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JSZE 18 ŽMONIŲ IR SUGRIOVĖ MIESTELIKUR BAISI EKSPLOZIJE UŽMSvarbiauso žmogaus maszina 
tai jojo szirdis.

Minneapolis, Minn. — Pro- 
isz ligonbutes 

Minn., apskaito, 
dagy vonias pen-

fesoris Bayard 
I Rochester,Sūnelis iszdave savo tęva.

St. Francis, Wis. — Už tai žmogus
I apskaito

kad Stasys Czervinski nemo- kesdeszimts metu, jojo szirdis
kejo sulaikyt liežuvio, jojo te- piakc 1,802,160,000 kartu. Szir-
vas papuolė in kalėjimą už dir
bimą munszaines.

Praejta Subata du prohibi- 
cijos sznipai ateja pas stovinti 
Stasi, užklausė novos isz neno
ro, ka tėvas jojo laiko tvarte. 
Stasys neprijausdamas nieko 
blogo, o tikėdamasis, jog tėvas 
turės gerus kostumerius, pasa
ko geradusziai, jog turi kelio
lika baczku geros munszaines.

In kėlės valandas po tain, 
sznipai atvažiavo su t roku, pa
ėmė namine ir aresztavojo tę
va už laužymą prohibicijos tie
sas.
Nenorėjo su juom szokt, paszo- 
ve mergina ir pats save nužudė.

Chicago. — Edwardas Ko- 
ciza, 24 metu, mirė ligonbnteje 
Bridewell nuo žaidulio kuri už
davė sau su revolveriu Sukato
je, kada szoko ant sales 2815 
West 25tos ulyczios. Prma su
žeidė Maro Mitas, kuri su juom 
nenorėjo szokti, po tam paleido 
sau kulka in krutinia.

Nupjovė kitam nosi.
Kenosha. Wis. — Vietinėje H- 

gnnbuteje randasi 
Kosche 21 metu, 
nosia ir kitais žaiduleis užduo
tus su peiliu, l< k/ J\ Vi

•Tti!M.''-4n>fiit« Puclkiis 
aresztavbtas už tai ir likos už
darytas kalėjimo.

Kosche, Pucikus 
vyrai, radosi saliune. Vienas 
isz ju pradėjo szandyt isz Pu- 
ciko kad nemoka musztis. Ant 
tu žodžiu Pucikas isztrauke 
peili, mėtosi ant Kosulio nu
pjaudamas jam nosi.

Negalėjo iszaugyt vaiku, 
nusižudė.

Pittsburgh. — l’ž daug buvo 
nebagelei sunkenybes iszaugyt 
tris mažus vaikus del 16 metu 
Gladis Singleton, kuri užėmė 
vieta mirusios motinos. Nega
lėdama ilginus paneszti tosios 
sunkenybes ir atsakomybes, 
mergaite nusižudo su revolve
riu. Josios motina mirė szeszi 
metai adgal. Tėvas mergaites 
likos aresztavotas už priverti
ma jaunos dukreles dažiureti 
namo ir vaiku, nes pats tuom 
visai nesirūpino ir tankui atej- 
davo namon girtas plusdamas 
mergaite, o ir tankoi sukumsz- 
cziavo.

Eksplozije iszmete moteres 
isz lovos.

Inkerman, Pa. — Namas Pet
ro Reilley unijos sekretoriaus 
lokalo No. 6 likos dinamituotas 
ana vakaru q drūtis eksplozi
jos buvo teip drūtas, jog iszme
te isz lovų Petro paezia, moti
na ir seseria, kurios buvo su
žeistos. Artymuosia namuosia 
visi langai suteszkejo o namas 
Petro iszrodo kaip po vokisz- 
kam bombardavimui. Badai 
Reilley yra drūta pasekėju 
(•apellino prezidento angleka- 
siu ir už tai jam atkerszino ki
ti darbininkai.
Anglekasis užgriautas 11 va

landų; iszgialbetas.
Wilkes Barre, Pa. 

griautas per vienuolika valan- 
. du per nupuolimą anglių, toje 

paezioje kasykloje kur trys an- 
glekasei likos užmuszti praej
ta Panedeli, Danielius Wallace, 
likos atkastas gyvu per savo 
draugus kurie nukasė nuo jojo 

« * * • T r art -rt «

Steponas 
su nupjauta

nuo ko gal ir
i likos

ir da trvs

«

dis plaka 72 kartus in minuta 
valanda, 
arba

106,680
37,843,200

4320 kožna 
kožna diena 
per meta arba arti du biLjonus 
kartu in laika ponkesdeszimts 
metu žmogaus gyvenimo.

Szirdis inpumpuoje per 2000 
myliu gyslų

o, ‘259
>5 galonu 

ponkesdeszimts metu net 4,725- 
750 galonu kraujo per žmogaus 
kuna.

Argi reikė geresnios maszi- 
nos kaip yra žmogaus szirdis. 
O bet daugelis žmonių mažai 
rūpinasi apie t a,ja svarbiausia 
dali žmogaus kūno kuri duoda 
žmogui gyvas! i.
Sumindžiojo tęva ant smert.
Tampa, Ela. — 

Chester, 18 metu, 
fizerifui, buk 
savo Ieva 65 motu senuką, ant 
smert.

Tam darbe prigialbejo jai jo
sios motina ir abidvi likos už 
darytos kalėjime už žudinsta. 
Mergina sake, buk nesenai at
silankė in St. Petersburga ant 
tikejimiszko susirinkimo pasi- 
imdamos su savim tęva, kuris 
buvo suparalyžavotas, ir laike 
pamaldų V'V*1 s 
ko. Ji ji su motina norėdama už 
t a ja geradejyste atlygint Die
vui, nutarė paaukaut sena tę
va. Abidvi permėte tęva ir su
mindžiojo ant smert. — Argi 
Dievas preme juju tokia auka? 
Žinoma kad ne, nes tokis pasiu- 
tiszkas tikėjimas ne turi aky
sią Dievo jokios mielaszirdys- 
tcs.

k ra n j 
94,5°

<Yb

konia 11 galonu 
ulonu per diena, 

per meta o in

Jeva Win- 
pri si pažino 

j i ji sumindžiojo

truputi pasvei-

Sziauczius užspringo su 
szmoteliu deszros.

Paxton, Mass. — Kada 
Charles Hoyle, atėjo pas sziau- 
cziu Henry AVall, 60 metu am
žiaus, rado ji gulinti ant grin- 

gyvastieš, laikantis ran- 
szmoteli deszros, kuria

valgė, ir nuo kurios užspringo. 
Daktaras pripažino, buk A\’all 
mirė nuo pasismailgimo.

du be 
k oje

Miniszka laimėjo pirma 
dovana.

Philadelphia. — Ant laikyto 
kontesto kas daugiaaše isz- 
spaudins žodžiu ant.Remingto- 
no drukavojamos maszinukes, 
pirmutine dovana laimėjo mi- 
niszka sesuo Marijų Veronika 
isz augsztesnes mokslą i nes del 
merginu ant Wood ulyczios.

Sesuo Marijo atspaudino 62 
žodžius per minuta x per laika 
penkiolikos minui u be jokiu 
klaidu.

Kita karta ir kelnes 
numaus nuo jo.

Chicago. — Fredas Mannin- 
i du kartu 

ta pati vakara per tuos paežius 
vagius Nedelos ryta, kada ėjo 
namo. Pirma karta automobi
linei vagis sulaiko ji prie 
61-rnos ulyczios, kur jam ato
me 500 doleriu kuriuos isz- 
trauke isz banko, in dcszimts 
minutu po tam prie 63-os uly
czios sutiko ji vėla phimdami 
auksini ziegordi ir 25 dolerius 
kuriu pirma karta neužtemi- 
no. Kada nuo jojo szalinosi pa
sakė jam: ” 
namo, nes munis nubodo tavo 
viena apiplesziiieti, nes trecziu 
kart tave sutiksime, tai numau/ 

js?” Fredas pa- 
a t si tikimo neužmirsz pakol gy- klauso plesziku rodos nuėjo 

namo greicziaii kaip paliepta.

ger, buvo apvogtas

Už-

Bjkie po velniu
ink “ -

nzimtus karu anglių. Wallace
likos sužeistas mažai, bet savo Sime tau kclne Fredas pa

vu bus. ’!» <1
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linkiai.
Lietuva valdys Klaipeda; ku

ria valdys Lietuvis, Klai
pėdietis ir Sanjungietis.

Lenkai užprotestavo jo.

■t

Maitinasi isz kitu žmonių 
darbo.

Mušiu miestelej J 
randasi invairaus plauko leng
vo amato jeszkotoju, kurie ne
žinia isz kokiu szaltiniu moka 

palėbauti. Vie
nas toks neaiszkumas iszkilo
aikszten sz. m. Vasario 4—5 d.

gana placziai
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Kaunas. — Lenkija prisiun
tė oficiali protestą Tautu Są
jungai (Tarybai) prior/, sutar
ti, kuria Davis’o Komisija pa
gamino sutvarkymui 
dos klausimo,
kaip jau syki pareiszke

dl 1 i

liid

Apvogtas vienas krautuvinin- 3 
prekių ir kala-

■
kas: iszneszta
kutu. Milicija suseko intaria- 
maji ir inejus, kur jo gyvena- 7 

rado vagisziaus szeimyna
Vagi-

ma, 
bepcszant kalakutus.
szius norėjo, milicininką pastų
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Paveikslas parodo baisia, pasekmių eksplozijos kuri kilo Nixon Nitration Works, Ni
xon, N. J. kurioje žuvo 18 žmonių, sužeidė suvirsznm szimta ir sugriovė konia visa mieste-
Ii. Eksplozije davėsi jaust New Yorke ir visoje aplinkinėje ant dvideszinits penkių myliu.

Zbiszko pasiliks daininku.
New York. — Garsingas len- 

kiszkas imtiniu sziampionas, 
kuris nemažai padėjo savo prie ! szimtai
szu ant szieniko, nutarė paliau 
ti imtis ir dabar pradės lavin
tis ant dainininko, nes nuo se
nei turėjo taji pageidimu. Zbi
szko krik^ztu tėvas, yra Ig
notas Paderewski 
draugiszka pažinti 
kiu Carusu, ir pats

.M.—-K. .. II «!!■»■<■ ' - hmh—himio W—»<iiiHiii ii niWm—imi—MuWKwII Mi — iOwwU—IMt—ĮBi HM»«i

Lauke ji bausme 300 metu už 
visokes piktadarystes.

Chicago. —
I metu kalėjimo lauke 

Harry Thomas, 39 metu, už pa- 
pildima apie dvieju szimtu pik 
tadaryseziu kokias

d piktadarys.
i žndinseziu, 

nakties laiko in 
sužagejimo

Maži a use trvs t

trumpa laika lasu 
Prisipažinęs prieg-

ir turėjo insilanžinm 
s\’ut linus namus,su Henri 

yra, tosios penkiolika merginu ir moterių 
nuomones jog jis kada pastos .Thomas su szaltu krauju apsa

kinėjo policijai apie savo (lar- 
i helius.

Thomas nuturėjo jokios sun
kenybes sujeszkojimo savo au
kų, apipleszinejo kada jam pa
tinka; nesigailėjo pavogtu pi
nigu. Kada ji aresztavojo suti
ko atiduoti viską ka turi, kaip 
puikius rakandus savo namo, 
puikius automobilius ir areo- 

i dalele pinigu 
sugražyt nuskriaustiems. .Jei
gu ji sudus pripažytu kaltu už 
visas tas papildytas piktada
rystes, tai aplaikys nemažiau 
kaip tris szimtus metu kalėji
mo. Žinoma, tas reiszke ant vi
so amžio — lyg smert.

Nunoreda- 
jisai ir jojo

dideliu dainininku.
Vogė del badaujenezios 

szeimynos.
Philadelphia. — 

mas iszsiduot jog
izoimyna ken oze bada ir del ko 
navogo dvi boukutes pieno ir 
kepalėli duonos, Jonas Draper 
55 metu likos iszgialbetas isz
kalėjimo per Kenuhiszi palici- ]llan;li kai[ nors

pa veli jaut is

nes, pabėgti, bet pradėjus ji j 

tas ir užmusztas. Taip tai bai- ‘ I f

vyti ir szaudyti buvo palaiky*

23 ulyczios

Užgyme turėdamas tik 11 
unciju.

Chicago. — Pacziule Henri- 
kio Gauze, 17 N.
apdovanojo savo vyra mažiau
siu šuneliu ant svieto kuris sve 

papilde in | re vos vienuolika unciju arba 
mažinu kaip svaras. Vaikiukas 
yra teip mažu, jog lengvai ga
li atsigult in cigaru skrynutia, 
o maitina ji su czirksztuku nuo 

Tėvas tik vienatine 
kad be pa

ged uoliu.
kalto jame randa,

re k e ir ne nori, atida rytH o vos 
aku ežiu 
p.imat y t kokias 
niksztukas turi. Tėvas turi 22
metus, o motina 19 metu.

idant motina galėtu 
akutes josios

7000 doleriu už vienus pietus.
Newhall, Vt.

Klaipe- 
Davis, 

, asme- 
niszke ta sutarti inteiks Tarv- 
bai Scredoje, Kovo 12 <1.

