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Isz Amerikos
Kataliku kunigas apsivedė su 

savo mokytinia.
Wilmington, Del.

William Niesoff, 29 motu asis
tentas prieglaudoje sicrateliu 
Szv. Juozapo, iszvažiavo su 19 
metu Sara McCorkle in Elkton, 
Md., kur paėmė szliuba pas 
protestoniszka kunigą.

Pagal pripažinimu biskupo 
Monaghan isz katalikiszkos 
diecezijos Wilmingtono, sake, 
buk kun. Niesoff pribuvo keli 
menesiai adgal isz Holandijos 
ir daugiau nenorėjo 
kalbėti. •

Merginos brolis iszvažiavo 
iiiElktona idant isztyrinct tei
sybių, kadu kunigas eme szliu
ba ir pas ka. Tasai atsitikimas 
inmete visus katalikus in dide
li nusistebėjimu.

Szeszi sudegė vienoje 
szeimynoje.

Indianapolis, Ind. 
sanarei juodos s 
cy Stovai sudegė

/ MNT1R1D AT TH■ MAHANOY CITY. l’A., \ .VroBi-omoi am mmoond olamm mail mattbbJ
. -Į-Tir-l-T-t-   ""■ Am .. ............. ■ ■.-!■*. m 1.

Daugelis mate užmuszima 
mergaites.

Philadelphia
mergaite

R o v.

apie tai

Szeszi 
szeimvnos Per

dega n ežia m 
name: motina ir penki vaikai. 
Tik tėvas su vienu sunum isz- 
rigialbejo isz deganezio namo. 
Pgnagesiai negalėjo iszgialbdt 
nelaimingųjų, nes namas tuo 
sugriuvo po užsidegimui.

Nužudyta kada meldėsi 
atsiklaupus.

.Pueblo, Colo. — Fredas Jan
son likos aresztavotas czionais, 
už prisidėjimą prie nužudininio 
savo paeįips Qgdane, Jcąda ino-
tore klūpojo ir meldėsi. Vyras 
prisipažino, buk pasamdė tūla 
meksikona idant paezia nužu
dytu,^ nes jam nubodo su jaja 
gyvent nes turėjo mylerna. 
Meksikonui už taji darba davė 
penkesdeszimts doleriu.
Munszaine buvo priežaste žu- 

dinstos Lietuvio.
Brooklyn, N. Y. — Kovo 9 d. 

isz ryto tapo rastas ant Front 
St. užmusztas jaunas, 26 metu, 
lietuvis, Juozas Matijpszaitis, 
paeinąs isz Vilnijos kraszto. 
Užmuszejai dar ligsziolei nėra 
policijai žinomi. Nelaimingas 
vyrukas žuvo, 
užsinuodijima 
rimais.

Būdamas- gražios iszvaizdos, 
apsivedė su jauna ir gražia 

augusiu.

Nelaiminga 
isz dalies, per
na mi nais

■ fe

tu mergaitė / 
2125 Livingsto.l 
užuiusztu

ėjo isz
kurie

Szesziu mo- 
‘ Bilskiute, 
ežios, likos 

per strytkari prie 
akiu daugelio žmonių

bą žny ežios. Mergaite 
stengėsi perbegt per ulyczia ir 
tame karukas trenkė in jajd. 
Karuka turėjo pakialt in vir
ažu, pakol galėjo iszimti su- 
mankiota kūdiki.

Rado kupare nužudyta 
-moteria.

Ogden, Utah. — Darbininkai 
ant trūkio užtiko kruvina ku- 
para, kuri atidarius rado lavo
ną nužudytos motore? 10 ku
rios galva buvo nukapota. Kū
pa ras buvo fiiunstas isz Denver 
in Wood, Calif. Visas kūnas 
mot eres buvo supjaustytas, tu
rėjo apie 30 motu.

Badai žudinsta papilde Fred 
Jonsson buvusia zakristijonas, 
kuris kitados gyveno Pitts- 
burge. Jisai dingo isz czionais 
su savo moteria.

