras, saule jau 
nusileido, o riksmas senos pas
klydo po visa aplinkine.

Po paskutiniu žodžiu girri- 
ninkes, medžei rodos da labiau 
sudrėbėjo ir rodos szauko:

— Oj tu varginga sierata — 
sznabždejo terp savos.

stovėdama priesz 
g’irrininko rodos nutirpus, o 
per jszbalusi veideli byrėjo 
aszaros kaip žirnei:

— Oj dedien, isz tikro, asz 
tojo vazoniko su kvietkom ne
su musziau.

— Kaip tai ne,

drysai

Mergaite

I

Tu dyka- 
jog asz tave

gyvena apie Pittsburg, 
Jeigu kas apie ji žino meldžiu 
pranoszti už ka busiu dėkinga.

Mrs. J. Czirieno 
409 Elm St 

Lawrence, Mass.
•J

Pajeszkau Stanislova Yarn- 
laiti paeina isz Janelaiczįu kai
mo, Kurtuvenu Valscz., Szau- 
liu Apskr., Kauno Red. 1911 m. 
gyveno . Philadelphia po tam 

Turiuiszvažiavo in Chicago, 
svarbu reikalą, jeigu kas apie 
ji žino meldžiu pranoszt. - 

Petras Poledžius
219 Wharton St., 

Philadelphia, P

— Kaip tai ne, — riktelėjo 
mažas vaikiukas, kuris stovė
jo prie grinezios — pats ma- 
cziau kaip sumnszei.

— Ka? Mare da meluo.je? 
szauko sena, 
vadino dediene —
Ir volei puolė su kumszczioms 

kaip kulkos isz armotos ant 
pecziu nelaimingos sieratoles.

Mariona graudžei apsiverkė.
— O j motinėle mano bran

gi, kur tu dingai!
— Ar ne sztilsi tu man, ko- 

lera! szauko 
ka, ar da ne sztilsi 
neszk lazda!

Nusidžiaugęs vaikiukas nu
bėgo in girria*.

— Gerai jai

Dvase motinos, dvase mo
tinos!

0 szeszelis bego tolinus.
Kasgi dry so pertrauk t am

žina pasilsi numirusios? kas?
4.

Kokia tai maža mergaite sė
dėjo susikuprinus prie upes, 
buvo tai Mariuke, kudos ran
keles sudėjo rodos ant poterio 
ir žiurėjo ant plataus svieto 
priesz save.

Tokis jisai gražus, o teip 
jai liuulna ant jojo gyvent.

Da kaip motinėlė buvo gy
va, tai buvo gerai, labai gerai, 
nes dabar nuo laiko kaip jaja 
paėmė girrininko už augyti ne. 
ne viskas persimaino. Tiktai 
jaja musza tankei ne žinodama 
pati už ka. Dabar iszvyjo jaja 
isz grinezios ant visos nakties 
už ta j i vazona kurio ne sumu- 
sze, pernakvos ant lanko, ne 
karta teip buvo, nes vargina 
jaja tokis sunkus kosnlis. Nu- 
szluoste aszaras nuo akeliu ir 
žiurėjo ant svieto. Ach! kokis 
jisai puikus, kokis meilus tie- 
jio medžei rodos dusauje ir 
verkė dranga su jaja. o tasai 

nudžiovina

pernakvos

a.

Pajeszkau pusbrolio Ignoto 
Balcziaus, apie 25 metai Ame
rikoje. Paeina isz Alytaus Aps., 
Liszkiavos Valscz., Degėsiu 
Kaimo, girdėjau gyvena Pitts
burg, Pa. Jeigu kas žino apie ji 
meldžiu praneszt. Asz paeinu 
isz Ricieliu Kaimo.

Antanas Paniekas
86 Maple St., 

.Lawrence, Mass.
•M^W**W*****W . .I> i

Pajeszkau savo dedes Sta
nislova Kutkos paeinantis Jsz 
Žibartoniu kaimo, Szauliu aps. 
25 metai kaip amorikoj. Dirba 
mamose Penusylvanijos Vals-

Valscz.,

tijoj. Jeigu kas, apie ji žino 
meldžiu pranoęzt.v •

gražus,

kuria nobagele
palauk-gi!

sena ragana — 
?

_ jĄ______„

Petruk at-

nž tai — mur
mėjo sau mažas nedorėlis, ne
norėjo eit vogt grusziu su ma
nim in ‘daržą snsiedo, tai da 
bar gaus, o tai asz' sumusziau 
vazonika su kvietkom.

3.
volei tykumas.Ant grabu

susikalbėt 
sioms. Galime tikėtis, 
užilgio su pagialba radio galė
sime snsiueszti su dvasioms isz 
užgrabinio svieto.

k ..

Meldžiu Pono Redaktoriaus 
nieko . neraszyt laik- 

rasztije, nes žmonis tuojaus 
pradės halbet, jog mes greitai 
pralobome ir pas mus neužejs 
daugiau.
žmpnis yra labai jižvydūs.” 
Tie jei žodžei buvo kalbėti man 
per viena lietuviszka biznieri, 
kurio namo atsibuvo draugisz- 
kns suMrinkimna nut knria rn-

ba

i k 

apie tai

Žinoto, jog sziadien 
labai jižvydūs.

“Vilniaus Namas” 
vadysis nauja priglauda del 

seneliu ir sierate- 
liu, kuris bus pastatytas Lake 
Winola kur nupirkta- farma 
susidedanti isz szimto akeriu 
žemes, už kuria užmokėta 
tryleka tilkstaneziu doleriu.”

Tokia žinute ^alpijęa anglisz- 
kas laikrasztis. Priglauda del 
lietuviszku seneliu įrėžai (?2io- 

nos lietuvei 
vis turi sziokin tokia priglau
da pas vaikus ar gimines arba 
pavietavosia priglaudu jiamlio 
siu. O kus» kiszasi sieratoliur 
juk PhįJ^ęlphios <

lietuviszku

u z

n ai s reikalinga,

i . dięcę^ijh* 
stato priglauda kuri kasztuos 
kelis milijonus doleriu o ant 
Irn^nnH Tini’nniinii Hbrtcf

\ (t.23
Povilai Katkus 

204 Jefferson St., 'a XT TV Newark, N. J. 
................ rio ” ♦

ANT GAVĖNIOS.

Kožnam
Graudus Verksmai*’ ir ^Sta

i ______ _— 1 . z i

yra reikalinga
( 4

cijos” ant Gavėnios. Knygutes
kasztuoje po 10 centu kožna. 
Prisiuntimo ;kasztus, mes už
mokant.

W. D. Boczkauskas, Oo.
IflflTII Kny««to DrauMystsiMK VIJ U tozmoksjhn®

M , H
pinigu Hgenla-

: — ma " ■.« m k BOc.
KVITU Knygeli Draugystėm!, O)
T“— T— 1 * * 1 1 ~ .—

Buiirinklmu - •, - -. - • »•••
W. 0. »OCZKAimKOl-CO..

MABAOV PITV 30 A ,

Ita.

KwrierUu! nog Budėtu pinigu aut 
lumiMiuiuu * * f-*’ J

w. 0. B0C2XAtrBKA0-CO.

Su visais gyvuleis ir pada- 
rineis inrankeis. 60 akeriu že
mes, 47 dirbamos o 13 miszkoe, 
2 arklei, 5 karves, 3 kiaules, 
250 visztu, 10 aneziu, 3 žąsys. 
Visi inrankoi žemei dirbti. 10 
akeriu užsėta kviecziu, 1 akie- 
ris apsėtas straberiu. Akmeni
ne 5 kambariu stabą. Medines 
kūtes, 4 visztinikai. Labai ge
ras szallinio bėgantis vanduo. 
Arti vaikam mokykla, W- 
le iki geležinkelio stoties, Jz4 
mvlios iki krautuves ir kareze- į
mos. Priežastis pardavimo va
žiuoju in lietnva. Viskas sykiu 
tiktai $5,000. Inmoketi galima 
$3,000 reszta $2,000 ant leng
vu iszmokejimu. Norintiems 
pirkti klauskite informacijos 
per laiszka o daugiau suteiksiu 
kožnam. (F.March21

č-lias. Yamuszis
Alburtus. Pa.
I- ■■■— I ........................  J
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NEW YORK.

C

R. D, No. 1

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

EUROPA BOOK CO. 
57 DEY ST.

Nuo

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1MMEMAS

Naudnjarras nuo dierlančiy 
ir muskulu.

Nuo kkaus*ny kwtlnAje ir peMtww. 
Kuomet rvuinfttlimss Jur, iiiUBkului 

sutraukia j wazgQ.
* Nuraminimui duratičiy

Foarinlmy ir numuilmy.
Nuo dleffHy Ir skatuiny.

I’siitrihkft jnmnt Pravda skausnui 
fcalln.

