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Isz Amerikos
Pacziule per ilgai svecriavosi 
tevyneje, vyras nusižudė isz 

nuliudimo.
Uniontown, Pa.

nulhkles buk jojo paeziule per
tevyneje in 

kur iszplauke apie metas lai
ko, buvo priežaste nusižudini- .

ilgai svoeziavosi

Baisei

mo Jurgio Lako, kurio kuna 
Mirado jojo sunns West Mason 
towno. Per kėlės savaites Lo- 
kas.sėdėdavo nulindęs ir gilei 
vžsimanstias žiūrėdamas in 
fotografije savo pacziules. Ka
da sūnūs • rado tęva lavono, 
vienoje rankoje lake fotogra- 
fije o kitoje revolveri su ku
ri uom nusiszove.
58 metu amžiaus, bet yra tiktai 

tris pėdas augszcrio.
Caryville, Tenn. — Danie

lius BurketL gyvenantis Jaek- 
Loro norint s turi 59 metus am
žiaus ir turi Vyriszka protą, 
bet iszrodo kaip vaikas, nes * 
turi tik tris pėdas augszczio ir 
svėrei 54 svarus. Mažiulelis dil
ba czionaitinoje restauracijai 
ir atkreipė aut saves nemažai 
atxxl<os~nuo žmonių kurie atsi-
Lmkb iii restauracije.-
Veselka atsibuvo be nuotakos, 

' kuri pabėgo su kitu.
Union to wu, Pa.

1icha&s d
Juozas 

uvo pasirengiąs va
žiuoti in szliuba su s^vo myle- 
.utfkjįtozftlije Simon, .Sycczei li- 
kbs u^rasžj ti, skanus' valgėi 
I lagainytų tik lauke ant nuoįa-

jannitis . aproiszko.

Uoauqo toimo.n,.svcczei li
kos u^prrtsžj’ti, skanus valgėi

,k<>s. Kada- svoczoi pribuvo,
jaunikis . ‘aproiszko, buk jojo 
niylema Rozalije iszpišzkejo 
fu Ritu in Cumberland, Md. 
kur . apsivedė. Idant sveczei 
nenusimintu, paliepė visiems 
atsisėsti prie pietų, visi links
minosi ir turėjo gerus laikus. 
A thesztas dovanas padovanojo

Kitu in”1'

iiplbistam 'jaunikiui linkėdami 
jam geresnio gilukio apsivesti 
su kitajnergaite ir pasilaikyti 
<lo>įat|as ajjt kitos svodbos. '
Kas tieyra ukesiu tojo pati ir 

vaikai ne bus inleisti in
... .? m- Amerika.
Ne.w York. — Augszcziausias 
iidže Leonardas Hand, nūs-

su kitajnergaite ir pasilaikyti

pliaže lAHjiiarciaH iiaiici, nūs- 
P vende, buk moteres ir nepilna 
inieczei vaikai ne bus inleisti 
in Amerika po iszejimui kvo
tos atejviu, tiktai tada, jeigu 
ateivis nejūrinis Amerikonisz- 
kas ukesiszkas popieras, laike 
atailankimo in tpvyne apsives-1 
tu, tęhais, galės pergabent sa- , 
vo moteria.

“ Vaikas nurijo ziegoreli.
'•Baltimore, Aid. — Daktarai 

x idtinioje ligonbuteje stengėsi
iszgauti isz viduriu ziegoreli 
kuri nurijo dvilekos metu Cha- 
lukas Hammel. Vaikas turėjo 
maža ziegoreli kuri insidejo in

ta 4 » .Ttyrna laike perstatinio kruta-
moju paveikslu. Laike rodiino
piiyėiksld apie indijonus, vai
kėĄ’ teip 'pobsiome tuoni, jog ,. tata '' I < e A M aHŽmirszb apie ziegoreli ir nu-

* rijo. ,
’ ta - fk ' * Iff* Jli i*'' * * M

Nori $50,000 už nutrucinima
" josios Vyro su munszaine.
,->Pąha’, III. -—/ Jeadetta Balr- 
viu, inneszo skunda ant $5Q,- 
000'doleriu prieszais .Iona To- 
koly, kuris pardavė josios vy-
riiį munszaine, nuo kurios mi- 

I *po ižgerimui.
nbri del saves 10,000 doleriu ir 

, j m?20,000 del dvieju vaiku ku-

Balrvinienc

rlo' yrp' maži. • Tpkoly randasi 
tfždfrrytas - kalėjime ir lauke 
itasprepdiifto sūdo. Keturi kiti
.viiFitelPirt m ire DUP nžtnicjn- 

mmuzainos ta paezia d ienal(*smmuzaines ta paezia diena 
o trjįdes^imts - pavojingai ap- 
nirgo isz. tos poezios. priežas- 
'A•—■~i i - i, vjoį tUvL.~.
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163 anglekasoi užgriauti. Sep
tynis jau iszeme. Kasyklos 

dega.

— Nuo

11 ! ... 

iralM

Stovylas del seno gyventojaus.
, Atojnanti menesi bus atiden

gimas didelio stovylo Salem, 
Oregon, del pirmutinio tenai!i-

gyventojo Roberto A. 
Booth, kuris surado taji mies
tą.
Nukando ausi, užmokėjo 500 

doleriu.
Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 

Mizolek kuris laiko bilardu 
r ūmi a Plainse, 
szyti pesztukus
armidori. Mizolek 
pesztuku tykslo apmalsziiiimu 
ju, kada revoliucije

nio

stengė apmal- 
kurie šukele 

szoko terp

apsimal-

Castle Gate, Utah, 
eksplozijos kokia kilo No. 2 ka- 
syklosin Utah Coal Co., užgriu
vo 172 anglekasins isz knriu 
septynis apdegusius kunus jau 
iszgauta. Kasyklos po eksplo- 
zijei užsidegė ir negalima gial- 
bet nelaimingus 
daug gazo randasi kasyklo- 
sia. Nekuriu mano, jog nekurie 
pasislėpė in saugia vieta ir tu
ri vilti suradimo gyvuosius.

In laika szesziu sanvaieziu 
keturios nelaimes kasyk losią 
paėmė 289 gyvftstos kaip tai: 
Clinch Mftio, Jahnson City, 111. 
pražuvo 32 anglekasoi; Bernes 
Tucker kasyk Iosin Shan k town, 
Pa., žuvo 40. Millord kasyklo- 
sia Crosby, Minn., vanduo už
liejo 42 darbininkus.
Kunigas krito negyvas prie 

altoriaus.
Altoona, Pa. — Katalikisz- 

kas kunigas Jarnos Egan, pra- 
ba.szczius Szv. Morkaus parapi
jos, skaitydamas grdmata nuo 
biskup.o laike misziu staigai 
apsirgo ir krito negyvas prie 
altoriaus. Velionis turėjo apie 
55 metus, buvo kunigu per 30

172 anglekasins isz kuriu

o priok tam 
randasi

J

szinb Clralukas Plasecki apsi- nietu, paliko motina, 4 brolius 
žiurėju uuk musztineje neteko ir 2 seseris.

Arklį bucziayo; kas dien o pa-ausies, kuria jam ntkanHo Mi-
žolėje. ChaiWfns apskundė Mi- 
zoleka ant penkių tukstaneziu 
doleriu už’ a t kandimą ausies. 
Teismas užsibaigė tomis dieno 
mis Wilkes-Barre sūdo, kur 
jam pripažino penkis szimtus 
doleriu kuriuos Mizolekas da
bar turės užmokėti, 
gi ausis, ar ne? '
Nenorėjo jam duoti arielkos, 

ižbade jam aki.
^Milwaukee, Wis.

ninkas Grigas Dworek, atsisa
ko duot Charlesui Lekus stik
leli guzutos

— Bran-

— Sahi-

szeszis

nes ir teip jau 
turėjo savijo uždaug. Charle
ses iszejas laukan rado gulin- 
czia lazdukių, sugryžo in šalti
na ir iirlure Dworkui aki. Pa- 
licije ji suome ir uždare kalėji
me. Priesz magistrate prisi
pažino prie kaltes ir gailėjosi 
už savo pasielgimą, ajszkinda- 
mas buk tai padare būdamas 
girtu. Už tai aplaiko
menesius in kalėjimą, bet kas 
isz to, kad žmogui akies nesu- 
gražys.
Prisipažino buk užmusze kuni

gą du metus adgal.
Chicago. — Priesz dvejetą 

metu South Chicagojo liko už- 
musztas kunigas Florain Chid 
.niowicZ; 13145 Houston Ave. 
Ji aižmuszta laike apipleszimo. 
Policije neinstehge atspėti kas 
galėjo papildyti žmogžudyste. 
Po keliu menesiu tyrinėjimo ji 
buvo aresztavusi zakrastijona 
.ir kunigo gaspadine, bot ne- 

inrodymu,

1 M, « M * »’• .■ į »i į M

' cze karta in san vai t la.
Chicago. — Pagal nuspren

dimą sudžiaus La Buy, tai po
ni Janina Czebatovska, 3242 
S. Paulina ulyczios, aplaikines 
nuo savo vyro 
viena buczki.

Janina paliepė 
savo vyra, užmetinedama jam 
girtavima ir apsileidimą bu- 
cziavimo josios kaš diena, bet 
paveiksią savo arklio bueziuo- 
davo kas diena o paezia tik 
Viena karta ant sapvaites. Jo
nas pripažino buk tai teisybe, 
bet ajszkino, kad myli, labai 
savo arki i, nes būdamas da 
jaunu vaikinu drauge su juom 
dirbau ant tėvo formos.

SvI'Jžo paliepė jam bueziuoti 
savo paeziule karta ant dienos 
o ir daugiau jeigu turės ant to 
norą, o arki i tik 
dnt sanvaites.

Jl H jlp1* ,

LoVa sugriuvo, motere mirė 
nuo sužeidimu..

Broadhead, Wis. — 
isz nepapraseziausiu 
mu kokis atsitiko 
Green, 
Leo Nix.
nuėjo gult, lova po ja ja sugriu
vo ir tuojaus pajuto skausmą 
viduriosia o pakol galema bu
vo paszaukti daktaru motere 
mirė. Motoro svere tiktai 138 
svainis ir turėjo 33 metus am
žiaus. Manoma, buk truko jiai 
kraujo gysla nuo persigandi- 
mo ir staigaus nupuolimo, nuo 
ko mirė.

Janina Czebatovska,

kas diena po

aresztavoti

viena karta

Vionas 
atsitiki- 
paviete 

atsitiko pas fannori 
Farmorio paeziule

jo mylimoji
13255 5Balti-

radus priesz juos 
prisiėjo juos paliuosuoti.

.Sziomis dienomis betgi tapo 
aresztuotas kitas lenkas, Ed
ward Frenenski, kuris po kiu 
mantinejimo prisipažino api- 
plefczns ir užmuszes kunigą. Ji 
iszdavo . buvusi 
Zimbinsldone, .
more Ave., kuriai jis grūmojo 
užmuszias ta kunigą. Bet jis 
viena klaida padaro: jis užmu- 
szes kunigą, sugrįžo in jos na
mus ir taipjau * apvogė juos, 
paimdamas už kalis szimtus 
dol. registruotu Liberty bonu, 
isz kuriu ji lengva laivo susek
ti. Po užmuszystos Frenenski 
bastosi po miestus ir gyveno
isz žmonių prigąuldinejimo. Jis 
filr YlACAiini ciTKYWzja

Isz Lietuvos. RW&*Sveiku
Kunigas iszvažiavo su 

pinigais?-
Pora savaieziu
kur iszvažiavo

Baisogala, f 
atgal nežinia 
vietos Vartotoju bendroves ir
Žemes ūkio draugijos iždinin
kas kun. V. FrančuzeivicZius, 
pasiimdamas su savim dideles 
pinigu, ir iki sžiol negtižta.

Mindų 'draugijų; Valdybos,
appat ir daug^sziaip. ūkininku 
turėjusiu, piniginiu reikalu del 
to atsidu.ro keblioj padėty.
j Žmonose sklinda visokiu 
gandu.. f

Nemalonumu iszvengimui, 
praszomn pati fiszvažiavusi at
siliepti arba tįi kurio apie ji 
žino, praneszt i' minėt u d ran gi * 
ju Valdyboms.

Nusiszove girrininkas.
Rokiszkis.

visokiu

žino, praneszti'minėtu draugi-

(“Vienybes“ 
kor.) —Vasario 4 d. milicijos 

nusiszove 
Vižunkos girrininkas, J. Vai- 
cziulįs. Nusiszovimo priežastis 
noaiszki. Bet yra kalbama, kad 
tas esą saryszy su nesąžiningu 
ėjimu avo pareigu. Jaunas bu
vo vyrukas ir buvo jau suma-

namo karidoriujo

nes vestis. Bet dauginantis by
loms ir skundiims, ir matant, 
jog už bloga valdininką vima 
iszeis negeraį, ir nusiszove.

, •’ K ■ * ■

Žinutes isz Kauno.
i . 1 . »

Kaunas. BuVes Lietuvos At- 
■ * T t 1 .'I 1 • -U k * '' • . ' •. ' dilbi

stovas. Anglijai, dabartinis Su
sisiekimo Ministeris p. T. Na- 
mszcvicžius ^sugrįžo Kaunan 
vasario 9 d.

— St. Szilingas atsistaty
dino isz Seimo Užsieniu Reika . 
lu komisijos pirmininko ir na
rio vietos.

— * Laikas jau liautis. — 
Žaliojo kalno turgavietes aisz- 
ktej, netnrgu dienomis, praei-

_ ’ _ .4 1 !• -M

yiui girdi bjauriausi nisisžka 
keiksmą. Tai taip rusu 
kos ’ ’ dvasiojy ’ 
mu jaunuoliai.