Lenkija sako proteste, buk 
jos teises Nemuno upeje nėra 
tinkamai ir ganėtinai apsaugo
tos. Esą, Nemunas prasideda 
Lenkijoje ir foku gana ilgai 
pro lenku žemes iki iszsilieja 
in Baltiko jura ties Klaipeda. 
Lenkai nori, kad sutarty butu 
iiAleta punktas,
lenkams bausti Lietuva jei to
ji sumanytu daryti komersini 
trukdymą ar diskriminacija 
priesz lenkus. Sutartis gi Klai
peda atiduoda pilnam Lietuvos 
suverenumui (valdymui.)

Lenku protestas ir nusista
tymas padare sensacija, kaip 
sako Associated Press žinia. 
Ponas Skirmutas, atstovaujas 
Lenkija, neprasze kad Tautu 
Sąjungą leistu jam paežiam 
asmeniszkai stoti ir apginti sa 
vo protestą. Todėl viskas susi- 
ves ant to ar instengs Lenkija 

, ar .kita di- 
inti jos nusis-

gia dienas 4‘lengvo uždarbio 
jeszkotojai.

Apiplesze mote rele.
Szapnagiai. — Szapnagiu so 

džiaus gyventojas Onos Blius- 
kuvienes Vasario 
iszvogta veik paskutiniai dra
bužiai, ir vienintelis turtas — 
karvute irgi iszvesta. Moterė
les vyras ir vaikai žuvęs Rusi
joj- Gyvenusi v 
pirkelėje. Dabar vargsze, bi
janti be gyventi senojoj gūžte
lėj ir persikėlusi pas gimines 
sodžiaus viduriu.
kad sodžius, turis apie 900 gy
ventoju, neleis jai galutinai su
skursti ir kuo be galėdamas 
suszelps ja.

j
*1
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ji sodžiaus gale

Tikimasi, i

i

auta.
Palicijantas Whitley 

ipgynime vargszo, 
lamas magistratui, 
uer pavogė pieną ir duona del 
zeimynos o ne del saves, nes 
‘sztyrinejo jojo padėjimu ir 
oersitikrino apie tai pats, kada 
mojo isztyrinet dulko Draper 
papildo vagysta. Magistratas 
oaliuosavo vargsza o palicijan- 
ai sudėjo jam dvideszimts do- 

’eriu su prižadėjimu suradimo 
am darbu paleido Draper! na

mo, kurio nekantrai lauke sep
tyni vaikai ir serganti pati.

Profesoris sako kad yra Die
vas, kuris viską valdo ant 

svieto.
Princeton, N. J. 

jes astronomijos 
Russell czionai 
astronomija 
lias, kuriuo žmones tikrai pa
tirs a y yra Dievas, ar ne. Pats 
profesorius tiki, kad Dįevas 
yra. Anot jo, svietas musu yra 
milžiniszkai didelis, labai pai
nus, o vienok per ji visa eina 
pavyzdinga tvarka. Toliau jis 
pasakė, kad musu žemes am
žius esąs apie dcszimts milijo
nu metu senumo, bet gyvybe 
ant jos tegyvena koki bilijoną 
metu.
Kudykis sudege ant smert; 
motinos tada nebuvo namie.
Green Bay, Wis. — Keturio

likos menesiu Miltona's Calen
der, miro nuo apdeginimu ka
da jojo szlebukos užsidegė pri
siartindamas per arti pecziaus. 
Motina tame karto buvo pri
versta iszejti in sztorą su roi- leido ji tuojaus po apsi vedimu i 

nes negalėjo gyventi su juom 
nes nedavinėjo jiai pinigu aut

stojo 
iszajszkiu- 

bid< Dra-

— Pagarse- 
profesorius 

pareiszke kad 
yra gali būti ke-

Kada sugryžo pamate

Jonathan 
G raycot t, kuris ana diena mi
re, užrasze testamente.7000 do
leriu del Janinos Smith, už tai 
kad jam davė pietus kada ji
sai neturėjo darbo no kur atsi
gult. Tas atsitiko dcszimts me
tu adgal, bet Gravcott neuž- 
mirszo tosios mielaszirdvstes 
moteres palikdamas jiai visa 
savo turtą koki turėjo.

palenkti Franci ja, 
džiulo valstija, g 
tatyma Tardybos posėdy.

Davis ikisziol užsispyrės ne
leido maiszyti Vilniaus klausi
mo su Klaipėdos. J is davė pase- 
regejima lietuviams, kad Klai
pėdos klausimas turis būti ri- 
szamas ant savo faktu, ir kad 
komisija negalinti remti lietu
viu siekimą Vilniaus, lygiai 
kaip ji negalinti paremti ir len 
ku reikalavima, kad Lietuva 
pamestu savo apsimetimą buk 
tarp Lenkijos ir Lietuvos stovi 
karo padėtis, dėlto kad lenkai 
pagrobė Vilnių.

Tapo sužinota, sako Associa-

ISZ LIETUVISZKU 
KAJMELIU.

Brooklyn, N. Y. — Isz visos 
gaujos plesziku, kurie jau ta
po nuteisti ir kurie jau buvo 
tik vienas davė griaudinga pa
saka, kodėl jisai griebėsi szau- 
tuvo, vietoj teisingo darbo. 
Tai buvo V. Biseckas, isz 19 
Ten Eyck St., kuris teisėjui 
VaUse pareiszke szitoki pasi
teisinimą ir maldavo pasigaile 
jimo: “Asz nesupratau, ka da
rąs, iki pajutau, kad jau vėlu.” 
Jis sake, kad jisai pavogęs 
$200 dėlto, kad pasidaryti 
vestuves su Madelina Sidarin
te, seseria kito bandito, Prano 
Sidario. Jisai mylejes mergi-
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Pragyvenimas vela pabrango.
Washington, D. C. — Pragv- 

venimas nuo prajoto meto lyg 
sziam menesiui pabrango ant 
asztuuto procento daugiau, pa- 
<>• 
dosniųjų 
tos paezios, 
Va 1st i josią 
apskaitima 
apie keturi 
be darbo.

ai aplaikytus rapartus isz di- 
miestu, bet algos vis

— Luzernes
provijesi di-

tam Suv. 
naujausia 

sziadien

savo szei-

o prie k 
pagal 

ra ny laši
milijonai žmonių 

Kaipgi tie jei varg-
szai gali iszniaityt 
invnas ?

Rado 18000 doleriu po mirezei 
vargszo.

Lebanon, Ill.
szinits metu Arturas Koehler, 

gyveno pats 
vienas bakūžėlėje pas kuri nie- 

neatsilankydavo tiktai 
kaimynas atneszdavo jam val
gi. Ana diena kada atncszo vai 

niekas Hieatydare duriu 
kaimynas

)

Per trisde-

80 metu amžiaus

kas

gi ir
pasiszaukes kelis 

kaimynus iszmusze duris, su- 
senuka gulinti antrasdami

grindų mirusi. Su pagialba pa- 
grinczeleje kra

ta, surasdami didėlėje bleszi- 
neje konia asztuoniolika tuks- 
tanezius doleriu aukse, sidab
ro ir bondosia. Niekas nesiti
kėjo idant senas skupuolis tu
rėtu tiek turto. Jojo pati ap-

licijos padare

kalu.
pūdyki, Ijępsnoje, norints nu-

: ir paszauke’! maisto. Vienas anūkas skūpuo-pleszo .szlobukos
mire in i liaus paims visa palikta turtądaktara, bot kudykis

puse valandos. Motina taipgi už kuriuos gal turės gorus lai- 
smarkoi apdare. kus. i

Turėsim neszioti ilgesnius 
plaukus.

Scranton, Pa. 
pavieto barbarui 
dėsniu algų ir jeigu užsispirs
ant savo tai žmonis turės mo
kėti 75 centus už nukirpima 
plauku o už apskutima 35 cen
tus. Badai unijos prekes keti- 

užstoti nuo 1 Apriliaus. — 
daryt, luzcrniecziai turės

augyt barzdas ir neszioti ilgus 
plaukus, o tada iszrodys kaip 
tikri krivakrivaiezei.

na
K a

Nukryžiavo j o savo paezia isz 
pavydumo.

Atėnai, Graikija. — Kapito
nas graikiszko kariszko laivo
P. Agias, buvo labai užvydns 
savo patogiai paeziulei prie 
kurios kibo jojo draugai ir tau 
kei su jeis 
automobilois

persergejo pacziule 
idant apsimalszytu ir neužsi- 
davinetu su kitais, bet paeziu- 
lo ant jojo persergėjimu nete- 
mino.

iszvažiuodavo su 
ant geru laiku.

Vyras

Ana diena kapitonas 
Agias aplaikos urlopa apt ke
liu dienu pribuvo netikėtinai 
namo, užtikdamas pacziule glo 
bijo kito aficieriaus. Kada ta
sai iszejo,
griebė pacziule,

vinimis kaip ant kry-
-X!iri:“\ 

surado nukryžiavota moteria 
už keliu valandų mirusia isz 

. knnozin Vvrn riti nAanvarln

inirszes vyrus pa- 
prikalo prie

sienos vinimis kaip ant kry
žiaus ir*išžvažiavo. Kaimynai

ted Press, kad branduolis p. na jau ilga laika, bet neture- ' J 
Daviso pagamintos sutarties damas pinigu negalėjęs vesti.

Jisai ejes mokslą parapijos 
mokykloje ir užbaigęs biznio 
mokykloje sekretorybes kursą.

Vienok teisėjas nepasigailė
jo, bet pasakė: “Asz nesigailiu 
žmogaus kuris vaikszczioja su- 
revolveriu su tikslu ka nors už 
inuszti, jei tik bus reikalas.

— Laivu 44America” 
žiavo, Lietuvon p. Jonas Tam
keviczius, senas Brooklyno gy
ventojas ir iszradejas. p. Tam
keviczius yra iszrades orlai
viui prietaisa, su kurio pagel- 
ba galima pasikelti oran tie
siog, t. y. 
mo; boto p.
dos turi keletą kitokiu iszradi- 
inu, kuriuos, jei proga pasitai
kys, mano pervesti Lietuvos 
Vyriausybei ir tuom prisidėti 
Liettuvos labui.

yra kad Klaipėdos uosta tvar
kys komisija trijų vynu viena 
skirs Lietuva, antra — Klaipe
da, o treczia Tautu Sąjungą, 
su sąlygą, kad Tautu Sąjungos 
vyras nebus nei isz vienos val
stybes rubežiuojanezios, ar 
prienanezios prie Nemuno. Ta 
sąlygą neprileidžia Lenkijos, 
Rusijos, Vokietijos ir paezios 
Liet u vos.

rubežiuojanezios,

Szuniszka meile.
Klaipeda. — Pirmadieni vie 

namo czionykszcziame viesz- 
buty nekuria ponia Klaipėdos 

’ > savo 
szunyczio kosėjimą. Ponia ta
da patelefonavo gyxmliu gydy
toja, kuris szuni iszegzamina- 
ves diagnozavo sunku viduriu 
sugniaužimu ir patarė poniai 
szuniui padaryti gala.
ponia tiek persigando, kad net 
pati apsirgo. Sako:
pati mirsiu, negu szunycziui 
duosiu galva nusukti.” 
bėjusi, kad vieszbuczib sve- 
cziai juokiasi, ji vos visa pub
lika neiszvaike. — Vargszui 
vyr. kelneriui už tai, kad ben
dro ūpo pagautas nusiszypso- 
jo bemažo * 1 0 J J ’
galvos nesukrove.
ežia pat, kareziu aszaru ir gar
daus juoko lydimas, 
kvapa.
lama pasiėmė isz direkcijos 
savaites atostogų. — Didi, yra 
moteriszke, kada ji myli — sa-
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teatro artiste patemyjo

jo bemažo
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Isz to

geriau

Pastc-

visa bufetą ant jo 
Szunytis

iszpute
Artiste gedulos tiks-

2

isz va

be jokio insibegi- 
Tamkeviczius ro-

Chicago. — Urszule Budu- 
tiene aplaike žino isz Lietuvos, 
buk josios tėvas Kazimieras 
Jonelis, 79 metu amžiaus mirė 
12 diena Vasario, palikdamas 
dideliam nuliudimia tris duk- 
teres ir sunu. Dvi7rra vedusios 
Petronėlė Speczkauskicne ir 
Apolonijo Endrukiene Lietu
voje, o Urszule Buduticne ir 
sūnūs gyvenanti czionais. Ve
lionis paėjo isz Pcszliu kaimo. 
<>—!   ____J
apskriezio.

■ •' I*

kados nededa gyvo žmogaus 
paveiksią ant pacztiniu mar- 
1 • 1*11 • • ♦ •

Žvingių parapijos, Tauragės
--- ---------------------------------------------------- ----------- --------------------------------------------

Suv. Valstijų paczUis nio
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Jeigu indetumet in banka 
septynesdcszimts doleriu ant 
procento tai in tris szimtus 
metu atncsztu jums keturiolika 
milijonu doleriu. — Bet kas 
norėtu laukti net tris szimtus 
metu.