Palicije joszko 
kitos jaunos motoras kuri din
go slaptingu budu.
Pati pražuvo gialbedama isz 

liepsnos sesutia.
Stengdamasi 

iszgialbet savo dvieju metu se
sutia isz deganezio namo, Kat- 

I rinte Ilauley, 12 metu pražuvo 
pati liepsnoje. Ugnagesiai ra^o 
abidvi apsikabinusias. Motina 
teipgi stengėsi abidvi iszgiab 
bet, bet pati baisei apdegė. Di
delis szuy jj^nrųs gulėjo prie lo

tome karukas trenkė iii jajit

New York.
i

su jauna 
margina, Amerikoj 
Nors ir priesz Vedima jis gero
kai pagerdavo, bot po apsive- 
diinui vos tik praslinko puse 
metu, kaip kilo pragaras jau
noje poroje. Pareidamas namo 
•girtas/pradėdavo savo žmona 
kolioti ir rnuszti. Moteris ilgai 
kentė, bei netekus kantiybes, 
pamote ir nuėjo gyventi pas sa
vo motina. Tada jisai jau visai 
iszcjo isz tvarkos: pradėjo dar 
labiau gerti ir musztis. Priėjo 
net prie to, kad būdamas gir
tas, kas papuola pirmiausiai 
pradėdavo rnuszti. Tokiu bud u 
nuo jo atsipzalino visi draugai, 
ir tapo vienas, kaip laukinis. O
pasekme to, kad tapo rastas 
gatvėje negyvai ųžmusztas.

Tai yra pavyzdis kitiems, 
kad szalintiisi 
nuo tos “ 
n u? kad dau 
bus iszvengta. *

< Turi 40 slaptu salunu.
New York. — Valdžios tyri

nėtojas prohibicijos pasako šū
dui, buk mieste randasi žmo
gus, kuris laiko 40 slaptu salu-

kiiotoliausiai 
namines,

SS
o iižtikri- 

visokiu nelaimiu
f 9

nu, kuriu darbininkai priimda
mi pas ji*darba, turėjo prisiegt, 
jog jojo noiszduos,~o jeigu jisai 
papultu in beda, tai turi jam

io ku-

Jansseno ir

vos mažesnes mergaites teipgi 
pražuvo drauge su mergaitėms. 
Mat nenorėjo 
tęs, !
o iszneszt negalėjo.
Minksztu kasyklų darbinin

kai sustraikavo.
Johnstown, Pa. — Vinton 

angline kompanija, Vintondale, 
Cambria paviete iszkabino ap
skelbimo, buk visiems darbi
ninkams numusza mokesezius 
ant 33 ir treczia dali procento. 
Darbininkai perskaito tuos ap
skelbimus nutarė straikuot ir 
650 anglekasiu ne ėjo iri darba. 
Kasyklos badai nedirbs lyg 1 
Apri liaus nes ta ja diena baigė
si senas kontraktas. Tosios ka
syklos dirbo tiktai po dvi die
nas per du menesius. Visos ka
syklos nepriguli prie unijos, o 
jeigu anglekasei sutvertu unj- 
je, tai kompanijų korszina už
darymu visu kasyklų ir visus 
darbininkus iszmce'isz kasyk
lų. Kukluksal prie to nedaleis, 
nes juju tonais randasi daug, 
kurie stengsis tam užbėgt.
Lenkas nužudė tris ypatas — 

suimtas.
Batavia, N. Y

apleist merga i- 
kada toji radosi pavojuje, 
___ 1 „ogalejo.

Jonas Pe- 
toski, lenkas, kuris papilde sa
vo gyvenime daug piktadar^s- 
cziu, prisipažino palicijai buk 
tai jisai nužudo Tamosziu 
Whalley, jojo paezia ir moteria 
Georgina Morse isz Linden.

Petoski aresztavojo kaipo 
nužiūrėta už ^apildima tos bai
sios žudinstos praejta sanvai- 
tia. O kad užslėpt žudinsta tri
jų ypatų, padege narnaJ>et kai
mynai užgesino liepsna, suras- 

pcrskel-

jisai

sudarni nužudytus
toms galvoms. • . įyj
Vaikai iszgero munszaine, — 

vienas mirė.
Pittsburgh. — Juozukas 8 

metu ir jojo broliukas Filipas 
6 metu, vaikai Teodoro Phillips 
sztorninko isz Eližabetho, už
tiko bonka munszaines ant sta
lo iszgiardami koniawisa. Juo-
zukas tuo mirė, o daktarai isz-

prigialbot. Tyrinėtojas pasako, gialbejo gyvasti Filipo iszpum- 
pūddami munszaine 
tin/

rjog ji kpmino nužudinimu, jei 
!.UU .pepali^us ji persekiot. -
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gazo kurioje pražuvo

Pavoikslas parodo atydarima 
ana

kasikiu, mieste Castle Gate, Utah valstijoje,
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Pane-
Isz Lietuvos.
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atsibuvo baisi eksplozija

Bonuso bilas kareiviams 
perejo.