Szlyksztus ir smerktinas rei 
sakinys, kuriam pagaliau galės 
turėtu būti padarytas. Baudžia 
ma gi už invairius net menkus 
prasižengimus, — kodėl gi ežia

re

i JDqyana del prezidento. , 
r4Sritfls/kalAmėriys pa

dirbtas per r ‘
Boise, Idaho, lealyi, kuris, nu- 
a i ii n f n Valterį rlzil nv/ii

T. J, Ątkįns ■ jsz

Užgimti.
Gal turi laime džiaugtis 

mažiuku vaiku savo szeimyno- 
je. Jeigu taip, tai ar žinai, kad 
jeigu tas vaikutis butu pasi
rinkęs tėvus kokioje nors ki- 

A A A. A <toje szaly, jo gyvastis butu la
biau užtikrinta, negu Jungti
nėse Valstybėse? Isztyrus gi- 
mime-registracija szioje szil- 
ly, atrasta, kad isz tukstanezio 
gimusiu,
szeszi mirszta, o Naujoj Zelan
dijoj tiktai keturias-dešzimts 
du isz tukstanezio mirszta, ir 
keturiose kitose szalyso ma
žiuku mirties skaiezius yra 
daug žemesnis, negu szios sza- 
lies. z

O kaip apie mažiuko moti
na? Ji greieziau iszvengia mir
ties laike gimdimo Vokietijoje 
Finlandijoje; Uraguajuje, Ja
ponijoje!, arba Pietinėje Afri
koje, arba keturiolikoje kitu

so p tyn iasdoszi m t s

If. P. BOCZKOWHKI, Pre*. A
r W. WKZMOWMLbMtUf

iff
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Egipto naujas ministeris.
1 ’a v c i ks 1 a s po rs t a t o 

Ibraliam persiszka miništuri 
isz Egipto pilnam jojo nrodifcZ- 
kam pnširedymia.

Yehia

szaliu, nei czift musu szaly. Isz

“atusz 
auklėjami kai-

K
rodos, 

auklėtojams? ’

tas negalėtu būti panaudota? 
Insakymas ežia, regis, daug gc 
riau padėtu, negu kur kitur. 
Pirmoj e ii e j ji reiktu 
pritaikinti
Karmalitu bažnycziojo kova 

laimėjo lietuviai.
Kaunas, -—Praėjusi karta 

rasziau ‘ ‘ Naujienoms * \ kad 
Kaune Karmalitu bažnycziojo 
jau nuo kurio laiko tarp lan- 
kaneziu ta bažnyczia lonku-lio- 
tuviu parapijonu ėjo asztri ko
va del pamaldų tvarkos, ir kad
sekmadieni, Vasario 3 tarp ko-
vojancziu griipįii buvo .iszkile
didęli kivjrczai, del kuriu vie
tos kolbonas net buvo uždaros 
bąžnyozia.' Bažnycziojo tik ta 
valuira nebuvo miszįjani.

Sekmadieni Vasario 10, Kar- 
malitu bažnycziojo pradedamo
šios pamaldos jau atlikta nau-
ja tvarka. Būtent, lenkams vi
sos pamaldos giesmes ir pa
mokslai. kas zvėntadicni užsi- 

Lietu-baigia iki 9 vai. ryto.
viams pamokslas, ^vidury su
mos vietoj buvusio• ligi.sziol 
priesz suma (lankams pamoks
las būdavo po sumos). Per vi
sokiu szvonoziu iszkilniingas 
procesijas tegiedosia lietuviai. 
Taigi taip triukszmingai ves
tąją pamaldų tvarkos kova tuo 
tarpu laimėjo lietuviai. Tik nė- 
žiniė ar nurims lenkai ir ne
pradės isz naujo kelt rinuszes.

’V

>—, Žiurkes prar 
vilrvlitan nYYAnttn Trihh rii lta>i

* < Moskva,-

ISZ LIETUVISZRl) 
KAIMELIU.

Tamaqua, Pa. — Tris anglo- 
kasei likos pavojingai apdegin
ti per eksplozije gazo No. 14 
kasyklosia Subatos ryta. Ap
degintais yra: Jonas Valbertis 
daugiausia,
ir Franas Rogalin.
nuvežti in Coaldale ligonbutia.

Petras Matukonis
Visi likos

Boston, Mass. — Pereito pir
madienio vakare, prie Dorche
ster avė. ir Second St., du pu
tli ginkluoti vaikežai sulaiko 
tula Anthony »Saipulaski isz 
Newton ir atėmė

ii

..

' ■ i

■ Ji1 *1I

7 •»
dvideszimts-triju tautu, tiktai 
dvi nesistengia, taip kaip Ame 
rkoje, iszgelbcti musu motinu 
gyvybe.

Vaiku Biuro ir kitu agentu 
tyrinėjimai aiszkiai jau paro
de, kodėl mirszta tiek daug 
motinu ir nauju kūdikiu. .Szios 
priežastis yra žmonijos at jam 
cziamos; galimo” panaikinti 
f* ‘ \ . 0 kas
jos .yra? dPrumpai .sakant^m

.. * r 1

rinktini faktai, pir
miausiai apie neturtą: Septy
nių miestu bendri apskaitlia- 
vimoi pgrodo, kad biodnuju 
vaikai turi mažesne gyveni
mui proga nei turtingesniuju. 
Viename mieste, Baltimoreje^ 
Biuras atrado, kad isz biednu. 
vienas Vaikas isz septynių, o 
išz turtingesnių tiktai vienas 
isz dvidoszinits septynių mir- 
szta uesulaiikes pirmu metu.

• Jeigu neturtas butu Viskas, 
ir tai musu darbas atrodytu 
neapeziuopiamu, bet ežia dar 
prisideda ir nežinojimas. Vie
name dideliame miesto moti
nystes cchtras iszrenka neku
rtas biodnas motinas, kurios 
esti saugiai gydytoju ir slau
giu iszcgza minuojamos 
mot, kada *jos sužino, 
nesezios, paskui esti egzami
nuojamos nors syki in menesi, 
kol vaikas užgoma, gauna gera 
medikalini patarnavima laiko 
gimdsmio ir tol kol pasveiksta 
paskui mokinamos kaip pri
žiūrėt vaika. Sziu motinu ir 
kūdikiu mirtingumo skaitlius 
esti tiktai puso to kitu motinu 
ir vaiku tame mieste.

Todėl iszriszimas 
mos, kaip iszgelbcti gyvastis 
motinu ir, kūdikiu, 
miausiai, panaikinti kiek gali
mą neturtą, sykiu su blogomis 
gyvenimo szalygomis, . susi
grūdimą ir nedavalgymu, an
tra, mokinti motinas ir tėvus, 
parodyti jiems, kad, 
žvelgiant neturtan

jas jeigu tik norime.

tin tas ir hožiudjimas.
Sztai

tuo- 
kad jos

problc-

yra pir-

neatsi- 
rtr turtan 

(nes esti nepatogumu ir tur-
tingiems) < kiekvieno '-kūdikio ta .ai a a A '* • apirmutine teise ežia Ameriko
je, yra sveiku užgimti. . •’* 

> Vaiku Biuras iszlcido maža, 
žnygute, kuri turėtu būti vi
su tėvu rankose. Užyadinta 
“Minimum Standards of Pre, 

Hr pasako smul- 
kurio

jo, yra sveiku užgimti.

natal Care“, 
kiaušius Teilęahivimus,* 
pridarė busianeziai motinai' ir 
jos kūdikiui. • Sztai j|ekurios 
isz svarbesniu isztrauku:.

4 r

na, del Wave's,1 ir ’šhvo kūdikio,

A

Sztai pekurios

KiekvienaJ v busianti* motif

tvirta nesztumo
Pilnas fizinis isz- 

egzaminavima 
ežiu, inkstu, 
liežiuveliu kraujo 
svarumo, ir iszmieravimo kū
no sudėjimo. Isztyijmas krau
jo gali taip-pat būti reikalin-
RO. . • t ,

“Kas i u

lankyti gydytoja arba svęika-

sunkumui ir
gimdymui.

szirdies, plau- 
viduriu, dantų, 

spaudimo,

menesi reguliariai

tos skyrių, iki szeszto jjięnesio, 
tada motina turi eiti nors avki

W . H 4. ’» ^1 > • 1 ■

iri dvi savaites^kad gydytojas 
galėtu saugoti (1) kokia nors 
atmaina kraujo spaudimo: (2) 
augimą svarumo; (3) inkstu 
padėti (tirinejant szlapuma); 
ir (4) abelna sveikata?

“Asmenino hygiena — kū
no prižiūrėjimas — yra .svar
biausias laike nesztumo. Mo
teris turi turėti gerus papro- 
czius . algaiit, miegant, iszsi- 
maudant, . ir iszsirpikRhant, 
taip-gi žiūrint, kad idurių sto-

• ,<■ i- b .M h .* * ♦ ■
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Valgyti tris sykius in die- ta ... * v. * ta*1*
pieną, ir mestų žuvis, arba ,kinu 
szinius. Po. septinto menesio 
užtenka mesa valgyti syki in 
diena. Gerti no daugiau kaip 
po puoduką kavos ir arbatos 
ant dienos, Nėra reikalo 
gyti UŽ du“, 
yra pavojinga.

“Anksti eiti miegoti“ yra 
geras paprotys. Langus reikia 
visuomet laikyti atdarys mie
gant’ kaip nėkti taip ir diena. 
Reikia dažnai dioilos laiku pa

iszsiipikiinant,

vis butu geras. ’ 4 r
na, imant daržlovcs vaisius,

°val-
Pers i valgomas

silsėti kad iszvenguš pavargi
mo.
. “Moteris, kuri dirba namu 
darba,gerai iszsimiklina, bot 
ji taip-pat turi praleisti nors 
dvi valandas tyram ore. Rei
kia vengti sunkaus darbo ir 
sunkaus kėlimo.

“Moters abelna .sveikata 
priklauso npo geru dantų; to
dėl reikia, kad gydytojas per- 
žiuretu, dantis nesztumo pra-
džiojo. Dantis reikia plauti du 
r--1- 2“ ‘J!-' ---1—
priesz eisiant miegot.
syk in ‘diena, ypacz vakaro 
priesz eisiant miegot. Nėra 
reikalo tikėti in sena priežodi 
kiekvienam kūdikiui vienas 
dantis jeigu dantis bus gerai 
peržiūrimi. Kūdikio dėtitįs prl

turi esti pas gydytoja arba in 
švoikatos škyriu, kada jau ■ ži-

■ 1-1A ' '1- J -1

klausys nuo motinos sveikatos 
ir valgio.

■ ....-ta, , .tai ■ ■■ — .

* Nęw York. — Tris mote- 
res lil|op užmusztos, du vyrai 
mirszta,'o bys sunkei sužeist i, 
kada važiavo isz Veselkos, ku- 
riu aųtohidbiliifs apsiverto 
tronkdamąą ih stulpą:

*Bombay, Indįje. — Ąsztuo- 
n i da rbininka i likos užmu sz t i 
o daūgėli sužeidė, kftda Vais-

Now York.

riu ' apsivogto

kBombay, Indįje. — Ąsztuo-

ir laikro
dėli. Reiszkia, panasziu upžuo- 
limu vis daugians girdisi, tai 
dar karta pastebimo So. Bos
tono lietuviams būti atsar
giems vaikszczioti vakarais.

— Praeitam Ketverge apie 
antra valanda po pietų, iszvo- 
ge P. K. namus, 476 E Third 
St., iszncszdami $150 pinigais 
ir apie $50 

‘daiktu.
So. Bostone labai ttuikiai .at

sitinka panasziu dalyku. Pa
tartina lietuviams daugiau ap
sižiūrėti apie namus. Policija 
sako, kad ta diena apvogė tris 
lietuviu szcimyuas.

vertes sidabriniu

Scranton, Į*a. — Juozas Kle
vinius nusižudo 1 Sausio 3 <1.
Jis patsai riusiszovė. Jisai sa
vo stuboje sau vienas lįvcna 
Kas ji prieikno-

» * UM. jJ’ , " «■"! Yh di " y A Ui t

/i U’

hia; kain bUvo skblįngas^ rado 
raszieli arit> stalo. Buyd inti|i- 
gentiszkas žmogus. Mylėjo ap- 
szvieta. Turėjo amž.’ 38 metus, 
Amerikoj iszgyveno apie 19 

Paėjo isz Suvalkijos, 
Kalvarijos apskr., vnlscz. Ne- 
dnemencke. Paliko tęva, vie
na broli ir dvi seseris; likosi 
palaidota# ant lietnvišzku Szv.
— — -■ ' •,> M « r

— F. r > — , » , |t

Mirė Jonas Syvokas, ’senas
Serali tono gyvęntojtisų' apie 43

metu.

Juozapo kapiniu.

metai Amerikoj; amžiaus -ih-
ręjo 68 metus. Visa savo gyve
nimą Amęrikėj dirbo anglių 
kastjTiese. , ' ‘"j •" ; ■

™ Mirė Martinas Beliajis- 
kas.
iiems apeigomis pcr.kėn. Gri-~ 
tona ant' Lietuviu Tautiniu
Kapiniu.

— Mirė Rozalija Kubilie-
* K 4 ♦

kast juose.

Palaidotas SU bažnyti-

Tautiniu «

ne; sirgo apie G uiettis. Motc- 
riszko daug turėjo hukenteti. 
Paliko savo vyra Jurgi ir *du 
sunu '

riszko daug turėjo nukentcti.

Kazimiera ir Andriu. 
Amžinus turėjo ‘ ,V5 metus.
Amerikoj iszgA’venn 28 nietus. 
A^ a. velione buvo dora ir pui
ki moteriszke; turėjo labai gra 
Žia iszkalba. Palaidota-su ,baž- 
nytiuemi s apeigomis per kun.

V W w W w -w W w w‘ iGritena ant Liet/Taūtiiiiii Ka- ■I. » *' I
• • t » .1* * *•pnuu. ............ .