Visuomet laikykItR lxnik'3 ranka— 
nkkuomčl žlrp^i, kadu jb

JtirrK bus ixl k a lingu*.
35c. ir 7vc. ui bouku aptiekew.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. V.
Ji.. <KmJU
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SERGĄNTX ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS

vėjelis rodos jai 
aszaras.

Matuke jaute jog tasai gra
binis tykumas jaja truputi ap- 
malszino.

Sztai kokia tai dvase prisi
artino prie Manikes.

Mergaitę paszauke links
mai :

Motinėlė mano!
—■. Vaikeli mano, vaikeli 

mano! — sudejavo dvase.
dangų,— Ejkio, ejkiol in 

sumurmėjo žiedelei.
—Paskui motina,

motina! — suczii’pejo szvirpe- 
lei.

Ir sztai ženge

paskui

aniolas isz 
dangaus nuo Dievo, 
dvi duszeles motinos ir kūdi
kio nunesze priesz dankiszka 
sostą.

paėmė

• * .v,

In tris dienas po tam ma
žam grabelije palaidojo var
ginga sieratele. F. Ę,

' * I * \
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GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSA KINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
' ISZRADlMA' IR ŠPASABA.

.HAJIANOY CITY bus kožna Utarnlnk* 
.30 E. Centre St. nnt nuiro (loro.

Ofiso valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. 
RODĄ SUETIKIA RIKAI

t

n

DAKTARAS HODGENS
PMladeUphU SpectaltetM 

Ui»henejusfu Ir Chroalsikv Ligi 
Eikit! ten kur «Mt« tikri kad gnu* 

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per daktara kurto turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka apialkoto nuo manau yra 
gvar&ntuolaa.

Jeigu esate silpni, aervtozkl ar 11- 
ruotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padaro, ateikite pas mana ir pas
laptingai patlkalbeslma, Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas Uo- 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po Tai
čiui. gaiaL svaigulis, silpnumas sslr- 
diee, Ir visos viduriu netvarkos gral
iai palengvinti

Odos ligos, toiberlmal papueskoo, 
dedervines Ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jueu jaunu
tes jus’apleidžia? Ar esate nuvargo ir 
silpni? Ar stokos jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jams pa
ženklino, jeigu taip tai matykite ma
ne,

R am atimsi visokiuose padėjimuo
se, telppgi isztino Ir attyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir troto nuodiju, 
silpni ir nuvargę, pailso tos ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant to
kos, silpnos atminties, sarmatlyrl, 
greitai pallstat, pikti, tozbliszkusto ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuoso, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokos en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu kataru, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, toztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Jr speolales Ilgas pilvo, teks* 
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neari- 
tto.

Ateikite gausite rodą dykai, Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagclbaDtiB yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvaslazkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavott per 
garslnglauslus Europos ir Amerlkoa 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hpdgens bung
kožna Sereda lt jo ofisas tennis /ra pb *■ 
No. 41 BROAD ST. OflRos valandos 
raiazk O »*uHk/k flH O umlfm'PA.

u
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PLAUKENTIS GARADŽIUS.
Ant, Lake Worth, Palm Beach, Floridoje, plaukiueja szi- 

tas garaęlžius, kuris pristato gazoliną del motoriniu laiveliu, 
kuriu ten randasi daugelis. Yra tai vienatinis szio bndo gara-
džius ant svieto.

/ { ' A4>) " V
I O-<—I O' sp o S»I Ig» S» SU W1WOWW W »

Daktąfas Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Savasis daktaras kariamenejs.
Gydo visokias Ilgai.

I’rlbacto ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 poplot. g iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah ,

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

Jeigu norite pirkit ar parduoti savo 
stabas, mos galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo Jame namus, 
kolektavojamo randas. Parūpiname 
visokiai insurincus ir teip toliau s.

Kampa* Catawfoaa ir Market St.
' Matiann** WW* P»
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Pagal Instatymus.
(Verte Franks Siūlelis.)

„ i , f * * , ijii i ,

tvirtu balsu in jau gulinezia 
Onute. Tik kad nekaip man isz 
ežia bėgti. Sugaus dar...
ten... Dieve susimylėk! Juk tas 
girtuoklis ji visai užbaniutys!..

kurio per pietus .alkana sėdosi
A k > ■ 2 1 1 o , JL

O ir
ir jau no spėję szaukszta ąu-

-e m { j *vilgyt. Vienok tas .išvarymas

SAULE
J j* '<!• w S |ji '■; * ’ ii. ( •

v * s n . • r
Žemsaf gis if iiiė f girios Bįibu-

— Ir kur dabar, Onute, eisi ?
— užklausė Mikoliene mergi
nos, kuomet atsidūrė už rasz- 
tynes slenksczio.

— Lyg asz žinau? — paniur- 
nejo Onute. — Teip, ot sau ei
siu... Darbo, vist tek, negausiu...

— Tai jau kartu laikykimės
— kalbėjo Mikoliene in mergi- venimas 
na. Blogiausia, kad apsistot ne
turime kur. Jau mano ir ran
kos nutirpo.

— Na, 
ncsziu.

Norėjo vaika paimt, bet pati 
atbula vos neparvirto.

— Negaliu — atsake, — teip 
mane ta liga suede, kad net 
baime. O, del Dievo!...

Nusitvėrė už sienos ir teip 
stovėjo valandėlė, tartum ap- 
alpus.

— Paeikime truputi — atsi
liepė Mikoliene. — Vaika paso- 
dysiu, Onute ji padabos, o asz 
ežia nubėgsiu pas viena.. Gal 
ka dasižinosiu.

Paėjo. Vaikas su insprausta 
in ranka bulka pasiliko po 
Onutės globa. Nežinia delko, 
vienok bulkos nevalgo, tik cy
pė ir dairėsi in szalis. Praėjo 
viena valanda, praėjo dvi, pa
galios Mikoliene sugryžo.

— Kur tau! — suszuko jau 
isztolo. Kaip tik dasižino, kad 
su vaiku, tai ne kalbėt nenori.

Apsiblausė ir ant žemes atsi
sėdo, rankomis galva parėmus. 
Vaika ant ranku nepaemo ir, 
isz szalietf in ji žiūrėdama, sun
kiai dūsavo.

Artinosi vakaras. Vaikas vis 
verkė ir tiese prie motinos savo 
ilgas, plonas rankutes.

— O ka? — tarė pagalios 
moteriszke, imdama ji ant ke
liu. — Reikes, turbut, sziadien 
ežia pernakvot.

Onute nieko neatsako. Sėdė
jo iszsiticsus, primerkus akis, 
su palenkta atgal galva ir in 
tvora atsirėmus pecziais. Pa
tams© j jos veidas atrodė bai
siai iszbahisiu.

— Kad tik iki rytui! — 
sznabždejo pusbalsiai Mikolie
ne, tartum priduodama sau 
drąsos, apdengdama insisegusi 
jai in kakla vaika, kurio didele 
galva nukrito be gales. — Kad 
tik iki rytojui!...

Bet, praėjo rytojus, perėjo ir 
užporyt, o moteriszke negalėjo 
darbo surast.

— Su vaiku? Kas per darbas 
su yaiku? Dar su tokiu! — Tsz- 
tikrujn!

Kasgi norės imti boba su 
vaiku, dargi u su tokiu,” kad 
buvo daugybe jaunesniu, liuo- 
sesniu ranku, kurios už menka 
užmokesti galėjo kast, grebt, 
sodyt, ir viską, kas ka norėjo. 
Ar tai mažai buvo czionai 
tremtu,” * 
varydavo.

Tuomtarpu Onute parsisam- 
' de prie audeklu baltinimo, vien 

tik už maista, bet ir tas gerai... 
Sunkesnio darbo dar negalėjo 
atlikti, o ir szitas jai nekaip

Kad dar butu kaip kiti... pas 
žmones, kaip ir tuos vyresniuo
sius atiduoeziau... Bet toki..., .

Neužbaigė ir garsiai atsidu
so. Paskui pradėjo glostyt gar
siai rėkianti Jonuką, tartum 
norėdama atlyginti jam ta pa
sakymu.