šono buvo permainia 
bausme Anglijoj, ant viso gy
venimo in kalėjimą. Valdže vi
sai panaikins bausme mirties 
po visa sklypą.
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Chicage tula moterėle ap
draudė savo gyvenimą ant tri
jų milijonu doleriu ir sziadion 
toji moterėlė yra brangiause 
visam Amerike. — Mieste Chi
cago kožnas turėtu apdrausti 
savo gyvasti, nes ten žadintoju 
yra daugiau ne kaip kitam ko
kiam amerikoniszkam mieste.

d*........ iWOnili

užsidėjo restauracija kurioje 
tarnauja buvusiojo rusiszki 
aficioriai ir subankrutijusi 
aristokracijo o merginos isz 
aukszto gimimo isznosziojo del 
svecziu valgius. — Augsztiojo 
likos nužemintais 
liai iszaugsztinti.

ir

o mažiule-

turto, sveikatos, patogumo ir
mandagumo. Ejna savo keliu, 
nodraugaudama su' sotiesneis, 
pamindami po kojoms jujtt gy
venimą. Tėvai skundžesi ant 
vaiku, vaikai ant tėvu. Kalto

■i'Sh fibi > II į ,• j I 11 j to MTI ......H. t i i

Teismu Nusprendi
mai ir Kvota.

Laikraszcziai pilni su pra- 
neszimais apie nesenai iszduo-l 
tus Now Yorko Circiiit Court
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pilni su pra-

žinomas
< <

po visa 
palocolis dva-

Ana diena apsivedė jaunikis 
8 metu su moterių 73 metu 

Jaunamartes tėvas
r* 
i 

amžiaus.
turintis 102 metus ir josios mo
tina 98 metu dalybavo tojo 
svodboje. Veselka atsibuvo 
Brukseloje. Da kaip ko, tai 
jaunavedžiu tėvai gales susi
laukt anuku.

prilyginsime

szimta doleriu 
kad pas ji surado

Kur sziadien dingo teisin- 
gystn ?

Sztai czionais 
du atsitikimus del apsvarsty
mo musu skaitytojams idant 
patys sujeszkotu kur jiji dingo.

Jurgis Muši k, farmeris isz 
Springbrook, arti Scrantono, 
Pa., likos nubaustas ant meto 
ir trijų menesiu in kalėjimą ir 
užmokėjimą 
bausmes,
goreziu namines.

Dabar antras atstikimas:
John F. Healey teipgi isz 

Scranton, pavietavas kamiso- 
riusdžiures (didele politine žu
vis), likos aresztavotas už but- 
legerysta ant ko uždirbo ne
maža turteli parduodamas tuk- 
stanezius galonu namines, likos 
nubaustas ant 22 dienu in kalė
jimą ir užmokėjimą 150 dole
riu bausmes. 1 
kalėjime kaipo 
dvi valandas,

Bet persėdėjus 
> sveczes tiktai 
likos paleistas 

ant liuosybes. Kokiu budu ap- 
laike savo liuosybe, tai galima 
dasiprast kad politikieriai ji 
iszgialbejo isz tonais.

Dabar apsvarstykite kur din
go teisingysta!

Rygos sveikatos departamen
tas inteike skunda užrubežiniui 
ministeriui del pirktos Ameri
ke mėsos ir tai antru kartu, ku
ri buvo užkrėsta trucizna, nuo 
ko galėtu i 
žmonių. Mesa pargabenta isz 
Chicagos, kuria valdžios in
spektoriai pripažino kad yra 
gera.

Kas tai kenke. Juk czikagi- 
nes mesinyczios pristatė pana- 
szia mesa del amerikoniszku 
kareiviu laike iszpaniszkos ka
res, nuo kurios iszmire tuks- 
tanezei kareiviu ir tukstanezei 
nuo josios apsirgo, o bet valdže 
nieko sau isz to nedarė. Biznis 
is bisnis. Kam ežia rūpintis 
apie žmonių sveikata, jeigu isz 
to turi politikieriai gera graf- 
ta.

Amerike ir nestoka namu ir 
paloceliu kuriuosia apsigyveno 
visokios dvasios, bet ne tokios 
kaip tai senoviszkuosia laikuo- 
sia, bet naujausio sztamo dva
sios, kurios myli visokius szpo- 
sus ir pasilinksminimus neduo
damos žmonim pasilsiu.

Vienas isz tokiu namu arba 
paloceliu randasi San Jose, Ka
lifornijoj,
Amerika kaipo 
siu.”

Keturesdeszimts motu adgal 
gyvenanti San Jose milijonier- 
ka Sara Wincoster, geisdama 
gyventi inalszioje vietoje, ati
tolintoje nuo geležinkeliu ir au
tomobiliu pastate sau tonais 
puiku paloceli susidedanti isz 
deszimts pakaju.

Kada jau palocolis buvo pu
siau užbaigtas ’ ir Sara galėjo 
užimti kelis pakajus ant apsi
gyvenimo, atlankė ja ja dvasios 
kurios apreiszke jai, buk kada 
visiszkai užbaigs savo paloceli, 
ta ja diena turės mirti.

Bet Sara sau isz to nieko ne
daro ir baigė statyti paloceli 
ir nuo tosios dienos kada dva
sios pirma karta jaja aplanke 
perėjo 38 metai, bet palocelio 
nepaliove statyt ir padidint, 
jog dabar susideda isz .144 di
deliu pakaju ir da tiek mažes
niu, 10 tukstaneziu langu, 2000 

dideliu saliu ir 
kuriuosia 

rymisz- 
kuosiu katakumbosia. Szeszio- 
lika muloriu dirbo be paliovos 
ant statymo tojo palociaus per 
38 metus. Statymo 
baigta o Sara mirė.

Matyt dvasioms 
laukti Saros mirties ir perlau
žo duota žodi.

vadinami 4 4

Nesenei laikraszczei garsino 
žinute buk Columbia, Missouri, 
profesorei iszgujo isz tonaiti- 
nio universiteto poakes studen
tes ir septynis studentus už su
rengimą girtuokliszkos orgijos. 
Tieje ka apie tai žinojo tyli, o 
valdže ketina visus aresztavo- 
ti už laužymu prohibicįjos tie
sas. Panaszios girtuokliszkos 
orgijos, nepadorus szokei teip 

petting parties,”
atsibuna ant kasdieninio pa- 
redko, o kas bus toliauš?

Amerikoniszka jaunuomene 
turi užtektinai pinigu ir lais
ves! Tuja laisvių pamina po ko
joms o pinigus iszduoda kaip 
sziona. Jaunuomene yra piktai 
iszaukleta, nes tėvai neturi lai
ko užsiiminėt su vaikais nes 
patys užimti savo gyvenimu ir 
gerais laikais.

Po karei draugiszkas gyve
nimas Europoje baisei persi
maino. Tiejei, kurie radosi 
augsztai —

duriu, keliu 
daugybe karidoriu 
galima pablust kaip

da neuž-

nubodo

Pinigai! Sztai žodis stebėti
nas, stebuklingas, kuri su mei
le sznabžda visa žmonija. — 
Tai pasaulio aukso telis tikrai 
galingas, ant kurio lyg sziolei 
dar turi vergija. — Ign. Lepie
ms.

Daugelis žmonių turi atsive
žusias isz Lietuvos senas kny
gas kurios guli užmestos ant 
lentynų ar kitur, o kurias ga
lėtu atnaujint ir iszrodytu pui- 
kei, jeigu jeis prisiunstu in re

nžsitrucint daug cįaiccįj0 ant apdarymo. Juk se

vaiku, bot didesne kalte yra tė
vu. Tėvai nesupranta rupesezio 
ir pageidimo vaiku, — vaikai of Appeals nusprendimus, ku- 

szios szalies sve-negali suprasti tėvu.
Didžiause pertnaiiia 

terp merginu, kurios veda pa
siūt iszka gyvenimą. Tėvai su-

užėjoX

tinka ant visu juju noru idant IMHo,
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, kurie 
nupuolė žemyn, 

bet Amerike jaunuomene tie
siog siunta, 
jaunuomene yra tvirta

j uju dukreles iszrodytu up-to- 
date! Ant draugiszku susirin
kimu atejna bo užkvietimo, pa- 
sielginoja kaip burloko dukre
les, Kepo duoti sau geriausius 
gorymus, gadina viską kas pa-1 
puola in rankas, netemindamos 
ka apie jaisos kalba ii’ mano. ’ 
Merginos neszioje ploczkutos 
su arielka ir nesisarmatina lai
kas nuo laiko “isztraukt vie- į

” Ant szokin panaszoi elgė
si, jeigu vyrai neturi guzutes 
tai merginos isztrauke isz pan- 
cziakos arba isz kitos slaptos 
vietos pleczkutia ir pavioszina 
savo dranga.

Žodžiu sziandienine jaunuo
mene staczoi galva ejna in pra
garu. Dvasiszkieji turėtu daug 
darbo sziandien rūpintis tais 
nelaimingais ir apsergeti juos 

sau pa-

na.

Amerikoniszka nuo prapulties kokia 
savo religine ja atejteje.

llr1*1
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NIRBIRIO.
Tūlas lietuviszkas kunigėlis1 

turėjo papratima laike

na knyga tai kaip senas priete- 
lis kuris drauge su jumis buvo 
visur ir jum draugavo net in 
Amerika. Kam jaja paniekinot 
ir duot supilti. Prisiunski e, o 
bus apdaryta kaip nauja. Ap
darome visokes knygas ir mė
nesinius laikraszczius.

paszelu-

Sziandieninis žmonių tikslas 
yra kanuodaugiauso surinkti 
turto kokiu tai nebūtu budu — 
teisingu ar apgavingu. Gyvena 
dideliam isztvirkime,
me ir tiesiog galima sakyti pa- 
siutiszkumia. O ir tai da ne yra 
užganadytais, vis jeszko dau
giau ir daugiau. Gyvenimas ju
ju neramus, 
mirs.

Padek Savo Vaikui Mokykloj 
Mokytojos peržiūrinėja savo mokiniu dantis ir 
kuriu dantis nėra szvarus iszbara už tai.
Pagolbokit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantis po kožnam valgiu ir priesz 
ėjimą gult, su Colgate’s Ribbon Dental Cream.

rie pavėlina
•n turgimusius sugryžti Europon 

ir atgal su 
savo žmonas ir vaikus, nepai- 

, jog beveik visu 
szaliu kvotos iszsibaigusios.

Vasario menesi tukstaneziai 
ateiviu atvažiavo in New Yor
ka, daugiausia buvo moterių 
ir vaiku isz Italijos. Beveik vi
si. buvo inleisti, nepaisant, jog 
aficialiszkai Italijos kvota bu- 

Į vo iszsibaigusi nuo Gruodžio 
7tos dienos, 
prendimai, 
ateiviu inleidima 
Now Yorko Circuit of Appeals 
Lapkriczio men. 1922 m. ir 
Birželio men. 1923 ir vadinti 
‘‘Gottlieb” ir “Markarian” 
atsitikimai.

Gottlieb buvo New Yorko 
sinigogo rabinas. Jis buvo in
leistas in Suvienytas Valsti
jas kaipo ministras ir kaipo 
narys profesijos, kuri inleidžia 
ma ir nepriskaityta prie kvo
tos. Apsigyveno Amerikoje ir 
po keturiolika menesiu nutarė 
jaunu sunu. Kuomet atvažiavo 
in Amerika buvo neinleisti, 
nes Palestinos kvota buvo isz
sibaigusi. Ju neinleidimas bu
vo apeliuotas in Washingtona, 
bet ir ten buvo nutarta juos 
deportuoti. Gottlieb 
44writ of habeas corpus 
4 4 deporta timo sula iky ma 
koi iszieszkojimai padaryti.

Teismas turėjo peržiūrėt i in 
vairius iszleistus imigracijos 
instatymus. Aktas isz Gegužes 

i instatymas) 
neinima in kvota ministrus bet 
visai nemini apie ju žmonų ar 
szei m v n u inlei d i m a.

savim parsivežti

Tie teismo miš
ku r io lieczia tu 

buvo duoti
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Didžiausiu nesmagumu yra J
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ėjimą gult

CoTgates yra saugus idealiszkas dantų valytojas 
Daktarai ir Dentistai visur rekomen-vaikams, 

duoja Colgate’s. Ui

men.
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arba

pa-

jeigu vyras atejs isz darbo ir (19, 1921 (kvotos 
mokslo pasakyti koki szposeli kada atsisėda atsilset truputi 
del parapijonu. Kėlės nedelias tai boba tuojaus paliepė jam 

numazgot torielkas.

pa-

adgal užsilipo ant pamoksli- 
nyczios pradėjo szaukt ant vi- padaryti kokia 
sos gerkles:44Pasigėriau! pasi- i 
geriau! Pasigėriau! ’ ’ 
žiurėjo ant jojo su dyvu, no- j •
rints žinojo, jog tankei pasi-;
gtiardavo, bet apie tai bažny- slaptybes.

♦ • • T’-'W 1 "1 ”1 •

rints žinojo,

Geri Dantis — Gera Sveikata.

paskutinis važiavo Europon tikėdami su- 
gryžti priez permaina to nus
prendimo. Yra daugelis vyru, 

teismo kurie dar tiki važiuoti, bet ka- 
nusprendimas buvo apeliuotas dangi Augszcziausias Teismas
in Suvienytųjų Valstijų Aug- 
szcziausia Teismą ir nuspren
dimai neužilgo bus duotas. Jei 
gu Augszczih ilsias Teismas1, 
permainys

To praneszimo 
nusprendimas buvo apeliuotas 
in Suvienytųjų Valstijų Aug- 
paragrafas sake, ‘‘jog

Augszcziausias I

neužilgo svarstys ta nuspren
dimą reiketu visiems norin- 
i iems apsižiūrėti.