"fe*1* . I, 

Mount Carmel, Įrė
žąs Ostrowski if j 
owski, .dirbanti Mid Valley ka- 
siklosia, 
eksplozije kuri sildrafckc no-

. . » T”. * JiiO-
‘ i ir Mikola Diin- 

HMMiVunėvka- 
. likos užinuszti jjjįėr

laimingus ant szinbtoliik Pane
delijo užtąmpavo daug skylių 
kurias iszszovo, bet vjęmf ne-I J 
rytojaus prie: darbo įr pradėjo

kurias iszszovo, bet Vjęiuf, lie
V

iszszovc ir kada sūgryžo ant 
rytojaus prie: darbo jr pradėjo 
Sriluot; szuvis išž^ove patai-
kindamas abudu. Abudū.yrn 

paliko gana didėles
" 4

' ' k ■ '!

Tamon *ko
■I F ... I ....

vedia ir 
szoi mynas.

• Moskva. ‘ — 
distrikto likos, aresztąvota 96 
darbininkus. Terp Charkovo ir 
Dono kazoku Iikos7atidengtas

f

surasžas priešinis- VnldŽCr'f iks-
le d ndvėrtimo bolszeyikj^kos 
valdžios. Vladyvostoko atsibu-

kas Ažovtr in sukilusiu^ strai- vo kriivin&s muszis tėrp pali- 
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KAS GIRDĖT
In Najorka atvažiavo tomis 

<1 ienomis ant egzamino‘per ty
rinėtojus tūla 14‘%otu mergai
te vardu Eugeniją Dennis isz 
Atchison, Kansas, kuri atsižy
mėjo inspejimn dingusiu daig
iu.

Sztai ka toji mergaite sura
do ir patarnavo 
goliuosia miostuosia:

palicijai dau- 
Joplin, 

Mo. atrado 15 pavogtu baisike- 
liu; Sedalia, Mo., pasakė kur 
suras pavogt us bondus; Omaha 
surado 13 
kalbėdama 

<

Karta 
savo 

įrangoms paszauko: Vajei! ant 
nlyczios žadina palicijanta. 
Kada visos iszbego laukan, pa
malė daug žmonių kur isztik- 
rnju kokis tai valkata nužudo 
palicijanta. Savo nepaprasta 
dovana atspėjimo gavo nuo sa
vo bobutes N. G. Dennis. Kada 
mergaite turėjo du metus, jo
sios motina pasakė, jog nieko 
negalėjo paslėpt nuo mažos Eu
genijos, nes žinojo kur buvau, 
ka pirkau ir kiek turiu pinigu: 

slaptybes priesz ja ja 
užslėpti szei-

deimantu, 
namie

J t

- Jokios 
negalima buvo

Josios bobute laike 
civiliszkos kares apsakinėdavo 

kas atsitikdavo su
juju sunelois laike kares.

mynoje.

motinoms

Sztai kokia žinute skaitome 
“Sandaroje:”

“Lietuvoje merginos už su
vedžiojimą jaunikiams moka
atsimokėti: Viena papjovė jam 
kur reikia; kita apsvilino....”

Stebėtina kokiu budu tiejei 
vyrukai davėsi apsvilyt save?

Bolszevikai pradėjo ant gero 
kovoti priesz tikėjimą. Viduri 
cerkvių perinaine pagal savo 
kurpaliaus, iszmete isz juju 
visus 
kaip: 
veikslus ir 
žiaus, likos pastatytas paveiks
las KaroliaujĮ Marxo, 
szventuju paveikslu 
ant sienų iszkabyti paveikslai 
Liebkncchto, Lenino,

Lukscmbery. Pagal 
” tai “pamal- 

atsibuna sekaneziai: už-

iszmete 
tikejimiszkus ženklus 

inkonus, kryžius, pa-
1.1., vietoje kry-

vietoje 
randasi

Trockio

I *

If

I

I

I

ir Rožes 
“nauja tikėjimą 
dos”
dega liktorius, o vietoje vargo- 
nu, pradeda gray t orkiestra o 
jaunieji vietoje giedot szventas 
giesmes, susikabina in poras ir 
pradeda szokti. Kur radosi al
torius, tai stovi stalai su viso- 
keis užkandžeis ir gerymais.

Petrograde ir Moskvoje cerk
ves likos permainytos ant dar- 
bininkiszku kliubu, kuriuosia 
atsibuna susirinkimai, pralek- 
rijos arba pasilinksminimai.

Reįke pripažyt, jog kovoje su 
Dievu, rusiszki bolszevikai ne- 
nuveike nieko naujo, nes seka 
paskui pasiutėlius isz asztuo- 

kokio buvo
Francijoi, kurie greitai supra
to, jog pasielgė neiszmintingai 
ir greitai suprato savo kvaily
bių, kad iszpleszimas dorybes 
ir tikėjimo isz žmonių neužsi
moka ir tas juos pražudino.

..  —■   BU I

Žmonis gema ir mirszta kaip 
muses.

Pagal apskaitymu,
Valst. mirszta kas metas vie
nas milijonas, tris szimtai tuk- 
staneziu ypatų, yra tai teisybe, 
nes suraszai nemeluoju.

Apie 60 tukstaneziu mii*szta 
nuo visokį 
kimu o 1j
sau gyvasezius per nusižudini- 
ma, o nužudo apie 
t nkstanezius.

Jeigu, paimkime vienos lai
dotuves mirties aukos kasztuo
je po szimta doleriu,
laidotuvių Amerika iszduoda 
kas metas po 1,300,000,000 
(viena bilijoną tris szimtus mi
lijonu doleriu.)

niolikto amžio

t

r

r

/ ■"

i; Ii tai Suv.

u nelaimingu atsiti- 
tukstanezei atima

deszimts

tat ant
JI

SAOLE '

'i'1 d| 

t' B

Pagal profesori M. lieti roi- 
ua, tai musu pirmutine motina 
J o va turėjo 119 pėdu augsz-

P' :,!
l '‘Ui!® 

, MH'

■
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ezio! Bet kokiu būdu tawii pro
fesorių iazrokavo tai, tai nopa-
duoda. Oj, tyrėjo tada būti 
ąu&iu&i aut svieto. O bet 
Prjmcijoi gyveno milžinas Ga-
ąuUiu&i ant svieto.

yautas kuris buvo 22 ppdae
.... . ; ,

H

dydžio. Antagonius isz Ant- 
vorpo turėjo 40 pėdu. Milžinai 
Gog ir Magog, angliszki raz- 
baininkai senoviszkuosia ‘lai- 
kuosia turėjo-po 14 pėdu.

Buvo ir nąažiuleliu ant svieto 
kaip tai Jeffrey Iludsonas, sū
nūs augliszko mėsininko kuris 
buvo teip mažas, jog turėjo ne- 
sziot cininius ezoverykus idant 
ji vejas neporpustu. .

Niksztukas Philetas, Egyptc, 
turėjo tiktai pusantros pėdos 
dydžio, o kada karalius lazda
vo baukieta, tai ji indojo įn pa
jų ir atnesze ant stalo.

Gyvenimas mainosi o su 
juom ir žihonis. Žmonis už 500 
metu nuo sziadion, gal bus ki
loki kokeis v ra sziadion. Gam
ta permainys žmonis pagal ju
ju gyvenimą, nes kaip nekuria 
žilumai tvirtina, tai žmonis tu
rės labai dideles galvas o ma
žus stuobrius, nes daug mislys 
o mažai vaikszczios, nes kojos

/

angliszki

tada mažai bus reikalingos.

Charpiguon(h’ofas Charpiguon Pary
žiuje priėmė pas save varginga 
sieratelia vardu Agnieszka ant 
iszauginimo. Priek tam grofas 
tufejo savo tris dukreles. Mer
gaites turėjo savo atskiru pa- 
kaju, o idant inojti in grofo 
pakaju, reikėjo perejt per dide
le sale kurioje kabojo daug vi
sokiu senoviszku paveikslu. 
Viena diena Agnieszka praei
dama su mergaitėms pro sale 
staigai pradėjo verkti ir niekas 
jaja negalėjo priverst idant 
perejtu pro taja sale. Tas dėjo
si per kelis metus, Agnieszka 
szalinosi nuo tosios sales kaip 
pavietres, nes jaja labai per- 
gazdino didelis paveikslas Mi- 
kaldos, karalienes Sibillijos, 
isz penkiolikto szimtmeczio.

Ant galo susipažino mergai
te su jaunu ponu ir svodba ke
tino atsibūti už keliu menesiu. 
Atėjo diena vinezevones, tai 
yra praejta menesi. Susirinko 
daug svėcziu, bet Agnieszka 
apėmė didelis nerimastis, bet 
nutarė būti narai ir inojti in sa
le kur atsibuvinejo szokiai, bet 
vos ženge žipgsni, 
Mikaldos didelis 
nukrito nuo sienos pataikinda
mas jaunamarezei in galva 
teip,jog 
vietos.

Dabar grofas dasiprato del 
ko jojo augytine turėjo tokia 
baime praejti pro sale kurioje 
kabojo paveikslas garsingos 
prailaszcs Mikaldos, nes mer
gaite prijautė nelaime, nes gir
dėjo nuo senesniu žmonių, buk 
kas dirstelės ant josios paveik
slo, tai ji patiks nelaime.

Kas turi norą, lai in tai inti- 
ki.a, O kas turi protą, lai sau 
ima pamokinimą isz szio apra- 
szvmo. į

si per kelis metus,

labai

kad sztai 
paveikslas

in 
likos užmuszta ant

cr

lis szvicczia. 
baisu.” 
viduri.
tykumas.

Tik dabar iszejo in virszu ne
paprastas atsitikimas kokis at
sitiko laike svietines kares 
vienam isz ligonbueziu Verdu- 
nc:

Kariszkas kapelonas stovėjo 
prie tuomlaikinia sukalto li- 
gonbuezio. Naktis buvo szvie- 
si, kunigas dirstelejas in dan

tį susznabždejo: “Vela menu- 
Ak Dieve, tai

Su tais žodžeis iriojo in 
V id u rijo vieszpatavo 

Dvi eiles lovų buvo 
pripildytos ligoneis, kurie ste
nėjo ir dūsavo. Turėjo jięje 
czionais porgulet kolos dienas, 
pakol neiszvcž'in glauna kva- 
tiefa in pietiniu Francije.

Kunigas pasisveikino su li
gone,is. Vienas isz ligoniu bai
sei kentėjo, o idapt ji kiek su- 
ramyt, kunigas atėjo prie jo, 
kalbėjo apie mielaszirdysta 
Dievo, liepdamas jam melstis.

Gana jau gana! Dievo ne- 
” — atsiliepė ligonis.

Jojo žodžei puolė terp kitu 
ligoniu kaip bomba, bet kuni
gas daugeli kartu girdėjo pa- 
naszius žodžius. Žinojo jisai 
kare ir kokius vaisius ji ji at- 
ncszą, nusiszypsojo goraduszei 
o priejas prie kito ligonio už
klauso jo: “ 
va

l (

ra!

• •

O tu ar t iki in Q.io-
*

Užklausta# ligonis su aprisz-

kejo'^I^

»►

kiu in Dieva.”
tokis baisei sudejavo. Kunigas
prisiartinos prie jo užldnusc:

O tu, norints tavo nematau,

atsiliepė

Tamsumoje kas

4 4

ar tiki in Dieva?
“Netikiu, 

ta sis.
‘1 Kodėl t ’ ’
“Asz tikiu in galinguma, nes 

tai yra galybe.”
K u n iga s a t s i t o I i n o k a I bod a - 

T’amo visi ligo
niai nutirpo. Girdėjo dundėji
mą prisiartinanezio vokiszko 
areoplano ir žinojo gana gerai 
kokia gali būti pasekme jojo

> J su žais

mas poterius.

szvilpi- 
suteszkejo in

O Jėzau! O Motina 
Susimilk ant

atlekimo. Trauko. Baime apbme 
visus. Dundėjimas areoplano 
davėsi girdėt ajszkosnis. Sztai 
motoris truputi nutilo... perėjo 
sekunda.... po tani...

Sssssss!
Grrrruumpp!!!
Baisus trenksmas, 

mas. Ligonbnte
szmotelius nuo iszmostos bom
bos. Szcn ir ten davėsi girdot 
dejavimai, keiksmai ir szauks- 
mas: “
Szvenoziausia!

IJ 
• • •

Volą tykumas.
Niekas jau neszauke susimy- 

lejimo, tiktai vienas Dievas ga
lėjo pribūti in pagialba apsau
got kenezianezius ir mirsztan- 
czius ir — daug iszgialbejo.

Ant rytojaus surado kunigą 
arti prie tuju kurio netikėjo in 
Dieva, — paaukavo 
vast i už juos.

musu

savo gy-

metu lietuveiGili už keliu 
patis nesupras ir negales skai
tyti lietuviszkai, jeigu kalvei 
ncpalaus iszkalinet naujus žo
džius. Sztai ka apie tai raszo 
Klevelando “

Norėk tu žmogus pasaulyje 
gero: kas kerdžius tai triuba, 
kas vežikas tai ir arklys, kas 
na ir kas galva tni ir gramati
ka. Naujausia 
“raszyba”
velandieczio, kuris iszleido la
pelius apie saules spindulius, 
kupinos upraszo“ nauja savo 
“raszyba”, kuria skaityt pa- 
aiszkina szitaip:

4 4

Cz.
“Saule yra 

gyvasties ir

Dirva”:

musu kalboj 
iszrasta vieno Cle-

___-r-r-- A--  -________________________

žemei per xviesos vinis (ban
gas). Šaules Xviesa yra taip

Sutrauka Tarpiau-
būtinai reikalinga tiniu Darbo Žinių.

~ n i m..iurinii ,Mi~ii.rirtrnrnriTmnftii

PADEKAVONES NUO
MUĘU SKAITYTOJU.