— Oi, vargszc, 
bagel i — 
tau butu mirtis, negu toks gy-

nępriverte(Onute, jeszkoti kita 
užsiemima,.ues vos spęjo įszei- 
ti už vartų,* susitikd pu jos jeszr 
kaneziu žemšargim / ,: ,, . 
i ^Reikalaįvo ja in policiją.
kaneziu žemsargim

^Teisingai protavo, kadangi
miegojo kartu su Mikolione, tai 
f ' *’ ‘ - • *
vniko puskandinima. Po. to (sy

tai duokite man, asz

su tokiu

‘ ‘isz-
o ir daugiau dar at-

J

sekėsi. Menkiausias vaikelis 
galėjo aplenkti darbe ta su
menkėjusią mergina, ant ku
rios savininkas laikas in laika 
barėsi ir vis gazdino pavary
siąs. Nepavare vienok isz gai- 
lesties, gailėdamasis jos skur
do ir. dar leido pas ji miegoti 
tvartukyj, in kuri, teipogi ir 
Mikoliene su savo Jonuku at
sikraustė. Ka ji veike diena, 
kuom maitinosi, ar tadavo, ar 
elgetavo — nežinia. Bet per tas 
kelias dienas ji pajuodavo ir 
baisiai susibaige, O jau neno
rintis paleisti jos kakla vaikas, 
naktimis dar garsiau reke. Gal 
buvo alkanas, gal jam buvo 
szalta drėgname tvartūkyje.
Motina jau neturėjo ne skepe
tos, no žiursto, kuriais jį isz 
pradžių apdengdavo.

Teip praslinko visa savaite, 
o Mikoliene negalėjo darbo 
gauti-. įi .. „, ’

— Kad nors valka atgal pas 
ieva / nuneszust
Mu,, j I ii a ’i i i ”

gauti.

• o

tu mano nu- 
ji kalbėjo. — Geresne

Nutilo ir, linguodama galva 
užsimąstė.

Vėl praslinko kelintas dienu. 
Viena nakti prisikėlė Onute.

— O del Dievb, Onute! — 
tarė — teip man vis kužda kas 
ir kužda in ausi, kad mano Jo
nuti pribaigt... t

— O!... Ka gi Mikoliene szne- 
ką! — atsake mergina. — Ar 
tai Mikoliene jam ne motina, 
kad tokius dalykus gali kal
bėti,! Lai Mikoliene szventu 
kryžium persižegnoja ir mie
ga-

būtinai turi žinoti ( ka ir apie 

bei nelaimingo Jonuke motina 
pati prie visko prisipažino, 
szaukdaUm susimylejimo, ir 

\ uum. 
Vienok czi<mai galėjo būti ko- 
T' * 1
kybos, kaip žinoma perkeiezia 
Viską. Onute ėjo greitai, Žiūrė
dama prieszais savo sudrums-

pa (i prie visko prisipažino,

y" V ' ‘•''ii ' . . ■ I"1

Žemsargis if inėfginos p^ibu- 
vimąs dą*,labiau sudrutinė ge
ra rasztininKo upar Kaip sap 
poritėy bet szioj valandoj jis 
buvo, ežią vieąątine augszcziaą- 
šia valdžia. Taigi kuomet Fc- 
dorenko, inkiszes ga^a in kita 
kambarį į r persi tikrines, kad 
ten nieko Anebuvo,, pvšbąlsiąi 
prasi lure, kad . ... *
l ui’bu t tuojuĮąįk iiždaryt

JL? . 11 ■ ' i1 i ' I Ji J I >.

ja, suriko kandidatas in bur
mistrus,

nori t,c> bet szioj valandoj jis
1 a ' ' A 1 . J; į™ |

šia valdžia Taigi kuomet ĮTo-

dantys ant danties nepataikė

ponas sekretorius persikeitų- 
sįu balsu.

Žemsargis inojo ir stovėjo 
iszsitieses, laukdamas paliepi
mo.

Fedorenko 1 ~ paszauke

galva in U siena
nyiejimė 
daužyda

Irios nors aplinkybes, o ?aplui-
A ' Ai * A . * T > X

tu, tartum bejausliu žvilgesiu. 
Tarpais jai atrodę, kad Ji einu
per vandeni, tai vėl, kad turi 
medines kojas, arba kad dabar 
naktis, tai vėl ji gailėjosi, kad 
nespėjo pavalgyti, Ot, sukosi

Immbari į r persi tikrines, kad 
ten nieko Aąc))uy6;, pę^b^Įsi^i 
prasitarę^kad' .ihęrgiąa reįks 
t ur bu f, t ųęm lai k u ždary L ;,

— In ka-įa-kn niatra-ra ja-

nonoredainas nustoti 
vięimįinc$ pręgos 'iszduoti pa-

rimtumą ii; baisa. w

— Paimt ja ir pasodyt ! Bus 
reikalinga prie bylos —- tarė 
ponas sekretorius, 
neatsigryždainas.

Fedorenka Ylų 
kaktos pridėjo ir pastūmė męr-

nuo lango

pirsztu prie

gina prie iszejinlo. Kuomet du-

liepimą, o , kartu pamėtyti 
rimtumą ir baisa.

Baądynias puikiai nusiseko.
—• ‘/Ka-ka-ka ” ir “ ja-ja-ja ’’ 

placziai pasklydo po salo, o Fę- 
dorenka pastūmė mergina ip 
priemene. ; /

Rasztininkas pasiliko kresej 
pats vienas, su iszpusta krūtį- , 
ne, sutrauktais antakiais ir

7 I

diktatoriszku gestu, kuriuom 
ka tik pabėrė ant žemes dežn-

^Ka-ka-ka” ir

no,

rys paskui juos užsidarė, ponas 
sekretorius parpuolė ant krę- 
ses, priiiierko akis ir sunkiai 
atsiduso. Ant jo veido atsimu- 
sze nuilsimo ženklas. Szioj va
landoj buvo ,taį isztikruju 
žmogus vertas pasigailėjimo.

Onute ėjo prieszais ženhsar- 
gi pamažėl i, drebaneziais žing
sniais, su galva paniurai prie 
žemes nuleista. ,

Nu! nu!... — szauke, lip-

Rnsztas Sžventas mokina teip,

Tai nors be baimes riakti "gult 
Teip vyruęzei rieiszejna, 
Amerike visaip atsiejna, 
Su prieszinybems gailiesi,
Pagialbos isz niekur neturi 

norints szauksiesL 
Dirk darba,1 jeigu koki' turi. 
Nes be darbo būti negali.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GtlABORIUS 

IR BALSAMUOTbjAS
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priiiierko akis
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ga. Tai tik velnias nuo žmo
gaus progos jeszko.

Moteriszke persižegnojo, vie
nok neužmigo, ir sunkiai ste
nėdama, vartėsi ant kietos že
meles. Jonukas per miegus ver
kė, tartum smaugiamas. •

Ir vėl praslinko kelintas die
nu, isz kuriu kiekviena tai mo
tinai ir tam vaikui buvo nau
ja kanezia ir nauju skurdu. 
Moteriszke vos kojas paskui 
save vilko, o jos vaikas visas 
sutino.

— Onute — sako karta Mi
koliene isz vakaro, — pagul
dyk vaika tu isz savo szono, 
nes man naktims nelabasis 
miego neduoda, vien sznabžda, 
kad ji nusmaugt ir nusmaugt... 
Kas jo per gyvenimas toksai, 
arba ir mano su juomi? Ne asz 
darbo, ne asz valgio szaukszta 
gaunu...

— Vardan Dievo ir Sunaus! 
— tarė Onute. — Lai Mikoliene 
paduoda man vaika, o pati ry
toj pas kunigą eina, 
žinsta, tai nelabasis atstos.

Bet nakezia Mikoliene isz 
miegu staiga paszoko, 
žemes atsisėdo. .

— Jėzus, Marija, Juozapai 
szventas, gelbėkite mane!... — 
kureziai sudejavo. — Jėzus, 
Marija, Juozapai!...

Ant rytojaus, nuėjus in dar
ba merginai, Mikolione atsi
kėlė, savo Jonuką nuprausė, 
suszukavo plaukuczius ant jo 
sunkios, in abi puses svyruo- 
janezios galvutes, aprengė ji, 
peržegnojo ir, suradus kur duo
nos plutuke, padavė jam in 
rankas.

Dare ta kaip ir skubydama, 
be žodžiu, tartum atlikdama 
būtina ir labai greita darba, o 
kuomet vaikas pradėjo duonu
te graužt, ji parpuolė kryžium 
ant drėgnos žemes ir musze in 
ja kakta. Kurtus dejavimas 
vietoj poteriu ėjo isz jos kru
tinės, o užlaužtos ir isztiestos 
virsz galvos rankos kilo augsz- 
tyn ir sunkiai krito žemyn, 
tartum didžiame, mirtiname 
susirėmime...

Jonnks, tuomlaik, sugraužė

iszsipa-

ir ant

— Jėzus

pluta ir pradėjo cypti. Tuomet 
moteriszke pakilo, sudavė tris
kartus Sau in krutinę, tarda
ma — ‘4 Dieve susimylėk ant 
manes nusidejcles.i.” Paskui 
persižegnojo, paėmė vaika an^t 
ranku ir iszejo in laukus. __ ‘ - - - L. K

Ta paezia diena visas mies
telis tapo pergazdintas žinia, 
kad viena isz isztrcmtuju dur- 
pinycziojc paskandino savo 
vaįka. Instatymai vienok 
džiaugėsi, kad žudyne jau pir
ma buvo nutemyta, kaipo ne
pasitaisanti, suimta ant vietos 
nusidėjimo ir rengėsi ja isz- 
siunsti in vyriausiąjį kalėjimą.

