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120 lavonus užgriautu iszimta 
isz kasikiu; 500 vaiku pasi

liko sieratukais.
Castle Gate, Utah.

rzininkai No. 2 kasikiu nesiti
ki ižgaut no viena gyva angle- 
kasi isz skaitlio 173 kurie likos 
užgriautais per eksplozije pra
lyta Snbata. Lyg sziam raszi- 
mui iszimta 120 lavonus nelhi- 
iningu darbininku. Darbinin- 

. kai dirba diena ir naktį su 
vilczia gal pasiseks ižgia’bet 
nors kelis gyvus. Visas m i 'sie
lis baisei nuliudias, 
kožnoje szeirnypoje 
atlankė. Kompanijc daro stei 
gimus aut snszelpimo naszl 
ir 500 sierateliu kurie nok 
tėvu.

Terp pražuvusiu angle k 
randasi ir sekaT'Gnn isz. 
pravardžių m.
keli T m-t r

Moczeka nubausta už kan
kinimu vaiko.

Spooner, Wis. — Aresztavo
ta už iszmetimn septynių metn 
posūni Robertuka laike didelio 
sznlczio, Frediene Ludwig li
kos nubausta ant 50 doleriu ir

— menesius in kalėjimą. Vai
kiukui atszalo 
ir kojos.
d:.įdarai turėjo nupjaut. Už to
ki pasielgimą moezekos tai 
gausme per maža. *<

Ne turi tiesos muszti paezios 
už nukirpima plauku.

“Vyras neturi

1

ausys, rankos 
Viena ranka jr koja

/ ’ew York.
t A os muszti savo paezios, jei-

. ..M 4

pwiiuaczio kiuio

nes konia 
nelaime

" uji davė sau nukirpti pląu- 
pasako sudžo del” t ei p

'o O’Donell, kuris baisai 
i'ke savo prisiegelia. To- 
udže jam sake: “Motoras 
ii yra josios locnastis ir 

:eis daryti kas jai pat in-

uivc nukirpt plaukus 
jausi a mada, o kada 
užtėmi no' tiesiog pa

likt tuno ir baisei mo
li sze. Už tai aplaike 
us in pataisos narna.

.vogt miszauna vyną, 
■s. N. 5’. — Mrs. Maro 
gavosi in
i.jos katalikiszka baž- 
kur

111) VVIIO

ui gerklėje. Nelsoniene 
bausta ant 30 dienu ka- 
’n laika 

i k o*?
giridtmi^

zokristijc

pasiėmė bonka 
idant užgesyt

a

Kompanijo iždą ve apie 30 
thkAtancziu ant Suradimo už- 
griAūto unglckasio, o kompen- 
sejšzion kamisije nenorėjo isz-

I| *•*

mokėt paszialpos likusiai nasz- 
r Ifci pakol nesuras jojo kurni. Po 

užgriutimui , Zelinskio, u„_ 
Uihinkai jeszkojo ji net per du 
mbtūs.

Zelinskio, dar

Valdže uždraudžia Lietuviu 
Atstatymo Bendrovei par

davinėti szerus.
New York, — Supreme 

Court teisėjas Mullan iszdave 
amžina indžiunkszina priesz 
Lietuvos Atstatymo Bendrove 
kuris uždraudžia tai bendrovei 
paiilavineti bile kada daugiau 
szcini. Uždraudimą iszroikala- 
vo District Attorney (tai yra 
Amerikos valdžia) pasire-* 
miant Martin instatymu, ku
ris draudžiu 
guujingus szorus. 
už bendrove buvo
A. B. Strimaitis, kuris paaisz- 
kino, kad Lietuvos ’Atstatymo 
Bendrove tapo suorganizuota 
Delaware valstijoje su kapita
lu vieno milijono dolariu. Ji 
istfpardavo szeru už $423,000, 
bot isz to kapitalo liko tik apie 
$120,000. Kita dalis žlugo, esa, 
nuo pinigu susmukimo Lietu
voje, kur tie pinigai buvo in- 
vestyti. Szorininku butą 6,300 
ir nuo'1919 metu jie nėra gavo 
jokiu‘’dividendu. Pinigai eša 
lAivo investyti su tikslu atsta- 

x tyti; Lietuva in keturias kom
panijas Lietuvoje, 
verte to investmento 
$40,000, boto bendrove turinti 
dūli verta $30,000 namo Baltic 
States Banko, ir. apie $50,000

valdžia)

pardavinėti ap- 
Liudininku 
sekretorius.

4

Dabartine 
esanti

|fc .iMrtM'kį.,,

AMERIKONISZKI LAIVOEIAI ATLANKĖ VIRGIN SALAS.
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Po manevru Panamoje, khriszki lavai. '.šiiMojo*. aid, Virgin
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salu. Laivorlams buvo.duota :<•

ulgalios nuo Anglijos valdžioM

Kunigėlis prigialbejo apgauti
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laisvo ant keliu dienu isz ko 
linksmai pasinaudojo ta laika atlankydami svarbesniam vie
tas ant tos salos. Ta sala priguli prie Amerikos valdžios kuri 
pirko keliolika metu i
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Skupuolis mirė palikdamas 
67,000 dolerius.

North Bradford, Conn. — 
Barker, 87 metu 

surastas so-

Isz Lietuvos.
✓

III

Riauszes bažnyczioje.
* Grabuycziu szventej Karme
litu bažnyczioj “Lenkai” ap
stumdė giedojusius lietuvius ir 

Sekma
dieni gi, 3-H lietuviai nedavė 
gielJoti lenkams. Szie subruzdo 
ir vionaš ju, pa'sivadines ge- 
ležkcliu Valdininku, sziaip isz- 

“mytyėh szaulistau 
in kareiviakau prentko pod e e a a a. «

Lenkai

nedavė jiems giedoti.

si reiszko :

-  r-~ —■ -...'-r—

Cenzūra ir plakimas kalininku 
* Lietuvoje.

Kaunas. — Socialistai inne- 
hzc klausymą ant sejmo kas 
kiszasi cenzūravimo, laikrasz- 
cziu ir plakimo kaliniu kaleji- 
muosia. Prezidentas Galva- 
nauckas ir ministeris viduriniu 
veikalu Žalkauckas, apreiszkc, 
jog cenzūra yra reikalinga ant. 
laikraszczhi ir ne bus prasza- 
linta (o gal bijo, kad ameirikie- 
ežiai nedažinotu tikro padeji-‘*:
m o Lietuvoje
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.įsi
* ytodėl uždaro* 

burnas laikraszcziams — R.) 
Kas kiszasi plakimo kaliniu 
kalcjimuosia, tai apie tai užves 
slieetva.

Socialistai

f

niebo podnicSini.M Žinoma, at
sirado tokiu,- kurie neiszkente 
nesuvaldo tokio narsuolio. Ant 
szv'cntoriaus kilo triukszmas, 
in kuri turėjo insimaiszyti mi
licija. Narsuolis suimtas.

Turint omeny, kad ir Ukmer 
ges plento kulno lenkai taipgi 
demonstravo juo paežiu laiku 
(grabnycziose), 
kadetai yra organizuotas j u 
žygis. Kokiu tikslu tai daro 
“nuskriaustieji” piliecziai, 
sziuo tarpu dar neaiszku; gali
ma

Ml,

šukele dideli 
trįukszma ir turėjo viena isz- 
incsti laukan.

Uždarinėja mokyklas.
Vilnius. Varnloniu valšeziuj 

uždąrx*ta 6 lietuviu mokyklos 
ir Kabeliu parap., Gardino ap
skrity— 5 mokyklos, be 4 už
daro policija, reikalaujant mo
kyklų inspektoriams, nes len
ku mokytojui ir mokyklos ne
sugeba su lietuviszkomis isz- 
laikyt konkurencijos.

Pabėgo jaunikis.
Rokiszkis (‘Vienybes” kor’. 

— I. Alekseviczius atvažiavęs 
isz Kauno nupirko saVo numy
lėtinei žiedus, drabužius, su
pirko vaiszes del vestuvių, su
kvietė visa svetija atsikvietė

1

Moteres plėperiavo per telefo
ną, namas sudege.

Antigo, Mich. — Dvi kūmu
tes kalbėjosi per telefoną gana gas Mikalojus Podieski, popas 
ilgai, todėl ugnagesiai negalė
jo būti iszszauįdi gesinti narna ren, Ohio, likos arcsztavotas 

•ganę, nes negalėjo .už 
gauti telefoną, per moterių ple- 
periavima. Kada pabaiga kal
bėti, jau buvę užvelti szankti 
ugnagesius, nes namas sudege 
iyg pamatu. Dabar locnininkns 
namo sknndžc motores už pa
daryta blccĮe 
per ilgai.

Sukapojo vyra kirviu kad 
lakstė,su kitoms.

“Susimįlk ant 
turėjau teip 

norints ji labai mylo-

savo parapijonus.
Youngstown, Ohio. — Kuni-

galima spėti,
'teJ

liai’rišo nas 
skupudlius, likos 
noje bakūžėlėje negyvas. Visi 
laike $enuka už labai varginga 

ir niekas 
idant turėtu skatiką 
szios. Bet kada gimines pradė
jo tyrinėt, persitikrino buk se- 
iiuka^ turėjo bankosia 67 tuks- 
tanezius doleriu, 
si savi no.
Sužeido jam szirdi, turėjo už

mokėt 11,125 dolerius.
Madison, Wis. — Argi kas 

i turėtu 
vvrui už sužeista *

nedalai ko duoto
i * a « > 8 4

ruąiszkos parapijos isz War-* • piliccziai

žmogų nesitikėjo
prie du-

kuriuos pri-

Hary M oi nes

: ir kad- kalbėjosi

ftik spėlioti. Viena tik aisz- 
ku: pikiai lojalumo principus 
galima taikinti tik visai kul
tūringiems, kurio invertina ta 
lojalumą ir laisve bei lygybe. 
Kas lieczia priemones kurias 
atsieina panaudoti valdant 
barbarus, gali,būti skirtumu 
bet visgi aiszku, 
t i juos reikia. ,

Triukszmingos vestuves.
Ulytele, Rėkiszkio valscz. — 

Szianio kaupę 27 d. Sausio aU 
sibuvo gana triukšzmingos U. 
Kliszaitos vestuves.* Girtn ne
buvo, iszskiriant' inteligentus, 
nes inteligentijos buvo apie 20 
ir beveik kiekvienas su savim 
atsivežė po trejetą buteliu ko- 
niako. Inteligęntija buvo isz 
Rokiszkio valdininku ir ves
tuvėse turėjo (jįdėshc pagarba 
negu sc(dięczįai. Kai žinoma 
musu valdininkai moka snapa 
augsztyn riesti, tai su jais bi
le kaip neapsieisi. Reikėjo pa-

ėmimą dalybų sm Juliu 
Arnstein ir Charles Drucker 
ant apgaudinėjimo savo para
pijom! Jono Lucky ir savo 
szvogerio Mikolo Kazmerczyk 
ant $48,000. Apgavikai negalė
dami apgaudinėti žmonių pa
tys, prikalbino popa idant in
kai botu žinoniin pirkti apga- 
vingu szeru ir kitokiu dalyku, 
už kn popas aplaikydąvo nuo 
juju gera . procentą. Podieski 
likos pastatytas .po ,2000 dole
riu kaucijos. ■ • r

Nelaba motįiĮa^,^"..
Lako Atllls, IV is. — Palicije 

rado naujei gimusi kūdiki na
me Edwardo Kortenbcck, ne
gyva, 
buvo’nutrauktas o 
iszplesztas isz burneles. Molina 
kūdikio Selma Kottcr, 23 me
tu, likos aresztavota, bet pra
varde levo palicijei neiszdave. 
Dabar bus teista už žudinsta.

Užtrucino kaimynui 250 visztu.
Juozas 

Stepanski likos , nubaustas 
Pottsvilles ęude ant 60 dienu 
in kalėjimą ir užmokėjimo 
szimta doleriu bausmes už nu- 
trucinima 250 visztu savo kai
mynui. Stepanski liudijo buk 
visztos jam sunaikindavo užsė
ta darželi ir todėl buvo pris
pirtas juju apsiginti.

1

kad valdy-

l«llh

savo tevus isz Latvi jos. Bet ta 
nakti priesz szliųba-pabėgo pa
likdamas ,sukviestus .sveczįus 
ir dovanodamas' iaalaidn ąpiė 
300. litiL
niekas nežino,, bet si>ejat buk 
dėlto, kad Vienas švętis iszsiia- 
res buk ji turinti mylima, iik 
neturtingą. Taigi gėrai padare 
iszsižadėdama s 300 litu, bet 
nesutvėrė nelaimingos szeimy- 
nos. Juk vienam pažadėti ku
lia, o kitam duszia, tai sutverti 
pragara.

Kova su pleszikais.
Tclsziai. — Sziomis dieno

mis Telsziu apskr. miszke in- 
vyko kova tarp. milicijos ir 
plesziku. Kovoj trys pleszikai 
nukauti, o

/
dvieju parų girdėjo idant mergina \tNew York, i— 

manės, šildžiau 
padaryt, i 
jau,.bot .jisai "lakstė*SU kitoms 
moterimis ir turėjau ji apmal- 
szyt.”

Teip kalbėjo 39 motu Edita 
Gluckman, kuri .likos areszta- 
vota už sukapojima su kirviu 
savo vyra Szimueliu, kuri nu

ca tris 
ortus už ~
Iszmefe motina su kūdikiu

< ant szalczio1 ”
Pryor, Okla. -^-Bill Van Du- 

sen likos arcsztavotas už isz- 
metima isz namo ant didelio 
szalezio savo brolienių su mažu 
kūdikiu, kuris nuo szalezio mi
ro. Dabar Dusen turės atsaky- 

gal tenai-, 
locnininkns 

stabu iszmeta žmonisvrtnt. lau
ko ir isz to mirtų, tai yra bau- 
džemas až žudinsta.

Isz kožno 437 anglekasiu 
vienas pražuvo.

/Yltoona, Pa. — Vienas ang- 
lekasis isz kožno 437 darbiniu-• • *
k u, pražuvo dcszimtam distrik- 
te praejta meta pagal raparta 
kasykla inspektoriaus Wil- 
lianisa. Dcszimts anglekasiu li
kos užmuszta kurie palkio sep- 
lynes paezes su 
Anglių iszdirbta tame 
3,230,596 tonu. Yra tai ininksz- 
tu anglių kasyklos.

Pati sapnavo kur dingo 
pinigai.