Viena laivu kompanija su-
žemesnio teismo prasdama pasekmes atsisako 

nusprendimą ateiviai, kuriuos parduot szifkortas del szeimy- 
tas nusprendimas lieczia, bus 
neinleisti.

Buvo tikėta, jog Augszcziau
sias Teismas duos nusprendi-! mas permainytu 
ma sziame atsitikime Vasario teismo nusprendimą, 
men. Bet teisėjas Taft susirgo ateiviai 
ir tikėta, jog
bus duotas Kovo menesi.

Judge Man t on 
atsitikime 

y

nu ateiviu, kurio važiuoja Eu- 
i ropon parsivežti savo szeimy- 
nas. Jeigu Augszcziausias Teis 

New Yrorko 
visi toki

kurie atvažiuoja in 
nusprendimas Ellis Island, nuo tos dienos ka- 

i da nusprendimas padarytas, 
nebus inleisti.

lu

;!■

Vasario S d.
nutarė,
vardu Nadal
vena
jog jo žmona turėjo būti inlei 
ta kad nors kvota 
Pacizame

Iszpono, j 
kuris dabar gy- * 

Suvienytose Valsti jose, I 
s-1

SENBERNIU SAPNAS.
I 

iszsibaigus. Kad 
teisme Kovo 4 d., j

Jnstatv-, Reiketu
prova idant'mas isz Vasario 5, 1917 (gene-I * r :

tokes bobelkns uždfiryt dželo- ralis imigracijos
žmonis jo.

jog tankei pasi-; Visos misiukes labai myli į 

Viską ka paša kis 
ežioje negarsino. Po valandėlei gavo kūmai tai po dideliu slap-

' ' . a o..1.^4 ... Qvela pradėjo: 
krauju Christuso. 
dės bobos laike, 
baubt, tai kaip karves. Ju bet!

Viską k a paša kis

i instatymas) 
skaito jog ministrai ir ju žino 
uos ir vaikai neineina in nein 
leidimo sakini, 
ateisius “ 
(kaikurios

deczia asz pavirsti 
in maža paukszteli,

Judge Handy atsitikime Italo, Tai nulekeziau,ir .atlaukycziau .
vardu Vitrigno, savo szirduželi,

ir -■*

Pasigėriau, bet tybia,
Kaip pra- slaptybių kitai kūmai.? J

toji vela pasako po Minor).

pamokslo slaptybe daugeli
• na per tukstanezius 

ir ant galo teip

Tokia 
kartu perej- 

liežuvius 
užaugo kaip

Ant svieto randasi daug to- slonius, noriais iszejna isz bur
kiu žmonių kurie neikad netu
ri proto, ba žiemos laike aliejus 
guogeje užszala, o vasaros lai
ke iždžiuva. Bai gali, dots rait! • • •

Amerikoniszki virszininkai 
labai nulindo kad Jcmerike pa 
sididino skaitlis žmonių, o 
jaueziu vis mažiau, 
norėtu kad butu prieszingai. 
Tai foni!

uos mažiukas kaip muse.
• # e

Mano kurna Siklaitine gali 
groieziau iszneszioti žinutes po 
miestą ne kaip radio.

žmonių 
Argi jieje

*

aramabiliu

• •

Bolszevikiszkam rojuje, mu
žikai turi daug triubelio su ap- į g,j

, nepa išėjo to 
nusprendimo. Judge Hand lai- Pasveikincziau tik ja viena

kuris lieczi; 
isz uždarytu vietr 

dalys Azijos ir 
, Teismas mane 

jog instatymas neaiszkus. Vie 
nojo dalyje, instatymas inlei- 
džia ministru, jo žmona ir szei 
myna, ir kitoje dalyje inleidži; 
ministru, paežiu laiku neinlei 
dža jo szeimyna. Teismas insa 
ke inleisti Gottlieb’o žmona ii 
sun u.

George Markarian buvo Ar 
in Bos 

tona 1913 metais, ir ten prade 
jo bizni ir pareiszke noru tap 
ti Suvienytųjų Valstijų pilie 
ežiu. 1921 m. rudeni jis iszva 
žiavo in Turkija apsivesti. Ko
vo men. 1922 m. jis sugryžo in 
Suvienytas Valstijas

nienas. Jis atvažiavo

rankele suspauseziau, 
Apkabinęs pabucziuocziau 

aplankymo užsie-| prie szirdies sau glauseziau.

skirtumas tarpke, jog buvo, (
atsitikimo ateivio, kuris gryžo 
nuo laikino ;
nyje, ir ateivio,
Suvienytose Valstijose' ir nori!
parsitraukti
vaikus.

kuris gyvena Jiji man smagiause ir
i butau laimingiausiu,

žmona ir! Ir už visus žemeziugius ji man 
yra brangiausiu, 

virszininkai pranesza, jog ne- ■ Kada jos nematau nerandu 
ir vaikus apsi-1 sau ramybes,

savo
Tolinus Ellis Island'

inlcis žmonas
S
je, kurie nori būti inleisti. kuo-

sai! ramybes,
gyvenusiu ateiviu szioje szaly-' Pekszczias cjnu ar atvažiuoju 

jv, kurie nori būti inleisti. kuo-1 randu pas ja linksmybes, 
met kvota įs^sibaigusi ir kurie. Tiktai tada randa ramybia

randu pas ja linksmybes.

atvažiuoja. nuliūdus mano szirdele, 
Kada sapne asz sapnuoju 

apie savo mergužėlė.
— F. Lipskis.

sau vieni atvažiuoja. Toki 
ateiviai bus deportuojami jei- 

Nadal atsitikimas nebus 
užtvirtintas.

Ir tos žinios pasirodė visur. 
Daugelis vyni, kuriu žmonos

gu

AntCatawissa, Pa. —Kuom daugiau 
tuom mergicos daugiau važine 
ja ant raidų ir daugiau tokiu 
yra ka visai namie nonakvoje. 
Geriau butu idant tosios mer
gicos nesi trankytu aramabi- 
leis, ba per dovinis menesius 
po tam baisei stena - — Luk 
aut flaporei!

su savo 
žmona. Markarian buvo inleis
tas bet jo žmona neinleidžia-

ir szeimynos vis užsienyje, isz- fanuos Rev. Mayers, randasii

SKRUZDELES UŽDARE 
SZITA BAŽNYOZIA.

ver ’ ’ 
51 metus.

seniauses arklys vardu 44Clo- 
kuris pabaigė ana diena

Sztai katalikiszka bažnycze Szv. Bonifaco, Edwardsville
III., kuri likos uiHaryta isz prie žasties skruzdelių, kurios su-

ma. Žmonos atsitikimas ape- 
liuoitas in Circuit Court. Teis
mas laike, jog nusprendimas 
turi but toks pats kokis buvo 
in Gottlieb atsitikima. Marka 
rian turėjo būti inleistas kai

44apsigyvenąs ateivis, kuru 
gryžo nuo laikino apsistojimo 
užsienyje.”
te jo žmona. Todėl, jeigu mini
stro žmona buvo inleista tai ii 
apsigyvenusio ateivio, kuris 
gryžo nuo laikino apsistojimo 
užsienyje, žmona irgi inleidžia 
ma.

Tuoj po tu nusprendimu, 
Gruodžio men., Bureau of Im
migration iszlcido praneszi-' 

žmonos ir nepilname- <

si vedimu. Tonais dabar ženi- 
jesi pagal
Kožnas Storasta
szliuba. Bet daugelis netiki in 
toki szliuba nes kalba jog tai 
ne pagal Dievo prova. O kada 
susilaukė beibukia, tai neturi 
jokio trubelio duoti jam varda. 
Pasakysi miesto rodai kaip ji 
nori vadyt, paraszys in knyga 
ir alrait. Badai Rosijoi labai 

ineze vi
siems beczleriams isz Jameri- 
ko važiuoti in tonais

naujausia mada.
gali duoti J

rodos kad rytoj
i ii tumiu xjciaič<i jLvursij 

Senesni laikai buvo daug ra- jengva gauti bobų. Veli
mesni, žmonis buvo užganady- 
ti, gyveno dievobaimingai ir

t # •

Tik tos moterėlės yra nelai
mingi sutvėrimai.
nuotalos kabinasi joms in akis. 
Vieni raszo apie jeis puikes 
daineles, kiti jeises keike, o ki
ti visaip iszjuokineja.
ežia žinot ka tosios bestijos da-

Visi vyrai

Nore-

po

Vientik kvota lie- I-

o
!{

sveikesni. Paimkime nuo 1845 sun 8raarku bobų.
Mesijoszium sziadien yra lyg 1894 metui — arba kas pon- 

kosdeszimts metu,

Žvdu rabinas Emanuel Hirsh- 
berg kalbėdamas žydu szkaloje 
Milwaukee, Wis., apreiszke, 
buk naujos gadynes žydai ne
tiki in atėjima Mesijosziaus.

Toliaus Hirshberg sake: 
4 4

kožnas iszmintingas ir žymus 
žmogus, kuris veikė del mora- 
liszko pakėlimo savo sklypo. 
Duokim ant paveizdos Linkol- 
nas buvo Mesijoszium Suvieny
tųjų Valstijų, Masarikas Mesi- 
joszium Czeku, Mussollini Me
si joszinm Italijos ir 1.1. Jauna 
žydiszka pakaleine jau netiki 
kaip tikėjo juju tėvai ir protė
viai, jog kada vela atejs Mesi- 
joszius ant svieto iszgialbet 
žydus, ba tai tiktai yra seno- 
viszka pasaka, o ne faktas.”

vienoje

o suras
* ♦ *

Kokia tai misiuke ant susi-metu
gentkarteje viskas buvo bran-' rinkimo Szenadorije kalbėjo, 
£u, o kitoje gentkarteje pigu, jog trys dalys moterių balsuo-

uždirbias pusantro tu už probiszion,Žmogus uždirbias pusantro tu už probiszion, jeigu ejtu 
dolerio ant dienos buvo užga- klausymas ant balsu. Asz ma- 
nadytas, pragyvenimas kaszta- j nau kad tai didelis misteik, ba 
vo penkesdeszimts centu o ir dabar moterėlės pamate ka 
mažiau ant dienos ir visi buvo : probiszion padare del žmonių, 
pavalgia ir sotus. : Ne vienas citizinas užverto ko-

Sziadien pragyvenimas bran- jas per taja smarve.
it. vk, irt trit.orz.t • • •

Senatoris Copland isz Najor
gus ir vis kyla in virszu bet 
tiejei44auksinei laikai*’ nupuls 
staczia galva ir

; i»

žmonis vela ! ko nori investi tokia prova kad 
dirbs už pusantro dolerio ant' revolveris kasztuotu szimta do

VieriiirR® pirmutiniu page
rinimu naujo ministerio vidu
riniu veikalu Arthnro Hender- > r

dienos, o tiejei laikai jau pri
siartina.

Paryžiuje, tūlas rusiszkas 
kunigaiksztis su savo paczia 

jf „ « ■ X * ’ ."**«'' * f <k* X *

leriu. Yru tai gera ajdija. Kas 
norėtu ka nuszaut, tai jam kasz. . LA. I L. Al a

..
tuotu 90 centu. cfeuglKii tie kaip
sziadion. Fain, ar ne?

♦ ' ♦ •

rytu be moterių ? Ka tada Va- 
szytu apie jiaises. Asz vis imu 
juju szali, nes 
sutvėrimas
isz szmotolio mėsos vyro, todėl 
teip yra fain, soft ir gud. Dats 
tru.

tai puikiaitses 
Dievo padirbtas

ma, jog« •
♦

ežiai vaikai ateiviu,kurio gry-1 
žo nuo laikino aplankymo už-

Ana diena užklausiau savo sienyje, ateiviu, kurie yra pro- 
bodes Rydiko ka jisai mislina fesionaliai 
apie tuosius mokytus vyrus ka pamokslininkai, 

buk buczkis

aktoriai, artistai, 
dainininkai 

sako, buk buczkis yra labai slauges, ministrai, kolegijų ir 
dendžeres biznis. Jisai man sa
ko: 44

i kaip ana karta 
savo kaimyno 
sanavagonas 
tam pergulėjau du viksus szpL

seminarijų profesoriai ateiviu,

arba na-
Asz in tai labai tikiu, ba prigulinčziu prie pripažintos 

pabueziavau mdkytos profesijos, 
paeziule o jisai miniu tarini, gaus paezias tei
tai mato, taitpo sas kaipo gauna ju vyrai ar te- 

vai. “Aatoįviai,
t'olojė. No jus fulin su kito bo- žmonos ar nopilnamecziai vai

kai A^iętiko^pįRęežiai, i

Džim Nirbir. į reikalavimu. .
.'' i .... k' i:'

kurie buvo

ba. 1"'

t

Jura truly
"I ,

f O'iJi.'

į Į

j irgi kandžiojo medines balkes teip, jog bažnycze yra pavojui ‘laip44

bus paliuosuoti; nuo - kvotoj griuvimo:. J3ažnyežios vidurį turės isz naujo pataisyt ir inde-
ti naujės balkes.
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misliju, bet

Marije Magdalena.

Apraszymas isz laiku gyve
nimo Kristaus.