Kuomet po Mikolienes su
ėmimui ponas Maikoris, 4<Mio- 
laszirdingiausios r Szirdies Je:

Instatymai

zaus” brolystes . vyresnysis, o 
dabartinis Onutės duondavis, 
dftsižinojo, kad męrgina gulėjo
dabartinis Onutės duondavis,

su užmuszoja jo tvariukyj, pa-
• a 1 £ . . a i • L *> _ A T V J.

tarė na*
** » .. ' 1I|'W*

šijuto tuomi įlegifdetai užgau
tu ir,
Onute, staeziai nuo vąlgįp, prie

akiesmirksnyj, iszVaro

jai galvoj, kaip paprastai.
Tuom tarpu vargszas Jonelis 
ant kranto durpines, iszpustas, 
pamolynaves, iszdurpytoj, sau
les jau iszdžiovintoj szjebutej,
ir sU iszgascziu stiklinėse, isz- 
sivertusiose, mirties neuž
merktose akyse. Pas jo plonas 
rankas ir kojas painiojosi van
dens žoles, ant kuriu dar kur 
nekur blizgėjo aiszkus vandens 
laszai. Virsz jo dideles galvos 
sukinėjosi muses, 
ožiukas ezirpe jam in paezia 
ausi savo vienoda, migdanezia

mirties

o laukinis f

ką tik pabėrė ant žemes dėžu
te degtuku nuo burmistro stu- 
!o.

Toj valandoj durys atsidū
rė, o ant slenksczio sustojo po- 

T _ , Rasztininkas
paszoko ir pradėjo rankioti
nas sekretorius.

nuo grindų degtukus.
Ponas sekretorius nedaug ka 

persikeito. Tas pats urcdiszkas 
veidas, ta pati geltona ir ne
sveika spalva, tos paezios isz- 

r-J Į * k' i' u _ .A

giesme. *
Ta diena sugrobta buvo daug 

gyvuliu ir žasu isz avižų, nes 
piemenukai, paliko savo ban
das be priežiūros, bego pažiū
rėti mažo lavopo. 
žiūrėtoja teipgi nestokavo. Ke
lios moters atsiminė, kad jau 
mate ta vaika, 
motina vaikszcziojo darbo jesz- 
kodama.

— Kas ten gali duoti tokiai 
motinai darba ?... 
viena.

— Žinoma... - 
antra ir truktelėjo pecziais.

— Koks raiszas vaikas, o 
toks naravistas, kad nenorėjo 
nuo bobos atsitraukt.

— Na tai ji atsitraukė nuo 
jo!...

— Tai'motina! — pridūrė 
kita, linguodama galva.

— Kale, ne motina!
— Ir kkip mielaszirdingiau- 

sias Dievas ja ant žemes Ikiko 
ir urna mirezia nenubaudžia!

Padūsavo dar valandėlė, pas
kui tai viena, tai kita namo 
gryžo. Bet, pakeliui, prie pat 
miesto, tarpu pirmutines 
smukles ir kazarmiu, kur ka
reiviai vale arklius, vėl patai
kė ant kokio tai susirinkimo. 
Ant gatves dulkėse, kurias kė
lė vežimai, gulėjo jauna mer
gina. . i' '

Vieni kalbėjo, kad ji girta,

piemenukai, paliko savo ban-

temptos lupos ir raudoni ratai 
apie akis.

Inejo, durimis trenkė ir, ne 
nepažiurejes ant rasztininko, 
keturpesezio po burmistro sta
lu, in savo kambari inejo.

ji inlcido

Vyresniu

nes su juomi

Žemsargis paskui , 
Onute ir duris uždare.

Vienoj valandoj jauno valdi
ninko veidai persikeito iki ne
pažinimui. Liepsna per ji per
bėgo, paskui debesys, o pa-bego, paskui debesys, 
plokszczias jo veidas su stora,

Xi UI **“**• 8Zi<VilKC| xip*
damas tropais Fedorenko, bet 
rodėsi, kad ji to negirdi. Ji 
tarpais visa krupeziodama dre
bėjo, tartum jai buvo szalta. 
Rasztinej dar nebuvo pono 
prezidento, bet jau žmones 
rinkosi tarp kuriu tvarka darė 
Maczuskis.

Iszsyk merginos, akys suži
bėjo. ,

Pasilenkė ji ir kasžin ka nuo 
žemes paėmė pirmiaus, negu 
žemsargis, kuri Maczuskis vai- 
szino taboka, galėjo ta judėji
mą patemyti. Ji dabar atydžiai 
žiurėjo in žeme, o per jos veidą 
leke raudonas gaisras. Vos prie 
slenksczio daejo, antru kartu 
pasilenk©. Fedorenko tuo kart 
kele ranka prie nosies ir merke 
akis, rengdamasis prie manda
gaus nusieziaudejimo.

Kuomet mergina isz magis
trato iszejo ir in svietą pažiu- 

jai kad visas 
ir kad visam

bot jau

O ne kitaip:
Jog akis už aki, gyvastis už 

gyvasti,
Dantis už danti,

0 toliaus vela sako,
Ir paveizda szitokia stato: 

Jeigu katro akis piktina, 
Tegul iszlupa ir numeta, 

Jeigu niekai ranka, 
Turi būti nukirsta;

Reiketu dabar da pridėt ta, 
Reikalinga daigta: 
Jeigu niekai boba,

Tegul del szuniu atiduoda, 
Arba tegul sukapoję,

Po tyrus laukus iszneszioje.

7W-W-

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau- 
Pild ptckc. Teipgi 

autvmobiliufl 
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užriesta nosia, konvulsiszkai 
iszsikreipe.

Valandėle tylėjo ir skaito ka 
tai, stovėdamas, užsigryŽes 
prie lango. Norėjo, matomai, 
suvaldytį paprasta, jo neiTisz- 
ka judėjimą. Bet tas nesisekė.

— Jo rankos gniaužė popie- 
ra, krasztai lupu drebėjo. Pa
galios atsisuko prie Onutės ir 
perinote ja ilgu, ugniniu žvil
gesiu.

— Tai vėl man patekai?... 
a?... — prabilo savo girgždan- 
cziu balsu, 
ganezias akis.

Mergina žiurėjo in žeme.
— Tai perniek tavo pabėgi

mai?... a?... Ir pas ka tu bė
gai?... a?... Pas numylėtini bė
gai?...

Mergina tylėjo.
— Tai ka?...

ki?... nebylia pasilikai?...
Pinojo labai arti ir pasilonke 

prie jos, apipusdamas ja karsz-
f

—- Tat kalbėk greieziau! Pas
- — 

kiti — kad tokia liga turi, kalbėjo pertraukiamu, szvil- 
pianeziu, panaszum in prislėg
ta juoką, balsu.

Mergina žingsni atgal pasi-

— kalbėjo stovėdamas

atkartojo

Baisu pažiūrėt...
— pridūrė

tarpu

Ausztant, kas ja mates, kaip 
kazarmes valkiojosi, 

kaip kareziamoj gere, kaip
priesz

a •

primerkdamas de-

Kalbėt nemo-

tu kvėpavimu.m
numylėtini bėgai?...

paskui iszbegb isz jo ir urnai trauke ir pecziais atsirėmė in 

Jis nutvėrė ja už petięs ir 

— Stoj, tu... Czort ežia tave

apsisukus; parvirto, pora syk
paszoko, iszsitiese ir audroto
jo kaip medis.'

Isztikruju, gulinti mergina 
turėjo tamsiai raudona veidą, 
putas ant lupu ir užmerktas 
akis. Kas gailestingas užmėto 
jai ant veido skepetaite.

Toj pat valandoj žemsargis 
vede Onute in policija.

— Manka i r* suszuko, žvilg
telėjus in purvina/sudraskytą

suszuko, žvilg-
, A' • ' . , v !

rausva ęzlebe ir;rkyszanczias
isz po jos ^smulkias kojas.

Atsigryžo, kad dar karta ja 
i “ nepamatyt, bet žemsargis 

po tomu dįelu ” iszsiunstas, su
davė merginai in sprandą ir 
nuvedė toliaus. į?