Winchester, Pa.
Popo, farmeris pamote rnasz- 
nelia su 117 dolereis laike pir
kimo namo. Norints visur jesz
kojo bet pinigu nesurado. Ana 
vakara jojo pati sapnavo apie 
pamestus pinigus ir mate sap
ne kur pinigai randasi. Apie 
tai pasako savo vyrui,.kuris 
iszjuoke motoro, bet ai< mote
res prispyrimo idant ejtu in 
laja vieta ir jeszkotu, ant galo 
nuėjo. Po trumpam jeszkojimui 
pinigus surado tojo vietoje, kęr 
motore mąte sapne. Už tai Popo 
pirko savo ’ paeziulci nauja 
skrybėlių ir daugiau nciszjūo- 
kines savo pacziųles, jog tiki in 
sapnus. ■ . •
Pavogė kunigo automobiliu.
McAdoo, Pa. Kacją Slavo

ku kunigas Kovai pribuvo isz 
Coatosvilles atlankyti savo pa
žystamus czionais, vagys pavo
gė jojo puiku Buick automobi
liu. Numaris laisnn yra 186-465 
o inžino numaris 1118948. Jei
gu jums kas x pasiūlytu pirkti 
automobiliu su tais u uratais

4.

r. ’ *
KF-*

n.
o užužmokėti

szir.di, jeigu
žodžio pasihkti -jojo paezia. 
Bet 1‘armoris William Thielke, 
31 metu aplaikę nuo sayokmy-

T y

lemos 11,125 dolerius. Willia- 
savo myleina 
už nedalaikv- 

jog t e kės už

♦

Lako Atills, AVis. niekas nežino,, bot spėja, buk

buk ji turinti mylima, iik

y|

Ii

ti už žudinsta nes pa 
tines t lesa.s jeigu

12 sierateleis. 
mete

Jurgis

turinti pinigu minėtame ban
ke. .Bendrove esa ant metu isz 
savo investmentu ir nuosavy- 
biu gannanti $8,000, o ekspen- 
su turinti $7,000.

■ ; . M Mb A n" į ' “ 'i4 11- i k »

Kūdikis 19 svaru sunkumo.
t Newton, N. J. — Pacziule 
Williamo Henton, pagimdė kū
diki kuris svero devyniolika 

tšvaru. Yra tai snnkiauses kudi- 
..kili viauBwalsti jut "Mitina- ” i r 
ilmdikiA sveilrL

, Newton, N. J. —

. ikudikia sveiki.
** <1-4 ■ '

t . • ■
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I

ttfj duokite žino pąlięijeį;
lt J 3 ' i, ’ . S''
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namo per

nias apskundė 
Mabele Natwig 
ma duoto žodžio 
jo, davė jai nuolatos pinigu 
ant visokiu pirkiniu ir visokes 
branges dovanas, bot Mabclei 
nubodo Williamas ir isztckojo 
už kito vyro. Sudas pripažino 
nuskriaustam jaunikiui laja 
suma o Mabelo turėjo užmokėt.
20 metu uždaryta paikszu na

mo neteisingai.
Fond du Ijic, Wis. — Emili

ja Sc.hoular buvo uždaryta no-; 
teisingai paiksz,u
dvideszimts metu, aplaike ana 
diena liuosybia per paliepimu 
sūdo. Motore patalpino paikszu 
namp nevos už tai kad j i ji buvo 
tosios nuomones kad ja ja vyras 
stengėsi nužudyt. Kamisije ku
ri tyrinėjo motoras protą, liu
dijo kad jiji tureja sveika pro
tą ir niekados nc-‘buvo silpno 
proto. Vyras todėl ja ja patal
pino te.nais, dant iszgauti isz 
josios visa turtą ir kad galėtu 
gyventi maldei su savo myle- 
iha. Dabar viskas iszejo in vir- 
szii. Vyras turėjo sugrąžyti vi
sa turtą nuskriaustai ir likos 
uždarytas in kalėjimu ant pen
kių motu. Motoro aplaike nuo 
jojo persiskyrimu.
132,000 senmergių jeszko vyru.

Sacramento, Calif. —

žudė po szeimyniszkam bar
niui. Porele buvo vedus per 14 
metu. Motoro prigialbejo dar
be savo vyrui visame pakol da- 
sidirbo turtelio. Vyras,vietojo 
būti dėkingas savo mOtorei už 
pagialba, 
su kitoms moterimis ir.sutorsz- 
toms balandėlėms, mažai būda
mas namie. Edith mylėjo savo 
vyra, norints tasai buvo di
džiausiu paleistuviu, bet nega
lėdama nukensti ilgiaus, pasze- 
lume pagriebė kirvi, trenkė 
jam in galvą o kada tasai su
krito ant grindų pradėjo ji ka
pot kaip koki szinota mėsos.

Teismas da nepasibaigė ir 
nežino kaip iszcjs.

Mote 1923 pastatyta 2884 
1 maldnamiu.

New Yorl^ — Tikejimiszkąs 
suraszas 1923 meto parodo buk 
Ameriko randasi 45,437,366 
žmonių kurie lankosi in bažny-

tai pradėjo lakstyt

czes, 206,848 kunigu ir 237,404 
maldnamiu.' Kataliku randasi 
daugiause, 
žydu 357,135

ba net 15,655,260, 
, japonu 5,639, 

•babtistu 8,237,021, metodistu 
8,622,836, luteromv 2,465,841 
presbiterijonu 2,402,557, '

kurio žemutinis žandas 
liežuvėlis

Pine Grove, Pa.
likos

Arszesni’už gyvulius.
-- - - TrV8 

maži vaikai likos patalpyti in 
prieglauda del vaiku, o jūju 
vyresne sesute guli Nantijco 
ligonbutoje su subjaurytu vei
du ant viso gyvenimo, kuri su- 
žeido motina su pokeriu.

"*!*■ *

Wilkey Bagte, Pa. —

Vaiku motina ir tėvas Jur
gis Vaszko isz Warrior Run,

300 litu, bet

garbos, reikėjo skanumynu, 
reikėjo ir puikesniu indu, o 
pas sodieczius to hera, turėjo 
skolinti. Bot pasibaigus vestu
vėms, pasigenda indu vertes 
J.00 litu, p valgiu ne trupiiielio, 
viską apvalge vestuyninkai.
Boikotu jau mums suprasti, ne
kelti triukszmingu vestuvių, o
sodiėcziams, paprastai sakant
mužikams, neverta susidėti su 
ponais.

Aresztavojo milicijanta.
Palangos Policijos

įlinkas Bupkus
virszi- 

(B. Mažeikų 
apskr. milicijos vadas) del uo- 

žmoniu . gatvėj, 
- perkeltas in

Skudda; be to gavo 7 d. aresz- 
to. • ‘ v

kalbinejimo 
prisigerus

I|H

keletas sužeista. 
Plesziku adai: Norskis, Sikor
skis ir Bartkus,nulaikyti' ir pa 
sodinti Telsziu Apygardas ka-
_ - - ____ * - • • ♦ K. Alejiman. Tardymo prisipažino, 
jog jie apiplesze Kurszenu baž- 
nyezia. Tardymas tęsiasi.

X .......................... .U, ......................... .........

PASKUTINI TELEGRAMAI.
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naciniam valstije Kalifornijoi 
randasi 132 tukstanezei sen
mergių, kuros geistu apsivesti. 
Daugeli isz t uju senmergių tu
ri gana didelius turtus, bet vy
rai isz tolo sžalinasi nuo juju.

Perspėjo savo mirti.
Mount Carmel, Pa. — “ 

kelei, prisiartina mano pasku-, 
tino valanda, mirsiu už valah-

Tcip kalbėjo in savo 
vaikus Joniene Jonecki, 64 mq- 
tu amžiaus, kada visi sėdėjo 
aplink stalu. In kolos minutas 
po tam senute sugriuvo ir dau
giau ne^i^olo^ Velione paliko 

inkstu ligos. . .
’ ii

luteroniv
2,402,557 

kopolu 1,140,076.
Kas per daug, tai szelauk.
Sah Francisco, Calif. — fiu- 

ti suplaktu per užvydusia pa- 
ezia namie tai puse bėdos ir da 
galima užslėpt sarmata ir nu
žeminimą, bet gauti

opiš-

gis Vaszko isz Warrior Run 
už toki Įielaba pasielgimą su 
savo vaikais, likos uždaryti 
pavietavam kalėjime ant sze- 
sziu iriėhosiū. Tėvai nuolatos 
buvo girti ir vare jnunszaino.

Now Ykh'k. — Juoziene For- 
goriene isz Carona, likos apsu- 
dintfi ant trijfi menesiu įn ka
lėjimą už apdeginima su inkai- 
tusia goležia 7 ir 9 metu savo 
podukros. -*

sziu įdėliosiu.

Vai-

deles.”

didelio, ‘ •sžoimyna;
... . f

*■ y ’ į. ■

mirė nito.
■HT ■’•a

dint|i ant trijų menesiu įn ka-

pleszikas. 
pilieti

nepasakyti

žeminimą, bet gauti in kaili 
ant ulyczios nuo paezios, prie 
daugelio žmonių, tai . jau už 
daug žmogui. Ralph A. Post 
turėjo,, szi atsitikima ana die
na ir todėl inneszo skurtda ant
persiskyrimo nuo savo prisio- 
geles. Post’iene teip yra užvy-

Lenkai ginkluojosi.
. r <rU—

‘ ” i !a

Warszawa. — Lenkiszkas 
sejmas,  i perleido bila kuris pri- 
vereze į ’ ..
kariuomenoje ant dvieju metu. 
Socialistai karsztai pasiprie- 
sziiio tam užmanymui. Studen-

Lenkiszk

priverstiną thrnaviina

d i savo vyrui, jog kur dirbo o 
fen radosi l^okia mergina, tai 

’ dirbtuve sukelti’ 
pekla. Vytas turėdavo pamest H 11 1 i >. JiKb A

. 1 1 w-> I. -4mA .

atojdavo iii

kelis gorus ddrbūs isz 
žastiesz. .

tai užbaigia ougsztesncs moks
linęs .tarnaus tiktai asztuonio- 
lika numosiu.

Lenkai i
įįinklh ir amuniciją pasireng
dami ant kares. - * *

supirkinėjį.. daug

K

Drąsus pleszikas
Vieszkeliu, Kaunas. — Ra

seiniai, < Sausio 14 d. važiavo 
du ūkininku in Kauna. Jiems 
važiuojant tarp Manukunu ir 
Girkalnio prietema pastojo ke
lia apsiginklavęs
Važiuojanti pirmutini 
jis iszkrate. Pinigu nerado. Ap 
žiurėjas jo arkli sake, kad jis 
niekai esąs ir pavaro Raseinių 
link, bet ingrasc
nieko milicijai. Pilieti Sliaža, 
važiuojanti paskui liepe iszlipt 
laukojo arkliai buvo geri, to
dėl insedes in szlujukus ir nu
lėkė Kaimo link. Szliažas pasi
liko bestoyis ant vieszkelio lyg 
apsvaigęs.

Suspendavo džekona.
Vilnius. Vilniaus Vyskupas 

noris palikti lenku ėiispcnduo-
toji džekona Petram gyvenan
ti Szvenczionyse — ir, pavesti
jam rūpintis Lietuviu mokyk
lomis.

Wilkes Barre, Pa. — Su- 
virszuni 8500 anglckasiu susto
jo dirbti kol iosia kasyklosia isz 
visokiu priežaseziu keliosia ku- 
syklosia.

§ Linden, N. Y. — Trys ypa- 
tos likos surastos nužudytos 
namo kuri žadintojas po tam 
uždegė narna, kaimynai už
gesino ir surado lavonus.

§ Shenandoah, Pa. — Stei- 
krajįa Ickoviczo 

hotblije paimdami daugiau 
kaip szimta galonu visokio gc- 
rymo.

§ Nanticoke, Pa. — Keturi 
anglekasei likos pagautais per 
eksplozije gazo u 
kasykĮosia. Du lavonus jau at
rado. , .

§ Minersville, Pa. — Anta
nas Locki mirė nuo aplaikytu 
apdeginau Phoenix Park kasy- 
klosiu.

§ Jessup, Pa.1 — Ugnis su
naikino Slavoku kataliku Szv. 
Mikolo bažnyczia, padarydama 
bledes ant $25,000. • '

tinei padare J 
paimdami daugiau

len Coal Co.

§ Detroit, Mieli. — 
Graikiszkos restauracijos tru
ko bomba kuri snžeido 30.žmo
nių kaipo suardė* naina.v Bam
ba numėto priesžbnnkai.bizni- 
JO’ _____
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Už deszimts metu

KAS GIRDĖT
i

Europoje
vela ketina prasidėt kruvinas 
szokis ir tai da baisesnis ne 
kaip paskutine kare buvo. — 
Teip sako garsus ra^ztininkas 
Shaw Desmond, kuris radusi 
Europoje kelis metus. Sako ji
sai, buk sziandieninei europi
nei diplomatai savo sklypus 
teip inklampino in politika, jog 
be naujos kares Europa ncap- 
siejs. Visos vieszpatystes gink; 
hiojesi pasiutiszkai, vietojo 
prigialbet savo padonams. Tas 
parodo, jog vela prasidės sker
dime nekaltu žmonių ir karei
viu.

» , iii II I —.11 IBW

Episkopolu kunigas George 
Krantz, Pittsburge,

( Gavėnia
Argi nebutu geriau visai pra- 

szalyt Gavėnia o in josios vieta 
investi ka tokio linksmesnio 
ant atminties Kanczios Jezuso, 
kuri mums daugiau atnesztu 
naudos. Kaipgi mes galimo isz- 
tikruju gailėtis 
zaus.’ Jeigu Jisai 
mirė ant kryžiaus tai privalo
me atminti Jojo kanezes, nes 
jeigu Jezusas mirė 
vilties iszganymo 
viskas dingo beviltingai. 
jeigu Jezusas prisikėlė isz nu
mirusiu ir sėdi ant deszines 
prie savo Tėvo, tai ka ženklina 
tasai gailestis ir aszaros? Pri
valome isz to džiaugtis o nebū
ti nuliudia.”

Kaip mieli skaitytojai 
maustys taji iszaiszkinima tojo 
dvasiszkojo!

mokslo apie
4 4

laike pa
sakė:

už kaneze Je- 
isztikruju

be jokios 
svieto, tai 

Bet

ap-

Lietuvos laikraszcziuosia pa
sirodė sekantis hymnas, kuri 
dainuoja nauji “patriotai,” 
nauja “

- Dainelių perspaudinom isz 
Vienvbes” •r

“patriotai, 
internacionale” kalba.