Washington, D. C. -
delio diena kongresas užtvir
tino bonuso bila, balsuodami už' 
355 balsais o prieszais 54 bal
sai. Tasai bilas duoda kožnam 
kareiviui kuris isztarnavo lai
ke karos daugiau kaip szeszis 
menesius, apdraudima ant gy
vasties per dvidoszimts metu o 
tiejoi ka isztarnavo mažiau 
kaip szeszis menesius, gaus po 
50 doleriu pinigais. Pagal taji 
bila tai kareiviai kurie tarnavo 
Francijoi ir kitur aplaikys po 
$625 o tieji ka radosi 
nedaugiau kaip $500.

— “The 
korespon-

ir
sugaudyt i visas

czionais

Žudo paezes su kurioms 
nubodo gyventi.

Cleveland, O. — Bėgy trijų 
valandų ežia žuvo trys moto- 
rys, ir visos nuo savo vyru ran- 

Pirmiausia Juozas Dex- 
j, 49 metu amžiaus, su 

kirviu sudaužo savo žmonos 
galva ir pats nusižudo, kol ju 
vaikai buvo bažnyczioje. Pas
kui juodukas papjovė sri brit- 
va savo 40 metu paezia ir gal
va veik visai nuo kūno aišky-

kos.
bergeris

re. Paskui 23 metu Lillian 
Smith tapo subadyta peiliu 
kuomet gryžo isz grosernes. 
Policija joszko jos vyro.

Pririszo dukrelia prie lovos.
Kansas City, Mo. —Ant skun

do kaimynių kurie pranesze 
palicijai, likos surasta Katre 
Mutalipasi, 17 metu mergina 
pririszta prie lovos su lenciū
gais skiepe. Merginose viena 
akis buvo uždaryta nuo apdau- 
žymo o rankos pajuodia kaip 
anglis. Tėvas už taji darba li
kos nubaustas ant .250 doleriu, 
kuris prisipažino, jog priraki
no dukrelia prie lovos idant fio- 
lakstytu vakarais po miestą.

Bosijo siūlo parama Lietu
viams priesz lenkus.

Kaunas, Kovo 13. 
New York Times“
(lentas »l)nranty telegrafuoda- 
mas'apie kilanti rusu tautini 

imperialistini jausma, no
rinti atgal 
prarastas /evoliucijos laikuo
se žemes, tinko:

“Cziczerino nota Lietuvai ir 
Europos valstybėms, pareisz- 
kianti, kad Rusija nepripažins 
ta Klaipėdos iszsprondimo dėl
to, kad su rusais nebuvo tarta
si, minėta jausma inrodo. Nota 
Lietuvai esanti dar aszresne ir 
sako: Mes neprileisime jokio 
iszriszimo be musu. Bet tai nė
ra, kaip tai regėtus i isz pavir- 
szio, grasinama Lietuvai, nes 
lietuviai geni žino, kad tuomi 
grasinama Lenkijai. Ta nota 
szszauke.Lenkijos nota Lietu
vai, kiferi visu skaitoma yra 
Jtaipo ultimatumas, • kurioje 
lenkai reikalauja dalyvumo 
Klaipomos uosto, 
ritami lietuviams
leisimo“ faktiszkai taria: “ga
li pasitikėti mumis, kad remsi- 
_mc jus presz lenkus.

i r Pasaulinis rekordas.
Lygudai. — Didžiausis pa

sauly muzikos akordas buvo 
paimta Lygučiuose, Gruzdžiu 
valscz. Buvo gyvavaes dudu 
orkestras, kūlimo užbaigtuves 
beszvesdamas paėmė toki akor 
da, kad isz būgno (barabano) 
liko tik “ 
ritono “kepaluszas,“ 
instrumentu dalys kam in stre 
nas,ikam in nugarkauli trupė
damos atsimuszė. Dabar bail

ins tr u men-

Pasiutiszkas darbas anglc- 
kasio.