Policijoj, didžiojoj saloj bu- * * * fvo tuszczia ir tyku. Tik musęs 
birzgė ant apdulkėjusiu langu, 
o :
burmistras, kėdėj* atsiloszes,

mikcziojaniis rasztininkas,

dūme smirdantį*x popierosa ir 
maste. Buvo pietų, laikas, taigi 
galėjo ta daryti, iuo liuosiau,

1 
isz kiszeniaus suvalgė dvidesz-

maste. BuvdJpiętu. laikas, taigi
, . __ ’ ' 'k A, "ii, * J •''l >#' f . _ ' ■

Jis,. priesz valandėlė iszsiemes 

rinkes ir tris mimikas, kuriomis 
maitinosi, laukdamas burmis
tro titulo ir geresniu tėlgiil.

duris.

užkeikė baisiai

davę, kulka tu!... Czort tave
Ant laisves nenorėjai... Tai ka
lėjime numylėtinio nebusi asz 
busiu!,.*.-asz!... asz!...

Parmetė ja ant žemes, lenke, 
lauže, ję pirsžfai insisėge in jos 
pęti, tartum reples. Net pats 
ūmai įszbalo, o jo. prislėgtas 
f ,A J'-;' ‘ '

niejima.
\"i. , '

Motina Szvoncziausia...

balsas pere jo in neaiszku mur-

Motina Szvencziausia... 
u 4 , ,

... •^.kuž
dėjo ? mergina,. suspaudus ran
kas ant \ krutinės, o jos akys
lakstė po kambari jeszkodamos
pagelbos. Urnai užppolikas pa
leido jbs peti, pasipurtė įr paT 
maži prie lango nuėjo. Valan
dėlė teip stovėjo, plaukus glos
tydamas ir vadžiodamas ranka 
per veidą, tartum norėjo nu va 
ryti nuo jo pedsąkius ęavu,Jau 
smuit>

rėjos imjaty vėl: langu susto 
jo. Obute drebėjo^ tarttūtt dru- 
gid kr’očziama. Jos akys apte-* 
mo,.i

leįdo jos peti, pasipurtė įr pa

dele teip stovo jo, plaukus glos-

per veidą, tąrtunį norėję neva
ryti nuo jo pędaąkius ęavu! Jau
smu |r nuspiopaštui peiįėjo 
kartu per r as z t iii e ir, liepai tu
rėjęs in. ja^ vėl po langu susto
jo. (Mute dfebėjoj tartinft dt-ti- 

Icrocziama. d oš akys apt©4 
tgftiXt# du ulžįfėsė angliai,

rojo, pasirodo 
miestas ugnyje 
miesto didelis gaisras. Suriko 
ji iszgastingai ir vos nepar- 
griuvo ant Fedorenkos, bet 
greit atsigavo, gavus nuo jo 
kumszczia,in pagzone.

— Na, na, tu, ka? — rikte
lėjo žemsargis. — Pasigėrei?... 
Girta?...

Mergina kureziai sudejavo ir 
skubiai ėjo toliau.

Teip, pasigėrė ji...
kartumu ir skriauda... pasigė
rė kareziu aszareliu ir drumsto 
Vislos vandens...

Žemsargis keiko ir spjaudė. 
Buvo piktas. Pietų

“ bjaurybe,” 
dargi mane, kad Paseckis, ak- 
czyžcs rasztininkas prie jo pa
ezios sėdi ir kužda jai in ausi. 
Kuomet pasiekė kalėjimą, stu- 

in kamarėlė,
IS

valgyti per ta

me ja 
kumszczia per peeziu 
ko duris ir nuėjo.

.Tolinus bus.1

pasigėrė

negalėjo

sudavė 
užtren-

ir KAZUNO
GUMBO-KŪRA

Szita Gyduole yra atsakau- 
ežiai iszbandytą ir visados 
yra pagalba nuo Gumbo,
Pairukimę, SkaudSjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonkp- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
* Į » I * 1 t 1 ... K,. , 4. » ' ' A

Sutaisyta . Kazuno Aptie- 
koįe. Preke 35o. ir 75c.
Ppr pac%ta 5c. extra ant baksuko.
Teipgi importuojamo isz 
Kuropos visokias žoles, sza-

i 'i 'A *1* k i 'l JL k A.

knis, laszu, aliejaus ir t.t.
« L < k ' . a <• ■ s

galima gauti musu aplinkoje
arba raškykite 6 aplankysite
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, i k 
38-S. > Jttrdin SV 

SHENANDOAH, PA.
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, Jeigu dukra vietoje būti ne
kalta, 

Stojosi nieksza ir valkata, 
Virve sū akmeniu prie kaklo 

prinaryt,
Ir gylamoje mariu paskan- 

dyt.
Jeigu sūnelis latraut moka, 
Ir tėvams in akis szoka, 

Ne reike daug bart, 
Tiktai tuojaus pakart;

Taisos tiesas užlaikykite, 
Ir teip padarykite.

i # •

Skulkine sportelių priviso, 
Negaliu pasakyti, kiek bus 

isz viso,
Bet kožnoje apygardoje ne- 

stokas, 
Kaip tai sako nebrokas.

Kad ir gero drabužio neturi. 
Bet prie sportystes priekabe 

turi,
Norints smegenysia proto

• ' ..... inažai,
Tokiam tiek to, vis gerai.

Kada germasi in kita miestą, 
Ir su pinigais buna riesta, 

Tai žeigoreli pas žydą palieka.
Jeigu be pinigu kelione atlie

ka,
O vyreli lipnus ant mergų, 
Bet ne turi gilukio ant ju, 

Visos nuo ju kreipėsi, 
Ir juokėsi.

Geriauso sportelei padarysite, 
Kaip su mulais po žeme drau

gausite, 
Mulas su kožnu susitaikys,

Ne ant juoki nelaikys.
•

“Mielas Petruli ratavok, 
Susimildamas doreleli duok

Pinigu netekau, 
Jau dvi dienos nevalgiau. 
Nugi tu kėlės szimtines tu

rėjai, 
Kur juos padėjai ?

Tai jau ant kazyru padėjai, 
Netikiu, kad tiek daug pra

gėrei.
Kur tau galas,

Jeigu jau sziadien tau badas? 
Sakiau: — E j, Antanai, 

Antanai, i r

jausiu mada 
pristato l 
reikalams. ■' > <

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia pteke, to
dėl jeigu pirksito POMNINKA tai 
krelpkitoš pas mane, nes asz gailu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre Št., Mahanoy City 
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Lietuviukas Grabeliai

KPPKT A T'TTG

Laidoja Nauulrella* *afal 
■aajauala mada Ir Mokslą.

Tari yagelbtniake Mutura, 
Prieinamo* pr*ke*.

IK Wu/larue* Btr*ri 
MAMAHOY Cm, PA

B*U T*l*»huaaa Nu. III

visokiems

no.

Aukso 
leaores

mažai

9

Bus tau vaikine negerai; 
Saujomis pinigus metai, 
Dabar turi Įheda, matai.

O Dievyti Dievulėliau, 
Matau, gala lentos daejau,
Ne priėteliu, nei giminiu ne- 
j... turiu,

Kaip Lozorius ant trakniu 
guliu.

■f '•

Jau kelis kartus lakupe gu- 
Įėjau, 

Nes palicmonams įnsipykiliau, 
rapužc, 

Ir kukoje kaip geguže.
Vanduo vidurius iszplove,

Įėjau
ję pancmonams insi] 
Pilve kvarke kaip r

Gelt viduriu nepaliove,
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ATSirSR TIK UJO
0 gaust Ballklo Ir apyniu del 15 gor
čių naminiu alaus au pamokinimu 
taip padaryt! ir prisluntlma apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60o
<rba 6 pakelei už 13.80. Puplalszkal 
:5c arba • pakelei už 81.75. Truk- 
oliu 80c arba 6 pakolei ui $1.40. 
<nyga "Daktaras Namuose*' $1.00. 
<anticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
>o 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
lyvcnimas Szventuju $0.50. 
\I torius Maldų Knygele,
imagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
vfinksztu abparu su kabe $1.00. Celu- 
oido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
le prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
vfinksztu abdaru $1J25. Lalszkams 
poploros 80 gatunku. tuzinas už 65c, 

M. J. 2UKAITI3.
451 Hudson Ave. RocheBter, N. T.

W TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
tutomobilius del laidotuvia, kriksz- 
tfniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t.t. 
t20 W. Centro St. Mahanoy City Pa.

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

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

Tvifcziausia Lietuvisika 
Ranka

Didele kaucija eudSta ValatljoS 
Banko Departamento.

Csiu po priežiūra Valstijos, teip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
aalaildmuL Siunezlu pinigus in vtoM 
lalis uvieto pagal dieno* kursą, tu 
oarduodu laivakortes kompanija nu» 
itatytams kainoms. Parūpinu Pats* 
portus keliaujantiems in Liotura. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
oigiai, Raszykite apie kainas o gau- 
dte teisinga atsakima. Adresavokitt;

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mohanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.02
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Mokame 3-czla procentą ant | 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam Į 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 Į 
Liepos. Mes norim kad ir jus i 
turėtumėt reikalą su musu banka Į 

i 
B iii

XI

nepaisant ar mažas ar didelis.