“Žmogus kuris yra sveiku 
ximtu arba arti ximto nuoxim- 
hio sveikas! Tokis žmogus ne
gali užsikrėsti jokioms uzsi- 
krehiamoms ligoms!... Ir tt.

Tai jau panaikina ne’tik uo
degotos (aeiri), bot ir vimu- 
tines (ėšėž) raides..

Nenžsilikdami nuo kitu, 
gal kada nors

mes
i iszrasimc būda 

kad visai be raidžiu galima 
bus raszyti ir spausdint.

■m iii <■■■!—n—nu ... ii m m...............ssr

PASKTIKIOS ŽINUTES.

menesio 1923 m.

szvies lyg pabaigos
M
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PAJESZK0JIMA1.
T 
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Pajeszkau mano broli Petra 
Anskaiti paeinantis isz Suval
kų Red., Starapoles Apskr., 
Starku Kaimo, Vilkaviszkio

'"'I'

į

Para. Meldžiu atsiszauk broli, 
turiu svarbu ręikala del tavęs

f

Esmių jums dėkingu kad ne- 
sulaiket man laikraszti nes tu
rėjau gana vargo, bet dabar 
atsilyginau ir tikiu, kad man 
“Saule”
mano amžio. Esmių “Saules 
skaitytoju per daugeli metu ir 
vėlinu kad ja kožnas skaitytu. 
Atsiranda tokiu žmonių kurie 
kalba pricszals “Saule” buk 

laikrasztis, 
nesupranta

Saules” redak-

ka bus tau naudinga.
Wm. Anskaitis

R. F; D. No. 1 
Clinton, pa.

i - »■■■» enBe

Pajeszkau savo pusbroli Ra- 
masiu Ziuka isz Vilniaus Red., 
Jeszno Valscz., Naudžunu kai-

Girdejau gyvena apie
Spring Valley, Ill. Meldžiu at- 
siszaukt ant adreso.

Juozas Žiūkas /
720 Luzerne Ave.

W. Pittston, Pa.

tai bedievi^zkas 
gaila jog žmonis 
to didvyrio 
tori a u s nuomonia, kuris pri
ima ir nukeneze daug panieki- 

prirodysiu ki- 
toip: ar “Saule” gina skaity
ti katalikiszkus laikraszczius ? 
Ne! Ar prieszinasi tikėjimui ir 
bažnycziai! Ne! Todėl kliusta 
tiejei kurie niekina 
Argi jus dvasiszkieje 
mot visus kampus svieto kaip 
Ta radai ka ir Baltruviene? Ne! 
Toji poręle apeina visus o ka
da dažino, jog kas prasikalto 
duoda peklos kiek iulenda. 
Kožnas szalinasi nuo smarves 
ir koleros kiek gali, todėl jo
sios dabar mažai randasi czio- 
nais, nes Taradaika su Baltru
viene numazgojo taja smarve Į 
nuo isztvirkeliu, o “C..„L“ 
savo spindulėje praszszvieto vi 
sus kampus ir tegul jiai už tai 
Dievas padeda. Mano nuomo
ne, jog “Saule” yra geriauses 
laikrasztis isz visu kitu liettf- 
viszku laikraszcziu, 
jaja peike, tai yra neiszmane
lis arba isz didelio pavydumo. 
Iszmintingas žmogus kitaip 
sanprotauje apie “Saule” ir 
pagiria jaja, nes sziadion ran
dasi daugelis prasiminusiu in
teligentu kurie gavo pradini 
mokslą isz “Saules” ir prisi- 

y >

atsiradus 
paezioje

< t

mo.
n imu. Bot asz 

Saule
Pottsville, Pa# — Broke

ris prigulintis prie Oaklull 
Coal Co. sudogo Subatos nakti.

Ve

szum 15 sztoru sudegė, aplan
kydami blodes ant 250,000 do
leriu.

Wylhvlllo, Va. — Suvir-

Skaityk X kaip ► 1 ; II kaip

xaltinifi visos 
jei gos perduoti

ANT PARDAVIMO.
Szesziu ruimu namas prie 

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

Z. F. Rynykewicz 
Aklvokata,

Austrija: Absiszixlinis Ne
darbo Rėmimas. Sulyg sutar
ties padarytos tarp Austrijos 
ir Šveicarijos, kiekviena vals
tybe ūžti luina kitai, kad su 
bedarbiais elgsis lygiai taip- 
pat, kaip butu su jais elgiama
si ju gimtinėje szaly.

Nedarbas. — Nuo Birželio 
iki Spalio
nedarbas Austrijoje žymiai su 
mažojo, bet Lapkrity, 1923 m. 
pradėjo vėl didėti, 
2,615 bedarbiu. Bot 
Vienoje, kur buvo stengiama
si atgaivinti namu statymu, 
bedarbiu skaitlius ton suma
žėjo.

Brazilija: Emigracijos In- 
statymas. — Isz priežasties 
didelio darbo trukumL ukose 
visoje sziaurineje 
daly, mėginama 
instatyma, kuris in vestu imi
gracija isz Europos. Yra duo
dama treezia-kliasine kelione 
voltui ant Lloyd Brazileiro 
Kompanijos Laivu, su žemes ir 
geru namu apsigyvenimui pa
žadėjimais. x

Anglija:
Storikas. —

• *

c <

(t. f.)

Brazilijos 
ton pravesti

Saule”, 
apojtu- Pajeszkau savo dėdės Sta

nislova jKntkos paeinantis isz 
Žibartoniu kaimo, Szauliu aps. 
25 metai kaip amorikoj. D,irba 
mainose Pennsylvanijos Vals
tijoj. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszt.

Povilas Katkus
204 Jefferson St., 

Newark, N. J.

(t. 23

DirbėjuKatilu
Užsitęsus ir pri-

Shenandoah Pa. (laves tai szaliai apie asztuonis
nuo isztvirkeliu 4 i Saule”!

| ROYAL MAIL

<1

IN IR I3Z LIETUVOS.
“ORDUNA” ’ “ORBITAI

“OHIO” “ORCA”
Tie laivai yra nauji ir modor- 
niszki visame. Geriauui del juru 
keliones, Žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamai 
ant baltai uždengtu stalu. SzeL 
minios, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway. Hew York,
arba pas vietinius agentus.

■ WW'Oi 4

Uetwvfuluui Knbflcfva

K. RĖKLAITIS
r * n->” l« ; ir

lAltola Numirėliui pa^al
Baujaūia amda Ir moknla. 

Turi pggelMalBke metere, 
PrlelaasMM prekei.

616 W«ot ignee Bteeet
MAMAHBY CITY. PA.

MeU TelepkeuM No. 149

milijonus doleriu nuostoliu, ka 
tilu-dirbeju streikas baigia 
iszsiriszti.

Amatininku Ginczai mažė
ja. — Amatininku ginczai, isz 
kuriu priežasties užstoję be
darbe, žymiai sumažėjo Gruo
džio menesi, 1923 m., sulygi
nus su menesiu priesztai.

Nedarbas — Liverpoole. — 
Pirma syki per kelis menesius 
nedarbas, Liverpoolio apylin
kėj sumažėjo Gruodžio menesi. 
Sumažėjimo priežastis yra tai 
kad daug pradėjo iszvažiuoti 
isz tos Anglijos dalies in Jung
tines Valstybes, ir žymiai pa

ir užrubežinis

streikas
jog “Saule

o katras

HCĮSaule

Dekite savo pinigus in
1

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa. 

■.-------- $—
Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu. . !<>Jk
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankąya knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banko.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori kad jus butumet to Banko depozitorius.

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankąya knygute saitam

ANT GAVĖNIOS.
.■■■ ...............

yra reikalingaKožnam
“Graudus Verksmai” ir “Sta
cijos” ant Gavėnios. Knygutes 
kasztuoje po 10 centu kožna. 
Prisiuntimo kasztus mes už
moka m.

W. D. Boczkauskas, Co.

FARMOS! KARMOS!

didejo naminis 
pirkliavimas.
. Volnetij^: NecĮaj’haSt —i.Szę 
sziasdosziižts oficialiu Sakso
nijos darbo biuru pranesza, 
kalci Gruodžio mensi, 1923 m. 
buvo 273,000 bedarbiu Sakso
nijoj. Dresdenp, buyo 58,000 
Sausio 4 d., ,1924 m.

Algos Mokamos Valgiu. — 
, Dresdene

darbininkams
Daugumas firmų 
vietoj markiu 
algas moka valgiu.

Emigracija. — 
emigracijos statis- 

; tikos parodo kad pereitu metu 
emigracija
per dvideszimts metu. Apro- 
kavimas yra, kad 30,000 žmo
nių apleido Szvedija 1923 me
tais.

Nedarbas. — 
darbiu skaitlius 1923 metais 

: nuo pradžios metu iki pabai
gai sumažėjo

Pragyvenimas puolė 
nuo 183 iki 176. ,

$

- -............—............ «■ .................................................. ................................. . „,„.4^— .......... — |

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

———

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vymate 
' « a ii ____ _SZTAI KA RASZO ISZ LIĘTUVOS 

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Nokta
S

l

, 4 A J

Gorbemasis Tamiatal:—
Sulaukiau nuo Jubu *lunoj;I*mo» 

mano vardu knyga “Tuksitan 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
■zlrdiuga aczlu Ir labai džiaugiuos 
kad tokia knyga kaip ”Tuąjitanti« 
Naktų ir Viena” apturėjau, nęs man 
labai yra Žingęldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nel nopa- 
Bijanti kaip laikas sxvental Ir sma
giai praeina. Asą 'ylstopis Hnkėcrtau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie -viską tad* 
pamirszti ir visokį rupesczlat nor*

mano vardu knyga

4

th

szirdluga acziu ir labai džiaugiuosi 
rj/. ‘ 
Naktų ir Viena” apturėjau.

skaitydamas žmogus apie viską tad* 

ant valandėlės atsitraukia. ’ 
Su pagarba, j 

18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonys, 
CzekiszkęB vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

H

Ž0KA8,
< ii < I

4

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puįĮĮuos knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Tcipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
FMke Idetuva jra huriuntimu tiktai*1

I

•; w. 1 BO,0ZKĄ9^S - oo. maHAKOYPITY,
>2-50.

.. . v Ą • A

' Tl*

:'O

Sz vedi ja: 
Szvedijos

buvo didžiausia

Szvedijos be

nuo 45,900 iki
13,800.

J. G. BOGDEN
Ii 
f4 S. Main St. DuBois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

f 
1'1 

v

I

CAPITAL STOCK $120,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

Mokame 3-czla procentą ant
sudėtu pinigu. Procentą pridėtam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepotj. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt roikala bu musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

» -ir- ■ ■...... ■............t . v 'n

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez.

i Jos. E. FERGUSON, Karterius.

W. TRA8KAUSKAS
PIRMUTINIS LIBTUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

nutortibbihuntfal,

<1

“Saules” 
pažysta, kad jeigu ne “Saule 
tai sziadion butu aklas.

Su szirdingtt pagarba ir ge
rais velinimais lieku.

No. 14. J. A.
Wilkes-Barre, Pa. 

.. . . . . ::;rrr ............
A ežiu szįraingai už prisiun- 

tima man kalendoriaus ir 
“Saule 
nuo ilgo laiko, nes kąda atsi
lanko pas mus “Sk
rodes atnaujina spėkas.

man
’ ’ kuri mums szvicczia

Saule” tai 
“Sau

lėje” yra daug visokiu pamo
kinimu isz kuriu ne tik pasi
naudojo senesni bot ir jaunio- 

visokiu 
vienas 

Saule”.

je. Daug skaieziau 
laikraszcziu, 
man nepati^ą kaip 
Kiti hukruszczei kaip (czion 
nededame vardu paduotu laik
raszcziu del rcdaktoriszko man 
dagumo — R.) kurie kovoje 
prieszais tikėjimą ir kunigus, 
bet “Saule” duoda pilna vale 
žmonims kaip .npri lai aiki ir 
su tikejimiszkois veikalais ne- 
užsimineje. Ne^įuri ar kunigas 
ar svietiszkas žmogus ar mo
tore, lygiai visus bau.dže už 
prasikaltimu — eina tiesiu Iže
liu nesilaikydama jokios parti 
jos. Tokeis privalo būtį visi
laikraszcžei. Nenustosiu skai
tyti “Saule” kol gyvu busią 
ir kitiems rekomendavpsiu įr 
platinsiu kiek galėdama,’Ka
da buvo jusu tėvelio miszipst 
tai taja diena iszklausiau mi
ežiu musu bažnyczioje.
(Acziu ezirdingai už jusu at
siminima — Rcdaktoris). Su

bet ne
\ 4

pagarba lieku.
No. 66? Mrs. R. S.

South Boston, Mass.

Szirdingui dekavoju už teip 
dovana kalendorių' 

kuri man prieuntet ir tiž M Sau
le” kurios skaitytojam esmių

puikia

jau septintas motas, nes pirki
ne jau jaja- sztoro, bet dabar
užsirasziau ant visa moto. Lai 

! jums Dievas duoda sveikata ir 
J darbuotis ilgus metus del flius.
i 

I

•I

No. 78.— Mrs. K. V.
Brooklyn, N. Y.

VOX POPULI, VOX DEI!

MICHAEL V. WOLFE
I • ■ I / ■

t

(VILKAITIS)

336 Ę. Arlington 8t.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS

tintu, veaeliju, ■ pasivažinėjimo Ir it.' 
$20 Mahanpy City jRjh’ 4

TAMAQUA; FA. TEIPGl ESMIŲ 
. INSURANCE AG ENTU. ’INSVaANOE AGENTU.

. ...w.