Menominee, Mieli. — Juozas 
Kuba, lenkas, 59 metu, isz Hor-. 
mansville, paszoves savo mote- 
ria prie akiu vaiku, po tam pa
degtus narna, paleido sau kul
ka in galva. Jojo dvileka vaiku 
iszbegia su kliksmu laukan, o 
kiti nubėgo pas kaimynus ap
sakyti kas atsitiko. Kaimynai 
stibego ir užgesino liepsna in 
lail^a iszneszdami sužeista mo
tina, kuria nuvožė jn ligonbu- 
tia. Baflai, Kuba rūpinosi labai 
kad*nuo ilgo laiko negalėjo 
surast sau darbo. ■

I1'- ' <•■ 4' *» ■

visu

Rusai saky- 
“mes nepri

szonkauliai ’ isz ba
ld tu gi

dysia stipresnius 
tus.

F. W.BOCZK0W4KI, K«lUr
. III     Uli ,«■*. —         ».■ Ml —I ——

Juozo An tan avie zi aus sudegė 
keturi sunus ir du darbininku.

Doinininkas Antanaviczius, 
gera 
žinomas, gavo nuo 
isz Lietuvos, 
mo, Sidabravo 
nevežio apskriezio, gavo laisz- 
ka, kuriame tarp ko kito raszo:

“Brangus Sunau.
Domininke,

Mus Dievus 
Isz Vasario 13 in 14

visoms Bostoniecziams 
savo tėvo 

Taukuocziu kai- 
parapijos, Pa

fe 35 METAS

atsidarvs
Iszkelme, JI

Nesupratimai.
Pakuline. Nesusipratimas pa 

sieny. — Viename Szilutes vo- 
kiecziu laikrasztyje raszoma 
apie koki ten nesusipratimą 
Paszcszupcje pas Lietuvos sie
na. Viena karaliauczielo apsi
lankydama pas pažinstamus 
dvarionis net Lietuvos sienos 
norėjusi nueiti iki kaimyninio 
dvaro. Kad sutrumpinus kelia, 
ėjusi per užszalusia? Szeszupe, 
dabar yra siena tarp .Lietuvos 
ir Rytprusiu. Ozfrrji ki£kin- 
žengusi in Lietuvos teritorija 
kur buvusi sulaikyta Lietuvos 
pasienio sargo. Tasai jai davės 
kokiu tai nurodymu. Kada pa
nele neklausiusi, sargas ernes 
jai grumsti, o panele tada bė
gusi. Laikrasztią paduoda ne- 

, kad sargas
tuomet in panele paleidęs ke
lis szuvius, kuriu vienas iszti-

♦

kės paneles koja. Einas tardy
mas.

Nusižudė del meilės.
Vienas Gruzdžiu valscziaus 

asmuo (K.) buvo insimyĮėjės 
iii viena mergaite, kuria jis no
rėjo vesti. Bot jo motina neno
rėjo, kad jis ja vestu, dėlto kad 
ji neturėjo jokio kraiezio. O jis 
labai norėjo ja vesti. Bet neno
rėjo motinos su rūstinti ir ne^ 
beveda. Tada ežiu metu pra
džioje rado ji jaujoje pasiko
rusį. Matomai, del to, kad jip
negalėjo jos vesti.

Sudege.
Smilgiai. Sridege 6 žmones. 

—* Thukuocziu kaime, Panevė
žio ap. isztiko gaisras; sudege

Jaujujo gulėjo 6
y • r"

pil. jau jis.
j Žmonos. — 
miszko.

k

vyrai paroje išž

patvirtinta žinia

Palaidi sunes.
^1

Pas Gruzdžiu malunininka Z 
randasi labai daug palaidu 
szunu. Pernai buvo 4, o dabar 
yra 7 szunes: 5 palaidi, o 2 
pririsztu. Viena pavakare mo
kinys ėjo in miesteli. Tada už
puolė 3 szunes ir ji getokai ap-

palaidi, o

draskė. Dil tos priežasties jis 
gulėjo lovoje 2 savaiti. Ir (da
bar menkai jię /tevaikszczioja. 
O szunes tebebuna palaidi.

Rokiszkis.

gaūles.

Moteris apgavike.
■ Rokiszkio apy 

linkėję senai buvo giretis, kad 
Rokiszkio miesto yra toki ad
vokate, kad kiekviena byla isz 
loszianti. Taigi tamsieji žmo- 
neliai ir lanke advokato. / Bet 
po Kalėdų tapo susekta jos ap- 