Smerties sulaukt negaliu, 
Beda vilkti dabar turiu.”

Teip tai konia kožnam mieste
dedasi,

Daugybe ant bedarbes skun
diesi,

In trumpa laika paleido 
szimtus, .

O da kur galas bus?
Po teisybėi, kam tuos pini-

H. BALL, Prezidentas.
Geo, W. BARLOW, Vice-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kasicrius. K- I - , >*■ 1 

4 
>*<■“ '*»■ >*■       SĮIai..-^iiifii * I 1 ■' ■    

MICHAEL V. W0LFE
(VILKAITIS)

336 fi. Arlington St.
.. TAMAQUA, PA.
i'l fl „ . ' -1> il, • . | '' « S

PARDUODA VISOKIUS NAMUS

y'u*

? - • t1,1 ' a.

F

i
J/l Jrij ft $■

(VILKAITIS)
-.k' I .. X ' ,' ' .. ......... .

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

I TAMAQUA, PA. TEIPGI HŠMIU 
| INSURANCE AGENTU, . '
V

INSURANCE AGENTU
oi ... -r-1 A,•♦.L Į

gus laikyt, 
If dti vaczyt?

s Kaip žmosrus pinitru neturi.

SZVENCZIAUS1OS

I
Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu .... .

U i . . m. <■■■■'

W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHAN6Y CITY. PA.

PuUd knygele, 
no tiktai 25c.
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ŽINtOŠ VIETINES.
»» ■ -   *

•« f

Gavėno.
Laikas truputi apsimal- 

szyt ir kuna suvaldyt. •
piet ir 8 vakaro pobažnytineje 
salėjo bus rodami puikus kru- 
tamiejo paveikslai “ 
Gyvenimas ir Jojo Kancze. 
Tiejei paveikslai yra parga
benti isz Francijos yra labai 
ajszkus ir užimanti©jo. Inej- 
ga suaugusiems 50c., vaikams 
25°.

— Szimas Matulis, kuris 
radosi ant burdo pas Jokūbą 
Aponika, 715 W. Market uly., 
kuri surado arti Delano pusiau 
susoalusi, mirė Hazletono li- 
gopbutijo Nedėliojo. Daktarai 
norėjo nupjaut jam koja bet 
Matulis nesutiko ant to, ant 
galo supratęs jog idant gyvas
tį gįalbet, turi duoti koja nu
pjaut, bet jau buvo užvelai, 
gangrina užtrucino visa kuna. 
Velionis gimė Lietuvoje 41 me 
tu adgal, pribūdamas in Ma- 
hanoju jaunu vyruku. Paliko 
Lietuvoje viena seseria.

— Boleslovas, trijn metu 
sūnelis Jono Pccziulio, 301 W. 
Centre uli. mirė Sercdojc. Lai
dotuves atsibus Subatoje su 
pamaldoms lonkiszkoje bažny
čioje. Graborius Sakalauckay 
užsiėmė laidotuvėms.

— Seredoje atsibuvo laido
tuves buvusio gyventojo ir sa- 
luninko Vinco Vinicko, kurio 
knna atvežta isz Jersey City, 
kur mirė, ant palaidojimo ant 
vietiniu kapiniu. Velionis pali
ko dvi dukteres ir aunu, broli 
Juozą miesto ir pusbroli Anta
ną Frackville. Prigulėjo prie 
vietines draugystes Szv. Miko
loj Graborius Sakalauckas už
siėmė laidotuvėms.

— George Beck, bosas ka
syklosia North Mahanoy, pade- 
kavojo už dinsta isz kurio pra- 
sitrauks 15 diena Kovo. Naujo 
boso pravardes da neapgarsi
no.

KC

Nedėliojo 3 valanda po

Kristaus11
Szimaa Matulis

— Juozukas, keturiu metu 
amžiaus sūnelis Jurgio Kerec- 
kio, 1227 E. Pino uly., mirė 
Utarninko ryta.

ANT PARDAVIMO

Tin-Barbero szopa (case), 
kaina teipgi in cigaru sztora.

• . Win Szukis
903 E. Centre S Lęt.22)

ANT PARDAVIMO

^Naujas 8 ruimu namas su vi
sais intaisymais po No. 319 E. 
Pine St. Galima tuojaus insi- 
kraustyt. Teipgi kitas naujas 
namas prie E. Market St. 
Kreipkitės po No. 317 E. Pine 
St. (t.f.)

ANT PARDAVIMO

I

Keturi nauji namai su visais 
intaisymais, Frackville, Pa. 
Parsiduos visi ant syk arba po 
viena. Kreipkitės ant adreso.

A. Ya rowski
410 W. Coal St. 

(m.28) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

I

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

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

’’ ANT PARDAVIMO

M

• Geri du namai po No. 332* 
334 West Railroad ulyczios, 
parsiduos pigei del greito pir- 
kikb, nes locnininkas negali už
siimti dažiurejimu namu. Atsi- 
szaukite tuojaus po numariu

335 W. Centre uli., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO
...\ ' ■

Namai ant vienos familijos 
po No. 350 E. Union St., Ta-

I 
trys rūmai yirszuje \ir bath 

-gftejŽs? Taipgi 
HSTLolas'200x25.

(t. m. £5)

f

maqua, Pa. 4 rūmai žemai, 

eklepaš?' Taipgi 
ETTolis‘200x25.

eraa 
b!

rdoni
-inves
AtaUzaukit ant virs?? niineto

t , JI. . * > L   ( 9ū

i 1

\ 1x1.*
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Isz Shenandoah, Pa.
■■■

PADEKAVONES NUO
MUSU SKAITYTOJU.

$ ■*.
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— Praejta Subata Lictu- 
visZkojo bažnyczioje likos su- 
riszti mazgu moterystes Kra
nas Vainevieze su pana Viole
ta Czeski.

— Du jauni bandytai Fra-
nas Preijik ir Danielius Sta
naitis norėjo apiploszt Readin- 
go stoti o kad tasai darbas ne
pasiseko atėmė nuo Edwardo 
Kisselio 30 doleriu ir auksini 
žiogoreli. Policijų turėjo ne
mažai ergelio pakol juos su
ome ir uždaro Pottsvilles ka
lėjimo. Abudu likos nuteisti 
po 6 metus 
doleriu bausmes.

— Jurgis Smelstorius gyve4 
nantis Lost Creek mire pas 
dukterų Ona Dobrovolskį, 235 
S. Furgeson uli. Velionis pali
ko tris dukteres ir du sūnūs. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su pamaldoms Lietuvisz- 
koje bažnyczioje. z

— D. Kuczinskas, 415 W» 
New York uly., nnglekasis dir
bantis Turkey Run kasi klosią 
ejdamas namo pamote pode. 
Žmogelis labai susi rupini as su 
paezia ir trimis vaikas, nes tai 
buvo jojo visi pinigai ir dabar 
turės daug per tai nukensti. 
Jeigu kas surado padalys di
deliu geradejisto 
lindusiam žmogeliu sugrąžys 
sunkei uždirbtus pinigus.

— Keturiu metu Antanu
kas Czeslaucku, 414 W. Atlan
tic ulyczios, siausdamas tsu ki
tais vaikais, 
kirto Antanukui per galva su 
kirvuku, perskcldamas pakam 
szi. Daktaras žaiduli susiuvo.

— G ra nd žiu re a t met o pro- 
va Mikolo Sinkevicziaus ir jo
jo moteres už pardavinėjimu ir 
dirbimą munszaines. Sinkevi- 

inskundo Ona Alęnevi- 
cziene ir turėjo pati užmokėti 
kasztus.

— Nuo praejtos

Ncsiunskito laikraszti ant 
vardo Jono Juronis, nes jisai 
įnirę 3 Februariaus. Skaitė ji
sai “Saule” per daugeli metu 
lyg paskutinei dienai, nes ka
da gulėjo lovoje pusi keldavo 
ir klauso: “ar parojo “Saule” 
Mano duktė dabar pas mane 
apsigyveno ir bus jusu skaity
toja kol gyva bus,toja kol gyva bus, teip kaip 
josios velionis tėvas.
No. 204. — Mrs. E. J.

Hudson, N.Y.

cziu

iii kalėjimą ir 10

jeigu nu-

vienas i&^juju

Nodelius 
dingo isz namu 13 metu dūkto 
Jono Sandaucku, 34 W. Lauro! 
ulyczios ir lyg sziahi laikui ne- 

mergaite kn
iubai nulindo.

žino kur radosi 
ribs tėvai yra 
Mergaite yra kokios penkių 
•pcjdu dydžio, yra baltplauke ir 
turi melsvas akis.

101 s. 
prie

Frackville, Pa. — Musu tau
tietis Simas Rodis atidarys 
nauja bnezome ir valgomu tą- 
voru k romą po No. 
Broad Mountain Ave.
kampo E. Oak St. Užpraszo vi
su atsilankyti.