Pirkit farmas didžiojoj lie
tuviu ūkininku kolonijoj kur 
jau yra suvirsz 400 Lietuviu 
apsipirke farmas, tai yra di
džiausia lietuviu ūkininku ko- 
lonja Ameriko. Asz kaipo se
niausias ukninkas szioj apie-
linkej galiu suteikti geriausius 
patarmus norintiems apsigy
venti ant - l’armu,-; • jau & metai' 
kaip pagelbscžiu lietuviam 
farmu pirkime. Szimot surin
kau 67 farmas ant pardąvimo 
ir daugelis tu faimu parsiduos 
labai nupiginta kaina. Reika
laukit farmu suraszo.

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.

*

k*

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

BvyubIb daktarai kartaiMaafla. 
Gydo viMkiaa Ilgu.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta.!
12 Iki 2 popiet. < Ik! 9 vakaro.
210 N. Main St Shenandoah

■ eeoMo oo m m neen nne n W

me.

ATSIUSK TIK UJO
O gaus! eallklo Ir apyniu del 16 gor
esniu paminiu alaus su pamoklnlinii 
kaip padaryti Ir prlsiuntima apmoka- 

Gerlausla stambi trajanka 60c
arba • pakolei ui $180. Puplalazkal 
35c arba $ pakele! ui $1.76. Trnk- 
iollu 80c arba • pakelei ui $1.40. 

$1.00. 
enoa Sūdo 

po 60c. Elementorius valkams po 26c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygely 
smagus drakas, prasto abdaro po ^6c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido atdarais $1.50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaro 65c. Celuloldo $1.50. 
Mlnksztu abdaro $1.26.
popleros 80 gatonko tolinas oi 65a 

M. J. ftUKAITia.
451 Hudson Aya. Rocbaatar, N. Y.

Knyga “Daktarai Namuose”
Kanticzkoe 11.25. Garsas Dieni

Aukso 
MDOVU

Laladoums

KAZUNO

GUMBO-KURA
1 i1" r ■ < " f y * t

Szita Gyduole yrą ątsąkan- 
cziąi Įfizbąndytą ir yisąd^8 
yra pagalba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Kiutįne ir t.t. Preke bonku-

wr

tęs 75c. su prisiuntimu 80c.
— .3 r v o >

Lietariszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Ąptie-
kojo. Preke 35c. ir 75c.
Per pacxtg 6c» extra gut barsuko.
Tęipgi importuojamo . isz
Europo? visokiaą žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t.

arba raszykite o aplaikysito
galinga gauti musu aptiekojo

1 . * ai a <* * ■ .

atsakima ir prekes.
L. M. KAEUJIAS. 
38 S. Jardin 8t.

SHENANDOAH,
į________* ?. ‘ . ». .....................‘.....

S. Jardfn 8t. !ln
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Pagal Instatymus.
(Verte Franas Siūlelis.) *• r

------------ -- —--------*

Onute apemo tamsybe. Pa
ti nežinodama kokiu bpdu pęr- 
lipo ta augszta slenksti, stovė
jo valandėlė viduryj aslos ap- 
kurtinta, prieszais save isZties- 
tomis rankomis. Už valandėlės 
pamato truputi szviesos, inci-
nanozios per plyszius lentų, ku
riomis buvo užkaltas langelis. 
Paskui apsidairo in pakampes. 
Nedaug kas ežia persikeite.

i

Tik nauja lenta indejo in sie
na, statine visiszkai sukrito, 
jos szulai ir lankai gulėjo toj 
paezioj vietoj. Mergina žiurėjo 
ant to visko kokiu tai stebėti
nai buku žvilgesiu. Urnai paju
to dideli nuilsima; parkrito ant 
kampe padėtu sziaudu ir dru- 
cziai užmigo. '

Teip miegojo pora ar kelias 
valandas. Pabudus ji jaute vi

ešu kaulu gėlimą, smilkiniuose 
drueziai plake, c _____

burna buvo neapsakomai isz- 
džiuve. Atsisėdo ant sziaudu ir 
placziai pravertomis 
žiurėjo in tamsa. Paskutinis 
spindulis leidžiancziosis saules

¥

✓

krutinėsi. Tirszti, ėdanti akis 
durnai pripildė jatt visa kama
ra. Jos galvoj uže; pribėgo prie

4

4

Jr 
"^1

I 
ill yj li| 
i

,.4

Ir ',n

si ant ilgo, plono kaklo, jo ko
jos drebėjo ir kokis tai vidu
rinis verksmas drebino jo kru-

damas isz užpakalio auksinius 
pluosztolius draikianeziųsi ant

Buvo tai nelengvas daiktas. 
' Kaliniai, tartum vaikai, stum
dėsi, yaiksztipejo, žiurėjo in 
szoknejanezius ant gdtvos 
žvirblius, tai gėlos, kuriu kve- ‘ 1 A k 1 1 «' » ■ M 4 • • • ' «f

I 
prlę to cziąudedami, tartum

/ 
✓

langclio, ir veidą rankoms už
dengus; ant žemes parvirto...

Toj pat valandoj su triuksz- 
mu nuvirto dalis perdegusiu 
labu; raudona liepsna prasimu- 
szo ant kreigo, o ugnis <}ar la
biau insiliepsnojo, » padnitinta nuko, prikalbinėdamas ji kartu 

eiti, kįtas įuojtesi szlykszcziu, 
užtroszkus ir apjakinta įdijotisžku juoku, negalcda 

mergina, dar karta nuo žemos 
bando pakilti, bet jau negalėjo 
ir parvirto, tartum negyva, pa
lei slenksti.

Kartu pasigirdo isz lauko 
iszgnStingas riksmas:

— Dega! Dega!...
— Dega! Gaisras!... Gelbėki

te!....
Onute dar girdėjo, kaip tie 

riksmai artinosi, kaip iszverte 
kamaraites duris,, paskui ap
ėmė ja didelis, didelis tyku
mas.... ’/

dengus; ant žemes parvirto

sze ant kreigo, o ugnis dar la

szviežio oro inplaukimu. Pu
siau i

ir parvirto, tartum negyva, pa-

9.
Priosz sena j i arsenalu bezdai 

stebuklingai pražydėjo szi pa
vasari. Ju dideli, gražiai aptui- 

simotriszkai pasodytisvti ir j

o liežuvis ir krūmai, buvo apibarstyti szvie- 
siai lelijinėmis gėlėmis, kuriu 
stiprus, kerojantis kvepėjimas 
toli platinosi.

Po jais žvaigždėtuose ir ap
valiuose klombuose,

akimis

bujojo
ty M VA A A M A B M < V W M

inszoko per languczio plyszeli szviesmelyni irisai, o tarpu si
ir kruvinai atsimusze ant sie
nos. Tuomet mergina, tartum 
ka tai atsiminus, urnai paszoko 
ir pradėjo ko-tai antyje jesz- 
koti. Pritūpė paskui ant žemes, 
surinko sziaudus iu viena krū
va, i 
iszirusios statines, pradėjo jas

ant

pejima garsiai trauko in nosis, 
prię to cziąudedami, tartum 
ant komandos. Vienas isz ju

-a X ' 4 y \daro juokus išz drebanezio se-

eiti, kitas juokėsi szlykszcziu,

mas, ar Ąenoredamas stovėt ly
giai eilcj! Kaikhrie, jau susta
tyti, kreipėsi su ^^zposais’’ 

ir vol gadino 
tvarka, o koksai tai juokdarys 
patycziomis rinko nuo savo 
vcidq visa sauja aszaras ir mo
to ant žemes, verkszlendamas 
visokiais balsais.

Tik keletas elgėsi ramiai, ar
ba abejotiszkai. Oficierius lie
sas jaunikaitis, keikė, raudo
navo, grieže dantimis, bėgiojo 
nuo vienos kolumnos prie ki
tos, stengdamasis padaryti ta
me sumiszimo tvarka, bet jam 
tas ilgai nesisekė.

Tyomtarpu tekanti saule at- 
muszo in namus savo pirmuti
nius auksinius spindulius. Vie
nas isz tylincziu kaliniu nusi
ėmė kepure ir persižegnojo.

Y
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kaklo pląujcu. Mergina susiki-
M

ryti, kreipėsi 
prie tnoteriu T?'r
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szo rankas in rankoves ir trypė 
kojomis, tartum negalėdama 
iszstoveti storuose kalėjimo 
rūbuose. Jos sunykusiamo vei
de nesimato no gailesezio, no 
susigraudinimo. Tik akyse ma
tosi iszgastis.

.— Onutę, sesute! — kuždėjo 
in szale stovinezia Onute. — 
Kaip Dieva myliu, t,gi už viską 
kąlta toji Valerka. Kad ji isz 
peklos neįszeitul...
ncszo su tais sznipais, tai jokiu

• •

Kaip susi-
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Iszrinkta in New Jersey
legislatura.

Pirma karta istorijoi Now 
Jersey užemo vieta motoro 
Miss Margarieta Fort kaipo sa
navo legislatures. Jiji yv& duk
tė buvusio gubernatoriaus Fort 
i§z tojo valsczio.

Jersey užemo

tino, apdengta purvinais ir nu- 
plyszusiais marszkiniais. Dai- 
ke jis už ranku dvi sumenkeju-
sias ir basas mergaites, kuriu
szviesios vaikišzkos akys dai
rosi aplinkui su baime ir nuos- 
tabaA *

Perimantis riksmas iszspru- 
do isz moterių kaliniu būrelio, 
iszvydus tuos vaikus. Buvo tai
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budu negali atsigint. Po visas 
skyles uostinėjo, kur jaute, kad 
kas yra. Kad ne ji bjaurybe, tai 
iki sziai 
Bambliene sėdėjus.

dienai bu.czia. pas 
Bet kaip

tas Gali kas pradėjo paskui ma
no lakstyt, tai Valerka toip in- 
irszo, kad net baisui...

Onute žiurėjo in prieszai, 
tartum ne girdėdama Mankos 
kalbos.

Tuomlaik
grižo ponas “volnonajomny

Keli ta pat padare, likusieji 
nutilo.

Tuomet oficierius užkaman- 
duojo ir visi pasijudino eiti.

Prieszais arsenalu pasiliko 
tik kiemo szuo, in kuri ilgai 
žiurėjo vienas isz kaliniu ir se
nis, Valandėlė tylojes, žiureda-

dabrinio valakiszku žolių žalu
mo, Xirsztai kyszojo savo gal
vutes dideli, aksominiai broliu
kai. Oras buvo kupinas cziul- 
bejimo ir gaivinanezio vėsumo, mas iii ntfeinanezius kalinius ir 
Ant iszbertu žvyrium takeliu

kur po siena stovėjo szulai jauni kasztanai ir akacijos nie-
kratydamas žila galva; tuomet 
vienoje isz miesto bažnycziu

te drebanezius, lengvus szcsze- suskambino ant misziu; senis 
rūpestingai, kryžiavai dėlioti, bus. O apiniai, stiebdamiesi
kaip ta daro kaimiszkos bobos, 
norėdamos užkart agni.

Raudonas saules spindulys 
szliaužc per siena, szviesdamas 
merginos darba. Ji pakilo ir 
nuėjo in kita kampa, kur buvo 
skiedros. Surinko jas, supylė 
po sznlais ir pradėjo sukti in 
pundelius sziaudus. Tarpais 
nustadaKortartum pavai'gusi ir.
ilsėjosi sunkiai kvėpuodama. 
Pagalios, kuomet viską pabai
goj isztrauke isz anezio du, pa-
imtus rasztinej degtukus. Pir
mutinis, truputi padegęs, už
geso.

Onutės szirdis pradėjo musz- 
ti kaip kuju.

— Jėzau.... Jėzau... Jėzau...— 
sznabždejo pabalusiomis lupo
mis, degdama kita degtuką ir 
kiszdama ji po sukrautu laužu.

Ugnis užsiliepsnojo. Mėlynos 
liepsnukes
sziaudus. Mergina giliai atsi
duso. Paskui, su dideliu atsar
gumu pakiszusi sziaudu grižte 
po skiedromis, pasilenke ir 
pradėjo pusti. Jos veidas, ap- 
szviestas didinaneziasi liepsna, 
kaito ir vėl balo. Koks tai kie
tas, laukinis, nepermaldauja
mas ženklas atsimusze ant jos 
veido.

Saules spindulys 
nuo sienos ir užgeso.

Ugnis degė greitai, pripildy
dama kamaraite lengvais, mė
lynais durnais. Raudona lieps
na kilo augsztyn, griebdama 
siubuojanezius nuo greitesnio

pradėjo laižyti

nuslydo

oro judėjimo, vortinklius. Di
deli vorai pradėjo bėgioti po 
siena, kabanti nuo lubu ilgi 
sziatidu kambliai, sukrautu ant
siena, kabanti nuo lubu ilgi

Inbu vimaus sziaudu, žybtele-
davo mėlynomis kibirksztimis
ir užgesdavo. Neužilgo pradėjo 
spirgėti kamaraites smaluotos 
sienos, o pasileidę sakai pradė
jo szliaužti ir varvėdami tver
tis in gintarinius kamuoliukus.

TuOipet Onutę, pusiau paki
lo, pritūpė ’ ir žiurėjo in agni. 
Paskui pradėjo linguoti pir
myn ir ,atgal, tartum gailestin
gai mastydama, užlaužus ant

lo, pritūpė • ir Žiurėjo in ugni.

myn ir ,atgal, tartum gailostin-

kelia rankas.
Nenprąm.inamos jos akys 

žiprejo in kokia tai tolima, to-
Įima praeito... Gal mate savo 
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broli, Petra... Urnai jos krutinę
gimtini nameli, senuką tova, 
broli, Petra... Urnai jos krutino 
po storais marškiniais ir lupos 
drebėjo, p isz po nupuolusiu 
blakstienų, iszsirito dvi dide- 
« i. • • t * •' - •

drebėjo, p isz po nupuolusiu

les, sunkioą ąszaros ir ąuriede-
m.

i

’ 1 užsigryžo ir, kuždėdamas po- 
stengesi pridengti terius, nudribseno in savo ka-augsztyn, 

rudus muro pletmus, tartum 
rodanezius jo vidurini supuvi
mą.