Povilavicziene buvo
advokate, ir dar ji turėjo du 
pagelbininku — moteri ir vy
ra. Moteris ir vyras eidavo in 
teismą ir ten iszklausydavo by 
lu pasekmes; tai ta moteris 
bėgdavo pas advokate Povila- 
viezieno ir apsakydavo, kas 
praloszo, kas iszloszo ir visas 

o vyriszkis li- 
kaip tik katro

teismo kalbas,
kos teisme, 3 r
puse pralaiineja teismo byla, 
tuojau s prieina prie jū ir sako, 
kad. jis dilias Rokiszky tokia 
moteri, kuri
burti ant kartu, ir ja visi apy-

labai mokanti

gardos teisėjai pažinsiu. ’ Jis 
tada'žmogų nuveda pas Povi- 
laviczieno. o ‘ii tada iszmėtalaviezieno, ji tada iszmėta 
kortomis ir nusako višas bylos 
pasekmes, perėjusias ir busin- 

matjfdami, kad

300 iitti ar dau-

ežias. Žmones matydami, kad 
ji isžpoja visa ir kalba, 
sumoka jai 11'’__
giau. Jie v is? tapo’ aresztūoti,

į !* *

“Mus Dievus skaudžiai nu
baudė. Isz Vasario 13 in 14, 
1-ma vai. rinkti žuvo musu ke
turi sumiš ir du darbininku. 
Jie miegojo jaujoj 
užsidegus visi sudegė. 
Jonas buvo 21 metu, \ 
— 19, Petras —- 17 ir Kazimie
ras — 15 m. amžiaus. Gaisro 
priežastis nežinoma. Spėjama, 
kad tai kokio nors nedorclio- 
ncprietclio darbas. Reginys bu 
vo baisus. Apie laidotuves ne- 
raszysiu, nes negaliu isz gai- 
lesczio susilaikyti nuo aszaru.

Kiaule “Strioko“ padare.
Akmene. 29-1-24 antradieni 

vakare 5—6 vai. pasirodė vi
dury miestelio tarpo namu di
džiausia ugnis, kuri apszvieto 
apie per tris minutes daugiau 
puses miestelio. Tuojaus visuo 
se miestelio kampuose pasigir
do Akmenės Savanoriu Ugnia
gesiu Komandos gaisro signa- 

puolesi 
darinėti visose 

gatvėse žmones subruzdo, o 
jau pravažiuojantie ji, isz Vi o 
ksznhv turgininkai, kurio daž
niausia sustoja Akmenoj , “isz- 
siblaivyt ’ pakele tikra * ‘ gvol 
ta:y* inscdo in roges, ark 1 iams 
po botaga, ir valiai isz’nuosto
lio, kad nepaimtu arkliu prie 
gaisro gesinimo. Kiti atsidūrė 
net vėl Viekszniu kely. Už po
ros min. 
Savan. Ugn.
sais inrankiais in gaisro vieta, 
kurs hi£p gyvenamu namu pro 
tarpiais padidėdavo ir vėl su
mažėdavo. Ugi žiuri....vieti
nis krautuvininkas pil. J-kas 
besvilinas didžiausia kiaule.

ISZ VISU SZALlŪ
Koraz isz 10 tukstaneziu 

giesminyku.
London. — Kada szia vasara 

Anglijos Svictine 
ta ja dienia giedos

niilžiuiszkaš koras susidedan
tis isz deszimts tukstanežiū 
giesmininku, priek tam grajis 
kapelije susidedanti isz penkin 
szimtu muzikantu. Kasztas išž

iojo didelio k0^9 
4 i*

kapelijc susidedanti isz penkin
"I

4

lai; krautuvininkai 
krautuves už

-.6.

ir kluonui
Sunus

Mykolas

atbildėjo Akmenos
Komanda su vi-

Ugi žiuri

Musu vagzalai.
Mariampoles “vokzalas.“ 

— Kokie yra kantrus lietuviai 
galima labai puikiai insitikin- 
ti atkeliavus, kokiai 10 gr. R. 
szalczio spirginant, in Mariam 
poles vakzala. Vokzalas pada
rytas isz keleto prekių vagonu, 
kuriUxviename kurinasi primi
tive krosnių. In szi vagona pri- 
sigruda apie 200 pasažieru ir 
lankia, kartais po 2 valandas, 
traukinio. Atsiranda žmonių 
su vaikais vežamais Kaunan 
pas gydytojus. Pasidaro Sodo
ma ir Gomora, riksmas, spau
džiamu žmonių pykiniai, cypi
mai, keiksmai. Prisigrūdę prie 
kąsos pasažieriai gavo bilietus 
nedali del susikimszimo isz- 
sprūsti laukan. Ir kam tu bedu 
reikia? Iszleidus 200 litu tik
rai galima butu bent puse to 
pragaro pasalinti. Tegul tik