— Praejta Nedclio mire del 
daugelio lietuviu pažinstamas 
Georgo,-N. Postelthwaite kasic- 
rius Peoples Trust Co. banko. 
Buvo palaidotas Seredoj Ilaz- 
letone. . 

— Will. «■ «
. Mount Garinei, Pa. — Dū

luodami skyle kurioje radosi 
neiszszautas szuvis Midvalloy 
No. 1 kasyklosia, anglekasei 
Juozas Ostrovski, 29 metu ir 
Mikolas Sosnovski,
likos sudraskyti per eksploziją 
ant smert. Nelaimingi buvo ve- 
dia palikdami paezes ir po ke
lis vaikus.

ANT PARDAVIMO GERA 
VIETA.

31 metu,

Gerus dubeltavas namas ant 
kampo Birkbeck ir Alvin uly-* 
ežiu, Freeland, Pa. Namas sto
vi ant didelio ploczio žemes 
aut kurios galima pastatyti du 
dubeltavus namus—viena ant 
kožnos ulyczios. Bus tuszcziuš 
nuo 15 Kovo ir galifė po’ tai 
dienai 
tuojauspas: (t.2į

Otilla’Karchncr, Executor, ;
1109 Birkbeck St., ! 

ĖreelancįjFą. 
arba pas: M. S. DoPierro, Adr 

vokata, ant Centre ulyczios.
ANT PARDAVIMO

ir galite 
užimti. Atsiiszailkito

Karma Su salunu Locust Vab 
ley, 4 miles nuo Mahanoy City 
ir in Lako Side. Karmą turi 48 
akeriu žemes, 28 akoriai Už
dirbti. Prie gero kelio. Visos 
vįgados siūboj, žiburei ir 'Lt.
Apie ’ daugiau informacijas-
kreipkitės in “Saules” ofisą.

. - (t.23)
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Gerbemoji “Saules” Redak
cija: — Szirdingiauso tariu 
aeziu už prisiuntima kalendo
riaus ir siuntinėjimą teip pui- 
koi surodjio jusu laikraszczio 
4 4 Saules”. Jau treti metai 
kaip skaitau jusu laikraszti ir 
perskaitęs kiekviena egzemp- 
loriu, visuomet linkiu “Sau
les” redaktoriui sveikatos. Ju- 
^u laikrasztis tikrai szvieczia
musu namelus kaipo danglsz- 
ka saule. Gavcs nauja egzamp- 
loriu, vakaro pradedu skaityti 
subėga mano visa szeimynele 
apie stala ir atydžiai klauso, 
kapasakoja “Saulė”. Mama 
man net atnesza raga su tabo
ka, lead buezia stipresnis skai
tytojas. Szirdingai aeziu ma
no gentims kad nepasigailėjo 
liesziu užsakyti man “Saule”.

— Su pagarba.
No. 7017 Szimanas Vieraitis 

Pajevonis, Lietuva.
« T w -r -r r -v -w ♦ z-s. -w ts ■» r' aVQX POPULI, VOX DE 11

ANT PARDAVIMO.
f

Szesziu ruimu namas prie 
arti Brandonville, 

Pa. Geras tvartas 28 per 3b 
pėdus. Geras vanduo.
fttTigU medžiu, 22 akieriai isz- 
dįrbtos žemes.
gini. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynyke^vicz 
Akivokata, 

(t, f.) Shenandoah, Pa.
DA TURIME SZIMTUS PUI- 

KIU KALENDORIŲ.

grižkeliu 
PlL

60 vai-

Parsiduos pi-

Da turimo kelis užimtus sie
niniu kalondorią (keturi kąlcD^ 
dorei ejna in sčta) ant szio 
meto, kuriuos parduosime pb 
viena doleri už seta. Yra tai 
labai puikus kalendoriai kurie 
privalo rastis kožnam katali- 
kiszkam name. Katrie vėlintu 
turėti tuos puikius kalendorius 
arba kam kitam nusiminti do
vaneliu, tegul prisiuneze dole
ri, o mes tuojaus iszsiunsime 
ant paduoto adreso.

W. D. Boczkowski Co
Mahanoy City, Pa.

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.

•»

Ant Republikoniszko Tikieto

CUNARD 
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton aut Milžinu laivu 
Vienatinis randeida kellna Lietuvon 
Aquitania Mauretania 

Berengaria
Apleidžia New Yorka kas Utarninka 
Greitas pervedimas Southamptone.

Lietuviai ypatlszkal' lydėti 
In Hamburgą 3 klesa $103.50 Knrct 
yillavn 3 klooa $100.50. Tax extra 
KFLUUfflKKAl ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo PUJavoJ važiuojant 
In Southampton^ ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Greicsluusi laivai pasaulyje.
Informacijos apie prekes ir reika- 

JinguB dokumentus del Iszkaluo ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra
mokamu keliauninku galite gauti

viena* jusu mieste ar eplollnkejo, 
CUNARD LINK, 

Broadway.
New YorL

. ..........................................
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PUIKI MALDA-KNYGELE

v

“ANIOLAS SARGAS”
r f ■' ... u • ;

.r . , .f .. •.

Vi«o« reikalingo* • maldo*, Litanijos,
Ir M*;,. Puikiai npdąfyta mlnksttal*

i alwf4lM4*-AP<i***i«* auksuoti.Jncaaatai. ■ 
Preke *u prisiuntlmu tiktai $1.BO.

W. D. BOCZKAUSKASXO.
, . MAHANOY CITY, PA.

ta

■■ i

>

/
K 

e, *
/•U-

X'

■f-’’

.X
«4;

i

> .-MŠ .......................

NE TURI RANKU O BET DUODA SAU RODĄ.
Penkiolikos metu Hėnry Wiegrqan isz Chicagos neteko 

ranku lyg alkuniu, bet iszmoko daugeli naudingu darbu, mo

i 4M> * «** F

Penkiolikos metu Uėnry Wicgman isz

ka risavot ir malavot, nusiima surdota ir raszo ant spaudomos 
maszinukes.

Nuo Ineigu Taksu.
Tik dvi savaites lieka žmo

nėms iszpildy t i nuo ineigu 
taksu blankas ir ar visus tak
sus nr ketvirtą dali taksu už
mokėti.

Blankos turi
bs priesz, arba ant Kovo 15 d.
1924 m........... ’ <

Blankos
kurie blankas įšzpilde
_ J. »> -I f '

iszpildyti

* 1111

būti iszpildy-

jąu pasiustos vi-
stoma,
del 1922 nięfūrJ‘td^j;kas nors 
negavo tu blanku, vistiek turi 
ju pareikalauti nuo areziausio 
Internal Revenue kolekto 
riaus. Arba galima gauti isz 
Lithuanian Bureau, Foreign 
Language Information Servi
ce,

darba, gauna

Revenue

119 West 4lst St., New 
York ,Cit^. Rokuota, jog 1923 
motais apie 7;000,000 žmonių 
iszpildys tas blankas. Daugu
mas tu bus tie, kuriu ineigos 
gautos algoms.

Form 1040A, kuria forma 
turi iszpildyti visi nevede, ku
rio užjlirbo $1,000, arba dau
ginus, ir Visi yede, kurie uždir-
rio uždirbo $1,000,

bo $2,000 arba (langiaus, buvo
žyąuąj palengvinta. Pirmiaus 
tą formą turėjo tjzcszis pusla
pius dabąr tik viena,. Forma. 
IQ40A turi vartoti vis, 
pždirbo algoms per ' A a ’* ■ •• m a a

kurio 
•' 1923 mo

tus mažjąus kaip $5,000.
Žmonos’kuriu nors dalis in

eigu del Į923 metu, paėjo nuo
užsiėmimo, ūkininkystes, par
davimo nuosavybes, arba nup 
randos, nepaisant kiek, turi 
vartoti forma 1040. Pirmiaus 
Forma 1040 buvo vartota pra- 
ncszti ineigas suvirsz $5,000.

Nevodes žmogus, 
uždirba daugiau s 
liuosuotas nu mokėjimo taksu

Apart to $2,500, paliuosavimo 
kuri vedė žmogus gauna kaipo 
szeimynos galva, dar gauna 
$400 už kiekviena vaiko, kuri 
jis užlaiko. Jeigu vyras vedos 
ir turi vaikus ar tėvus Lietu
voje, kuriuos užlaiko, gali gan 
ti paliuosavima ant $400 už 
kiekviena jeigu gali duoti už- 
tkrinanti darodyma, jog užlai
ko. Jeigu jo žmona gyvena už
sienyje, už žmona ir guli rei
kalauti tik $400, jeigu užlaiko.