Ant gatves buvo visiszkai ty
ku; gal but buvo apie ketvirta 
valanda, kuomet žemi arsenalo 
vartai, po kuriu per abi puses 
tęsęsi tie žolynai, sugirgždėjo 
ant savo senu užkabu ir atsi
darė su kureziu dundėjimu.

Juos atidaręs žemsargis, bu
vo tai žemas, sudžiovęs senu
kas, su baltais kaip pienas 
ūsais ir plaukais, dripsenantis 
plonomis, minksztaiš pantap- 
iais apautomis, kojomis. Galva 
jo buvo be kepures ir tolydžios 
drebanti, o sprandas, labai isz- mastymas, 
siputes, sulenktas triūso ir am
žiaus.

Gana sunkiai atidaręs var
tus, senelis juose sustojo, veja 
nosia patrauko, dirstelėjo in- 
augszti ant skrajojaneziu bal
tu debesėliu ir murmtelėjo.

— Sziadien bus gražus oras, 
kanalje...

Tuoftitarpu pasididino kreg- 
džiu cirszkejimas, kurios buvo 
nusilipino virsz paežiu vartų 
lizdą.

Senukits atsigryžo, pakele 
drebanezia galva ir, pridėjęs 
ranka prie kaktos, žiurėjo ant 
lakstaneziu paukszcziu.

— Kanalje!... — murmtelėjo 
užganėdintas. — Neužilgio isz- 
sipores...

Nudribseno po tam pas žoly
nu tvora ir placzei iszskcte plo 
nas, drebanezias kojas, o ran
kas sudėjo in užpakali ir žin
geidžiai žiurėjo in szliaužiojan- 
czias kirmėlaitės, ypącz in iriso 
szeszeliu gryžtanti po kokiai 
tai ant lysvių nakties kelionei

maraite.
Gatves dar buvo tuszczios. 

Tik kur nekur atsidarydavo 
girgždanti vartai ir sargas, su 
szluota rankoje, žiurėjo in ka
linius; kur nekur dundėjo veži
mai su duona, o sknbinancziosi 
in miestą su pienu moterįszkes 
ėjo po dvi, po tris ir teipgi žiu
rėjo in juos.

Kaikurio isz kaliniu žiurėjo 
in augsztu namu langus, bot 
langai buvo tamsus ir uždary
tį. Kassyk, einant toliau, kali
niai tyko; isz karto dar vienas, 
tai kitus atsiszaukdavo, paskui, 
visus apemo kasžinkoks užsi

szeszeliu gryžtanti po Jcokiai 
tai ant lysvių nakties kelionei 
sliekuti.

— Kanaljal... — sukuždėjo
tyliai jis, lengva kvatodamas,
prablaivindamas tuomi savo 
raukšlėtą, be kraujo veidą.

Tuom tarpu, isz viduriniu 
kiemo pasigirdo lygaus ėjimo 
atbalsis; per vartus iszejo ke
liolika su szautuvais kareiviu, 
sustojusiu po tįęsiąi ir kairę!, 
pasidalinusiu in dvi dali. Uį 
valandėlės pasigedo4 sunku^ 
skaitlingi žingsniai ir per var
tus įszėjo iszpradžiu vyrai, pa
skui pulkelis moterių. Paskui 
moteris ėjo dar koletas karei
viu, o ant paežio galo jauna? 
oficiejfius, su nuogu kardu. Bu
vo tai varomu ih Sibirą prasi
kaltėliu partija.

Kuomet ię^ejo, kąręiyiai juos 

“poėhodp, 
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raukšlėta, be kraujo veidą.
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kiemo pasigirdo lygaus ėjimo

oficiejfius

<1

nuogu kardp. Su

kalteliu partija.

nuo slenksczio 
t f

o merginai rodėsi, kad po j a ja 
žeme skyrėsi.

— O ir Bambliene, niekadeja 
— kuždėjo Manlca toliau, — 
valgyt nedavė, kankino, pakol 
jai kasdien rubli neparneszda- 
vau. O isz kur man rublius im
ti? Artai man kas pila tuos rub 
liūs?.... O czia, kad nors kur be 
insimaldavimo priimtu. O apie 
ta laikrodėli, Onute, neteisybe! 
Kad teip tuojaus negyva krisz-

o dideles, lieju- cziau ant vietos, kad ne meluo- 
Rubli iszemiau jam isz ki 

szeniaus, kali bobai snuki už- 
kimszti....
jaus insikiszo.... Kaip ja pama- 
cziau, fiu!.... Iszveizda tokia.... 
kaftonas su apikakle, aksomi-

kuria teip doge pono sekreto
riaus akys. Iszdžiuvus jos sto- 
vyla atrodo augsztesne ir tie
sesne, pajuodo lupos jau neden- 
ge baltu danįu, ant pageltusios

'i * i( n n, —

kaktos buvo gilus randas, tar
tum nuo umaus, isztcmpto min
ties atgijimo,
damos blakstienos žiurėjo su 
iszgascziu ir kasžinkokiu neap
sakomu žiaurumu.

Kuomet oficierius
ti Valerka tai tuo-

Mikolienes, riksmas, kuri pu
siau isz proto iszejus puolėsi 
prie ju, bet ja kareivis atstu
mo, ji parpuolė ant žemes ir 
nežmoniszkai pradėjo rėkti.

— Mama.... mama.,.. — atsi
liepė ploni vaikiszki balsai. — 
Ar mama vėl eina?

Varguolis girtuoklis dar la
biau .fonde jo drebėti, o per jo 
neapskųsta veidą ritosi dide
les aszaros ir dingo szeriuotoj 
bai’zdoj.

Kolumna skubiai renge. Tie, 
ka atėjo, vos turėjo laika ati
duoti ryszulius su duona, skal
biniais, pasakyt vieni kitiems 
kelis žodžius, nusiszypsot, at- 

Tio su kuriais nicsisvoikint.
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Mano kurna da namo nesu- 
gryžo,'

Todėl nieko pagiedoti nepa- 
siryžo, 

Už tai asz ja ja turiu užvaduot, 
Ir jums sakalėliai pagiedot, 

Ir teip:
Jau tie jei amerikomszki bol- 

szevikai,
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Tai vagei ir niekszai, 
Pinigus no tokiu reik pakavot, 

Ba taikstosi pavogt.
Mat už laisvia kovoje, 

Kol kito paezia neiszkovoje.
Boba vaiku iszsižadą, 
Bolszovikui atsiduoda, 

Ir da vyro paima pinigus, 
Pasilieka vargingas žmogus, 

Su likuseis vaikeleis, 
Nebageliais.

Apleistais per motina, 
Ir ka žmogus gali pradėt tada?

Ar tai vyruezei gerai, 
Tokie bolszeviku darbai!

• • ft q
Po 21merika pradeda platytis 

bedarbe,
Bet kam tas kvailys turi būti
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kas atsisveikino, abejotiszkai 
ir pabjurai žiurėjo in žeme.

Vienas isz jaunu kaliniu už
sisuko nuo motinos, kuri atėjo 
ji atsisveikint ir sukandės dan 
tis, keike. Kitas pats skubino
si. Diduma nejausliszkai elgesį 
moterys verkszleno.

Praviruose languose ir rasz- 
tines duryse grūdosi žingei
dus. Tarp ju stovėjo niekszas 
rasztininkelis, garsiai daryda
mas patemyjimus apie eilese 
stovinezias merginas, ir sznai- 
ruodamas in Onute. Turbut. 
sziuom žygiu turėjo pasakyti 
ka juokingo nes visa klausyto
ju krūvele garsiai prasijuokė; 
tuomet Manka Czerkas urnai 
apsidairė ir insiremus in pa- 
szones parodo jiems savo ilga 
liežuvi.

Pasklydo dar garsesnis juo
kas.

Staiga sudundėjo* vežimas, 
ant kuriu buVo ryszuliai ir sė
dėjo ligoniai. Oficierius iszejo 
priesz kolumna, apžiurėjo sus
tatytus, isztrauke karda ir už- 
kamanduojo.

Užbubnyjo. Nutrauktas kur 
tus balsas atsimusze paniuru
siu aidu. ‘
Vienas isz kaliniu nusiėmė ke 

pure, o paskui ji ir kiti. Tuo
met visa saule mėtėsi ant tu 
nuskustu gaivu, apszviesdama 
jas kokia tai tragiszką aureola
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"i'fdarbe?
Taigi isz nubodumo vieni 

kitiems neapsileidže, 
Be tauriu ir dieliu krauja 

leidže.
Ten kur vienoje apigardoje, 
Tai isztikro nekurie svaigu- 

luoję,

garsiai 
perskaito jos pravarde ir mer
gina isz eiles iszejo ant vidurio 
aslos, 
mas papierosa, stovėjo ant ki
to kambario slenksczio; jis 
urnai atsigryžo ir pažiurėjo jai 
in akis.

Mergina teipgi urnai dirste
lėjo Jn užpakali, tartum norė
dama pabėgti. Daukines jos 
akys, su kokiu tabgitnkumu in- 
sineigtos ih rąšztiriinkelio vei
dą, prigeso ir apsitraukė drėg
na migla... Ji neuotoms pakele 
savo rankas prie nukirptu 
plauku, apdengtu baltu czep- 
cziuku; ant jos veido atsimusze 
raudonumai, kur tai 
szirdies, nuo likuoziu 
kraujo paeinanti. Nuleido ji 
pajuodusias blakstienas kokia
me tai giliame susigedime ir 
stovėjo teip; tartum szeszelis, 
tris kart isz kalėjimo isztrauk- 
tas ir dar galintis rausti...

Tuomtarpu, 
augsztai užrieto 
veidus ir praėjo pro ja, girgž
dėdamas blizganeziais kama- 
szais ir leizdamas kamuolį du
rnu jai in pati veidą, tartum 
norėdamas parodyti, kad nieko 
nebijo. Isztikruju, kogi turėjo 
bijoti?... ' 1‘

Onute stovėjo su nuleista 
galva, jos lupos drebėjo, o kale- 
jine sermėga kilnojosi ant jos 
alsuojanczios kratines., 
drysta dabar, pažiūrėti, 
met praėjo pro ja teip arti, jog 
vos ja nepastume, bet pažino kokio užsisukimo, taip ketu- 
ji, teip kaip ir jis ja pažino. Bu
vo tai ponas Petras, merginos 

žukoj ir nępaįsanęžiai užrisztu

rasztininkelis, dumda-

smeigtos iii raštininkėlio vei-

isz pat 
guvaus

nis, andarokas su falbonais.... 
Tik szur, szur.... ne prieit prie 
jos.... Biaurybe!....

Ant valandėles nutilo ir už
sikosėjo.

— O tegul ten! Tiek tik, ka 
mano paėmė. O ar tai mažai 
ten kitu pasiliko? Jule Miku- 
siuto jau arti metai sėdi, o dėl
to sėdi....

Nutilo, nes užraszinejo 'pas
kutine kaline. Turėjo vienok 
gana ilgai laukti, kol invedo 
apkaltus vyrus.

Veik per adyna girdėjosi ko 
ju dundėjimai,
darba; potam prieangyj pasi
girdo czerszkejimas grindimis 
velkainu paneziu. Ėjo dabar po 
du kaliniu, dviese sukalti ben-

kol nepabaigė

Sutemus ejnant, sulaikineja, 
Kaip kokie bandytai užklu- 

pineja. 
Ir paeziuoti negeresni, 

Da kone už pavienius arszesni,

I
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Iszejo ant Zjazdo. Prieszais 
juos visa auksinėse ir rausvose 
rytu ugnyse ritosi Visla-moti- 
na, lengvai raukszlondama 
augszta savo pavasario vande
ni; smulkus narai su placziai 
iszskcstais sparnais suduodavo 
in vandeni savo balta krutinę, 
urnai, žaibo greitumu, tartum 
sidabrines vilyczios; ant kito 
kranto juokėsi, szypsojosi ge
gužio žalumynai. Kuomet užė
jo ant tilto, besitiesianezio 
priesz juos ilga, tamsia linija 
savo geležiniu virbalu, oficie
rius mostelėjo kardu, o karei
viai ankszcžiau apsupo kali
nius; saules paauksinti karei
viu durtuvai žybtelėjo czia pat ' 
virsz ju. Tai viens, tai kits’gal
va rtuleidę ir ėjo tylėdami; mo
ters žiurėjo atsiveždamos in 
užpakali in aiszkiai saąlęs ap- 
szviestus bažnycziu bokaztus ir 
miesto kreiguš, dūsaudamos ir 
in krutinės musždamosis. Ke- 
lios isz ju; tyka verkszleno. kuriam, pagalios, likimas, su-

lengvai

rasztininkelis
nosi iszputo

Ne- 
(kuo-

in krutinės musždamosis. Ke-

Augsztas Vįslos krantas nuo 
miesto puses siūbavo baltais 
durnu kamuoliais, tartum atsi
sveikindamas juo,
nęs kregždes czįa czirszkejo,

eks numylėtinis, vasarinėj tu- 
žukoj ir nępaisancžiai užrisztu 
kaklaraiszcziu; ponas Petras,

lyg savo teisingumo, sugražino 
“ūrednįnko” titulą. Tik jau 
dabar nevąldįninkayo, kaip se-

p vandeni- niait, kokioj ten skylėj, bet pa

tartum skaįtliuodamos

Pribuvus

gatves,

dni retežiu; apart to, kiekvie
nas turėjo atskirtus ant kojų 
retežius.

Buvo tai tie patis vargszai, 
kuriuos tarpais galima matyti 
vedamus per miesto
pilkuose kalęjimo rūbuose, su 
nuskustomis galvomis, apva- 
lainiose, be matiku kopurese, 
kurias vieni laiko ant pat vir- 
szugalvio, kiti gi giliai ant 
akiu užsismaukė.