* k 
kaneziai:

o kuri skamba se-

Pod nieboui eholodnym tėvynė, 
Gdie viodrami chleščet deg- 

t ine,
Gdie — tancujut suktini, 
Tam rusk omu b ra t u gerai. 
Chot viek t y v tėvynė probu- 

dieš
Po ruski kalbėt nezabudieš 
Ir diclai karjeru skubiai, 
Viskas po djablu ejna niekai. 
J vsiudu gdie pribylno veikt i, 
Ctob pomošč tėvynei suteikti 
Ir pusgalvius vdovol iškeikti 
Loptialuiki vy amžinai.
Nas zdies veličajut vsie 4 4

)

po
nas’ *

Gniot strėnas lietuviszkas Jo
nas

(J m}’ tolko kušajom duonos... 
Nu, etož, vied my zdies laiki

nai.

Tak bylo i budėt v tėvynė, 
Kol viodrami clcščt degtine, 
Kol — tancujut suktini, 
Tam bylo i budėt gerai.

Berline ejna akyvas teismas 
ant persiskyrimo nuo savo pa
ežius fabrikanto Frydriko Ba- 
nera, 76 metu amžiaus. Pracjta 
sanvaitia turtingas fabrikan
tas apvaiksztinejo sukaktuves 
savo 50 metu apsivedimo arba 
“auksine Veselka,” ant ku
rios dalvbavo 
anuku ir praanuku.

Terp pakviestu sveteliu ra
dosi 4.3 metu naszle Elsa Bot
cher. Senukas iszajszkino prie 
sveteliu buk naszlele yra daug 
patogesne ne kaip jojo sudžiū
vusi 70 metu paeziulo. O kad 
naszle pradėjo ryti scile ųnt di
delio turto dieduko, pasiutisz
kai in ja ja iuyimylejo, u in san- 
vaite po apvaikszcziojimul Ba- 
ner apreiszke savo paeziulei: 
“Daugiau tavęs nemyliu, pusi- 
jeszkok sau kita, nes asz su ta
vim persiskyrsiu.”

Ant tokio apreiszkimo savo 
“diedo” paeziule pavadino ji 
“senu asilu” ir sužcįdo ji su 
bliuklu. .

NepagitilĮjcjo prųszymai vair

Veselka,” 
daug giminiu,

k u ir gauk u sęnis užsispyrė ir 
ganu.
vendanuuĮ pi# putoki 
Ehą, kiffi prądpjp i 
rūpintis apie ji.

pra

narna, apsigy- 
tųgia naszlią 

ipeiliągaį 
/

.n*

AMUNDSONO DU ŽIEMIU POLIAUS AVIATORIAI.
Ainundsonas

SAULE
i ? - i,,, • !, > r- 4 .' 1 i!'uh i .i/4

Pra nes zimai Vidaus 
Departamento.

..........-M.......

Pran(?szimai gjaunftmi Vi
daus Departamente nuo kasyk
lų prižį'ui’ctoju inairiosc Vals
tybėse, pnro/do, kad 2,

Ih

,1
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Koki, Gydytoja B
Szaukti? •Szaukti?

iszke-Kada jeszkotojas kieminio Poliaus
liaus in žiemius, pasiims hu savim Dnvitlsona ir Hammeri, du 
gerus aviatorius, kurie iszleks juszkot i poliaus. Orine kelione 
atsibus isz Spitsbergeno.

X .t u

gaunhmi Vi- Dr. P. 13. Brooks, New Yor-

Sudas nesutiko ant persky
rimo Baner nuo pa.czios kad ji 

senu asilu” ir su
žeidė, po pergyvenimui drau
ge 5(1 metu. Dabar 
las”
erčiausia suda.

Žinios isz Lietuvos.
pavadino 4 4

4 4

užvedė teismą
senas asi- 
in augsz-

Kaip prigaudinejami norintie
ji važiuot Amerikon.

surado lavona 
su skylėms 

parodo,
krauju isz

buk žu-

Ant kranto upes Ebro, Sara
gosoje, žmonis 
mažos mergaites 
kakle, kurios 
d i n to jas i szez i u 1 be
savo aukos. Mynios žmonių da
ginio apie tai subėgo isz 
szaliu geisdami dagirsti dau
giau apie taja žmlinsla.

Jau nuo keliu metu Sarago
soje tankui surasdavo lavonus 
su skylėms ant kaklo isz kuriu 
iszcziulbdavo krauja. Pagal 
palicijos virszininka lai nuo se
nei nekuriosia dalysią Iszpani- 
jos, nekurio tiki, jog įszcziulbi- 
mas kraujo isz žmogaus 
nekurias ligas, nes
yra dideli lengvaiikei ir tiki in 
visokius burtus ir užžadus.

»■■■■ ' ■' »'

Sziadien Wasliingtone 
“tyrinėjimu

VISU

gydo 
Iszpanai

yra 
daugiau visokiu “tyrinėjimu” 
ne kaip kada buvo nuo uždėji
mo szios laisves republikos. O 
gal politikieriai turi už daug 
laisves, todėl ir graftuoje dau
giau.

Kas isz 
“slięctvu” 
baudžemi tik visados visokios 
szunybes yra uždengtos su pa- 
gialba augsztcsniu 
ku!

tu tyrinėjimu ir 
kad vagei ne buna

virszxmn-

...... -.H

Aplaikemc No. 58 “ 
jubilejini numeri kurios

Naujie-
nu ’ ’ 
apvaiksztinejd deszimts metu 
sukaktuvių uždėjimo dienrasz- 
czio “Naujienos.”

’Jubilejinis numurus 
da isz 45 puslapiu,

suside- 
kuriame 

randasi daug svarbiu apraszy- 
mu ir 1.1.

i Vėlinamo “Naujienoms 
iiuogeriausįos kloties 
pagjwenimo snukiam darbe 
nes iszleidimas 
dienraszczio yra labai sunkus 
ir atsakomybe milžiniszka.

Kongratulacije visam szta- 
dienraszczio p t

’ ’ ka-
ir ilgo

y

lietu viszko

bu i 
noms!

4 4 Naujie-

I
♦ 
»

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokame 3-czin procentą ant* 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie justi pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banku;
Liepos. Mes norim kad ir jus 

nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W» BARLOW, Vicė-Prez.

Įjos. E. FERGUSON, Kaperius.
; • * i > i t

♦ 
♦ 
♦

SKAITYKITE SAULE,
' 'i, " 4 9

Kauno 
Raseinių:

metais
Kauno Apygi
šeiniuose nubaudė Juozą Rak- 

trejais metais sunkiųjų 
darbu kalėjimo už apgaudinė
jimą piliecziu. Aplinkybes to
kios:

1923 metu V ašara

1924

szti

4 » Lietuvai I) raszo isz

Vasario 4 d. 
irdos Teismas Ra

ui važia
vusi Kaunan Petronėle Batvi
ny to norėjo pasimatyti su A- 
morikos konsulu, 
važiuoti Amerikon, 
šulo Imto
“žvaigždėmis 
rojle —

noredama 
Prie kon- 

ji suliko žmogų su 
” (Teisme pasi-

muitininka su unifor
ma). Paklaususi, kur galima 
matyti konsulą ir papasakoti, 
kad norinti keliauti Amerikon 
gavo 
Z4A

pat iri i isz 
žmogaus, 
padėjėjas ir ja priimti 

bet reike-

žvaigždėto 
kad jis esąs konsulo 

galis 
važiuoti Amerikon, 
šia sumokėti tuo tarpu 50 do
leriu. Besikalbėdami jie prie

kiu* Batvinvte 
padėjėjui 

Likusius ketino 
Parvažiavusi 

Bat viny te pasipasakojo

jo Kanu gatve, 
sumokėjo konsulo 
dali pinigu. 1 
tuojau atvežti, 
namo, 
savo draugėms apie tai, kad ji 
tuojaus važiuosianti Ameri
kon. Antra karta kada Batvi- 
nyte važiavo Kaunan, prie jos 
prisidėjo dar Rože ir Marcele 
Ambrazaitytės, Marijona Ku- 
czkyte ir Petronėlė Eituczyte. 
Kiekviena karta, kaip jos nu
važiuodavo Kaiman, jos susi
tikdavo “konsulo 
paskirtoj vietoj, ir jis tuo bu
du iszviliojo 
“emigraneziu” 
ežiu litu ir doleriu, 
gu budu ketinilamas 
jas Amerikon
ten joms duoti pinigu. Supra
tus aferisto apgaudinėjimu, 
buvo praneszta policijai ir vi
sas dalykas pakliuvo teisman. 
Žvaigždėtas konsulo padėjė
jas pasirodė buvęs Kazys Rak- 
sztys, jaunas aferistas, tarna
vęs Kauno Centralineje Muiti
nėje.

Szis atsitikimas duoda pro
gos pastebėti, kaip Lietuvos so 
džiaus tamsesni gyventojai, at 
vyko su reikalais in didesni 
miestą esti apgaudinėjami 
aferistu.

Žvaigždėtas

■esti

padėjėja”

isz nelaimingu 
keletą tukstau 

apgaulin- 
n u Vežti

pirma klase ir

Arklys nukando karvei 
liežuvi.

Abeliai. Sz. M. Sausio 21 d. 
Abeliuose pas ūkininką Pitre- 
na buvo toks atsitikiųias. Vie
nume tvarte buvo laikomi ark
lys ir karve. Juodu skyrė gana 
tanki butu tvora. Tik gręta 
arklio.ėdžių buvo kokiu*8-10 
centimetru plyszys. Arklinį at 
ucėzU ^ienų. Jo pakero ir kar 
ve. Išzkiszo liežuvi per pįyszi 
ir siekia szienų.. Tik krunvst

r * r k T k 1 '' ?! '' /1

arklys už galo lie^iyio ir ųu-
do. Karve reikėjo papjaut, o 

o atkafefiis liežuvio galas indo,
- **: F ■ f* ■F i .

kando,,Karve reikėjo papjąut

tas įn spirito feoųkųtę.

tybese, pnrold.o, kad 2,452 žmo
nių buvo nelaiminguose Jung
tinu Valstybių kasyklose 1923 • « * "k
motais. Isz sziu nelaimiu, 2, 
249 buvo po žeme, 46 keltuvuo
se, ir 157. apylinkėje, (szkasta 
641,476,000 tonu augliu; taigi 

3,82 nuoszimtis 
vienam milijonui tonu, sulygi
nus su 4,15 
metais.

Szuos nelaimiu sumažinimas 
asztuonįas nuoszinicziais kiek
vienam niilįjonu 
gus iszgelbojimui

nelaimiu buvo

nnoszimcziu 1922

tonu yra Iv- 
21t0 gyvas- 

cziu, priparodo Kasyklų Biu
ras, kitaip sakant, jeigu nelai- 
niiu skaitlius 1922 metais butu 
užsitęsęs pereitais metais, ne
tekusiųjų gyvasties skaiezius 
butu buvęs 210 daugiau nei 
kad buvo 1923 metais.

Netik kad nelaimiu skait
lius sumažintas bet kiekvienas 
isz svarbiausiu uclaiąiiu pric- 
žaseziu sumažėjo, 
lobu ir anglių, 
šiai yra priežastimi beveik pu
ses mireziu, buvo priežastimi 
1,158 nelaimiu 1923 metais, ku 
ris parodo 1.81 niioszimcziu mi 
lijonni tonu, 
90 už 1922

Užvirtimas 
kuris daugia.il-

<

tu

sulyginus su 1.- 
metus. Gabenimas 

<«. r 

anglių po žeme paprastai yra 
priežastimi apie 18 nnoszim- 
ziu visu nelaimiu, ir 192.3 mc- 

praneszimai parodo, kad
41.3 mireziu buvo isz tos prįc- 
žasties, parodant 
szimeziu milijonui tonu 
ginus su 0.72 už 1922 metus. 
Gazo ir dulkiu ekspliodavimas 
užmusze 372, kuriu nelaimiu 
nuoszimtis buvo 0.58, sulygi
nus su 0.65 1922 metus. Elek
tra užmusze 75 žmones, ir tu 
nelaimiu nuoszimtis milijonui 
tonu puvo 0. 12 sulyginus su 
0.16 už metus priesz tai. Para- 

ekspHoduojama 
priežastis 114

0.64 nųo-
, srtly-

l72,

kitas
buvo

, nuoszimtis kuriu bu-

kas ir
modega.
mireziu,
vo 0.18 ant kiekvieno milijono 
tonu sulyginus su 0.19 už 1922 
metus. ...

I z

ko Valstybes Sveikatos Komi
ai jonierius per radiodave pa
tarimu, kaip iszsirinkti gydy
toja. Jis sako, kad beveik kas 
savaitė SxTikatos Skyrius gau 
na. atsišzaukimu nuo žmonių, 
kurio jeszko patarimo kokioje 
nors ligoje, ir kaip atsakymas 
y ra. duodamas,
minavus ligonio, negalima duo 
ti patarimo, ir, kad atšis.zau- 
kantis turi kreiptis prie vieti
nio gydytojo
pats Vol aXsiszaukiu reikalau-

kad neiszegza-

— dažnai tas

pa go 1 bos 
atsakanti gydytoja.

Szeimynai,

F.

■į. ,
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iszsirinkti 
M

kurgi reikia 
kita miestą gy- 

B rooks, 
gydytoja

damas 
H. r

4 4 j 
persikelti in 
venti,” 
“klausimas 
szaukti; “ 
'Sveikata ir gyvastis yra per- 
brangus turtas pavesti in neat 

gydytojo rankas. 
Nevisuomet lengva iszsirinkti. 
Taio-i 
yra atkreipti 
riuos dalykus, v kuriu pagelba 
galima tinkamai iszsirinkti.

‘ ‘ Pirmas 
kad g 
medicina p rak t i k u o t i. 
New Yorko valstybe iszduoda

sakanczio

sako Dr.
koki

v ra labai svarbus.’ j „h i, r 7| j ji „ui

szios kalbos priežastis 
atvda in lieku-

reikalu v i mas yra, 
ydytujas turctiy leidimą 

K a,d a

gydytojui leidimą, ji užtikri
na,. kad jis turi reikalinga pri
sirengimą. mokslo, ir kad val- 
tybes kvotimus yra iszlaikes.

“Lszsirenkant gydytoja rei
kia taip atsargiai elgtis, kaip 
daro szeimininke pirkdama uo 
gas. Ji. paverezia pintino ir žiu 
ri ar uogos apaezioje yra taip- 
pat geros kaip virszuj. Nela
bai senai viena szeimyna, pri
reikus gydytojo, paszauko vie
na, kuris jie mane buvo gydy
tojas. Gale sužinojo, kad chiro- 
praktikas ne gydytojas. Netik 
kad dauguma jų neturi medi
cinos mokslo, bet, yra praleido 
tiktai pora savaieziu taip va-
dinamose “Oniropraktiku Mo
kyklose'.”