Darbininkai, kurie apart al
gų, už atlikta
valgi ir vieta miegoti, nežino 
kaip suruokuoti yisas savo in- 
eigas. Nes žmones gali gauti 
kiloki atlyginimą apart pini
gu ir tas atlyginimas.taksuo- 
jainas.

Pav., žmogus, kuris ant ukes 
dirba, nevisuomet gauna alga 
pinigąis, gauna tik puse algos 
pinigais, ir už kita puse gauna 
valgi ir miegojimo vieta, ka 
turi priskaityti prie visu inei
gu. Ir tas pats su moterims, 
kurios dirba vieszbucziuose, 
valgytuvese, arba kaipo tar
naites mimuose.

. Jeigu darbininkas krautu
vėje vieton pilnoa algos .gaunt 
tavoru isz krautuves, jis turi 
viską pfiskaityti prie algos.

Kadangi kainos ir padėji
mas mainosi invairipso Gzalies 
dalyse, ineigu taksu rinkėjas 
nepaskiria valgio ir miegoji
mo verte./ Tas, kuris iszpildo 
blunka turi tokia
skaityti, kokia butu turėjos už 
juos pinigus mokėti, jeigu pri
sieitu užmokėti ar pirkti.

— F.L.I.S.

suma pri-

X

jeigu ne- 
$l,060, pa-

ir neturi iszpildyti taksu blan
ką. Jei^ti uždirbo $1,000, kad 
nors , jam, nereikia mokėti 
taksu, vistiek turi - iszpildyti 
blanku. Jeigu uždirbo virsz 
$1,000, už suvirsz tos sumos už 
dirbtus pinigus 
4proconta. ,

Vt/do žmėhęs, kurio gj'vona 
su savo szeimyiioms, turi pa- 
liuosavima ant $2,500. Tas pa- 
liuosavimąs, yrą 1 ‘ szeimynos 
galvo” paliupsavimąs.. Jeigu 
vedos žmogusUždirbo; $2,000, 
kad nors taksu nereikia mokė
ti, blanką turi dszpildyti.

Skaitykite “ŠauleM

b lanka. Jeigu uždirbo
r

9 turi mokėti

szei mynes

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

Į- °ORDUNA" “ORBITA’*
“omo” "oncA"

Tie laivai yra tutu ji ir mod or- 
niszki viHttme. Gcriaubi de) juru 
keliones, žinom) del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamai, 
ant baltai uždengtu statu, Sžci- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
spcciale patarnavimo,

I
ROIAL MAR STEAM 

PACKET COMPANY,
21 Bruadnaj. . Kevv Tark,

arba pas vietinius agentus. w> o — ■ m ei w * i *8 ■>. o f »■ —» o aa eie e
2S Broadway. New Fork,

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu jus norite Jnusipirkti gera 1 

Ku-Ku Laikrodi, naftai iiuėipirkite 
pzita laikrodj o busįte pilnai užgano-

dis importuotas -itii :Eurb$$», ’ ph’da- 5
dinti. Szitas tlkrįualHi£ip^u... Lhlkrę- , 

rytas isz tvirto ?ieHzutimedŽio, pulke! ’* .• 4* 1J . . ■ . .
iszpiauštytaa,rauiion'-Jncdžio prl- 
dezekais, uoidniai Ir jųod-mcdŽIo 
ranka -padkryti* ripynirUs ‘ artįstiszki 
iszmargininiąi^ puikus viduriai, baltos 
Hzlapio kniflo rodykle^ ir numeral, 
musąa pusvalandžius kąkayiniu, labai 
gerai laiko 4aika ,iy. gali ^jky11 visam'

ploczio.- 
puikaus . x,
prekę. Vertos mažiausiai $20.00, bot 
riąsu numaŽintft proko yra tik $13.05 
todėl prisiiiskito mums tik, $2 kaipo 
depozitą o’likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. UŽganėdlnimas gvhrantubjamas 
arba pinigai gražinami. *' f * 
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku

upsinlfti ir jiįod-mcdžio

iszmarginintųL puikus viduriai, baltos

musąa pusvalandžius li^ikayimu, labai
** M » *%> A* '.A •

amžilii. Auks.zčz^ lf trolių 6 13 coliu 
begausite tokio 

puikaus lalkrdffžtoŪkia žema

musu numažinta preke yra tik $13.05

. Niekur ■ j$»4, 
s InlkrdJiic

tokio

arba pinigai gražinami.
"r- - _ -i - — - A • A 1 *-

laikrodi kur nors kitur už pigesne

M

prckoy Aai-atminkite kad jis nebus tokia gorus*kaip kad czionai jumis
pasiūloma.-Siuskite užsakyma-dalm*-kol- preke yra-teidama*•, -Ądfosa&

PRACTICAL SALES COMPANY,
Chicago, UI,

a

1210 North Irving Ąve. Dept. 62.

HSI TAVO MUSKULAI, VISI TATO SANAKIAI TRA BAISIAI 
SUMANKYTI IR SUSTIRĘ.

Nu bandyk juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Kinus juos nuknnkysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAM AS
(BEAR BALSAM)

HUteiko JleiUB taip puikia Ir greita pagclba."
Baisumu smagiai trydamas euskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi. Jeigu negauni tuos vaistus pas vietini aptlekoriu 
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojau* 
lazsluslm buteliuką Bal.iamo.

Tlio CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU Shenandoah, Pa,

Prasz&llnk sustyrima

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino knr motina laiko Bambino-—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino rciAkia tick, kiek 
lAėmimaa iš ėCpos skanios vaisių košės.
BAMBI 3XT O t S. V. J’mC Biure.

nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonto

Jie net prašo daugiau*, 

negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą m lengvu 
vidurių paliuosuQtoju, tokiu kaip Bambino. Ifo jj 
r* ’ ' r 

valandas nemalonus simptomai turės pranykti

Kala* 3Sc.

ps jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tick, kiek

yra i 
vidurių paliuobuotojas. 
Kūdikiai mėgsta jj.
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptraukt.} liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kąnkinannias, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti

F. AD. RICHTER & CO„ 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

galutaras fitters
Yra tai geriausia'Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,

NE2LEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
NERVISZKUMAS,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, -

a a * * * * ' * - a. a A • * X • ’

GALVOS SKAUDE0TMAI,

J*is yra labai veiklus irszaunai medikaliszko vertes,
ir' taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikaląufdte tesiai iszmus.

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

iHu

CHICAGO, ILL.
2

o IrPav;? ęva1>.
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MOTERIMS IR MERGINOMS!
i Tttmr i phukil

Gal |’-s turit GriVWH pTivkui t O irsi plauk d Juodi! I 
Ar KaMt^nlniii ar Aukdn»'*« parves; R.*i>h’i pUukii ai > 1
kai Raudoni ! Viruoį: nrUiurlnt kokius irpuhva Jie nebūty, nthlA 
piyis&iinonu tfuhiikhiti j*»

Ruffle* atilkf» Ui, Jri Hk hlka nuo JtiAg U. 
Neilvriht ar ,|yt> h^vo pUu|tr* rUr mpiu’u* į *r
KuktUM j maių:a, ar gal Jau rw»t trjfnpiii nudrfkftrw* 
lite <!alri^tl. kad ra^var<o‘k iškriko. pVJskanot 

gaires odu<, h i n u bosi:e 
į ’ .. ..... ...........  ‘

cUikrinkiUs kid y r* mirtinu v r it Bu pkhkmųjr ktnut^jrą

gauti aptiekei’.
L ,

104-114 5o. 4lh Street

A tik

talpintu* j ktn* *r

_ _____ j iCvutar
<>i)! Aim n’TelkO kenkti n.’W'mnxj dairi nlcL'juuj it UJluplw 
gaires odu\ h i n li gosi:e Ruffle

N*Hki'!dt mutaj pirkit <V. <r
puik ijnįi’i * piskų* t oniku/ tik kada etate naudoti Uatiuu

F. AD. RICHTER & CO.
DrofrMjro* N. Y.

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

patogiausia laikas sidnsti laivakortes iu Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažiustamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas dol naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskito taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota. 
Padarom AFElbAVITUS lietuviams del .at važiavimo in 
Amcria, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS iv Dole- . 
vinis pagal dienos kurso. Užlaikėm Koteli del keleiviu 
keliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkant keleivius ant sto-
■bziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LATVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as- 
mcniszkai po žeminus nurodytu antraszu:

GEO. J. B ART A SZIU S
498 Washington Street, New York City.

Dekite savo pinigus in 

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

--------$------- -
t

I 
i

1 * # ’ , h i( | , #

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

distu taupyti pinigus ir turSti banka va knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Sziia Banka prigelbsti savo deporitoriams pirkti savo 
locnus namus. t

-fizita Banka prigelsbti jumis.
Nori kad jus bu tume t to Banko depozitorius.

A

b