Buvo tai tie patis suvargę, 
iszpurte veidai, arba prie kau
lu pridžiūvo, ant kuriu žiūri
me žingeidžiai ar tai su pasi
bjaurėjimu, ar iszgascziu, kuo
met szmoksztelia mums ant

riu szaudykliu, idijotiszkai‘at
bukę, arba ciniszkai iszkraipy- 
tos.
vargszai....

Tik, dabar ant tp veidu atsi- 
muszo ypatingas paveikslas. 
Idijotįszkas bukumas užleido

Teip, tai buvo tie patis

o giliamo tykumo padangose 
girdėjosi vyturiuko giesme....

Pradėjo eiti.
Onute ėjo pirmutine isz tar

po moterių saująlęs, tvirtu ly
giu žingsniu. Suspaustos jos lu 
pos, neiszleido ne vieno sude
javimo, ne atsidusimo. Jos nu
kankintas veidas apsidengė 
mirtinu baltumu, o giliai indu- 
be akys žiurėjo buku ir gestan- 
cziu žvilgesiu..,.

Platus, didelis

Užpuldincja ir hnt moterių, 
Vakare ejnancziu. 

Viena toki nusudijo, 
Ant keliu menesiu pasodino. 

Žmonis pinigu negali laikyt. 
Turi in banka patalpyt, 
Ba yage vieni nuo kitu, 

Juk vėjo nesugaudysi, 
Vagio nenutversi, 

Nuvažiuoje in kitur, 
Ba pinigu , tun 

' Blogai dedasi terp mus, 
O kas da už keliu metu bus?

Ir greitai neapsimalszys,

Turi in banka patalpyt,

Ir neszdinasi po szimts velniu.

Kad tokius rakalius apvaldys.
• • •

Boba ėjo parsineszt munszai- 
niaus,

O kai ar vienas ja ja neužgaus! 
Bobele pas vaita padavė, 
Sudas, ant 8 menesiu burda

dykai davė.
Cze ir antram teip atsitiko,

Boba ejnant patiko,
i
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Norejo džiažuka szokt, 
Toji pradėjo staugt, 1 

Tai ir po visam
Tegul buna lyg laikui kitam.• * • \ ♦

Daug yra tokiu,

, sanioksz- 
cziantįs vanduo užsivėrė pas
kutiniu ratu ant jos nelaimin
gos galvos.... .

—- iG ADAS t—
KAS NORI RŪKYT

puiku tabaka, tas tegul krei
piasi pas mus.EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST.

Netikusiu niekszu, 
Ka laikraszczius , vagineja. 

Nuo paczto ymineja. 
Kaip toki pagausite,
Nuo paczto ymineja.
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Žandus atmuszkįte,
NEW YORK.ypatingas paveikslas.

savo vieta verksmingam isz- 
gaseziui, o cinizmas — paniu- 
riam užkietėjimui.

Tik vos pora isz apkaltu isz-

veidu. Jie iszejo pirmutiniai, 
w 1 '' * * a « 1 * « > a «. >

puti labiaus pabalę,

Arba pas vaita nutempkite, 
Pusėtinai nubauskite. 

• • ft
Per Kazimierines krikszty- 

nos atsibuvo,

CUNARD
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AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lletuvoą kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
linę. Ndru reikalo lauktie tiems 
kurio turi Cupard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaito. Cuhard tikletai yra geri 
del keliavlo ant laiwu Aquitania, 
Barengaria ir Mauretania. Grci-
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? ežioje. Varszavoje, kur ir atei- 
isz- jtis kitokia ir gyvenimą? links-

mesnierpo teisybei, buvo jis 
Jn įtik “yolnonajomnu,” t>ot tike- 

zborna punktą” pasidarę su-

tremtųjų galvas...
jkalįnjąms

judimas. Pirmiausiai juos per
skyrė in dvi dali: vyrus nuve
di; apkalt, o moteris suvarė in 
rasztynę, kur turėjo būti užra- j • / / > *i ’ n • ' ‘ « a''4

Nedaug ju buvo. Apie sze-
szytos in “kontroliaus” knyga.

szios, ar septynios, visos pare
dytos in pilkus kplejimb kaf-
(tonus įr tokius .pat apdarokus.

Pirmutine, Jruria isį eiles už- 
yasze ih knygas, buvo Blako-

Pirmutine, kuria isz eiles už
« > '> V * «■' * ' *> 'i italai w « l

riute. Paskutiniaiį atitiki] 
i • W . i. MM • i. !. • ; v j Ui /H p 11 *• II .'y J’ Jįkirti

apsupo ir pradęjp tvarkyti in tiktai;’ tartttmj iizČBŽeliš tos s
ja žynaiai sumeji

m 
ĮdbĮ Buvo tai

4 *

t .

jo sąvp -laimes žvaigždei, kuri,
v ’ 1 r , . V? e | r <

kaip iki sziol, visai jam neblo
gai tarnavo.

Czia pat prie Onytės stovėjo
Manka Czerkas, po paskuti-

rode ramesni ir tvirtesni ąnt 
w 14 TT • IF * t • • , • «4 •

I 

lygiu žingsniu, tikru, tik tru
puti labiaus pabalę, negu 
■prięsz tai, kaip ežia juos atva
ro.

Oficierius iszdave paliepi-

Ant kurįu daug sveteliu pri- . 
buvo,buvo,

Gere valgė — ulavojo, 
Szoko ir dainavo.

Terp susirinkusiu atsirado

iriam nuo apsibuvimo pabėgi
mui, vėl pas Bambliene sugau
ta. Ne jure j o jau sąvo rausvos

du narspnai, , 
Kaip po Verdunu dragūnai, 
Pradėjo prie visrT kabyti^,

ma ir pradėjo kalinius statyti 
in kolumnas. v

‘ Tuomet pakilo verksmas ii’ 
vaitojimas tarp tu, ka atėjo 
palydėti ir įnejuoti ka-ąors 
ant kelio.

Arcziausiai męteriu stovė
jo ąpiplyszes varguolis su gir-

akimis. Nuplikus

Su kumsztemis grasytis, 
Teip visi nusikarę,

t.

m ui, vėl pas Bambliene sugau
ta. Neturėjo jau savo rausvos 
szlebes, bei pusiau atsegtos

' įbliuzęs, tik sunku, pilka anda- 
roka ir dideli ^ftęna, po ku
ri uom dingo jos miklus įipipuo 
ir vi? jszsiyysczius krutinę. 
.Gražus jos plaukai, pasiliko ar-

je- ;lihi denge jos kukta, atį<įėpg- virsz kurios ausu kysžojd plito

roką ir dideli kaftona, po ku

Gražus jos plaukai, pasiliko

nębi^ęs^ grą$ft? W
i fl £ ™ w k j

........ c. r . Ei1'V. A -f . ' i Y., i f ' .f fM 1 J ji

I
tuoklio veidu ijr; miglotomis 
akimis. Nuplikus Vjo galva,

o setai pr^iluB.iu plauku, kratė-
"Ž ■ \ . >iui i ’J 1 ■. f / '4. 1 s r'i ' m4 , , ’

cziauais niątlu patarnavimus ant 
pagaules. Del inforpiaciju kreip-w J1» ' 1 * 1'

arba prie musu ofiso.
CPNAHD LINE.

Broadway*
Wew Tort.

kitos prie musu vietinio agento

Duris atydare, 
Ir narsunus lauk iszvare. 

' + ’'Mini' Ii '

Dabar kerszina tiejei kncai, 
Jog del visu atlygis gerai, s

Bet gęriause padary?, 
Kaip apsimalszya, h ** * T i * j •Ba kaip kerszyti i^epalaus, 

Tai pakoezipt gerai gaus, 
Kąujus panpnkys,

t M

Tai pakocziot gerai ganę, 
Kaulus pamaukys, 
Proto iszmokys.

i #



I k A 

tjl' T

ŽINIOS VIETINES.

’Jr?

L į

r*

1

'■ f

f. r<jnb|ag
: * i.

j A
.J n b

’į» į! k. J

L Kv?(

< ■. ( , 
r ' ..

1

1 '"i
l‘

t

4

j

»*
v

i'
< l>.

f

SAULE

i
i" v

1 I

I

I

pripuolaSzia sanvaito
Cz vert is Meto.”
— Szindicn Road ingo ka

sikiu pede.
— Keturiolikos metu Zu

zana, duktė Juozo Vizbaru tu
rėjo suparaliŽavotas kojas nuo 
mažens ir turėjo vaikszczioti 
su pagialba kriukiu. Mergaite 
nuvežė in Methodist ligonbu- 
tia Filadelfijoj, kur daktaras 
J. T. Rugh padaro ant jos pa
sekminga aperacije ir Zuzana 
badai neužilgio pradės vaiksz- 
czioL ko jiai vėlinamo isz szir- 
dies, nes yra gera mergaite.

’ —• Sekanczios permainos 
užėjo

i 4

Sekanczios
Readingo kasiklosia: 

John Yiengst likos perkeltas 
in 'North Mahanoj, Jokūbas 
Hoffman brekerbosds užėmė 
Yiongsto vieta Tunnel Ridge, 
o Roy Boyer apėmė Iloffmano 
vieta.
t Praejta Ketvcrga likos 

atvežtas lavonas Frano Nevu- 
lio, kuris mirė Hamburgo li- 
gonbnteje, pas pus-broli Joną 
ant 531 W. Spruce uly., Velio
nis paliko tris pus-brolius: Mi
kola isz Plymoutho, Petras isz 
Sugar Notch.
Pribuvo isz Lietuvos 
migai. Laidotuves 
Subatos ryta. .

— Jonas Jankauekas, 
“draugiszka 
su I

? Kaznkevicziu kuris gyvena nž- 
pakalije išz. kurio 
krAnjas. Pacziule nuskriausto 
vyro apskundė kaltininku ku
ris-turėjo užmokėt bausme.

f. In du menesius po mirezei 
jojo motinos Kazimieras Ol- 
szewskis, 48 metu amžiaus, ge
rai žinomas kriauezius visiems, 
mirė praėjusia Petnyczia. Ve
lionis sirgo' tik trumpa laika. 
Pribuvo in miestą 24 metai ad- 
g;d isz Lietuvos ir per tiek me
tu gyveno czionais. Paliko dj: 
delinm nuliudimia paezia ir 
tris vaikus, broli Mikola Glen 
Lyon,‘ Pa. Laidotuves atsibus 

su pamaldoms 
F.enkiszkoje bažnyczioje prie 
kurios, prigulėjo.

r^. Po musu aplinkine ir ki
rui* trankosi suvadžiotojas jau
nu mergaieziu kurias prikalbi
na-yažruol i in 
kuriu’padarys ženklyv. 
tamnju ' paveikslu 
Tasąi rakalis daugiaaše kalbi
na atejvin mergaites. H a zl (‘to
no norėjo iszvožt 15 metu mer
gaite kurį apie tai praijesz<‘ pa
lipi jei. Dabar 
trankosi po 
Geriause padarytu

ir Joną mieste. 
22 motai 
atsibuvo

E. Pine u Ii. turėjo 
pasiknlbejima”

Ftarninko ryta

335

kaimvnn

p rasi liejo

Hollywood isz 
as kru- 

aktorkas.

Isz Shenandoah, Pa.
Ash-

... * ■* I" ■ *     I i*l *»■

Nauji Lietuvos 
Paveikslai

rfhfe

ANT PARDAVIMO

kalno 25 Vakario, 
paliko a didžiausiam

t Dienu 29 Vasario, 
lando ligonbutejd^ įniro Miko
la Pctuszka, 209 N. Catharine 
uly,, kuris likos sužeistas lai
ko susitrouJcimo karuku aut 
Gloverso 
Velionis
nuliudimia mylema paezia Je- 
va, sūnūs iV^lfa, Joną, Miko
la, Albina ir Edwarda, kaipo 
dukteria Helena, teipgi du bro 
liūs: Juozą Amorike, Vinca ir 
seseria Mare Adoininienia Lie
tuvoje. Pergyveno Amorike 33 
metus. Laidotuvės atsibuvo 4 
Kovo su bažnytinėms apejgo- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Nubudus 
szirdingas padekavoneš* vi
siems kurie dalybavo laidotu- 

paejo isz Su- 
K irs uos vals- 

cziays, Kolų kaimo. Per dau
geli motu buvo geru skaityto
ju ‘'Kaules 
kola szioi laisvoje žemėtojo, o 
lai Dievas suramina likusia 
szeimynelia.

— Juozais 
nubaustas per 
mokėjimo 50 doleriu bausmes 
už nesi u n t ima savo dukreles
in mokslaine. Norints tėvas isz 
siteisinejo buk dukrolia vare 
in mokslaine bet toji nenorėjo 
ejti, nes veluk dirbti 
inokvtis.
likos nubaustas.

Adomas Znbara, 35 metu 
isz Turkev Kun likos sužeistas 
Gilbertono kasvklosia. Kazi
mieras A va it is isz Heights li
kos sužeistas in galva Ham
mond kasvklosia. Abudu nuvo
žė in Ash lando.ligonbutia.

t Siyges nuo kokio tai lai
ko anglvKasiu dusuliu, Petras 
Januleviczius, 59 metu, mirė 
praejta Ketvergo vakara, Ve
lionis paliko dideltam nuliudi-

szeimyna taideda
padekavonoe

vesią. Velionis 
valku redyboSf

T > . Lai ilsisi a. a. Mi

Jurkonis* likos 
su d a ant už-

no kaip
Law is law ir tėvas

mia tris vaikus: Izabele, Maru 
joną ir Alberta. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta su baž
nytinėms apeigoms liotuvisz- 
koje bažnyczioje.

— Fra na s Pangonis, norė
damas dažinoti savo atėjtc da
vė prisikalliyt clgonkai kuri 
jam žadėjo pasakyti viską kas 
ji pirtikę. Kada čigono Franui

C. G. Lukszio Lietuvoj imti ir 
tik ka isz Lietuvos parvežti.
Nauji indomus judami pa

veikslai. Pirmu kartu rodomi 
Amerikoj. Taip pat bus naujos 
iliustruotos dainos, kurias dai
nuos dainininke isz Lietuvos.