“Gydytojo, 
sensac ij in i apsigarsin imo bū
da reikia vengti. Jeigu jis ga
lėtu padaryt viską kaip sako,

kuris pavartoja

F4*l

Lincolno Drapanos Parduotos ant Licitacijos.

k

Sztai drapanos prezidento tįncolųo kurias nesziojo kada 
ji nuszovc. Kokis tai patrjjdįas pirko taji siutą už penkis tuk- 
stanezius doleriu. - '

• <1 BU i^iH» BU BB B» < O * »

i'J - ' . Jl . v v 4 / ... 1į*' .
Daktaras Juozas J. An#tra 

lietuvis.
Buvusia daktaras karlumeneje.

, Gydo visokias Ilgas. ? 
Priima ligonius tkl 10 valanda rytęi 
12 Iki 2 poplot. 6 iki 9 vakaro.
210 N. Majn Št SĮionandoali;

ATSIUSK TIK ILGO

ISZTYRINES PIETINES AMERIKOS PUSTYNES.
Dr. .Aleksandras Kire ir jojo pati nusiduos už keliu san- 

Amazona iszfyrinet luiiaitincs pust y nes del Ameri- 
. Surinks 

žvėris ir niinerolus kokie 
du metus.

vaicziu m .
koniszkos (h*<jgrapijos Draugoves, 
paukszczius,paukszcziu 
truks tenai

teipgi visokius 
lenais randasi. Už-

> ’1' 3

►

neimtu reikalo plucziai g^r.sin-
'l»P 
ba I

Tok ic
. - . . K?11 
iszsitari ma>tis.

‘ ‘ cgziųninuojame velt u i / / v • • •gražiname pinigus ju 
ten k i nanie ’’yra kilpom 
ti mažai numananeziu 
Syki paklausus placz 
gars inusios pa tent uo’ 
instaigos savinink' 
sa, kad didesne 
kaneziu vaistus c 
mananti žmonos ? ’

jis atsake. Bi

I

W. TRĄSKAUSKAS
PIRMUTINISLIĘTUVISZKAS
GRABORIUS MAhANOY CITY

? Lm A
" "A

. ___
Laidoja kunus nUmlruslu. Pasamdo

Unlųt vejelijų, pasivažinėjimo ir ’tX’-
Centro Sr. M*hnn<^ |į|| Pa.

automobilius dor laidotuviu, krikai-

O gauąl uallklo Ir apyniu deĮ IG gor 
ežiu paminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti Ir prlsluntima apmoka 
me. Goriausia atambl trajanka 6Q< 
arba 6 pakolei už $3.30. Puplalsžkat 
85c arba 6 pakele! už $1.75. Truk 
žolių 30c arba G pakolei už $1.40 
Knyga “Daktaras Nėmuoso“ $1.00 
tfantlczkos $1.25. Garsas Dienos Budo 
po 5ęc. Elementorius valkams po 25c 
GyVonimim Szvcntyjų $6.50. 
Altorius Maldų Knygele,

Mlnkaztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loldo abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 

poploroa 80 gatųnku. tuzinas už 65c.
« 1 *1 'r" ... f

»2Q Mf •

Aukso 
I 

smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Gėlu* 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu-

■ H L 1 -l i | MB 1

Mlnksztu abdaru $1.25. Lalsz^amą 
poploroa 80 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. 2ūKAlTiė,p1
451 Hudson AVo, Rocl^Mtar, N, Y, .

Henovep

PAJESZKOJIMAI. Ii

sa”
viresnis atsakymo, 
tu garsinime.

‘ ‘ Negalima
jaus gabumu nu 
ofise. Reikia sau

nuo I

snr
o

Reikia 
kuris laikas 
da stebuklingus va 
gu gydytojas turi I 
mobiliu ir laukiama 
pina ligoniu, nėra 
sumanumo, ženklu.

Paprastai gabus 
placzi

ligoniu

Pajeszkau broli Aleksąndra 
_______ i paeina isz Suvalkų 
Red., Seiriju t’ara., Ginczopiu

■įį- 1

>-» I Bikauska1
I *

w Kaimo, keli metai kaip Ampri-

< <
nesigarsina
ria savo nuveiktais darbai.

a pneiųegžitft; kftįbet Į viįįeszai 
ligonius.

4 4-----

bliu liga iszriszti,
Ja,

>oj. Jeigu kas apie ji žiųo mcL 
lįžiu praneszt už ka . busiu de-

I 9^
I"
>gas (t. 23) 

druskas
.4

t

' ve..

Asais gyvulei# ir pada-
* % e wrineis inrankeis. 60 akeriu že- 

Kuomet jam pasitaiko ko- mes, 47 dirbamos o 13 miszkos, 
5 karves.jis tyrinėja

4*

reikalo,
2 arklei, 5 karves, 3 kiaules, 
250 visztu, 10 aneziu, 3 žąsys.net kelias dienas.

Ir .jeigu nežino kokia liga tai visi inran’kci žemei dirbti. '10
gali būti, szaukiasi kitu gydy-
toju pageĮbos. Vyrai, kurie ži
nosi, kaipo geriausi gydytojai 
pasauly, 
isztiria 
nubmdne.

“Geras

visuomet ligo gerai 
iszreiksziantppesz

gydytojas turi medi- F <' v a >
7kalini knygyną, nors ir maža 

ir naudojasi juom. Skaito nors 
viena medikalini jurnala.
galima, lanko medicinos sky
rius.

4 4

Jei

Užtikrinimui tičms, kurie 
gyvena ųžmieseziuose ir kur 
tik tora vienas gydytojas, to- 
kiuo budu neturint pasirinki
mo, galima drasiąi paęiduo,ti 
ju gj’dymui. Gal jam ir stoka 
tekniszkos tobulybes, bet turi 
sumanymo, Neturėdamas ant 
ko renlties patarime, jis iszmo- 
ko pats savim apsirūpinti, daž 
niausiai sunkiausiose aplinky
bėse.

“Jeigu esi po gydytojo glo
ba, ir jauti, kad neini geryp, 
nereikia tuojaus eiti pas kita. 
Nieko nepelnysi kas savaite 
gydytojus mainydamas. Nau
jas gydytojas turės vis nuo 
pradžios pradėti, taip, kad jo
kios pažangos ligoje nebuę.

“Galo, pasirinkus gydytoja? 
itmiftkj kad jis nors ir gydy-Cl UIlllJLHį XkClU. JW llvlu *A 

tbjas, negali stebuklų daryti, 
isz jo negalimuNereikalauk 

daiktu.” _____________
ANT PARDAVIMO GERA

-’VIETA.
• Geras dnbeltavąs namas ant 
kampo Birkbeck iv ĄįvĮR ltbr" 
ežiu, Frebland, Pa. Namas std- 
vi ųųt didelio ploczię žęmoą 
ant kurios galima pastatyti du 
dubeltavus • narniią—viena ant 
kožnos ulyczios. Bu# tuszėziąs 
nuo 15 Kovo ir galite po tai 
dienai užimti.
tuojaus pds: (t.22

Otilla Kdrchner, Executor, 
1109 Birkbock St.,

Freeland, Pa.

Atsiszaukite

' Freeland, Pa. 
arba pasrM. S. DePierro, Ad

vokatą, ąęit Centro ulyczips.

akeriu užsėta kviecziu, i akie- 
ris apsėtas straberiu. Akmeni
ne 5 kambariu stuba. Medines

, 4 visztinikai. Labai ge- 
szaltinio bėgantis vanduo, 

irti vaikam mokykla. IVį my- 
le iki geležinkelio stoties, % 
mylios iki krautuves ir kareze- 
mos. Priežastis pardavimo va-

kūtes
ras

J

geležinkelio stoties’ ■ i h ’ d

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

Chas. Yamuszis
Alburtus, Pa.R. D. No. 1

KAZUNO
GUMBO-KURA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandytą ir visados 
yra pagelba nuo v Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir Preke bęnku-

F.

■Į

I
1

tęs 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- ♦
Pe^ paeita 5c. extra ant baksuko.
Teipgi importuojame išz

kojo. Preke 35c. ir 75c.

Europos visokias žolės, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplankysite 
afsakima ir prekes?

L. M. KAZUNAS,
38 S. J ar din St.

SHENANDOAH, PA.

jit M > T t > -T T

MICHAEL V. WOLFE
■ (VILKAITIS) ‘

. 336 E. Arlington 8t. 
TAMAQUA, PA. .

PARDUOTĄ ViąOKIUS, NAMUS
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESJIIU 

INSURANCE ‘AdtiNTU. /„ ,.jINSURANCE ‘ACfflNTtJ.
l.iĮimlhl l-r wTlį- Iirrr !•» .••■■•..I. *
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Marije Magdalena.
I ’ 4-----—

Apraszymas isz laiku gyve
nimo Kristaus. ~ *

AO e>O« a , mmmommommm~ .o A m m

Senei jau saule nusileido ir 
sziltas pavasario vakaras už 
leido savo vieta nakeziai. Len- 
kia jis medžiu szakas ir geliu 
galvas prie žemes, savo suit i 
mis gaivina žemoj buczhtoja 
tamsiomis lupomis akmenis ir 
uolas.

Marijos Alagdalenos 
vandenmnszys

darže 
(fontanas)

i su 
naktimi, rasa padabina jos juo
das kasas, laukia užtekėsiant 
menulio, idant parodyti jam sa
vo ąidabrines aszaras, kurias 
taip gausiai jis lieja per kiau
ras (lionas ir naktis: 
vandenmuszy.^, 
skaudu gyventi po romėnu val
džia, kad vargina jie ir taip jau 
amžiais nuvargintus žydus, 
kad laikas jau pasirodyti nau
jai gadynei, kad isztroszko ge
resnio gyvenimo 
žvdu žeme.

Visas Jcrozolimo miestas su
migo; ant plokszcziu senovės 
budinku atsitūpė pilkas sap
nas, apsiauto savo sparnais vi
sa miestą, sulipdo žmonių blak
stienas ir ilsisi visi: turtingi 
pirkliai sapnuoja apie savo 
pirkliszkus laimėjimus, farizie
jai — apie ginezus bažnyczioje, 
apie nesenei dar atsiradusi pa
saulyje nauja Pranasza, daili
des isz Nazareto Sunu, pa va r- 
geliai-gi mato ta Pranasza sap
ne, nesą yra girdoje apie Jo ste
buklinga, nežemiszka gale, pa
sakota jiems kitu, kad tas ste
buklingas Jaunikaitis vienu sa
vo žodžiu, vienu net dirstelėji
mu savo maloniu akiu nurami
nąs baisiausius sopulius, di
džiausius vargus, nudžiovinąs 
skaudžias aszaras.

Ir teisybe, ėjo tas Pranaszas 
per žydu žeme ir daro stebuk- 
t •* # l 4 *» *    4 M «* ■" *' '■

lūs.
Romos ciesorius žingeidavo 

ir teiravosi pas savo inpedini 
Judėjoje linkui naujai atsira
dusio Stebukladario.

Laukta

sznekuczi uojasi d raugiszka i 11**' * w • ta •

verkia 
kad žmonėms

visa Judėja,

Jis Jerozolimoje,

plaukai vilnimįs-vįlnimis jei
Josi nuo galvos žemyn, iki pat
keliu; rotai ji tesupinduvo savo 
plaukus — tankiausiai pušiai 
apimdavo juos gražiai isz auk
so iszkaltu rinkių. Rąikos bal
tos, delnai pailgi, siaurus, pir- 
sztai ilgį, minkszti. Puoszdavo- 
si ji puikiai, auksu iszsiuviue- 
ti rubai tikdavo jos

so iszkaltu iinkiu. Rankos bal-
• 'i i<i, ■. ii..i1 n,• J* !• ■ -ir , *■ 4 ♦ m.

l* * 
kaip saule skaiseziai dięnai.

Jai pasirodžius ant gatves ■M ta • ♦ ta •užgesdavo visos, nojrs ir skais- 
cziauslos jerozolimiotes bei

— Negal būti!
Ne, ar-gi jis, jos taip myli-Ne, ar-gi jis, jos taip myli

mas it’ toks dęras judas, kuris 
taip ąkunUžiafei ant visu žmo
nių, kad jie ji skriaudžia, but 
galėjoj to dasileisti? No, szim- 
ta sykiu nę!

— Kaip tamsta nori —
I

Nutilo sene ir eme gesinti ži- 
Sena buvo, ėjo jau 

mylėjo sa-

taip ąkun'džiari ant visu žmo-
• • 1 1 • * 'll • ’ 1 • V V 4 ■ 1 i" J

ta sykiu ny!

savo atlikau!
a. , . ' f f, * f > *

veidui,
l)int^vus.

' septintą deszimtiR

asz

IH*. Wta>**x***•»! ■■ ■■ > I» *■•** H"' 4» •***'■’ ■ '■ * ■; ri '•

paskendo pratoftięs mintyse;
s v v »•**.** 1 f • - 41 r . f '

Aplanko ji Magdalo,- jaąnysįtęs. 
daigus, — gražios kudįkybes 
dienos, kad ga\lą jai, katį 
gyvenimo < * * ' ’
bįaszke. Jos ieviįs, 

iszdavo ja už nemylimo yyro;

daržus kudįkybes

vejaį taip v'įslęa' isz- 
sėiias tu r- 

tįingas pirklius, per. prievarta 
iszdavo ja už nemylimo Vyro; 
praszo ji tėvo, kad pasigailctĮĮ 

bet jis tvirtaisavo dukters,

U

, . ' |« ■' ' . ; : ..... p

karta, kaip sąžine varto ja prįe 
tovp tikojimp» įiopją eiti bazny- 
czion, nusimazgotu nuo’nuode- 
mįu, pi|rvo. Ęidąyp, ir nuo baž- 
nyęzios visados atstiųnduvo, ja 
Dievp namu sargui — szulin 
eik, sakydavo jie, paleistuviu 
ga moteris, nuo Aukszcziąuęio-
• ta tata'ta . .8 • ' ta"

toyp tjiįejinąp, Įicpia eiti bažny-

Ęidayo, ir nuo baž-

jerozolimiotes 
svetimtautes.