*....................................... .. ■■

4

Jai toip bemąstant, subal- 
dyta in duris isz lauko. Sena 
tarnaite line jo paklausti kas. 
Marija krustelėjo, pasikėlė, pa
trynė sau delnu kakta ir szuk- 
tOlejo:

— J įsai!
Už duru pasikėlė triukszmas. 

Roke barėsi su kažkuom:
— Kas jus per vieni ir ko no

rite? Ponia nieko neinsileidžiu!
— Naujiena.... szalin! asz ta

vos... žinoma tavos neklausiu— 
bambėjo nerimtas, matomai, 
pasigorusio žmogaus balsas. — 
Eik in szali — nes, mat, asz at
vedžiau sveti pas tavo ponia, 
musu gražiąja deivele... musu 
rojaus pauksztelo... ar kaip...

— Eikit sau...
Neinloisiu!

— Ak tu, sena kale! Dar 
stumdaisi? Stumdai mano, vy
riausiojo kunigo sunu ?

Czia jau insikiszo in ju bar
nius ir namu savininke. Atsi
gręždama tat in tris dabar

’ tokiu gražiu, drąsiu

apgaudinėja
mat, ne. Czia ligonius gydo bo 
vaistu, be būrimo, be niekur 
nieko; prieina, padeda rankas 
ant galvos, ar duoda tik palies
ti savo r u bu skvernus -—ligo
niai iszgyja. Žmonos isz numi
rusiu prikelia...

Ilgai jis pasakojo apie Jėzaus 
isz Nazareto darbus, o Marija, 
paskendusi jo pasakojimo, ki
tokiu jau gyveno jausmu-—jau
to ji, kad yra žmogus, kuris ga
lėjo pavergti jos mylima Jmla

/

*

sena

Nosulauke ji Judos iki pat 
rytui. Lauko, lindojo,1, szanke 
isz visos szirdies ta žmQgu,vkvi
ris ja mokėjo pavergti savo 
jausmams.

Atgulė jan ausztant, nuvar
gusi, nulindusi.

' — Neatėjo —- gerai! nereikia 
man jis! — maste ir vėl mate ji 

, kitatau-
czin neapkenezianeziu.

Ant rytojaus tilt paliepė sa
vo senai taniaitei leisti in na- |jft paezia pavergusia, ja, kuri 
ma visus, kas tik norėtu pas 
ja užeiti — užsidėjo kerszyti 
neisztikimam savo numylėti
niui: jis taip, sako, tat ir asz 
taip!

Ir vėl prasidėjo (as-pats, ka 
ir pirmiaus gyvenimas. Bet da
bar jau kas galėjo brangiauuž
mokėti už jos malonumus, tas 
ir tapdavo jos draugu, 
myietiniu. Sukosi tas gyveni
mas ratu: sielos dirva minksz- 
ta, o ratas sunkus — pasisuko 
syki ir palieka vožės, tokios 

Ji buvo 
su svetimu 
susiartini-

paleistuviai!
gilios jos, skaudžios.

I* _ _ .

davo užgyti.
o ~ *■ ----------  ---- -- ---- - ---- ----
kambarin ineinanezius jauni- 
kaiezius sako:

— A-a, Jotanas Joabas.’
— Pažinai mumis, skaisezio- 

ji Sijono rože! — pasveikino ja 
Joabas, iszblyszkes ir girtas 
jaunikaitis. Ant veido jau pa- ? 
dėjo savo žyme lengvo gyveni
mo bilda s.

— Marija isz Magda les nie
kuomet neužmirszta tu žmonių, 
kuriuos jau viena syki iszvare 
isz savo namu. Ji tokiu neuž
mirszta ir vienkart su tuo ne- 
pasipažysta.

Puiki ji buvo: pasikėlė, ank- 
szta, iszkilminga, lyg karalaite.

Jaunikaicziai nei kiek nenu
siminė. Nejautrios buvo ju sie
los. Szaiposi, dairosi po kamba
rį, szvaistosi, lyg sziksznospar- 
niai. Tik vieftns jn ’laikosi ra
miau ir padoriau. Žiuri jis nu
stebės in Marija, tartum, ausz- 
ra pamatęs. Nusilenkė ir sako:

— Atleisk, Marija, asz esu 
kaltas. Del ei manes jiedu atėjo 
pas tave — norėjo supažindin
ti mane su tavimi,

iszblvszkes

Judėjos 
gražybe. Asz esu

Anasas, atėjau isztolo Jerozo- 
liman ir geidžiau pažinti tave.

— Taip! teisingai, — szau- 
kia užsivertos ant stalo Joabas.
— Kaip asz Joabas, Kajapo sū
nūs, teisybe! Jis privalo pama
tyti musu Estera, musu kara
liene, matai!... Asz norecziau 
būti jos asilu! Asz...

Marija labai inpykusi, sten
giasi sulaikyti save ir sako, at
sikreipusi in Anasa: —

— Tau asz atleidžiu, nesą tu 
ateivis — bet asz neinsileidžiu 
in savo namus nepraszytu sve- 
cziu ir apie tai privalo žinoti 
tie jaunikaicziai, kuriuos asz 
syki ant visados iszvariau isz 
savo namu.

— Niekai, — murma Joabas,
— žinau asz, kad asz esu asz, ir 
kad asz esu savo tėvo sūnūs ir 
kad asz busiu vyriausias kuni-_

pabueziuok ma-
saldus tavo buezinys...

Anasas, mat padoresnis jis 
buvo, traukia ji už peczio.

— Eikime — sako — isz ežia. 
Bereikalo mes rūstiname szei- 
inininke.

— Ko? asz — eiti?, Žiūrėk, 
szis jau czia žada taisyti sau 
gulykla, tas, kaip ji... Jotanas! 
Jis, aukso stabas! asz isz czia 
neeisiu, ji tur mane priimti...

— Apleiskite mano narna, — 
suszuko balsiai Marija, 
paazauksiu sargyba!

Sargyba, taip asz ir bijau 
tos sargybos... —* atszopeliavo 
Joabas. — Sargyba — tai asz, 
stoviu ant sargybos prie Dievo 
prisakymu... neeisiu... — gulsiu 
czia pat. — Ir užvirto ant šuo- kia gyvenimo szali. 
lo.

Marija, matydama, kad tu 
jaunikaieziu be sargybos ne- 
gaUmo iszvyti, lieps Rokai pa* 
szauktįją< Netrukus subolsta 
in duris, ir iszvesta jaunus ženklus, visur dare stebuklus. I

su
žvaigžde ir

gas... o tu?...
ne...

!.!»*■ .1 nes

bei nu-

jautri. Kiekvienas 
jos szirdžiai vyru 
mas palikdavo skaudžia szir- 
dyjo žaizda ir ilgai ji negalc-

Viena tat vakaru, kuomet ji, 
nuvargusi ir gyvenimo bjaury
bėmis pasisotinusi, nebeprieme 
«vccziu — norėjo mat pasilsėti 
nelojo ir perkratyti savo sąži
ne, nesą jaute, kad sunkiai pra- 
ūkalto priesz Juda — atsirado 
jisai.

— Sveika, Libano rože!
Ji tyli, ne nežiūri in ji.
— Sveika, sakau, o tu tyli!
— Kur buvai pražuvęs? Asz 

užmirszau tave ir...
— Ka? Gal sveczius priimi- 

icjai? Tu vol gryžti ant seno- 
’os kelio?

— O kas man stnme atgal in 
a kelia ?

— Bene mane kaltini?
— Taip, tave, tu kaltas.’Kam 

nane pakeles nuo to kelio ap- 
’eidai ? Ar taip priderėjo pasi
rgti tau? Juk žinai, kad tavo 
neiles vesta eieziau visur, ine- 
avoeziau už savo praojti...

— Matai asz pranasza suti- 
:au...

— Koki ?
— Jezu isz Nazareto, dailide. 

Tisai stebuklus daro.
— Jezu isz Nazareto? Kas Jis 

oksai? — žingeidavo ji.
— Jaunas vyras, gražus ne- 

ipsakomai... Jis mane pavarė 
nio bažnvežios vartų su mano 
linigais — paskui taip giliai, 
riliai panėrė savo nežemiszkas 
įkiš man, in siela, tartum sa
kyte sake — eik su manim, ir 
moja u.

— Ir pamirszai mane?
— Ne, nepamirszau. Juk ži

lai, kad asz už Izraeliu galva 
tat ir pamatęs 

“Na Judas, 
laba r tai tautos iszganymas 

ir.kovok už 
Iszsyk, kaip 

■r visados, puolė man galvon 
abejojimas — ar Jis tikrai Iz
raeliaus Iszganytojas? Asz juk 
sakiau tau, kad mane visados 
ir visur apgaudinėta — kur ne
pasisuksiu ten ir apgaus žmo
nes, negeri jie, tie žmones. Tat 
ir dabar, misliju eiti, neeiti, ti
kiu ir netikiu — bet nuėjau! •

— Ir ipan nepasisakoi?
— Nepasisakiau! Kur pasi

sakysiu — Jis kaip prižiūrėjo 
in mane pirma syki, asz nebesi- 
aucziau Judas esąs? suėmė 

mano galva tas Jo pažvolgys, 
kad net akys aptemo. Viena tik 
inislis: eiti su Juo kartu, per
sitikrinti ar Jis tikrai Izrae
liaus Iszganytojas, ar ne?

— Ka inatei, sakyk, sakyki— 
užsidėgo Marija ir užmirszo,

taguldyeziau, 
Jezu mastau sau:

t tėjo. Eik su juo 
Izraeliaus ateiti.”

Na Judas

Jhdas esąs? suėmė

SAULE
rw
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— apie Jozu Judas Iskarijotas, 
jis su Juo vaikszcziojes po Ju
dėja. Judas tikisi, kad Jėzus 
iszliuosuos musu žeme isz jusu 
vergijos. Dėlei to tat ir nore- 
eziau pažinti ta Jezu. ?

Flavijus užsilake labai dai
liai. Mandagus romėnas mokė
jo žydu niekinamoje Marijoje 
guodoti moterį.

kad Jėzus

tat visi
J uk

sztai

Atšižyiiiejas Skautas.
Dovi'das Cameron isz EI Pa

so, Teksu yra jauniausiu ere
liu skautu Amerikoje. Turi ji
sai tik tryleka metu ir dastojo 
didžiauses garbes. Ženklai gar 
bes yra prisiūti prie rankoves 
jojo mandieros.

jis Je

atsirado žmo- 
Judos pasto-

— Marija, ar tu jau nobemy- 
i manos? Kas atsitiko? Nebe- 
lori paguosti suskaudusi Ju- 
la?

— Na, o ar vakarykszti die
ta buvo panaszi in szia? Kaip 
nanai?
at ir musu szirdys — taip-gi.

— Taip? Gerai! Bet atmink,

Jei dienos atsimaino,
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Paieszkau Joną Karaziejaus, 
Mykolą Juoconi ir Antana Po-
dara, 10 metu kaip nežinau 
kur. Praszau atsiszaukt ant ad
reso.
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Ch. Stanūlis
909 Randolph St., 

Saginaw, Mich.’> Vienok nusi
stebėjo isz to jos noro ir aisz- 
kinimo minties apie Jezu.

— Tuszczios kalbos! — atsa-
— Roma gana daug turi 

ereliu (kariszkas romėnu ženk
las), kad turėtu atkreipti aty- 
da in toki svajotoja, kaip szis. 
Ir pas mus, Romoje, randasi 
tokio — jie tik sau ir savo pa
sekėjams nesza bled i!

— Vis viena, bet asz praszau 
tamistn, pavelyk man ateiti in 
savo darža, jei isz tenai galima 
matyti Jezu.

— Laimingas busiu, jei skais
ti Marija peržengs mano rūmo 
slenksti 
jis. —
gerai matyti Simono kiemą, 
kur tas svajotojas surenka 
žmones ir kalbasi su jais. Asz 
tankiai Ji matau, kaip susėdu
sioms vargszams-žydams pasa
koja apie savo kokio ten dan- 
giszkojo Tėvo karalyste. O pa
sakoja, teisybe pasakius, labai 
dailiai, kartais net ir nusistebi 
isz to, kad tas žmogus taip nc- 
!uri didybes: jauezia, kad sa
vimi patraukia minias -* ir ne
sinaudoja isz to, nejeszko gar
bes, ka be abejo butu padare 
tokie žmones, kaip Makabė
jai (garsus žydu tautos karžy
giai, kovojo už laisvo ir nepri- 
gulmybe priosz Kristaus užgi
mimą.)!

Paskui, kaip tai anuose lai
kuose buvo paprasta, užvedu 
kalba apie Romos dievaiezius 
ir žydu Dievą; jeszkojo pana- 
szumo tarp tikėjimu ir gyre ro
mėnu tikėjimo laisve bei tike- 
jimiszkas apeigas, kas visai ne
rūpėjo Marijai. Ji dabar visa 
buvo užimta kažkokiu jai pa
ežiai nesuprantamu jausmu. 
Flavijus kalba apie tikėjimus, 
o jos mintis persikėlė in Simo
no kiemą, kur jeszko Jezu.