Bus duoxhxmi patarimai no
kintiems keliauti in Lietuva ir 
norintiems parsitraukti savuo
sius isz Lietuvos. Taip pat bus 
rodoma smagi komedija, kuri 
prajuokina sena ir jauna.

Rodys ir aiszkins C. G. Luk- 
szis.

Puikus namas, isz naujo isz- 
taisytas, ant puses loto po No. 
724 E. Centro St. Viskas ka 
geriausiame pamojimo. Savi
ninkas norėtu parduoti lietu
viui. Kreipkitės ant adreso:

539 W. Centre St.
ANT PARDAVIMO

Naujas 8 ruimu namas su vi
sais intaisymnis po No. 319 E. 
Pino St. Galima tuojaus insi- 
kranstyt. Teipgi kitas naujas 
namas prie E. Market St. 
Kreipkitės po E. Pino
St. . ■ ' • (t.f.)

ANT PARDAVIMO

Keturi nauji namai su visais 
intaisyraais, Frackvįlle, Pa. 
Pardidūbs visi ant syk arba po 
viena. Kreipkitės ant adreso.

* A. Yarowski
’ 410 W. Coal St.

(m.28) Shenandoah, Pa.

ANT PARDAVIMO

Frackville
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— Bus rodomi—
. New Philadelphia, Ketverge 

vakaru 13 KoVo, Parapijos sve
tainėje.

Shenandoah, Petnyczios ir 
Subatos vakarais, 14 ir 15 Ko
vo, Now High School Auditor
ium Svetainėje.

Mahanov City,
Kovo, 4 vai. po piet ir 7:30 va
kare, ir Panedelio vakara 17 
Kovo, Parapijos svetainėje, 
skiepo po bažnyczia.

Tamaqua, Utarninko 
ra, 18 Kovo, Odd Fellows Sve
tainėje.

Maizeville, Kotvorgo vakara, 
20 Kovo, Parapijos Svetainėje.

Frackville, Petnyczios vaka
ra, 21 Kovo, Bažnyczioje.

prasidės

Parapijos

vaka-

7 :30Perstai v m a s 
vai. vakare.

Inžanga 35c. Vaikams 15c.

iidinn’
mes .

►

Necklines Ekskurcijos
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PHILADELPHIA
16 Morcziaus - 4 Mojam
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Gori du namai .po No. 332- 

334 West Kailroad plyczios, 
pnrsiduos pigei del gmlto pir
ki ko, nes locnininkas negali už
siimti dažiurejimu namu. Atsi- 
szaukite tnojans po numayiu

335 W,Cėntro idl, 
(t.ni.25) Mnlinnoy Čity, Pa.

ANT PARDAVIMO

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

Ant. Sluzeviczius’'
1115 E. Pino Št., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO 
/ ■ - ■ ■

Barboro szepa (case)-,
karna teipgi in cigaru sztora.

Wni Szukis
903 E. Centro St.

Tin-

* 9

(t.22)
ANT PARDAVIMO OŽKA 

VIETA.

(įpras dub^lpivas namas ant 
k a pi p o Birkbo.ck ir Al vi n uly-

FILIPINIECZIAI ATIDENGĖ LAISVES STOVYLA.
Laike npvaikszcziojiino 25

po Iszpanijos jungo per >Suv. Valst. ant tos atminties liko 
los. Ženklyviausi filipiniecziai dalyvavo atidengime kaipo ir

> metines sukakiuves nuo kada Išlipinai likos paliuosuoti isz 
•s atidengtas stovylas mieste Malo-

I
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Nužemintas karaliszkas arklys.
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GREITA VALTIS, KURI PADARO 60 MYLIU' 
IN VALANDA. ' '

Ant suėmimo visokiu szmugleriu, valdže 
nauja valti pakraszcziuosia Kalifornijos, kuri padaro in va
landa 60 myliu. Nuo josios nepabėgs jok is szmugloris.

S?K. ‘ - X..
v-v 

i* *

K

AiH l «k»
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h

naudoja szita

^^5 Z

Kitados szitas puikus arklys 
traukdavo karaiisžka karieta 
drauge su kitais savo draugais, 
kada angliszkas karalius in kur 
iszvažiuodavo. Bet dabar ark
liukas trauke skudurninko ve
žimą, nes karalius daugiau ne
naudojo karieta tiktai automo
biliu.
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ezip, Freeland, Pa. Namas sto
vi ant? dideĮio ploczio žemes 
ant kurios galima pastatyti du 
dubcltavus ųapuis—viena aut 
kožnos ulyczios. Bus tuszczias 
nuo 15 Kovo 
dienai užimti.
t no jaus pas:

&#*'* iJ

,,-r\ r^<5 >► Xjr
If JAf K

K? \ -
R Mt&ri

T* s‘ vXl

LRyte 
. 1:30 

.-. 1:29 
. . 2:21 
. . 2:28 

2:00 
2:40

?
t? 7

prisznekėjo visokiu nieku, bet 
nesako kad jam puikai iszlrau- 

50 doleriu, 
dingo isz kur atėjo. Franas da
vė žine paiicijei, bet dolerukai 

su burtininko, 
turi užmokėt 

už mokslą iszminties.
Jurgis Luckus, gyvenan

tis Turkey Rud, mire praejta 
Petnyczia. Velionis turėjo 55 
metu, jmliko paezia ir deszimts 
vaiku. Laidotuves atsibus Ket
verge su pamaldoms Lietuvisz- 
koje bažnyczioje.

— Pacziulei Harro Szuka- 
levicziaus, .329 South Main uly. 
nusibodo nevalninkaut namie, 
sukrovė savo drapanas, su- 
jeszkojo paslėptus vyro 200 
doleriu, sodo ant trūkio ir isz- 
piszkejo in Clevalanda, Ohio. 
Vyras alėjas isz darbo nerado 
savo paukszteles

josios dingima, 
iszpiszkejo,

k e isz kiszeniaus

nuszviipo toli
Lcngvatikei vis

tasai Hzetomis Į 
a [įlinki ne. 
mergaites 

idant tykiam rakaliui iszdegin- 
tu karbojium akis. Tokie ižga- 
flhos valkiojosi po visas aplin
kines, prižadėdami mergai tems 
v Mokius darbus ir užsiėmimus, 
bet kada gauna in savo letenas, 
parduoda jais in paleistuviu 
namus arba iszgabena in kita 
sklypą ir apie jojo auka dings
imi visos žinios. Apsisaugoki tęs

musu

I

c Isz
>Shamokin ...
r M t. Carmel . . .
s Ashland •..........
{Girardville ...
<Shenandoah .
S Mahanoy City (Broke $3.25) 
zTaniaaiua (Preke $3,25) .. 3:16 
\ Pribus in Philadelphia .... 6:00

$ Grįžtant speciAlis truinaN* apleis 
’? Philadelphia 7:30 vakare ta pa-' 
S ežia vakara in virsz-ininėtas 
{vijas.

$3,50
?Ant Readingo Geležinkelio

------------------- .. - ■ - - — - - ,____________ _________rr________ - ■' -.. ,.... - -

DUBELTaVAS 
TIKIETAS

i

;ta-

iv galite po tai 
Atsiszaukite 

(f oo 
Otilla Karehner, Executor, 

• 1109 Birk beck St.,
Freeland, Pa. 

arba p^is: M. S,pelUerro, Ad-
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CHAS. 3. PAfcMLEY 
R««l Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo

vokata, ant Centro ulyczios.
- - -■ -^ . . —---i-ir -į--------- ‘ ..-.4 -A . ■-. . .•------------------ --------------------------------

Ant Statę Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.

mergaites ir nesiduokite, prisi- 
kalbyt tokiam avietiniam isz- 
i romui.

Jeigu vagis iszvago 
arielka isz magazinu tai gana 
blogai, bet kas girdėjo idant 
gerą sztopa iszvogt u isz kalė
jimo, bet teip

pavietąvam kalėjime 
Pottayille, isz kurio dingo dvi 
kvortos geros priesz prohibici- 
jos arielkos ir 20 kvortų geros 
džiriukėB. _ Kas jaja paėmė, tai 
l.vg sžiol nedažinota o gal ir 
nedažinos nęs kam toki gera 
dalyką iždavinet svietui! Tąji 
g^ra ąztopa paėmė nuo sahinin 
ko Jurgio Povylaiczio gj^ e- 
nanezio ant Spring ir Railroad 
uly ežiu 
turėjo gera davada, Apskundė 
Povilaiti o 4‘davada” uždaro 
kalėjimo lyg teismui, bet kada 
pareikalavo, * sztopas dingo 
Argi tai po • stebuklas?
g dūkis' kad dažiu reto jaus ka
lėjimo neiszvogta. Norints Po- 
vilaicziui gaila kad tiek gero 

ii f ii m ♦ « s w • •

vagis

atsitiko ir tai
musu

Frackville. Palicije

Da

szrfopo dingo bot džiaugėsi, 
jog steitinei “have nothing on 
rne! Dabar dažinojo kad ka
lėjimo kaliniai iszvoge visa ta

ir pradėjo
tyrinėt apie
Dažinojo in
dftvo žino palicijai m Maczim-

kur

ke kur turėjo persės t ant kito 
(nikio, na ir paukszele likos 
suimta. Szu kale vi ežius biuva- 
žiavo in Mauch Chunk parsi
vežti savo pabėgusia prisiege- 
lia namo. Rožiuke. badai kelia
vo pas gimines in Clevelanda 
ir ketino daugiau nesugryžti. 
Buvo manyta kad pabėgo su 
prielaidiuniii, bet vėliaus pa
sirodė, jog tai neteisingas pas
kalas. ‘

Szukaleviczius turėjo nema
žai darbp pakol prikalbino sa
vo Roželia idant sugryžtu ąa- 
mo, bet Rožele sako, jog negy
vens su juom ir gąąą, o Szona- 
doris jfti teipgi ndbędo ir negy
vens jame. Ar ilgai suszildys 
kojas tai nežino.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN lOLA3 SARGAS“ 

Vigo* vailuillBfo* maldo*, Litaaljo*,

vena su juom ir gąnp, o Szona-

ir t.t« Puikiai apdaryta minluatais 
•kūrinai* apdarais* auksuoti krautai. 
Preka sta prlsiuntimu tiktai $1.50. 

W. D. SOCZKAUSKAS-CO.

Btubaa, mes galimo jumis tarno reikale 
patarnauti Randavojamo namus, 
kolektavojnme randas. > Parūpiname 
risoklus insurincuH ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Market St.
Cite. P».

DA TURIME SZIMTUS PUI
KIU KALENDORIŲ.

I • I

Da turime kelis szimtus sie
niniu kalendorių (keturi kalcn- 
dorei ojna in seta) ant szio 
moto, kuriuos pa rd dosinio po 
viena doleri už t___ ___ T.„
labai puikus kalęndoriai kurie 
privalo rastis kožnam katali- 
kisžkam name/ Katrie kelintu 
turėti titos puikius kalendorius* 
arba' kam kitam nusiunsti do-

seta-. • Yra tai’

vanelia, tegul prisiuncze dole
ri, o mos tuo jaus, iszsiunsime 
ant paduoto adreso.

Ant Republikoniszko Tikieto
Tvircziausia Lietuviszka 

Banka *
Didele kaucija sudėta Valstijos 

Banko Departamento.
Esiu po priežiūra Valstijos, tėip kad 
pinigai sudėti mano Bankoje negali 
pražūti. Priimu pinigus saugiam 
palaikiniul. Siuncziu pinigus in visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
m t at y tams kainoms. ’, Parūpinu Pasz- 
portus keliaujantiems in ; Lietuva 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas:o gau
site teisinga atsukimą. Adresavokitu*

V. LAPINSKAS
- 601 W. Mahanoy Avo.

' Mahanoy City, Pa.
,,,» we, W. W ,<■ ■ I..— .. . ..............

Ant. J. Sakalauskas
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. W. D. Boczkowski Co., 
Mahanoy City, Va.
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SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS 
‘ MARIJOS PANOS.

■>

* ViiuiB ‘ pilnos apraszymas apie ’
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

' r ‘ Paiki knygele. 
, Praka su priaiuntimu tiktai 25c,
<06^ puslapiai

* <

W. b. BOCZKAUSKAS-CO.
A

' 1
4 u >! ■^<1

l Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi
priatato ‘ automobilius visokiem^ 
reikalams. . pb
Parduodu visokius paminklus, didė

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkslto; P O MN INK A tai 
kreipkitės p{is mane, nes asz galiu ju-
mis plfflhu geriaus parduoti negu įeiti.
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Wilsono Stovilas Texas'
. Valstijoje.

Yra tai naujai padirbtas sto- 
vilas buvusio Amerikos Prezi
dento Wilsono kuris nesenai 
pasimirė. Stovilas buvo padir
btas per skulptora 
Coppini New Yorke,
pėdas aulęszczio ir bus pasta
tytas prie Universiteto Texas 
valstijoje.

Pompoo
Yra 9
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ATKASĖ MOZAKINES GRINDIS KARTAGE.
grotas Kuhn Prorok ne- 

senei atkaso Karingo, szitas puikes mozakines
vi.szkam paloviu jo. Grindis yra padirbtos isz mažiuloliu akme-

)

Senoviszku užlieku jeszkotojas 
, szitas puikes grindis seno-

nuku visokio koloro kurios iszrodo kaip puikus divonas.
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KELEIVEI DABAR TRAUKE IN CEYLONA.
Amerikoniuns nubodo Florida, Kaliforuijo ir kitos vietos

» <«*« * ----- .. a. <1 « « k ..k

in kur4tėl^udavo praleist žiema. Dabar keliauna in Europa' o
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