Svetiintaucziai visaip steng-

l — myiuju bu* 
vo ponia, kaip szuo gera szei-. 
mininlca. Už savo poniu ugnin

davosi ineiti su ja in pažinti 
ypacz romėnai, taip inprate 

moteris
glausties prie ju szonu pokiliu, 
laike. Bet Marija buvo karszta 
žyde, visa szirdžia neapkęsda
vo savo tautos kankintoju — 
jo.s durys visuomet būdavo už- 
darvtos romėnams.

Nuo tūlo laiko, kaip pasako
me, Marija pradėjo liūdėti.

Ir szi vakara, kaip ir kas 
vakaras, ji praskleidė langu 
sunkias szilkines užlaidas, at- 
sklaupe imt grindų, iszkelc 
galvn, parėmusi dailiu delnu

trynioties palei ir

szokįu, už ja ir romėnui pasi
vergtu, jei tas reikėtų Magda
les Marijos gerovei.

Sena jau buvo — akys ome 
aszaroties, plaukai pabalo, vei
d as, tartum, pūdymas iszake-
tas rukszliu rukszleliu daugy
be; Susikumpinusi, in žeme lyg 
- « _

iii graba nuolat žiuri.
Ir dabar, pradėjo gesint ži

burinę — reikia iszsitiest, pa
siekti aukszęziau užkabintus— 
sunku, kaulai traszka.

— Pasenai, 
tarė ponia.

— Pasenau? Kur ten, asz dar 
ne sena!

Ir yel sugryžo prid minties

mano Roke! —

sai! žanda, žiuri in dangaus apie Juda — ji kažkuo neap- 
žvaigždėj* ir mansio.

Vaidinasi jai auksztas, dai
lus, juodas, lyg tamsia nakti 
ežero vanduo, vyras, Judas Iš
kąri jotas vardu.

Senai jau jisai neinate jo — 
bus treczias jau 
Judas dingo isz Jorozolirdos; 
niekas nežino, kur jisai. Sena 
tarnaite Roke klausinėjo visu 
pažystamu, kur galėjo būti Ju
das — visi tiek težinojo, kiek ir

menuo, kaip

košdavo jo: toks baisus, plau
kai, tartum, szieno kūgis, pasi- 
sziausze, kakta žema, kalbant, 
ar taip kur žiūrint, vi.s neri- 
mastauja, pirsztais judina, tar
tum, gnaibo kažka nežinoma ir 
nematoma.

— Juk ar ne vargas tau, ma
no ponia? asz sakiau... no, ne — 
pridėjo, pamaeziusi, kad Mari
ja krustelėjo ir pažvelgė in ja 
ruseziai. — Kitados sziame lai-

J

ji su savo jauna ponia: nėra ir ke mano ponia, tartum, rojaus 
gana. O juk jis žadėjo ant ryto
jaus sugryszti!

— Brangus, meilus...
sto Marija. — Negaliu užmirsz
ti tavo karsztu lupu, tavo tam

man-

pauksįztele, linksminosi: citros 
ežia skambėjo, jaunikaieziu 
daugybe., dainos... vynas... mei
le... Visos Jęrozolimos žiedas 
skleisdavosi tau po kojų — o

siu akiu, tavo tvirto peczio... dabar? Kiekviena tau užvyde- 
Kam apleidai mane, tamsia 
Magdales naktele, kaip mane 
vadindavai? Gal keno kito lu
pas bueziuoji, gal kita moteri 
glaudi prie saves?
gąl būti! O jei ir butu taip, tai

O, tas ne-

Marija isz Magdales tau nedo- 
ji moka mylėti

turtinga

tvirtaį 
laikosi įnstatymu — geras žy
das —-. užsispyrė, kad jo vedlių 
tąi Dieva valia.

Mei'jou, — sake jai A A■ iU»

*

užsispyrė, kad jo vąlįą

eik, sakydavo jie, paleįstuviu- 
ga moteris, nuo Aukszcziąuęio- 
jo namu variu! jį.su dar 
jClįde^niu ųžsimirsziniiĮ ir iiiiiv 
szimu puldavo in imodpipiu

,’dįdopiu užsimirsziinų į r in h* 
szįnąu puldavo
glėbi, daę uoliau stengdamosi 
kęrszj tį kažkokįaį uesppranta-

J'Rav jut — 

tu neisi už jo, tat asz tave isz- 
**' ! - dalies neduosiu. Asz

“taip”^— tat tu į
” — Mylėsi te-

Asz 
tai, tu 

ir klausysi

varysiu, 
pasakiau jam: 
nesakyk — “ne. 
va ir motina savo i 
ju -ę- pasakyta. Tu nebyle. Ąsz 
sakau — tekėsi— ir turi teke
ti, taip tur būti, no kitaip. Mą- 
no valia! \

Ka — isztekejo. Nemylėjo jį 
seno vyro, naszlio, treti jau sy
ki vedusio. Kur mylėsi 
nas, bjaurus, i 
vis su savo malonumais, vis 
meiles praszo; negalėjo ji jau
na, graži — mylėti jo: ar gal 
jaunhs žmogus pavergti savo 
kuna sustirusio senio meilei? 
Negal ji suprasti to, kaip tėvai, 
patys buvo jaunais, patys my
lėję ir meile pažine, gali Veisti 
savo vaikus parsiduoti, kaip 
jie gali drausti vaikams sekti 
sielos ir szirdies baisa. Juk ji 
mylėjo vąrgsza vaikina, Joki- 
ma, tarnavusi ju prekių sancle-

1*

jei inai spėkai, kurį ją pąvergdąvo 

jąunįkąioUįU ku-
atsitikejimo; valandose. ;

Braido ji ' A‘: nBraido ji .
nais, drasko ju nekaltybe ir su

pasige veji n i p J ž i augda -tikru pasigerejiniĮi džilųigda- 
vosi isz ju is/.tvirkimo.

Ir sztaį, staiga, atėjo pas ja 
syki tūlas žmogus, pasivadinės 
Juda ląkarijptu.

n- Senei jau girdžiu apie la
ve, Izraeliaus duktė! Tu tikra 
Jęrozolimos grožę, sako' visi,

n.

j

*

t

Jus mivno szirdelęs,
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a»ilįo*n, kdjoni fr Hdiftin

Žmogus, kurU wi t»«vo 
lai*, nvgH i Vuii MjrganChi. 
Piin-Eįipdlerlu UMtrintl skin data*, mto.
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člų Ffpinr'hy 
i

'35c. Ir Wc, 
r 

104-114

Nelnųk Ugi U, Uncmct j|W UuM prh
.r itf aUlgulli 

II <? I ll!» HV. H 
bu t eik pakbgvin iiipį I

Žniogus, k u r Ik dirba mi t»tvo mu*ku- 
hi*, jivgaT Vuii Mirgančiu.

; ' ‘ w#to.
Hyvngkltn nkaudrtnų

’ fMn • Lxpalfcria paltį ko
’TtniMwi padėtyj*! * 

3Gc. Ir 70c, bcnW
F. AD. RICHTER Ą CO. 

104-114 So. 4th Brooklyn, N.Y.

hUi imi d

%1

Ir sztaį, staiga, atėjo pas ja
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Senei jau girdžiu apie įa-

Jus mono szirdelps, 
Kaiį) Džeradvilto bobeles, 
Teip mėgsta munszainia. 
Jog gal niekur teip neyra.

80- 
szlyksztfts. Lenda

Jęrozolimos grožę, sako' visi, 
bet asz sakau, kad įu gali būti 
grože, jei permainysi savo gy
venimu.

— Ko tu nori nuo manes? — 
: J Į' '

paklauso ji.
Asz noriu, kad tu, pisi-

\

naudotume! isz savo intekihes 
ant jąunuju žmonių ir kad 
rengtume! juos prie didelio 
korszto už musu tautos skriau-
das, už Izraeliaus vaiku skriau
das!

— Asz negaliu, silpna esiu! 
Alano gyvenimas nesutinka su
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lyje. Mylėjo isz visos savo sie
los, visomis jaunos szirdies spė
komis. ir tėvui pasisako ji my
linti —
pirktas nuo tūlo perso
ko tat tėvas:

— Už vergo nori iszeiti ? Ala
no žila galva pažeminti ? To no-

o jis buvo jos tėvo nu- 
■— su py-

bus!
Ir tikrai — netrukus dingo

J

’ - ’'i

1 ii^RI ii H

į Į| ||

W Jm %*
Į Y,

i 1*11
H'||4i 
it?' y 

r ”

* ♦

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS, 

ATSAKINTAS
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GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATSARINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Niekad joms ne buna gana, 
Gero o vyrai vis fund i na

Iszpurpia veidai, 
Nosis iszrodo nięlynai 

Negerai moterėles darote, 
Jeigu girtuoklyste varote, 

Viską pragerėto, 
Ir da fundatorių jcszkote. 

Dagirdau kad czion yra fain 
moterėle, 

Daug szposu pridarė toji 
rūtele,

Apie kuriuos darbus pagie
dosiu, 

Ilgiaus neužtylesiu. 
♦ ®

Szventam Klcrįje gyvena bū
relis Lietuviu,

Nes terp ju mažai padoru, 
Kas vakaras karezemas at

lanko, 
Ir niekad del ju nepakanka,

Sueja aluti trauke, 
0 ir įtounszaine miaukė

Isz kipszo malones, 
Atsiranda ir plovones, 

Kad ne girtybe prakeikta, 
Ne butu paleistuvysta vieta. 
O ka jau moterėles apsiejna, 
Kaip vyrai in darba iszejna, 
Ulavoje kaip už geru laiku, 
Nepaisedamos ant likusiu 

vaiku.
Prie vyru kabinasi,

Kaip szuo priesz virėjo lai
žosi,

Kaip tolinus buna nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu

Tiktai tiek primysiu,
Jog ženoeziai bjaurei pasiel- 

' gneje,
Už stiklą alaus savo moterė

les pardavinėjo
Del singeliu.

Kurie turi pinigėliu.
Dievaž tonais tikra Sodoma 

Prakeikta Gomora.
Oi vyrelei ir moterėlės, 

Auginate sūnelius ir dukreles, 
° Koki tėvai,

Tokie ir ju vaikai.”
Kas Nedelia kunigas pąmoks-
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HA1IAN0Y CITY but* kožna Utarnlnka

30 E. Centro SL ant antro floro, • 
Ofiso valandos t 9 ryte Ud 9 vakare.

RODĄ SUETIKIA DYKAI.
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DAKTARAS H0QGENS
PMIad«Upbla SpectollstM 

(Jislseaejuale Ir Chroalaake Ligų 
Eikite tea kur esate tikri kad ga»>
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taip prakilniu užmanymu.
- Norėk ir galėsi! O, kad 
galeeziau, surinkeziau asz 

in viena krūva romėnus ir isz-
" 1 Ik'1 i

žudycziau juos, kaip szunis, ir 
ju galvas nusiunseziau ju Ceza
rui! Romėnai, romėnai, asz jus 
karszcziausias prieszas!
jums busiu lyg Saulas filišti- 
nams!

Patiko jai tie žodžiai, ir daug 
kitu, Judos isztartu, puolė ji 
priosz ta neapykantos apimta 
vyra ir visai pasivorgo jam. 
dam reikalaujant, ji praszalino 
visus buvusius savo draugus, 
pradėjo vesti kitoki gyvenimą 
ir prigulėjo tiktai jam vienam.

O dabar — kuris jau laikas— 
nėra jo ir kažin kuomet sugryž. 
Jei nesugryž szianakt — ji ati

asz

Asz
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Alte tvirta rodą Ir atsakanti ■ediluk 
ilaxka cydima, per daktare kurta turi 
daug metu pasekmingo praktikavime 
Gydime ke aplalkote nuo meaaa rra 
(varantuotas

Jeigu esate silpni, aervlazki ar li
tuoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mano ir pas
laptingai pasikalbėsima lAUktl yra 
pavojinga

Vidurio netvarkos, aptraaktaa lie
tuvis, uiklmlmas ir sunks mat po val
giui, gezai, svaigulis, silpnumu utr- 
dies, Ir visos viduriu netvarkos iršt
vai palengvinti.

Odos ligos, iuzbertmal, papueskos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunla- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stekas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino. jeigu telp tai matykite ma
no.

Rumatlimas visokiuose padejlmuo- 
se, telppgi Isztine ir sztyvt sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą

Ar esate nervuotl ir trots auoteju, 
silpni ir nuvargo, pailso įsi ryt®, b® 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant va
gos, silpnos atminties, aarmatlyvi, 
greitai pa 11 s tat, pikti, Iszbliszkuala ir 
lazberimai ant veido, pailsės, auvar- . 
skausmas pečiuose, skausmas kak
luose, skausmas gerklejo, stekas en
ergijos. Todėl nelaukite. ■*

Pasekmingai gydžiu katare, astma* 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdo- 
jimo, isztinima gerkles (goitre,> kreo
lo, odos ir speclales ligas pilvo; tako
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gssslte rodą dykai. Po tam 
Iszaiazkinsiu kokis skirtumas, gores
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa* 
sabas gydimo. Padėkavonos nuo dak
taru, lojertu ir dvaslszkuja Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
garsinglausius Europos Ir Aasertkos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Seroda ir Jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST. ptteos valandos 
nno 9 ryte Ik1 8 vakare
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Jokimas. Ar ji tėvas pardavė 
r (i į /

gal... nužudo. Jį nežinojo nieko
kam, ar kur kitur iszsiunte, ar ■
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davo — turtinga, graži, lyg 
<alnu stirna, visi myli — ir kur 
neužvydeti? Staiga, pasirodo 
tamsus, juodas, tartum, kokis 
calnu urvasu žmogus — užsi
sklendė duris, man liepei nie
ko nebeinleisti — nesuprantu, 
ka tu jame matai gero?

— Roke, jis taip neapkenezia 
musu pricszu! Jis taip kenti už

H

apie jo likimą iki neįsztekejo.
0 isztckęjus — pamate ji sa

vo vyro vergu tarpe. Mat tėvas 
norėjo pažeminti Jokimą-jos 
akyse: pardavė in tuoą namus, 
in kuriuos ji inejo, kaipo po
nia.

Nežinojo jis, kaip karszta 
ugnis dege jo dukters krutino

O isztckęjus — pamate ji sa-
1 i ' 4 d. ' —
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vanotn. Ne 
bet moka Ir korszyti!.. 
mielas, ateik! Matai, 
sklandžiau savo duris, nebein- 
sileidžiu nieko, niekas manos

? ma
no didis, puikus, iszmintingas!

Raudonais karoliais varsto 
ji savo mislis liudejiiĄO siulu, 
skandina savo užviltos szirdies 
skausmą lengvioje pavasarines 
nakties tamsumoje ir jeszko 
iszaiszkinimo tam, kad jos nu
mylėtinis, kuriam ji paszvente 
savo draugus 
perkeitė 
gryžta.