C < vokzalas.

mokinimo i
kasztuos valdžci szimta tukst

tw’" 
■«

taneziu doleriu.
Viesulą nupute truki nuo tilto.
Delhi, Indija. — Apie asztuo- 
ncsdcszimts indiecadu ir keli 
europieeziai likos užniuszta o 
in szimta sužeista, kada baisi 
viesulą nupute truki nuo tilto
arti Bareilly ant Rohikhand 
Kurnami geležinkelio. Vienuo
lika vagonu sukrito in upe, to-

• . • • « w « • tdel negalima buvo pasažierin 
iszgialbet. ' ■ '
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Gyveno abudu vienokei per 
75 metus.

London. — Konia per septy- 
nesdeszirnts penkis metus RL 
chard ir John Webber’iai isz 
Swansono gyveno vienokiai 
nuo mažens. .
metu pradėjo dirbti tojo pa

gyveno
Turėdami po 12

H 
ežioje dirbtuvėje, apsivedė trf 
paezia diena, kožilas turi po fle- 
szimts vaiku, —- Richard tūri 
septynis sūnūs ir tris daktares

Ii

t

o Jonas septynes dukteres ię /
tris sūnūs. Giedojo toj paezioj 
bažnyežioje per 57 metus, gy
vena szale- vįęns kito ir abudu
sutiko būti palaidotais tain pa;
ežiam kape kada^mits. Vieiias 
ir kitas turi prijautimą kad 
mirs ta paczih diena.
Japonu submarinas nuskendo 

su 40 laivoreis. , *
London. — Keturi aficieriąi 

ir 40 laivoriu nuėjo ant dugno 
mariu kada japoniszkas sub- 
marinas susidūrė su kariszkjj 
laivu prie Port o£ Sasebo. Isz- 
gialbotojai stengėsi 
submarina isz vandens, bet lyg 
sziam laikui nepasisekė.

Popiežius pavojingai serga.
Londom — Isz Rymo aplai*

kariszkJl

isz ^auto

ke telegrama laikrasztis “Dai
ly Express, ’’ buk popiežius pa
vojingai serga. Specialistas isz 
Milano pribuvo gydyt popiet

1,

žiu kurio szirdis yra labai silp
na. Popiežiaus padėjimas yra
laikomas didėlėje slaptybėje ir* 
nciszduoda tikro padėjimo apie 
jojo liga.

Vėla drebėjimas žemes 
Japonijoi.

A.

I

I
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Tokio. — Vela davėsi jaust 
smarkus drebėjimas Žemes Ja-

''iiiponijoi — Kashikuje ant Sa- 
galinos salos. Namai sugriuvo, 
daug žmonių užmuszta ir siU 
žeista. Drebėjimas davėsi jauąt 
teipgi ir Tokio. Paszialpa likos 
nusiunsta del nelaimingu. To-

0.

suvienija koridorium du vago
nu, tegul kūrina juos, tegul pa
daro viena anga inoit, o kita 
iszeit pasažieriams, tegul tin
kamai, galo vagono padaro ka
sos langeli, ir tuojau bus dau
giau erdves, bus kur pasažie- 
rams nusipirkusioms bilietus 
iszeiti, nereikės 
mankyti. Kaip mažai mes ru- 
pinuniOB savo paprasezi ausinis 
patogumais! -r- Kaip nedaug 
dar pas mus praktingumo!

Aresztavojo žydelius.
Ukmerge. Nakti in 10 Vasa

rio vietos politine policija su- 
eme S žydelius; j. __

szonkauliu

limesniu žinių negalima isz tė
iiais aplaikyt, nes komunikaci-
jo pertraukta.

*4

16,000 Lietuviu rengiasi va
žiuot in Amerika.

Kaunas, — Isz ežia praneš 
ma in Amerika, kad KaunJ’ 
konsulato yra insiregistravd

•s

■i
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tiek lietuviu norineziu in Ame* 
rika važiuoti, kad užteksiu .

a* • * * Jt

dabartiniu Amerikos imigraci
jos iustatymu. Reiszkiu, apie 
16,000 lietuviu yra susiregisL

■W
I I

septynių metu kvotai, einanti

ravo ir nekuria turės laukti iki 
septynių metu kol pamatys 
Amerika. Nokurios krautuvėj 
kurios arti konsulato, iszuuoį 

itrranf

Por]nili,Da- 
jonęzika ir kitus, kurie prigu
lėjo prie slaptos komunistines muoja saw namus* wigran* 
organizacijos. Ju tarpo viena 
žydaite. .žydaitė.

tams per naktis' laukiantiems
. _ * — — — A a —

iki atsidarys konsulato jdurys,
. I I
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Neapykanta yra visados ne
apykanta, o žinoma yra, kas 
neapkenezia tas yra aklu. Ne
apykanta teip pat žmogų ap- 
jakina kaip meile, o kaip kada 
da arsziau, nes kada žmonis in- 
puola in meilinga pasiutima, 
tada netenka proto, o kada ne
apykanta juos apvaldo, tada 
paprastai siunta.