Flavijui iszejus, ji paleido 
savo mincziii vadeles. Kaip ir 
kita syk, apie Juda svajojant, 
atsiklaupė pas Įauga, 
dangun ir masto. Stoja jai 
priesz akis visas jos gyvenimas 
su savo tusztumu ir nepadoru
mu; atkartoja ji sau mintyse 
girdėtas kalbas, porkratineja 
visus pažystamus žmones ir ne
randa juose nieko gero, nieko 
sveiko. Visas gyvenimas atro
do, tartum, rudenio laike viesz- 
kelis— purvinas, szaltas, sun
kus. Visi žmones, lyg iszgriuve 

? medžiai — viduryj jau szirdis 
x iszpuvusios, o virszunes dar ža

liuoja.
Apie varginga gyvenimą ji 

beveik ir neturėjo supratimo, 
nesą niekuomet nepatyrė sun
kaus vargo, nežinojo varguo
lio kaneziu, bet dvasios sopu
liai buvo jai žinomi.

Ir dabar, girdėjusi apie Je
zu nuo Judos ir stabmeldžio 
Flavijaus, perstatė Ji sau kaž
kokiu dvasiszku milžinu. Ma
ne, kad Jis, galis pritraukti 
prie savos tokias minias žmo
nių, apie kurias jai tiek pripa
sakojo Judas, būtinai gales pa
daryti ir ant jos kokia-nors 
svarbia intekme. Degte užside
gė noru pamatyti Jezu ir jau 
isz vakaro rengėsi: iszrinko vi- 
supuikiausius ir visubrangiau- 
sius rubus, pritaisė kogeriau- 
sius papuoszalus ir lauke kitos 
dienos rytmeozio.

— Roke — tarė inejusiai tar
naitei — ar tu esi ka girdėjusi 
apie Jezu isz Nazareto, prana
sza ir stebukladari?

Pastate tarnaite akis:
Ko tau, ponia, reikia nuo

ko jis.

mandagiai sutiko 
Isz mano daržo galima

žmones,

/

Mikado yra pusėtinas būrelis 
Lietuviu, 

apszvicstuNes mažai
Mažai laikraszcziu skaito, 

Sa neturi laiko, 
Per kaziriavima

Ir girtavima,
Už tai tankai, kada tik suejna, 
Tai be mnnszaines neapsiejna, 

Ant nieko nepaiso,
Net ir drapanas tanko i apsi

drasko.

Zigmas Stankevicziiis jeszko 
broliu Prancišzkaus ir Mateti- 
szo Stnnkovicziti kurie 1914 
metais gyveno Chicagoje. Kas 
žino ju gyvenamąja vieta pra
szau pranoszti sziuo adresu.

Zigmas Stankeviczius 
Poszkas Gatve No. 6

Butas 11 Kaunas — Lietuva.
Europe — Lithuania.
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Asz Urszule Jonelaite po vy
ru Budutiene pajeszkau savo 
pažįstamų Barbora ir Ona 
Rupsaicziu paeinanti isz Alku- 
pe Kaimo, Kvėdarnos Para, 
Tauragės Apskr. Girdėjau gy
vena Chicago, 
svarbu reikalą,
szaukt ant adreso.

Mrs. U. Budutiene
305 Silva Ave., 

Christopher, Ill.
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Filadelfijoi ne kas, 
Nutilo viskas, 

Salimai uždaryti ir banl 
tina, 

Ne turi gėrimu pirkti už ka;
Randa negali užmokėt, 

Turi pametia viską bėgt. 
Ir bobeles vyrus pameta, 
Ba jeigu gerti papranta, 
Tai be gėrimo negali būti, 

Turi in kitur runvti.
Vaiku ir vyru iszsižada, 

O kipszui duszia prižada 
Tai vis vyro kalte visame, 

Gali sakyti ir tame.
• I 4

Tūlas žmogelis pas mane raszo 
Ir grąžei praszo, 

Taradaikeli, kumuti, susi
milk, 

Taja žinute in laikraszti in 
dek:

Pas mus sziteip atsitiko, 
Vienas po savim gera varda 

paliko, 
Pribuvo in czion koks tai 

reVolineijonieris 
Kokis tai nežinomas vagis, 

Nesutvertus daigtus žvogavo, 
Kol visu neprigavo.

Žinoma, pinigu neturėjo, 
O dirbti padlina suvisai ne

norėjo, 
Pas gerus žmonis tupėjo, 
Nuolatos ka toki namie ra- 

szinejo.
Kada vyrai in darba iszejo, 
Revoliucijonicris skryneles 

kraustyt pradėjo.
Susipikiaves kelis szimtus 

doleriu,
In platu svietą iszruniju, 
Žinoma ir drabužius gavo, 
Geriausius iszsipikiavo, 

Neužmirszo ir ziegorelio auk
sinio, 

Ka nuo vieno paėmė vaikino. 
Kada vyrai isz darbo parėjo, 

Nusiprausė ir ant virszaus 
užėjo, 

Rado skryneles iszkraustytas 
Ir visas po pakampes iszkres- 

tas.
Pas mus tankei tokiu latru 

atsirado,
Ka jau ne viena prigavo, 

Turėjo isz Lietuvos karuot, 
Kad nuo virveles iszsisaugot.

. • •
Dalibuk vyrai, 

Jau man darosi negerai, 
Szaltis, sunku po svietą vež- 

liuot, 
Grasziu neturiu negaliu va

žiuot.
Aptingo ir telegrafistai mano, 

Neraszo pas deczku savo.
Cze vela mano meisteris susi

raukęs, 
Kaip rodos acto prirankias, 
Taradaika duok naujenu, 
O ezo isz niekur neturiu.

Nežinau ka daryti, 
Turėsiu per Gavėnia ožkų 

ganyti, 
Kartais pilvo ir geguže ku

klioje, 
Tai vėl rodos szunes loję.

o o ėi •low w* w»

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

G..,

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ

<ru-

Turiu labai 
praszau atsi-

Antanas Antanaitis isz Sza- 
kiu Apskriczio, Gelgaudiszkiu 
valscziaus, Varculu kaimo, 28 
mojai kaip Amorike. Jisai gy
veno Pennsylvanijoi ir dirbo 
prie anglių. Turiu pas ji svar
bu reikalą ir lai atsiszauke ant 
szio adreso:

S. Valantinas
294 Suydam St., 

Brooklyn, N. Y.
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Pajeszkau broli Aleksandra 
Bikauska paeina isz Suvalkų 
Red., Seiriju Para., Ginczoniu 
Kaimo, keli metai kaip Ameri
koj. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu praneszt už ka busiu dė
kingas. (t.23)

Ant. Bikauskas
725 — 3rd. Avė.

iI

■t!
■ ’ i ji 
į

Tam prisižiūrėti !■ New Kensington, Pa.

nuo tiek jau laiko tik kitus pa
vergia ir pameta sau po kojų. 
Ji negali sau aiszkiai persta
tyti to didelio pranaszo, kuris 
tokius stebuklus daro.

— Nejaugi Jis neiszgelbes 
musu tauta isz po romeliu val
džios? — klausia.

— Ne, neiszgelbes. Jis silp
nas! Asz netikiu Jam.

— Kodėl?
— Todėl, kad netikiu! Dabar 

reikia tik pasinaudoti isz ap- 
linkybiu... Jis sziandiena atjo
jo miestan ant asilo —
žmones szauke ir klvke...
jei Jis butu pasakos: Izraeliaus 
sūnūs, imkitės už ginklu, eiki
te priesz romėnus, asz su jumis 
eisiu Jehovos vardan —
rytojuj visoj Judėjoje nebebū
tu anei vieno romėno! O, ro
mėnai! asz del justi busiu lyg 
Saidas filistinams!

— Ar busi, Juda, asz abejo 
j u... — Liūdnai nuleidusi galva 
sznabždojo ji. — Asz abejoju 
linkui tavo gales...

Nutilo ir Judas, tik jo akys 
žibėjo nepaprasta szviesa; ma
tėsi jose užsivylimas —
m norėjo matyti kardo ne mei
les karžygiu — ir neapykanta
— jis neapkentė to Žmogaus
Sūnaus, skelbusio dangaus ka
ralyste ant žemes, visiems dva
sios nabagams. '

Marijoje kovojo du prieszin- 
^u jausmu: ji dar mylėjo Judu 
r jau stengėsi pažeminti ji sa- 

v’o akyse; mat, 
(tis, priesz kuri
urnas puolė žemyn, kuri jis 

,ekc, parnirszes savo numylėti 
te. Joje buvo inžeista papras 
■ziausia saumeile — kaip gale 
o jos numylėtasis ir isz daugy 

')es daug dailesniu ir turtingos 
liu už ji žmonių 
'amirszti ja ir paeiti
Ji norėjo pamatyti ta stobuk-

Jis toks, norėjo sav< 
ikiu pajėgomis pavergti Ji 
au.

— Juda, asz noriu Ji matyti
— Ne, — atsako szis, — tu 

lo nematysi. Jis yra doras, ne 
pažysta moterų, taip kaip mes. 
Jis yra instabus žmogus — pei
kia nuodėmės, szaukia svietą 
prie doros, skelbia dvasiszka 
artymo meile. Tu neprivalai 
nuo manes bėgti — nes, pažinu
si Ji, tu apleisi mane.

— Vis viena, 
tyti Ji.

— Nematysi, asz taip pada
rysiu, kad žmones puls in tave, 
:ei tu bandytumei užeiti pas 
Ji in namus, kur jis vieszk

Marija neatsako nieko, tik 
sieloje ji užsidėjo sau pamaty
ti Jezu ir pasistengti pritrauk
ti prie saves.

— Klausyk, Merjen! — at
siliepė vėl Judas, tik jau malo
nesniu balsu, tartum, norėda
mas tuo pamuszti sau Marija.
— Asz baisiai nuvargai, man 
krutinę drasko abejojimu žal-

Jis sakosi esąs Dievo 
Simus, aszdr tikiu ir, netikiu 
tam... . Jis daro stebuklus, asz 
pats maeziau, vienok ir tikiu ir 
netikiu Jani, Kaip;tikėti, juk 
mano tiek sykiu gyvenime ap
gaudinėta..., Sopa man siela, 
nuramink tu mane, priglausk, 
kaip kitados, mano galva prie

inga žmogų 
•inti, kas

ežiai...

ir užmirszo, 
kad ežia, pas ja, stovi jos kūno 
numylėtinis. Girdi ji, kad kaž
kas sziltu jausmu apsupo ja, 
pakele auksztyn ir rado kito-

i I 3 ■'
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— Daug maeziau, bet Jis nė
ra musu Iszganytojas.

.-—Sakyk, ka matei? •
•*^ Jis ojo su* mumis per Visa 

žydu žemo. Visur paliko savo

4*

iszrinktasi: 
in szali

norėjo persi t ik

asz turiu ma-

Sopu man siela,

:ad tu dar atsiliepsi in mane 
:viesi pas save, vienok asz — 
teateisiu.

Buvo jau boiszeinas isz kam- 
ario, kaip dar nuo duriu atsi- 
•ryžos pridėjo:

— Gal nori matyt i Pranasza ? 
"at nueik pas romėną Flavijų
- isz jo daržo galėsi puikiai 

sukvatojo
.ežmoniszkai ir iszojo.

Marija pasiliko su viena tik 
nintimi: pamatyti Jezu isz Na- 
areto, persitikrinti, ar tikrai 
is yra taip gražus ir ar nenu- 
;ales jinai Ji savo akimis. Gre- 
a to jausmo atsirado ir kitas, 
oresnis: paregėti žmogų, apie 
airi net Judas kalba, gal ji ras 
ame kitką, nes randa pas vi- 
us žmones. Visi tik jeszko jo- 
e kuniszku malonumu, geidžia 
os lupu, ir nieko grynesnio ne- 
itnesza jos sielai; gal Jėzus 
nokės jai parodyti jos gyveni
niu tikslą, duos koki keliavedį
- o juk ji tiek sykiu troszko 
citaip gyventi, tik nežinojo 
kaip pradėti, kur atsikreiptų 
;aip iszbegti isz to rinkto, in 
turi inpuole.

Ant rytojaus pasiuntė savo 
tarnaite pas Flavijų paklausti, 
ir negalima butu pasinaudoti 

:.sz jo mandagumo ir gauti pa
velijimą isz jo daržo žiūrėti in 
minias, su kuriomis kalbės Je- 
/iUS.

Ji neapkentė romėnu, bet 
iziame atvejyje noriai pasinau
dojo isz Judos nurodymo. Be 
romėno tarpininkystes sunku 
iai butu inkunyti savo užmany
mą, nesą neijvienas žydas nc- 
insilėistu Marijos in savo kie
mą.

Netrukus sugryžo sena tar
naite, o su ja atėjo pats Flavi
jus, dailus ir jhunas romėnas, 
urtymas Pontijaus Piloto gimi
naitis.

— Tikrai nudžiugau 
liepė jis — kad puikioji Marija 
atsikreipė in mano, Flavijus 
laikys sau už garbe, jei tu pa
norėsi jam paliepinęti. ?

romėnu

a t si-

žiuri
masto.

viduryj jau szirdis

O

Pajeszkau savo dėdės Sta
nislova Kutkos paeinantis isz
Zibartoniu kaimo, Szauliu aps. 
25 metai kaip amerikoj. Dirba 
mainose Pennsylvanijos Vals
tijoj. Jeigu kas apie ji žino 
meldžiu praneszt.

Povilas Kutkus 
204 Jefferson St

Newark, N. J.
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir modar* 
niazki visame. G e riauki del juro 

} keliones, žinomi de) gero patar- 
| navimo ir vigados visanfe. Gera* 
t ir užtektino valgio paduodama* 
{ ant baltai uždengtu stalu.- Szei- 

minios, motere* ir vaikai gauna 
special* patarnavim*.