Ateik 
asz už-

kaip auszra užtekėsiant, kaip neapeina tik tu, tu vienas,
tik szalyje padarys Jis, būda
vo, .stebuklą, tuoj garsiu aidu 
apibėga žinia apie tai po visa 
žydu žeme, ateina in sena mies
tą, pažvelgia in vargszu lindy-* 
nes, innesza in jas vilties spin
duli ir meile to Stebukladario.

Visi apie Ji žinojo apart vie
nos tik Marijos Magdalenos.

Tuo laiku ji nieko nežinojo: 
kentėjo baisu budėjimą— dras
kė jis josios szirdi, arde ramy
be ir slogucziu užtūpei jos min
tis bei jausmus.

Nup tūlo laiko visai ji per
mainė savo gyvenimo būda — 
kitados budąvo — tik ims leis- 
ties ant žemes brekszta — jos 

prasideda gyveni
mas: jauni tureziu sūnūs apsi
lankydavo pas ja, kiekvienas, 
kąs tik norėjo būti nors kiek 
žinomas Jerozolimoje, turėjo 
pažinti Mari ja, apsilankyti va
kare jos rūme, ineiti in pažinti

,|1' ' 1 ■ u A * <1 a . «

rūmelyje

žinomais Jerozolimoje, turėjo
HI t

■ . - 
su auksine miesto jaunuomene.

Ja aplankydavo tokie didžiū
nai, kaip Kajapos sūnūs, busi
mas žydu aukszcziausias kuni- 
grts, Joabas,’ ir kiti žymus jero-

:gi '"“i 1 '^"ai * 4 J” K ' *

zolimiecziai.
Toki vakarai atneszdavo jai 

ne maža pelną — jaunikaieziai 
kuo ir kiek ininąnydami steng
davosi' intikti savo mylimai

; . .k... r v < . .A*” 'MII *■ *

Ja*aplankydavo tokie didžiu

mas žydu aukszcziausias kuni-
* i . ii. „i ,į > ,, , i . ' • * * ji • .

ne maža pelną — jaunikaieziai 
kuo ir kiek ininąnydami steng
davosi ' int ik t i savo mylim a i 
gražiai deivei aprūpindavo jos 
ruma kas liuksu, kas vaisiais,

I 1

m e1* 4linksmas, trukszmingas ir ru-
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kas gėlėmis. Gyvenimas buvo 

pešiingas.
Kalbėta mieste, buk Marija 

buvusi paleistuvingo gyvenimo 
moteris — žinoma, daug ran
dasi ant svieto liežuviu. Ji bu- 
yo 
dabino 5 ,
sios akys, dideliu, lankais 

t"'! H t 4' ji "B • _ _ •' 4 _ __ A _

Šds proporcijonaliszL„ 
du, puikiai per vidurį iszriesta, 
kakta1 aufcaįta ir skaisti, tar
tum rytmetys, juzodi, tankus, 

.......... | .. f ■' "" * ' * ’

rąži — szvęlpu jos veidą 
dideleSi lyg pąktis tqm-' 

mestu, antakiu pridengtos; no- 
iszka su vei-

« f

kakta1 aukota ir skaisti, t ar-
- J ' . f '' a <ta» • * ta
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visus mus tautos kentėjimus ir J® ir negalėjo permatyti savo
_ _ __ __ Si a /X 1 JTta Z\ I w % ta ta

ir deloi kurio 
gyvenimą, ne-visa

— Užmirszo*/ Ne, negal būti 
— niekas negali užmirszti ma
nos !

Ar galėjo kas užmirszti ta 
gražybe isz Alagdales?

— Ir vėl mano ponia liūdit— 
atsiliepe patylomis inszliaužusi 
kambarin sena Roke. — Nesi
gaili tamsta savo skaiseziu 
dienu! Negryžta — nereikia.

— Tylėk, Roke, ne tavo tai 
dalykas. Gesink žibintuvus, ei
siu gult!

— Ne mano dalykas! Ar ta-
mista gali taip sakyti man? se
nai Rokei, kuri tamsta iszaut- 
lejo? ant ranku iszncsziojo?

pasielgimo pasekmių.
Jos kova su vyru buvo pa- 

sekmiugesne negu su tėvu. Ne
užilgo po vestuvių suteikė jis 

na i, tie didžiausi viso miesto jai perskyrimo gromata, aplei
do ji seni ir, iszpirkusi Joki- 
ma, užsigyveno su juo Jerozo
limoje. Jokimas pasirodė ne
vertas jos karsztos ir grynos 
meiles — pasiskubino ja aplei- 
’’ 4 • ■ ta ■ *» ta. * -

skriaudas! Jis taip puikiai kal
ba apie žydu tautos ateiti! Tu 
tik pamislyk: mane lankydavo
vien tik tie iszsipuoszo vaiki-

ir viso pasaulio isztvirkeliai... 
Jie visi kvepia isz virszaus, o 
dvasios ju tamsios, lyg kaminu 
viduriai, tuszczia ten, kad net 
bjauru žiūrėti in jas! O jis pa-
sirode — iszkilmingas, jis ne- sti, iszsineszos .su saviiui, kiek 
moka lĮieluotį, jis yru vienas uf,\. . * , 
isz tokiu žmonių, kuriu mažai likosi yieną 
tepažinau
Greitai pavergia žmogų, ka§ inejo jinai in pažinti su aukso 
sako jam in akis teisybe — o

moka ųielųotį, jis yru vienas

savo gyvenime...

galėjo ir noro jo jos turto
,, >■■■

Acziu savo dailumui greitai

ji

darys rytoj savo rūmo duris ir 
vėl ims gyventi, kaip iki sziol 
gyvenusi. O gal, o gal jis dar 
sugryž?
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jis visados toks! Jis savo tei
singumu mane pavergė...

— Teisingas! i 
ant nago juodymo netikiu! Jei 
jam kas gerai užmokėtu... 
nutilo senute, matyt, savo po
nios pabūgo.

— Kas toliau ? Sakyk!
— Vercziausąesakysįu...

asz liepiu!

pats parsiduotu...

Jęrozolimos jaunuomene — ir 
pradėjo gyventi kenstu, jai pa-
i

asz jam anei Kaip tas gyvenimais susidėjo —

-— tikis prie ąntro, tas prie tre- 
— apipainiojo ja kažkok- 

sąį tyokus oras, suraisziojo jai

- - ’ ‘ -'-r 1 . <

ežiai nesuprantamu gyvenimu.

nežinia. GląpdeSi vienas prie-

ežio — apipainiojo ja kažkok

rankas, aptemdino mintis. Die
na buvo apversta in nakti, nak-J 

— Ąsž poriu, sakyk, Roke, tis ip $įeria* Nuo sutemsiant

— Jis ir tave pąvduotu ir
. ta t" i * L k '1

rįnkdąyosi pas' ja jaunikaį

Tolinus bus.
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la garsina, 
Puikei mokina nuo pikto gina.

Viskas pro ausis praejna, 
Aht pataisos ne mėgina.

O j sunkia pabaiga turėsite, 
Kada ant smertelno patalo 

gulsite,
Ne vienas tart žodi negales, 
Ka/da in gerkle smala ir siera 

varves,
Tada raivysiesi, 

Tampisisiesi,
Vaiku neprisiszauksi 
Ne prieteliu negausi.

# . * * #

Dvi mergicos nuo munszai-
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Kaina 35c. 
aptiekoae

Kūdikiai mėgsta JĮ t
Jie net prašo daugiaus I 

Bot kuomet j|h yrii labai jauni W dir ne* 
gali kalbėti, tuomet ly akys kalba ut 
juo^—tik pastebėki t kaip jlc» užsideda 
dihugąmu, kuomet motina palipa Vbokų 

U AMBINO' 
Įreff. S. V. Pat. Biure.* 

Pasteb&dt jų pastangas nuryti šilą ska
niausi viduriu ppaliuotuotojij, kokis tik 
kuomet norą, buvo • padarytas, Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekmingiau- 
šiai J Motinos—ejųa nežinote to sųiagumą, 
jausti malonintu, pasitik«Jiinn it užsi-’ 
pariMinlmo, Jei Jųe nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro rteramiu, suer
zintu, piktu—tai yrajUkrt lėkiai vidurių 
užkietolimo. MlcffOK šiąnakt rainiai, nes su 
auštančiu rytu fcudlkitj vCla bus linksmas

I«Iptlsos valandom

.... ............. II ........... J

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

EUROPA BOOK 00.
57 DEY ST.

Įreff. S. V. Pat. lilurc. •' ;
jų pastangas nuryti iita eka* 
iriu f'paltuotuotoJa. kokis tik 

is yra

šiai J Motfn<»-vjųs nežinote' to Bivagujno 

ie 'nenaudojate Bambino,

, Piktu—-tai 'yr«j 0kri lėkiai vidurių 
tolimo. MicfftjK Šiąnakt rainiai, nes su 

__ inciu rytu kūdikiu bus linksmas 
kai visuomet. BaMDJXO atlikti savo darbą 
ir atliks gerai I

■■ - . L 
j •

Rrooklyn, N. Y.
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ežiai, iszpradžiu. inneszdavo jie
_ ■ 4 . -4 X — - k l ta

¥ NEW YORK.
ir < S Š

nes svaiguli gavo,
4 M 11 111 A A

lkažkokį invairuma in jos sic- 
w • " 11 Alki A • •■>' «• «ll

' Y ’ /

boą—
nodumm apsiniaukė
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— Meluoji! įį ‘:
— Gal man taip, matosi. Bet 

man netinka tos jo; ąkyą 7- be- 
ginėja |}<i' *iHus pabalius. Juk 
dsž dąuž esu : ,

"• " 'i • m " y- "i; Y /' **^**4^'" p41P ar asz nesakiau? Neįi- — nevėlai Imanto* kas ingius.

— Nępyk, mano senoji, asz
ne isz piktumo. Matyt, szirdis 

, —jis negryžta* pasmą- 
Gal kur pražuvo?

kek, Mkiau poąia, jam

gelia, 
ne... 1

4 k

akys kitką sako, negu lupos...
— Ak, jo akys! O kaip jis 

kalba — f
asz tapeziau visudoriausią Jė

taip, jo besiklausant
ai ... •* a a I j

!*

rozolimos moteris I
Sene-gi nesiliauna peikusi 

Juda:’ '
— Bereikalo, ponią, ji giriJ 

Jis nėra taip geras. Asz tam^ 
tai nesakiau, ka jis užpraeitai

- įfĮpenėsi padare Merjenei, —man 
gaila buvo tamstos — 
|okę; tąt' pasakysiu: netikusius 
• •* * * 41__ 1_ i--* ?

; ji pirko |ąęy«U-ir ojo pas

bet jei

j^į pinigus inbru^ paą Vąžny- 
cziaj 1 ’ *

YWjjwe.' iąo.lftri npga- 
vd! . '

1
'■hf m ' ."MFlflK 1%. > ’ l“ • u'-!!1*'•'

Ji išmainytu, pięįąu — Q jia — 
bedievis, vąr^sze motori ąpgą- 
vd! . '

—• Meluoji!
4 'r-1 • h

man netinka tos j0‘ ąlcys

l'./I
1Rį 
boą

nauji veidai, naujos kai- 
i ta T., • ta • ta •

asz Mį esu. žinomu inączįhsi

Mestūmei ‘tii apie ji‘inislijusi

Asz dar lauksiu f — tarė ponia. 
1 ~įlr žinok dabar — ęzia ge: 
sink, ežia vėl negesink! Czįa— 

murmėti: senas žmogus ko ne- 

gitia' sėnatves pųį
Daskutinf di

- Negėsihk žiburiu, eik Tau.

bet su laiku viskas vie- 
‘i —vienas 

vakaras pailesže įn antra, i u n__ • _ .
ganedijimo, kad iszsirinkdavo

sa‘

Jog bjaurei stisirupeziavo, 
1 CJi’i cii iviAfA it <5 iŠ Iru

♦

r žinele dabar ežia ge-

dinu4gąlt, vąl"-~ lauksiu!
r ’W* L. _ * . - —- ' -4J. I A Ita A ta. auIszęjo.sau.pątyipiri/

med;
’ ¥ n/ėgdavo

iszpaaakoja jaunystėje, ta atly-
,T.. _ „ ., aukos. ! ■

T Daskutinf dar Vdkąra ‘asz 
jin? l . __T.

I'ApįįįVb’ma^; tįšz

L

lo, lauksiu
Jia jaul 
ISn&: u

* I, l'J 
»

kuriais buvo storai užklotas
suolas pas lapga, uždėjo rankas

:,6.;

tįęk tife * ji tęrąfctjayo sau užsi- ’
1 • • • M I . ’ *• • • 1 i *»** *!■'<

Įsz tu. jąunikaicęiu turi viena; 
sau in numylėtinius. Kiti ėjo 
lenktynėmis — kiekvienas ju

ir

kiekvienas ju
stengdavosi jai intikti, užimti

.a Ji K' « 'a' a ' . V i, I

vieta gretg jos, t^pti jos niiiny-
W • 4.4 • 4 ,*W • .'’i 1 . J.TI IMA L 1

t as iki paskucziau

tiesti savo rankas, meta ji po 
kojų įr žiurfį kaip szis, suiriusz- 
tiw, kęlinsi, idant vol bandyti 
įęęąkptl JW .RitĮpJ/MJtkumo; Kviii- 
Įiaų paloismwii'

yieiKQIinmtf rinkoje

iętipiil. Jit Piokedavo dayesti 
tas ^pk|yne3 iki paskucziau- 
sjąpi Jąipa^ipi: prileidžia kokif, 
draspoii prie pat savos ir stai
ga, kaip tik jis ataidrasink^ 
r
k$u ir įįurt kaip aria 
; ii’Jiii—s „i
jęąžkoti jos'pripĮankumo. Kvai

jji-'n'T’ T' T 1 jįd t 1

yveftp; ji tokiame mvairaus
J — nesyk|

jųs^odavęi įdėjimo, bet. aegąn

sium jąr 
drąsuoli prie pat saves ir štai A,

f P. AD. RICHTER A ęo.
104.114 So. 4th St. i
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.
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Susitvėrė už plauku, 
Arba* už kudlu.

Badai m?t žiurkes iszpuole, 
Da ir sziadieh ant stryto guli TT 1 U • J V

' " ' U

r ,

y
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-QRDUNA”
■‘ottip- .