Jeigu turime praszalyt pik-
1a su szaknimis, tai reiszke, tu
rimo iszczystyt savo szireji. 
Szvariam viskas szvaru, kalba 
priežodis, o neszvarus visur 
mato neszvaruma, nes kokios 
kas mislios, mano jog visi to- 
kcis.

Žmogaus szirdis yra nepa
baigta slaptybe. Kas žmogaus 
szirdije darosi... tas niekam ne- 
apejna... ir tai tankei yra goru 
dalyko, o tankei ir negerai.

Kas apkaltina savo artima 
priesz žmonis, privalo užtvir- 
tyt savo užmotinejimus. Kas 
no turi davadu ant savo užme- 
tinejimu, tai yra apjuodintoju 
ir aklu rcakcijonierium arba 
tiesiog lietuviszkai pasakius 
kvailu asilu.

Pakol apjuodinsi arba panie
kinsi savo artyma, atsimyk ge
rai ant szitu žodžiu.

i jkaus, forum Romanuin, Neapo- 
liuje, trys dalys tuju ubagu yra 
turtingi žmonis, kurie nenorė
dami sunkei dirbti ubagąuje, 
nes tai atnesza didesni pelną 
isz kurio gali sau 
niszkai.

Vienas isz tokiu ubagu Sici
lijoj, Sebastijonas Forgątto, 70 
metu senelis, turėjo angliszkam 
banke keturis tukstanezius 
svaru (apie 20 tukstaneziu do
leriu) isz kuriu procento galė
tu lengvaį gyventi be jokio rh- 
pesezio. FeVgatto iszlėido dvi 
dukteres duodamas kožnai po 
tris tukstanezius svaru sztor-

gyventi po-

lingu.
Kitas ubagas Colegora Capu

to, kuris buvo svarbiausiu nba-to, kuris buvo svarbiausiu uba
gu Ryme, turėjo penkiolika na
mu, kuriuos pirko isz surinktu 
auka in laika 35 metu. Tubsius 
milijoninius ubagus uždare ka
lėjimo, nors turėjo pavelinimus 
nuo valdžios ubagauti.

Patrikas Kelley isz Etikos, 
N. Y., padovanojo savo šune
liui revolveri kada tasai* sulau
kė 21 motus ir tai dienoje 
szvento Patriko nes ir sūnelis 
turėjo vardu Patriko. O kad

I
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. 
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Nanty Glo, Pą

, SAUbE

ginga moteris turėjo aprūpinti 
savo mirusi vyra dęlto-gi po 
laidotuvių vyro jautėsi labai

X
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Meksikas pirko nuo Suv. 
Valstijų suvirszum už milijo
ną doleriu visokiu ginklu ir 
amunicijos nuo pradžios meto, 
kaip tai 2000 bombų del areo
planu prieszais pasikelelius, 33 
maszininius karabinus, 16,000 

, 5,000 ru- 
szeszis mili-

karabinu Enfieldo 
siszku karabinu, 
jonus patronu del karabinu ir 
vienuolika areoplanu. \Valdže 
ta viską jau pristato su kuom 
prezidentas Meksiko Obrega- 
nas gales apsigint nuo savo 
prieszu.

Daugelis paeziuotu vyru yra 
tosios nuomones jog jie neturi 
jokio turto, bet tame labai 
biustu, jeigu teip sako. Nevie
nas vyras sako “ak, asz turiu 
moteria, kuri verta tiek aukso 
kiek ji svėrė, 
tavo milema
150 svaru, tai jiji yra tau verta 
$45,219.63, nes tiek kasztuoje 
150 svaru aukso.

Žinoma yra motorėliu kurios 
ir daugiau svėrė ir daugiau 
vertos, bet yra ir tokiu, kuriu 
vyrai parduotu jeis už 000$.