ROYAL MAH. STEAE 
PAIKET COM FAB f.

New
•rhs pas vtettniue aveniu*

ir užtektino valgio paduodama*

iM Rruadwa).
I

Jb

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

EUROPA BOOK 00. 
57 DEY ST. NEW YORK.

CUNARD

sziltos eavo krutinėsi apsupk 
savo plauku tinklu man kakta, 
nubrauk raukszles nuo kaktos..

— Ar tu gryszi pas Ji 1 .
• — Grysziu.
— Ir ka tu Jam pasakysi? 

Juk jei Jis yra doras, stebuklus

Žinai, tamsta, kad asz ne- 
inleidžiu iti savo namus anoi 
vieno svotimtauezio, ypacz ro
mėnu—atsako Mari iii.-—menu—atsa ko Marija 
štai , padariau iszimti, norą tu-

Tam-

riu labai svarbu reikalą ir,,tur 
būti, malto tarnaite jau jums 

• . * * :■ «apie tai pasakojo.
— Taip, taip, žinau , ir ste

biuosi^ kokius per ,norua turi
darae, pažins isz tavo akiu, kad
tu buvai pas motori...
*-Vis viena, asi tave myliu... gražioji Marija r i-r iszkur ii

Taip, taip žinau . ir šte- *L 11

Jo?
— Ar girdėjai apie Ji?
— Kur negirdėsi, visas mies

tas taip ir kalba apie Ji. Asz 
sziandiena buvau nuėjusi pasi
klausyti Jo kalbu.

— Ir ka matei? ka girdėjai? į
Toliau Ms,

tvarkaardžius, palikus szeimi-1 Asz netikėjau Jo stebuklams-* les. Eik sau!
Bet asz nenoriu tavo mei- yra girdėjusi apie ta dailide ?

p t -*• Man įjranesza —
ll<w M

M « r r- » W .M

atsake ji
• i'
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Skaitykite “Saule” INSURANCE AGENTU.
_

AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES !N AMERIKA.

Lietuvos 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 tuo jaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktio tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
■tanvaite. Cunard tikintai yra geri 
lel keliavio ant laiwu Aquitania. 
Berengs ria ir Mauretania. Grci- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prie musu ofiso.
•UN AKU LINK 
th IliwdWiiy 
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ŽINIOS VIETINES.

Sziandicn Sz. Patriko.
Serciloj Sz. Juozapo.

— Puse Morcziaus menesio 
jau praėjo.

— Per keletą dienu buvo 
smarkus vejas.

— Žvdai ir
Seredojo Purima, 1 
ženklina kiek patrikiniu szven- 
te. Agants gut šimelio.

— M. Saloniene 608 E. < 
Pine ulyczios, likos pakviesta 
in sveczius pas burmistrą ant 
užmokėjimo bausmes už nepa- į 
dora pasielgimą ant ulyczios. ‘

— Harrv Polinski suniki-1

i

Isz Shenandoah, Pa.
— James IIinks, 40 metu, 

ir keturiu motu senumo Juozu
kas, sūnūs Boborowskio likos 
sužeisti per automobilius.

— Ugnis kilo namo Jurgio

apvaikszczios 2

I.Į.IĮ n^n »P,n^RWfMl— RWII * • w**M*«1

ANT PARDAVIMO.
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Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.
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Už prieinamas prekes.
nauji Stucco namai. Cimentuo- 
ti skiepai. Namai karsztu van
deniu apszildomi. Kieto me- 

I džio padlagos. Dideli poreziai 
isz franto ir užpakali. Inronk- 

i visame pagal naujausia ma-

deniu apszildomi.

-
j Barausko ir Stasio Sepulo, No. > (į

9 T Iru vi viva/lnin JiLost Creek, kuri pradėjo, (]a< Namai randasi East End Į

tI

i

Ant Republikoniszko Tikieto
____________________________________

<

kuris tiek vaikai braukydami zapalkas. | gaie Tamaqua, Pa. Atsiszau- I JEZUSAS ANT i 
mu szvcn- — Musztynoje kokia kilo kie ant adreso. ; ir i tz ji nirMrc I

salime ant East Centre ulyczios 
j Stasys Nevadunski neteko pir- 
szto kuri atkando kokis tai al
kanas pesztukas.

| — Aleksandras Przybilak 
■. |likos perpiautas pusiau per 
"iglinius karukus E".

yn-czinins su savo gaspadine-; kflsvkloĮ<in. Velionis paliko pa- 
ežia ir asztuonis vaikus.

Eksplozija gazo

60S E

glinius karukus
• an-

Ellangowen

Michael V. Wolfe
(Vilkaitis)

336 E. Arlington St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO

i VAKARIENES |
Ii t

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

IR BALSAMUOTOJAS

"Hh’ 
J.,

i Apysaka Senu Žmonių. |

lia Sudanaviczienia ant East I 
Pine ulyczios teip inirszo, jog 
mete in jaja torielka perkirs- , 
damas jiai veidą. Dr. Seligmo-1 T 
nas turėjo susinti žaiduli o pa
licijc pacme Polinski po savoj 
apgloba.

.. ..... II"11

pima “iszczystit ”
ta nuo munszaines ana diena ir ! 
turėjo tame gana gera 
In laika dvieju parų 
tūkstanti galonu tojo smirda- 
lo. Puse tosios munszaines bu
vo netinkama del gėrimo, nes 

maiszini-

su girria

n y
Prie ulyczios vedanezios in 

kaima, stovėjo didelis kryžius, 
ant kurio kabojo muka Jczuso

3

S
Laidoja kuriu? Numirėliu pagal Nau
jinsią mada Pigi preke. Teipgi 

automobilius

130 A keru žemes su girria, 
Black Creek Valley. Norintie- su nuliudusiu veidu, 
ji pirkti atsiszaukit ant, szio 
adreso. (t.25)

/

34 W. Green St., 
W. Hazleton, Pa.

3 A PigiKas tik praeitinejo pro kry
žių, temino su gaileseziu ant to
jo kenezianezio veido, — o ku
riam no labai buvo ramu ant 
szirdies, tai klaupdavo priesz 
kryžių ir skundėsi Jezusui gai
lingai, praszydarnas apie susi- j 
mylėjimą ir palinksminimą 
szirdies.

Tankiausia galima buvo czio
nais sutikt varginga sziaucziu. 
Ir nėr ko stebėtis? Gyvenimas 
jojo ne susidėjo isz žiedu nes 
tankiausia isz crszkecziu, o nie
kas ant jojo nesusimyledavo, 
niekas no suramino vargsza.

Eidavo per tai vargszas pi 
kryžium jeszkot suraminimo, 
kur prispausdamas apsiverku
si veidą prie supuvusio medžio, 
skundėsi .Jezusui, ir ne karta 
sugryždavo namon apsimalszi 
nias.

Viena karta, vėlybam rudens 
laike, sugryžinejo szauczim 
namon, nuneszdamas darba ir 
buvo linksmas isz aplaikyto už 
mokesezio, barszkino jais link 
smai kiszeniuje. Ne temino ant 
lietaus, kertantis jam in veidą 
neapeit inojo jin lietus, skubim 
namon, idant su paeze ir vai 
kais pasidalyt uždirbtais pini 
gaiš.

Ant kart puolė jojo akys ant 
nnkryžiavoto ir pajuto dideli 
gailesti szirdyje, kada pamate 
kaip lietus byrėjo 
Jczuso, 
kui, rodos 
nuverst.

Ir puolė kaip ilgas priesz 
kryžių, apėmė rankoms ii 
sznabždojo:

— O Jezuleliau! kaip ai pats 
apie save ne pamislini nes už 
grickus musu turi tiek kentėt, 
Stovi szaltije ir ant lietaus be 
jokio atsilsio. Visiems ant visu 
turi mielaszirdyste nes ant sa 
ves no turi! O geras Jėzau, 
atsilsėk, truputi, ateik pas ma
ne ant vakarienes, suszilk ma
no grinczeleje, iszdžiovyk savo 
szventus sąnarius.

vinokiema.įrišta to 
eikalams 
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
lei j'eigu pirkaite POMNINKA tai 
Kreipkitės pas mane, nes osz galiu ju
mis piginu geriaus parduoti negu kiti.

i|Ml

133-335 W. Centre Si.t M&hanoy City

Potts 
kasykloje Locust. Gap, Petny- 
czioj, užmusze Ray Manhart 
35 m. senumo isz Ashlando ir 
sunkiai sužeidė George Hali 29 
molu senumo isz Gordono ir 
Aleka Paimta 21 m. senumo isz

35 m.
Mrs. M. Gelgot, 

3t
\

Japoniszka Palicijc Apmalszina Maisztininkus.
Nuo kokio tai laiko japoniszka palicije Tokio turi nema

žai darbo su apmalsziuimu (enaitiniu maisztininkn 
valdže. Paveikslas parodo viena isz maisztininkn 
kliuvo in policijos rankas.

prteszais 
kuris pa-

Steitinei aplaike palie-
............. mnsu.Pavię-1Lo(,1;st n„iP. Kele(a kitl, (lnr. 

biuiiiku teipgi buvo maž-dau- 
s u/.e i <t i.

FARMOS! FAKMOS! I

iszczvstit

iluki.l"!• giau<rn
paemo

— PovvlasScranton, Pa.
St at l:c vieži ns labai tomis die- 

. , . , . ■ . "T nomis nudžiugo isz pribuvimo
turėjo tiek visok.o nuusznn-. j()jo vi(.lltul.te,es (1nkreles, kū
mo ir trnciznos ktrl mulas pa-1 (U atvnžinvo isz Lie.

| tuvos. Tėvo szirdis labai nu
džiugo nematęs per tiek metu 

j savo nu lemo kūdikio.

vuostes ja tuojaus pastiptu, 
ka oze kalbėt apie žmonis?

— Lehigh Valles kompani- 
je jau iždą ve kontraktu ant \ 
nžvtidimo elektrikinios szvie- 
sos in savo namus Park Place. 
Darbas bus užbaigtas apie 1 
Apriliaus.

iždą ve

O I

— Del daugelio pažystamas 
buvusi.s supredentas Ashlando 

daktaras Biddelis, 
ryta Pottsville,

ligonbutes, 
mirė Su balos

Black Diamond, Wash. — 
Konia po visa Washington val 
sti užėjo didele bedarbi', o ypa-
tingai Seattle ir Tacoma, tuks- 
tanczi i žmonių vaikszcziojc
pusbasei ir alkani. Nežino ka-

atsidaro ir i nėjosztai durys 
ubagas.

Drabužis jojo buvo 
ir supliszias, drebėjo nuo szal
czio, o tuszti maiszai davė su
prast jog ne užtiko daug miela 
szirdingu žmoni u.

Pamaczius ji gaspadine pa
sveikino grąžei:

— Eik szen, ubagėli! 
tęs sau prie ugneles ant suolo, 1 
apsidžiovinkile ir

Vieni jam užvytieji) tai. 
kiti džiaugėsi su juom.

O buvo tada kaime turtin
gas malunykas, žmogus bo szir 
dies, skupus ir apsukrus.

Pastanavijo ir jisai užpra- 
szyt .Jozusa ant vakarienes 
idant isz to galėtu ka papelnyt.

Nuėjo po kryžium ir prade- 
Seski-1 jo:

jai, užcit pas toki 
Ubagus noringai prionic už-. sziaucziu ant vakarienes o tai 

atejk ir pas 
o asz tave d a geriau pa-

nes
Pirkit farinas didžiojoj lie

tuviu ūkininku kolonijoj kur 
jau yra suvirsz 
apsipirke farmas, 
džiausią lietuviu ūkininku ko- 
lonja Amerike. Asz kaipo se
niausias ukninkas szioj apie- 
linkoj galiu suteikti geriausius 
patarmus norintiems apsigy
venti ant farmu, 
kaip pagelbscziu 
farmu pirkimo. Szimet surin
kau 67 farmas ant pardavimo 
ir daugelis tu farmu parsiduos 
labai nupiginta kaina. Reika
laukit farmu suraszo.

* John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mieli

400 Lietuviu 
, tai yra d i-

jau 9 metai 
lietuviam

prnszyrna. ir 
ugnies

sz lapes

siiszi Įkilo!

ve szmota žąsies,

ant

Mano J ozu le linu — 
varginga

rde-

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS 

Huruntr daktare.* karlumaaeje 
Gydo rlHokia* ttgaa 

Prlliua ligoniui tkl 10 valanda ryta. 
12 (kf 2 popiet < Iki 9 vakare 
210 N. Main St Shenandoah , 

•. „e aw m M' w~— i o — —n — — — ca — —» » —i

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRAEORIUS MAHANOY CITY.

Tavo ne apėjo 
mane, 
vieszinsiu.

— Gerai, a tojum! 
Kristusas.

Nudžiugęs

— atsake

.aidoja ktinu? numirusiu. Pasamdo 
tutomobilius del laidotuvių, krikM- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
>20 W. Centre St. Mahanoy City Fa.

« 
I 
II 
I »I

I]V

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

da czionais darbai pasigerins, 
czionais randasi isz 

visu daliu svieto, kurie pribu- y žiemos

Žmonių

kur buvo npsiiryvonias po ap- v0 j,.sz|i()tį ANT PARDAVIMO
uO sau gar-

gilukio.
leidimui ligonbutes kur nulosi , czį01iais visai nebuvo ir oras 

Į labai puil
sūnūs ir viena dukteria. Sirgo j .........