Tie laivai yra nauji ir moder- 
nimeki visame. Goriausi deį juru 
Įcėliones, žinomi del gero patąr- 

' nsįvimo ir vigados visame. Geras 
įr užtektino valgio paduodamu* 
ant baltai uždengtu stalą. Szci- 
minios, moteres ir vaikai gauua

PACKET (JO^PAMY, 
: ' r...

. j1-, i Y V ■ 1' .<■ i!' ■ •J-’

J. G. BOGDĘN
' .1 . - ' . ■' I m!1 '• 1l« H ' Ii -.“I - I * A

/■ 1 - • ’

‘‘ORCĄ’! j 

nimdd visame. Goriausi del juru ■ 
|cėliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Gerad 

ant baltai uždengtu stalu. Szci-

b epeciale pMtarnąvlma. > «>»4X«r-'A • n *8 i! ra '/ermo A*Mr'.
/ '___
M Broadway. 
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Uew Torfc,
K*'. ■* • ,

Ąiįt ię J- Jątiadavo ne,
U' .■ * ’ ' 1 1 ■ • ■' \ ' 1 • ' '. . -1 .

4 S. Main St
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Lietuviszkas Bankierius
. iii 1 I ' t P . > r/ Y‘j . > A

DuBoia, Pa.
f į

1
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,,/k ir Laivakorcziu Agentas
" 4- j. J .i. J'1; /' \ "tyr ~ •
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. Hdzlet’ono mergelei, tai ne-
-yf. ’’ ' gražu," 

' Per Gavėnia nepadoru, 
Jeigu musztihia ilžsiymate,

Geriau pasitaisykite,

. . .... . r$ " I............ ...

Per GaveniA nepadoru, 
ta ’ > . ta kl. ''ta f ta

Tdi’ džievaž proto neturite, 
Geriau pasitaisykite, 

Graudus Verksmus nupirkite.
. h ft ■ *: ■ • • • ,

Keli vyrai ir bėbeles susitarė i ”*■* Cfftt * ' i ■ v • « * '■ i , "*'»'• ► r • i
s pąeme,

Sztai' keliolikti bobelių at- 
' J ' ‘ vandravo, '

i .n.aktu>

Ir" hekurioš" teip nusilesė, 
4 ‘ Jog įįęt‘ Busimįisze, 
Vaitas teip apsudijo,

rtl • .r'r ^Bertaipi alaus 
Namo nusigabeno,

>

vąndravo, 
‘Gero lyg pusiau naktų, 

Už sveikata namie vyru,

• Jog hęt ‘ Buslmįiszeį
Vaitas teip apsudijo, "W* • " •V1' ’«A ’i • ' f* VJog visi po 12 doleriu uzmo-

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania Mauretania

! M ta , 11 lį "

Berengana
Apleidžia New Yorka kas Utamlnka 
Greitas persėdimas Southamptoue.

»Lietdvial ypatlszkal lydStl 
In Hamburgą 3 klcsa $103.&0 Karev 
Eiliavo 3 klcsa $106.50. Tax extra 
KELLI UN INKAI ISŽ LIETUVOS 
sėda' žūt laivo ‘ PiliavoJ važiuojant 
in Potithahiptona ir ten persėda 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcziausf IsItaI pasaulyje.
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no blle agento. Pareikalaukite. Yra

CUNARD LINE,* N r
95 Broadway. J 

New Tort.

mokamu keliauninku galite gauU

vienai Jusu miesto ar aplollhkcja.
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ŽINIOS VIETINES.
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* — Szv. Patriko Diena Pa- 
^©dclije.

— Kas dien daugelis vyru 
ir vaikinu iszvažiuoja in kitus 
mestus nes czionais negauna 
darbo, ,
v— Atejnancziuosia rinki- 
muosia 22 Apriliaus Mahano- 
jaus gyventbjei balsuos už pa-

.UR

,l*!
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■

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

I

mW'

f
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skola 300 tukstaneziu doleriu 
apt pataisymo ulycziu. Negana 
tos sunkenybes mokėtojai tak
su turės mokėti daugiau nes 
miestas negali’ užsilaikyti isz 
tobyrios inejgos. Praejta meta 
silkino visi idant sumažyt tak
sus, nes anglines kompanijos 
1noka labai mažai.
tosios nuomones
vins sunkenybe, jeigu anglines 
kompanijos mokes' daugiau, 
bet tnom laik teismas traukėsi 

‘.per suda o prapetnikai tuom 
laik sėdi rankas nuleidia ir 
lauke malones Dievo.

Visi buvo 
jog paleng-
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t Nedėlios vakara Potts- 
vilios ligonbulėje įniro p. Tras- 
knuckienes seserune, doszimts 
metu senumo Rože Rudžiu ku
ri gyvena Tamakveje. G ra ko
rius Traskauckas užsienio lai
dotuvėms. Runas palaidotas 
Shenadorije.

7— Szv. Juozapo lietuvisz- 
koje bažnycziojo prasidės at
laidai Seredoje 19 Kovo, pra- 
dže bnsų Utarninko vakara 7 
valanda su iazkilmingais misz- 
parais. Pamokslu ta vakara su
kis ktm. Dumczius isz Shcna- 
dorio. Seredoje per suma pa
mokslu sakys kun. Mozūras isz 
New Philadelphios. 
užsibaigs Seredos

Seredoje pamokslu 
sakys kunigas C. Strimaitis 
isz Freelando. Daug kunigu 
prigialbes vietiniam prabasz- 
cziui aprūpint 
dvnsiszku penu.

Atlaidai 
vakara su

procesije

parapijomis

— Daugelis lietuviu perka 
namus Tamaqua kur ir ketina 
apsigyventi. Tonais naujus 
namus nuperka daug pigiau 
negu turėtu czionais mokėti už 
kokius senus ’ supuvusius na
mus.

t Ketvergo ryta įnirę pati 
lenkiszko sztorniko Szeimo ant 
S. Catawissa
ma tik trumpa laika. Graborins 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms.
* ANT PARDAVIMO

ulyczios sirgda-

Geras namas del vienos fa- 
milijos ant puses loto, po No. 

• 529 W. Spruce St. arti Liet u- 
viszkos bažnyczios. Viskas ge-
ram padėjime. Didelis kiemas. 
Kamas naujini pataisytas ir 
ant kito galo loto galima kita 
narna pastatyti. Galima pirkti 
už tiek kiek kiti praszo už 
užverti loto.
tegul tuojaus
“Saules”

ANT PARDAVIMO
r “ 1 -

Geri du namai
. 334 West Railroad 

parsiduos pigei de’l greito pir- A. A A ll- A - _

Norinti pirkti 
atsiszaukia in 

ofisą. t.f.

po No. 332- 
ulvczios

kiko, nes locnininkas negali už
siimti dažįurojiiuii narni). Atsi- 
szaukitė tuojaus po miniariu

- 335 W. Centre uli., 
(t.na.25)

v

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

£

> 
namas prieSzesziu ruimu 

grižkeliu arti Brandonville,
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai- 

medžiu, 22 alderiai isz- 
ditbtoa žemes. Parsiduos pi
giau Kreij^tites ant adreso.

• Z. F. Bynykowicz 
AHvokata,

(t. f.) Shenandoah, Pa. >
ANT GAVĖNIOS.

Jll . W .! ** ■

win

Z. F. Bynykowicz

I

Kožnam yra reikalinga 
“Graudus Verksmai” ir “Sta
cijos” ant Gavėnios. Knygutes 
kašztuoje po 10 centu kožna. 
Priff 
mok'

W.D.WmuMč<Dd.;
If. | |r«M| «MI1li ■"*' ' '* 11

yra

Kewanee, Ill. — Darbai ejna 
pas mus gerai, bot pribuvu
siems suhku aplaikyti darbus, 
nes daugelis žmonių vaiksz- 
czioje be darbo.

— Strytkariai sustojo ėja 
jau penktas menesis, nes kbm- 
panije negali iszojti aiit savo. 
Miestas žadėjo nupirkti stryt- 
kariu kelia nes majoras sako 
jog tiek neverta kiek komparti- 
je nori.

— Du Lietuvei užsitraukė 
gerai namines, 
vienas kitam nukando pirszta.

apmalszihimo skausmo 
žmogelis da daugiau iszgere 
nuok© labai apsirgo, ir guli li- 
gonbuteje. Daktarai tvirtina 
kad turės dabar nupjauti vi
sa ranka. 

<«

— Diena antra Kova mu
su mieste buvo daug visokiu 
pasilinksminimu.
tos ui vežios atsibuvo
Balius” 
sztinimas. 
neje atsibuvo 
mas ant kurio buvo mažai pub
likos. Visi grąžei linksminosi, 
o musu rūteles su trumpoms 

plikais kaklais 
karoleis turėjo

gud ta ims. — Abraomo Simus.

susipcszo ir

Ant

Ant devin- 
‘ ‘ t)eszru 

arba munszaines krik 
Bažnytinėje svetai- 

pasilinksmini-

szlcbukems ir 
papuosztais

Eynon, Pa. Darbai ir už- 
darboi gana geri o pribuvu
siems nesunku aplaikyti dar
bus.

— Lietuviu nors nedidelis 
būrelis, bet visi gyvena sutiki
mo konia visi turi savo stubas 
ir puikia bažnytėlių, o szia va
sara 
ja-

užbaigsim nauja klcboni-

Laiko szios laimingos 
prohibicijos, tai no tik žmonis 
gere visokį sztopa bet ir gyvu
lei. Ana diena tūla gaspadine- 
le iszmete laukan iszvirta bro- 
ga kuri karvo suedo, na ir pra
dėjo elgtis panaszei kaip ir vi
si munszainikai. Fanneris už
temimas karve sake kad pa
siuto ir reiko nuszauti. Bet loc- 
nininkas dasiprates kas kar
vutei kenkė, nuvaro namo ir 
uždare tvarte pakol neiszsipa- 
girios. Vėl, kas gerai žmogui, 
tai gyvulis ir nori pabandyt, 

gyvulis karta paraga- 
veliaus kenkė, 

daugiau to nedalipstes, o žmo
gus ne turi tiek proto kiek gy
vulis ir paantrina. —

Reporteris.

tik kad 
vus kas jam

Nd-Montreal, Kanada. - 
rints per daugeli metu Jurejo- 
mo czionais lietuviszka kuni
gą, bet dabar mus apleidžc nes 
negali jojo užlaikyti. In jojo 
vieta pribuna kokis tai fran- 
euzas. Taigi per kėlės szeimy- 
nas 320 parapijono netenka sa-» 
vo kunigo kuris daug darba
vosi del labo Lietuviu. Į)abar 
lietuvei turės būti po valdže 
svetiinžemio. O kas bus, jeigu 
laike ligos ar smerties uedasi- 
szauks musu kunigo. Patys ta
me kalti.

Girardsville, Pa. - 
Szimkuviene 
laimėjo prova superior sudo, 
už sužeidimu josios vyro Sep
tember! 1921 mete. Motero ap- 
laike paszialpos 
riuos kdmpanije 
nenorėjo jiai izmoketi.

Ona
ir keturi vaikai

.<1
$2,229 ku- 

isz pradžių

Chicago — Ona Pecziuliene 
42 m., motina dvieju jau suau
gusiu vaiku — sūnaus ir duk
ters pereita szesztadicni nu- 
szove lenko Mrs. Agnes Koslo
vitz, 23 m. ir paszovo Gelia 
Welensky, 54 m. Visos mote
rys gyvena 624 Barber Stį tftir 
ir i n vyko žmožudystel

PasOke policijei, Pecziuliene
susipažinusi pas Koslovitz su 
tulu vyru, kuris pas ja apsi
lankė ir in kuri ji karsztai ih- 
simylejo. Pecziuliene betgi ne
žinojo ne jo vardo, nei adreso.
Ji prasze Koslovitz pasakyti

tasztus mes už-
U L.    J—m.—.nmiy-; k *'

kas jis yra bet . toji atsisakė.
Kada jokie maldavimai nepa
gelbėjo, Eecriulieno-jnuszovo- 
Koslovitz ir taipjau paszove

■

gelbėjo,. Pcsziulieno .jiuszįo ■m* > 1 • j • a • •

Weilenskione kuri bandė Pe- 
cziulieno nuo žmogžudystes 
sulaikyti. Policijos surinkto
sios žinios yra betgi ncaisz^ 
kios.

Dabar Pecziuliene sėdi kalė
jimo.

Brooklyn, N. Y. — Panedo- 
lio ryte, apie 3:15 penki apsi- 
maskavo vyrai užpuolė vieta 
Petro Janukaus ir Jono Grisz- 
kaus, kampas Bedford Ave. ir 
Metropolitan, 
buvo apsiginklavo 
riais. Jiems besilaužiant pro 
Jankų. Griszkus užgirdo juos 
keikiant ir 
augsztyn kelti

Trys banditai 
revolve-

liepiant rankas 
, ir mėtėsi per 

kitas,/dureles laukan, ir nubėgo 
in stoti. Banditai ji mate bė
gant, todėl neturėjo laiko ge-
rai visu iszkratyti ir tik susi
griebė pinigu apyeziupom, bot 
visgi sakoma apie pora tuk- 
staneziu.

Shamokin, Pa. f Seredos va
kara mirė nuo uždegimo plau- 
cziu Stanislovas Naujalis, su- 
ųus Mares Naujalicnes. Velio
nis sirgo trumpa laika, paliko 
motina, du brolius ir dvi sese- 
res. Labintu ves atsibuvo Pane- 
delio ryta su bažnytinėms pa
maldoms.

Nauji Lietuvos 
Paveikslai

4 >*
f

m 1 '‘i ii'iiw/niJwi' i,,i ■įįjuin i ■■■ ' '

PILOZOPIJE 
N1RB1RIO.

Tas supridiiitas prohibici- 
jos spikina kad szitosia kontre- 
THa prohibicijo iszgialbejo gy
vastį del 978,342 žmonių. Bet 
jisai nepasako kiek tai dusziu 
nulėkė pas Abrahoma nuo ge- 
rymo munszaines.

# # t •

Abz mistinu, jog tai neteisin
gai kaip žmogus nori gyvent su 
dviems boboms ir už tai ji už
daro in džela. Pagal mano pro
tą, tai jeigu nori sportuoti su 
dviems boboms, tai yra di- 
džiaUse bausme kokia jam ga
lima užduoti. Nekurie turi tik 
po vi|ha boba ir tai da baisei
kikina jog isz juju padaro mu
lus.

* *

Kožna motore daug kalba su 
akimis, o kad jaja gėriau vyrai 
suprastu, tai naudoje ir liežuvi. 
Jeigu tas nepagialbsti ir josios 
nesupranti, tai paima ka tokio 
kieto in rapka nuo ko tau pa- 
kauszis sutinsta. Aj bet!

# < #J.
Kaip asz iszrokavau, tai ge

riau paimti už phcziię bjauria

X

Kožna motore tai yra smart
kaip lapo. Mano frontas Juozas 
Karczinskis susitarė iszbegti 
su mergina in Czikaga. Atėjo 
diena iszbogimo ir nežino ko
kiu tai budu Juozulio pati da- 
žinojo apie tai, jog jisai ketina 
iszrunyt su mergina. Pasirodė 
ir nuėjo ant sutartos vietos, 
Juozulis neturėjo laiko jaja ap-
ir nuėjo

CHA3. 8. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public,

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
etubns, mos galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamo namus, 
kolektavojame randas. Parūpinamo 
visokius insurlncus ir teip žoliaus.

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

.. "M* I Ml*  il»  Mu Ml mih.., —ui   lil.ll H“—   * 
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Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

Ant Republikoniszko Tikieto
I 
»

,ir .H 
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nnu- 
„ . . .J preke. Teipgi

žiurot, nes buvo tamsu, na ir pristato automobilius visokiem* 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir možius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkites pas mano, nes asz galiu Ju
mis pigiau gorinus parduoti negu kiti.
333-336 W. Centre St., Mahanoy City i

iszrunijo su savo bobų. Kas po 
tam buvo, tai nežinau, ba to
nais nebuvau, bet dažinojau vė
liaus, jog Juozulis gulėjo szpi- 
toloje kėlės sanvaites. Gud for 
him!

• « •
%, '

Jeigu Kolumbas kuris atra
do Jamerika 1492 mete dabar 
atsikeltu isz grabo ir prisižiū
rėtu žmonims ka jie padare isz 
szitu kontru, 
vela atsigultu

tai isz piktuiho 
in grabu idant

nežiūrėti ant tu kreiziu refor-

Asz !

*

jog visiems

jausis mada. Pigi 
> automobili um

Po sunkaus 
dienos 

darbo

%k

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

.-Didele kaucija eudėta Vabtijot 
Banko Departamento.

Eaiu po priežiūra Valuti jos, teip kad 
pinigai audėt! mano Bankoje negali 

Priimu pinigus Baugiam t . _
dalis svieto pagal dienos kursą, ir

pražutt
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas 

parduodu laivakortes kompanijų ne
statytoms kainoms. Pampinu Pasz- 
p ortus keliaujantiems in Lietuva. 
Viskns daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. įlaužykite apie kainas o gau
site teisinga atšokimą. Adresavokit^:

v. LAPINSKAS :į
601W. Mahanoy Avė. rii

Mahanoy City, Pa. Į
t

iV
r A 'f.

T MCA (KAM

Kasyklose ir 
in vairiose 

dirbtuv eis

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIA1 YRA BAISUI

*
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0. 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 duodami patarimai no
rintiems 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. Euk- 
szis.

— Bus rodomi—
Shenandoah, Pėtnyezios ir 

Subatos vakarais, 14 ir 15 J$o-
vo, New High School Auditor
ium Svetainėje.

Mahanoy City, Nodplioj 16 
Kovo, 4 vai. po piet iF7:3Q va
kare, ir Pancdelio 
Kovo, 
skjepe po bažnyczia.

' Tama q u a. U t a r n i nk 6 
ra, 18 Kovo, Odd Follows Sve
tainėje.

Maizevillc, Ketvergo vakara, 
20 Kovo, Parapijos Svetainėje.

Frackville, Petnyczios vaka
ra, 21 Kovo, Bažnycziojo.

Persi a tyma s p rasi des 
vai. vakare.

Inžanga 35c. Vaikams 15c.

vakaru 17
Pa rupijos svetainėje,

vaka-
I*

7 :30

ANT PARDAVIMO

Namas su szesziais , kamba
riais, geram padėjime po No. 
448 Oakland St., Ashland, Pa.

(t.24Atsiszaukit luit vietos.

V

i

r Read i n ii 
s. lines .
»Į

’Nedelines Ekskurcijos
2- [N __ ■

PHILADELPHIA
16 Morcziaus - 4 Mojant

-r------------------------------------------------ -
Specialia Ekakurainia Trcinaa

Isz 
Shamokin . . 
ML Carmel .. 
Ashland .... 
Girardville .. 
Shenandoah .

.4.
Ryto ? 
1:30 < 
1:29 > 
2:21 C 
2:28 < 
2;00 >

Mahanoy City (Prcko $3.25) 2:49
Tanui.quit (Preke .$3.25) 
Pribus in Philadelphia .

3:10
6:00

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa
ežiu vakarą in virsz-minėtaa 8ta-

v

l.\$3.50
Ant

n

DUBELTAVAS 
TIKIETAS 

.. .... ,r * 

>,^,^„.141...

boba ne kaip septynis grickus, 
kuri turi dbldrius, ne kaip su 
puikiu toriu o varginga kaip 
turkiszkas szventas.

# * c

Sunku atpratini jauniki nuo 
ėjimo in baž.pyczia jeigu jojo 
svjthart gieda ant koro.

Mand kūmas likos sužeistas 
per automobiliu ir nuvožė ji in 
Ashlandp ligonbuti. Gulėjo ten 
koki laika ir daktarai pasako 
jam jog yra alrait ir gali va
žiuoti namo pas savo boba. Bet 
jisai vis nudavinejo kad serga 
ir nenorėjo, važiuot pas boba. 
Dažinojap apie tai ir nuvažia
vau pažiurę t kas tai butu do 
priežastis, Ątejuu ir žiūra u kad 
diano kūmas guli lovoje kaip 1 * • O 1 11^,. A*

Dazinojaq apie tai ir nuvažia-

hokis grobas arba subankruti- 
nęs karalius. ,Į*rie lovos sėdi 
norse ir suh flortiriasi, tuojaus 
diUiprutau del ko jisai ne nori 
važiuot namo. Tuojaus ir asz 
balsei apąjrgau ir daktarai tu
rėjo inane paguldyt in lova. 
Teip gulėdamas, mislinap, ko
kia norso man daktarai at
siims. Ncužilgio duris atsidarė 
inojnanti mergina isz užpaka
lio panaszi in žmogų, bet kada 
apsisuko iuhnanc ir pamaeziau 
josios feish, tai paszokau isz lo
vos ir began namo jog mane 
nepavytu Ho su arkliu. O dal 
f eis! •

paguldyt

O # •

Sziadieii jeigu mergina nesi
duoda pnbucziuot be jokio tru- 
belio, tai jaja vaikinas šukvi- 
tina. O jeigu duosis pabueziuot, 
tai po tam turi per visa gyvasti

Tokiam taiuž tai pakutavot.
padėjimo randasi sziandienines 
mergicos.

• , • •

Daug mer^u žonijosį del to, 
idant turėti “honi mun/f O ka
da jau tasai laikas perejna tai 
teip pasidaro sik ir tajerd, jog 
vela norėtu pasilikt ^mergi
noms. Argi tai neteisybe loidis!

.♦ f V ♦ ' '**■ W
< Kokis tai citizihas Czikage
turėjo užmokėt 400,000 doleriu

r *' * . '

inkų m laks. Aj beezo fttif da-
lers, jog tai buvo btitlogeris, ba 
kitokia citizinas nedarytu to-
kiu szpostt." |"V ■ .

.• „ 1 -11 * 1 Ui ’ '

matoriu.
*

misi i nu 
žmonims nubodo tasai biznis
atsikėlimo anksti isz ryto. No
riais mano bodes diedukas sa- 

jog szios gadynes žmonisk e, 
yra labai leizi, nes jisai jau tu
ri 80 metu ir kėlėsi ketvirta 
valanda isz ryto. Asz jam pa
sakiau jog no esmių isz to su
pra iz o kada asz tiek metu isz- 
gulesiu kiek jisai, tai ir asz 
kelsjuosiu teip anksti. Jos ser-!

J urs truly, 
Džim Nirbir

ANT PARDAVIMO

Trys nauji namai, da visisz- 
kai nepabaigti, su visom viga- 
dom, ant Washington St. Ta- 
maqua, Pa. Kreipkitės ant ad
reso. (m.28

341 Railroad St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO
......

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

ANT PARDAVIMO

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

A. Yarowski
’ 410W. Coal st.

(m.28) Shenandoah, Pa.’
ANT PARDAVIMO

..B*
Tin-

Frackville,

Barboro szepa (case), 
kaina teipgi in cigaru sztora.

Win Szukis
903 E. Centre St.(t.22)

A Ruffles

Trindamas su Ruffles A 
v ištrlnui l’kdskauaN Lauk, a

Patikėk daugeliui tukstancziul tautlcczla Ir

Prasz&link sustyrima

NUKAPOTI IR SUSTIRĘ.
Ne bandyk juos priverstinai monksyti, Ir traukyti, tuoml dar dau- 

glaus juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

MESZKOS B ALSAM AS
(BEAR BALSAM)

suteikė jiems taip puikia Ir greita pagclbn.
Dalsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju Žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5c.
IszsiusUn buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre St^ Shenandoah, Fa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekorln 
už pasiuntimą, mes t uolaus

EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!
Jeigu • jils norite nusipirkti gern 

Ku-Ku laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitaa tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas iez tvirto ricszut-mcdžio, puikci 
iszpianstytaH, su raudon-medžiq pri- 
dezekaia, uoliniai ir juod-medžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapid kaulo rodykles ir numerai, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir guli laikyti visam 
amžiui, Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tpkio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.00, bet 
mušti numažinta preke yra tik $13.95 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitu p likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in j u su na
mus. Užganodinimas gvarantuojamas 
nrba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

4

prokc, tai atminkite kad jis qebus tokis geras kaip kad czionai jumis
pasiūloma. Siuskite užsakymą dabar kol preke yra teip žema.

PRACTICAL SALES COMPANY?"
1219 North Irving Ave. Dept. 62.

Adresas:

Chicago, Ill.

Seniausia Lietuviszka Agentūra
Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yrA 

patogiausia laikas siunsti laivakortės in Lietuva savo GI
MINĖMS ir pažinstamiems.

Kadangi Amerikos Konsulia KAUNE priima aplika-
cijas del naujos kvotos sziu metu at^Ažiavimo lietuviam 
in Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji

. proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu motu kvota.- 
Padarom AFFIDAVITUS lietuviams del atvažiavimo in

' Amelia, siuneziam pinigus in Lietuva LITAIS ir Dole
riais pagal dienos kurso. Užlaikom Koteli del keleiviu 
kėliaujaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu Now Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nąkvyno už prieinama kaina. Reikalaukit©
LAIVAKORCžTU ir pinigu kurso per laiszkus arba as-
moniszkai po žeminus nhrodytu anlraszu:

GEO. J. BARTASZIUS
v r ,

498 Washington Street, New York City.

‘ i!

t1
4

*
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Toji proibiszioh th i arszeshe 
ne kaip kolonu; Pažiif^jaii afez 
tokius žmonis kilrib niekad ge
ro sztopo neomo in burna, o
• ■» . ”1 ♦ , . , "‘A i K < .■ < ' * 1 H ■ V ■ ■ •••

vadinasi prikontri

Geriauše & 
kiu 'mitėrisžku ligų tai nami
nis įiarbas. Visos tos moterėlės, 
kurios vaikszcziojo stdnoda-^ 
mos, jeigu imtųsi už darbo, tai

4jaustųsi sveikos kaip'žuvytosrT
J ® . vi - •

r

sziadien yra girtūoklois. Tai
______ • J! -lai.... '•

* #' t ' ‘ v t '
Geriauše įfo^decina ant*viso-

jffurelū daigiau w

O:

Į

I
A aivuiLuv is Kur jhcumvmiu »»<?*.11 hnatd! Juo daugiau jus kasote, juo

i ' '
i

Niežti, niežti visą dieną jus net
stebitės iš kdr tu pleiskanų tiek. ' z

.Dekite savo pinigus in ’
i Merchants Banking Trust Co. Banka
> Mahąnoy City, Pa.
> . . . • >* ■ — i— i .

J Ta įlanka nori jumis patarnauti. . *
rusių komikų," kurio isuirvo rormuią a • I tipccJaUul paskirtų ttuoalkinimul pieta- U

A kanų perų — Ir Rufftot atlieka wvo Zt

daugiau pleiskanų išpuola jūsų gub 
1 vos, buterdla juaų dr^bųžitu* <hro nc’ 
į ųuhmumo kiekvienam arti Jųa 

čiunų ir vlj i

I) v 
■ M > , ! « ■ ' ■<

D tali praviru.

vos, suterSln jum) dr^bužhu, piro ne- U 

neapaalwypai nlcitll M

Rįtffi&s ~v1

____ . . - yra ton£u U 
A gftlyoe odai ir niaukama. yra jį
f) plciAkariŲ naikintojui 8u puikiomis <1 
d pubckmOmis. . * A
V Ir tarno nčni Jokioa paslaptie^. Xir tame nėra, jokios p&siapue*. zt 

yra sudarytas gabių ir pstv- U 
rusių komikų, kurie iSdlrbb formulų A

minų į
N darbų.
A PamAginkit bonkų i Įti 
W RuffU» i BAVO guJVjMi 
M apie per tmivaito liuko

, " Ji t I ■' * I

PąmSglnklt tankų f Įtrlnkit truputi 
pie per eaivaih) ' laiko.' O kuomet 
iloiakunos jau iinyks, tuomet naudo*

olų kasdien

'*< l»

MokąSĮ-c?ia procentą ant padėtu pinigu.

t

j

'a
i alL. ploiukunoa jau išnyks, tuomet nauuo*
I kite - karty ipio karto ir plohkanoa jų*
I (J6o. ui bou

L11 i
daugiau nfltou

_* L;
F. -AD, RICHTER A CO.

lomeli nųkankifis I. Tik
Galima gauti aptlekoM. i

1Q4-A14 S0.,4U» M. Y. ||
a»

t I ■

Moką ProcenjA an^ padStu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turSti banka va knygute szitam 
Merchants Banking’Trust Co. Banke.f .■

c Szita Banka prigelbsti savo depozitoriume pirkti savo
> , r locnufl namus, ’ 4
> Szita Banka prigclsbti jumis suczjjto
< • 1 • t J* i A 1 »J I

locnns namus.
■ • ■• • • j, t T ’ * > n—-

Nori kad jus Iratumet to Banko depopiiorius.,
■: iv /"'.t ■/, ; 1 , ' *

'»• i- '■*! * w
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