11

per 40 metu. Velionis paliko du

Gruodžio,jisai nuo praėji 
priežastis mirties buvo szirdies 
liga. Turėjo 7() met n amžiaus. 
Mete 1883 kada Ashlando li- 
gonbute likos atidaryta aplai
ke dinsta vvriausio daktaro 
kuri laike lyg 1923 meto. Lai
dotuves atsibus l'tarninko. Dr. 
Biddelis buvo vienas isz ge-1 
riaušių daktaru < 
aplinkinėje padarydamas tuks- 
tanezius visokiu operacijų.

i

v ienas isz
ezionait ineje |

i 
t

— Thomas O’Neill 20 metu i 
senumo isz Ashlando, likos Ne- Į 
delioj užmusztas, 
tomobilius liko<

kada ji) nu
trenktas per

pasažierini t į eina ant 15'ading

kus.
niekas nevažiuoja 
biu.

Lai in czionais 
ant uždar-

po No. 332-Geri du namai
334 West Railroad ulyczios, 
parsiduos pigei del greito pir- 
kiko, nes locnininkas negali už-

pu valgė
ir i.‘/džiovinos 

g< rimus

Pasiklausius 
priesz tai ka pati

Valgiu Gaminimas
-> *-----IR ------^.9

Namu Prižiūrėjimas

siimti dažiurejimu namu. Atsi- 
szaukito tuojaus po numariu

335 W. Centre uli., 
Mahanoy City, Pa.(t.m.25)

ANT PARDAVIMO.

nuo veido 
o viesulą staugė aplin- 

norėdama krvžiu

.Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.50

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

namas prie

gtdežinkelio, o Ib nrv Dornsifo
geležinkelio sargas buvo mirti- DA TURIME SZIMTUS PUI- 
nai pažeistas kada likos ant jo 
užmestas sudauži tas automo
bilius.

Szesziu ruimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 3b 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akioriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Rynykewicz 
Advokatą,

Shenandoah, Pa.

— () Jėzau, 
laukiau, teip 
idant Tau inteikt,

apėmė

Scredojos

(t. f.) O geras

KIU KALENDORIŲ.
ANT GAVĖNIOS.

vakara duk- 
redaktoriaus “Saules” 

p. Adelina 
sukaktuves 16 

‘S-

reikalinga 
” ir “Sta- 

ant Gavėnios. Knygutes 
kasztnojo po 10 centu kožna.
Prisiuntimo kasztus 
mokam.

W. D. Boczkauskas, Co.

Kožnam
Graudus Veiksmai 

c įjos”

v ra e
l <

mes u z-
Yra tai

re le
F. W. Boczkausko 
apvaiksztinejo 
metu ant kuriu buvo užkvii
ta szcsziolika draugu tujų pa
ežiu metu. Poni Boczkaiiskienc 
pagamino puikia vakariene 
del sveteliu kurio žaidė 
kius žaidimus, giedojo ir losze

VISO-

Da turime kelis szimtus sie
niniu kaleiidorin (keturi kalen- 
dorei ejna in seta) ant szio 
moto, kuriuos parduosimo po, 
viena doleri už seta,
labai paikus kalendoriai kurie 

(privalo rastis kožnam kalali- 
kiszkam namo. Katrie vėlintu 
tundi tuos puikius kalendorius 
arba kam kitam nusiims!i do
vaneliu, tegul prisiuneze dole
ri, o mes tuojaus iszsiunsime

Duosiu 
tau ta, ka turiu geriausio — no 
rints vargszas esmių, priim
siu, kaip galėsiu, kanogeriau- 
sia!

— Ir ilgai teip stovėjo sziau
cziu s po kryžium,
prasze Jėzaus jog ant galo isz- 
girdo baisa:

— Sžiaidien atėjusiu pas ta
ve ant vakarienes!

Nudžiugęs, da karta suspau- 
nubego namon 

pajėgu, idant

prisiartino prie 
ir inkvopinejo gardu 

kvepsni iszkeptos žąsies. Pate- 
minus (ai gaspadine — nupio- 

padejo ant
baltos duonos, szviežei nupirk
to ir padavė jam da ir puodeli 
arbatos.

Ubagėli
Ižei susiszilde
drapanas padėka vėjo 
Žmonėms už puiku priėmimą ir 
atsitolino.

Gaspadorius tuom kart lan
kei dirstelėjo in Įauga laukda
mas ateinanezio .Jėzaus,

Jozusas vienok ne pribuvo.
Raila pradėjo, szvinst, sziau 

ežius vela, nubėgo po kryžium.
Jezuleliau, teip 

storavojausi 
nes panieki

nai manim, ne atėjai aut vaka
rienes !

— Juk buvau pas tave! Pri
sotinai mane, suszildei, o kad 
ne atsakei vargingam ubagui, 
ba. asz tai juom buvau, paim
damas aut saves pavidalo 
ubagėlio, — 
nagradyrnas už tavo szirdingu- 
ma. Kamaroje po deszinei pu
sei, atpleszk lenta nuo sienos, 
rasi lenais pinigu, yra tai tavo 
locnastis, 
vargo.

Sziauczius

suszildoi,

saves
no lenks tave isz-

ne kentėsi daugiau

meldėsi ir
ANT PARDAVIMO

ant piano. Drauges pailovano- ant paduoto adreso.
jo puikes dovaneles del p. Ade
lines velindamos kamiogeriau- 
sios klioties atcjteje. Adelina 
szimet užbaigs high school ir 
lavinsis tolinus moksle.

ANT PARDAVIMO

Geras namas del vienos fa- 
milijos ant puses loto, 
529 W. Spruce ^t. arti Liet li

po No.

viszkos bažnyczios. Viskas ge
ram padėjime. Didelis kiemas. 
Namas naujini pataisytas ir 
ant kito galo loto galima kita 
narna pastatyti. Galima pirkti 
už tiek kiek kiti praszo už 
czverti loto. Norinti pirkti 
tegul tuojaus atsiszaukia in 
uSaules” ofisą. t.f.

.-------------------- . - ----------------------- :------------------------------ . . ■ .. '

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

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubae, nee galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
viMkfug ineurlncus ir teip toliau*

BT^am«ann fTaiMwlftAA Ir Market Si-

I

W. D. Boczkowski Co.,
* Mahanoy City, Pa.

KAZUNO
GUMBO-KŪRA

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

Skaudėj ibio po
pa gelba 

Patrūkimo, 
Krutino ir 1.1. Broko bonku- 
tos 75c. su prisiuntimu 80c.

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

L. M. KAZUNA8, 
38 S. J ar din St. 

SHENANDOAH. PA.

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 intaisymnis po No. 319 E. 
Pine St. Galima tuojaus insi- 
k raust y t. Teipgi kitas naujas 
namas prie E. Market 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. Krcipkit.es, ant adreso.

A. Yarowski
410 W. Coal St. 

(m.28) Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

Frackville,

Namas su szesziais kamba
riais, geram' padėjimo po No. 
448 Oakland St., Ashland, Pa. J J * ‘ ‘ ‘ / J n J

isztikruju

de krvžiu ir 
kiek tik turėjo 
prisigatavot ant priėmimo teip 
svarbaus sveczio.

Pati ne norėjo jam tikėt isz 
pradžios. Nes kad pamato jog 

vyras imasi prie
darbo ir kaip pradėjo szvaryt 
grinezia nuo vortinkliu ir dul
kiu, susirūpino motoro, kaip 
czionais priimt teip .garbingo 
szveczio.

Turėjo nebage dvi žąsis, no 
surinktrejo norints truputi 

plunksnų idant žiemos laike 
galėtu padirbt szioki toki pa
talu, ba grinčŽiojo nakties lai
ko buvo labai szalta, o kurt ir 
no buvo kuom.'

Norints apsieidavo su žasiaTY • i .Ji V

kanogreieziausė ir sergėjo ju
ju kdip savo akies, nes dabar 
nieko ne kalbėdama, 
peili užasztrino gerai ir nusi
davė in tvarteli.

Trumpiu laiko žąsis jau ra
dosi pecziuje, o kvepsnis davė 
si jaust aplinkinėje.

Sztai gaspadine jau ketino

paėmė

malti n y kas, jog 
Jozusas pas ji ateis, Hope pa
uzei pagamyt vakariene.

maluninke 
szaucziaus

davė ant vakarienes Jezusni, 
o kad maluninke buvo skupi, 
pei* tai iszrinko kanokudžiauso 
žasi ir pradėjo kept. Nes nepri
žiūrėdama gerai ir ne palieda- 
ma aukais, davėsi jaust nepri- 
jemnąs kvapsnis po grinezia. 

Tame inojo iii grinezia uba
gėlis.

Perpykus ispadine prade- 
isz augszto.

i

i

I
| Mokume 3-czia procentą ant
{ sudėtu pinigu. Procente pridednm

Mes norim kad Ir jua
♦ prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1
I Liepos. V *“ *
| turėtumėt reikalą su musu banka 
| nepaisant ar mažas ar didelis. 
, ------------
I H- BALL, Prezidentas.
ĮGeo W. BARLOW, Vice-Prea.

i iJoh. E. FERGUS.ON, Kasieriua.
♦ Geo W. BARLOW, Vice-Pre®.
• • v-t n n r» m T r, x f wr ...J?___ 9____

szuo ant 
in koja, 

nemic! iszirdin-

ATSIUSK TIK 11.0)

ne atėjo ant

paklausė ir isz 
tikrųjų rado daugybe pinigu. 
Nes pirmiause ne mislindamas 
apie savo, liepo tuojaus pasta
tyt aplink kryžių koplyczele 
idant geras Jozusas ne kentėtu 
daugiau nuo szalczio ir lietaus. < * •
Žino apie (ai, jog Jozusas bu
vo ant vakarienes pas vargin
ga sziaucziu,
žaibas po visa kaimu.

pasklido kaip

•4,'

•t

£

’i'-'

fe

1 : ' >< ■ ■ - e.;.x 
wi-iig

».s'
NeiI v t 11

P’ K 
jo aut jo bartis

— O tu senas diode, ko czio
nais inkiszi savo uosi.* Prisi- 
žiurinoji tik idant ko toki pa
vogt. Jonuk paleisk szuni no 
lenciūgo, tegul tasai nuobro-
dus diedas tuojaus iszsineszai Į

Ir užklupo bjaurus 
ubagėlio ir inkando 
pažeisdamas 
gnk

Kada Jozusas 
vakarienes, nuėjo pas ji malu- 
ninkas vela.

— Ne buvai Jėzau pas ma
ne! — tarė su užpykimu. — 
lini užsidėt su sziaucziais 
kaip su geru maluninku!

— Buvau pas tave. Nes žiū
rėk kaip mane priemiai — da 
turiu ženklus ant kojos.

Czionais parode Jozusas su 
kruvinta koja.

Dasimislino dabar malunin- 
kas jog tuom ubagėliu ne buvo 
kuom kitu kaip pats Jozusas. 
Nubėgo namon 
nes ir pastanavijo 
ko, kožna, ubagėlį priimt gau
siai, idant vela 
no iszgnit isz savo grinezios. 
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Ji G. BOGDEN

4 S. Main St. Du Beis, Pa.
LJutuviszkas 
ir Eaivakorcziu Agentas

Ve 
ne,

užsisarmati-
nuo to lai-

kada Jozusa

Bankierius

O gau»! sallklo Ir apyniu del 15 gor
čių naminiu alaun
Kaip padaryti ir priKluntlm* apmoka* 

GerlauHia stambi trajanka 60e 
Pupl atsakai 

Truk-

•u pamokinimu

mo.
arba 6 pakule) už $3.30
35c arba 6 pakelei už $1.75.
iollu 30c arba 6 pakolei už $1.40.
\nyga 'Daktaraa Namuose* $1.00.'Daktarių Namuose* 
Kantlczknr 11.25 Garsas Dieno* Budo 
po 5Oc. Elementorius vaikams po Mo. 
jiyvenlnias Szvcntuju $6.60 
Altoriui* Maldų Knygele, 
smagus d rūkas, prasto abdaro po 75c. 
Minlcsztu a b puru su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1^0, 
Mlnksztu alxlaru $1.25

Aukso 
•enovM

Lalszkama
popieros 30 gatunku. tuzinas ui 65a.

M. J. ŽUKAITIS. 
451 Hudson Ave. Rochester, N. T. .

B

I.IrtevUaliAa Orabertua

K. RĖKLAITIS

I

i^alOo> (Mwai reline gagai 
aa<I*uala mada Ir makalu 

Turi gagolMnlnke matare 
PrlaUiamae prekee

lit West Bgnee Btreet 
M AH ANOT CITY. PA.

Bel! Tele»houae Na. Itt

♦

Linkolno Sekretorius.
William O. Stoddard, 89 mo 

tu amžiaus, buvo sekretorium 
prie prezidento Lincolno. Pa-^ 
veikslas parodo kokiu jisai 
or/in/linn XTTM1

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

į Mahanoy City, Pa.
----- $-----

Tii Banka nori jumis patarnauti.
■Ąpka 3-czia procentą ant padėtu pinigu. t
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankavn knygute szitam
JJorchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigolbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

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