Gerai. Jeigu
prisiegele svėrė

Sziadien ženklyvai prasidėjo 
prasiplatinct radio, panaszei 
kaip keliolika metu adgal fo
nografai ir juju jau tiek yra 
jog 2782 amefikoniszki laivai 
turi insitaisia radio ant savo 
laivu, 17000 siuntinėjimo sto
tis (mažesnes) ir 568 didesnes, 
kurios iszsiuntineja visokius 
koncertus, dainas ir 1.1, per 
orą po visas Suv. Valstijos.

Penki milijonai žmonių turi 
radio aparatus ant kuriu klau
sinėja arti dvidcszimts milijo
nai žmonių.

Vienas isz septynių svarbiau
siu ir stebėtinu dalyku ant 
svieto buvo Dideli Pyramidal 
Egipte, kurie turi 480 pėdu 
augszezio. Bet New Yorkas 
teipgi gali pasistatyt su sep- 
tynois didžiriuseis dalykais pa
gal tėbyri laika, o tais yra: 
Woolworth natnas kuris turi 
792 pėdas ntio ulyczios, Metro
politan Life namas 700 pėdu, 
Singero namas 612 pėdas, Mu
nicipal Building 
Bankers Trtist Čo. 539 pėdu, 
City Investing 487 pėdu ir 
Equitable 486 pėdas arba 6 
pėdas riugsztėsnis už Egipto 
pyramidns.

U...-----------------

Ant pallepiiho Mussoliho, 
italiszka palifeije pradėjo kar- 
sztai isznaikihti visokius ttba- 
gus, kario nedavinojo kelei- 
virittis no įjerėit fierutycžes. 
Pagal snfasza, tai ttiju uba
gišku dieliu, kurie* maitifiasi 
nnb kitti žttoniĮ lialijoi rAnda-

dainas

560 podii,

virinis no pėrė it perulyczes. 

giškti dioliu, kurie maitinasi

si sitviršum 400 tukstrinežei.
Tolesni tyfinejimrii įlafodė 

bnk aplinkui pteciaus szv. Mor-

taja diena buvo szalta, sūnelis 
norėdamas iszhandyt nauja re
volveri nuėjo in skiepą, pada
re su kreida cieliu ir pradėjo 
pyszkyt. Iszszove tris kulkas ir 
turėjo sustot, nes užpakali sie
nos palaike in gazini miter i ir 
vandeninia paipa. Tėvas turė
jo užmokėt 82 dolerius už pa
darytas bledes.

Matyt, kad senas ajriszis tu
rėjo mažiau proto kaip sūnelis, 
padovanodamas jam teip pavo
jinga zobovelia, 
nuvest ant kartuvių.

knri gali ji

Viso iszmuszta
pinigu

Dėdės Šamo menycziojo Fi- 
ladclfijoi iszmuszta daug pini
go praejta meta o ypatingai 
sidabriniu deszimtuku, kuriuos 
bė paliovos iszmuszinejo nuo 
Sausio lyg Gruodžio iszmusz
ta 50,130,000.
201,650,000 szmotelin 
kuriu verte buvo 52,04,980 do
leriu.

Filadelfijos menyczia pracj- 
ta meta iszmusze dvidcszimts 
auksiniu doleriniu $11,320,000, 
sidabriniu doleriu už $30,800,- 
000, kvoteriu už $2,429,000, de
szimtuku už $5,013,000, nikeliu 
už $1,785,750, centu 74,723,000 
už $747,230.

su pa-

Tie kurie prisiuntė užsaky
mus del “Kabalų” tiems buvo 
iszsiusta tik du Kabalai nes 
“Tikriauses Kabalas“
geibu kaziru, išzsibaige bet už 
keliu dienu atspauzdinsime ju 

bus visiems isz
siusta kurie prisiuntė užsa
kymus. tf

dauginus ir

PADĖKAVONES NUO 
MUSU SKAITYTOJU.

Nuoszirdžei dekavoju už pri 
siuntimą teip puikios dovanos 
Kalendorių. Nemanaxi būti isz- 
brauktu isz teip milžinisžkos 
ir puikios draugavęs skaityto- 

pakol turėsime 
pajėgu skaityti, 
būti skaitytoju 
yra geria uses i 
laikrasztis už 1 
tuviszkus laikraszcziuš. Trbk- 

sektu mano

j u “Saules > 9

Nepaliausiu 
Saules”, 

smagiauses
<4

ir

visus kitus lie-
4 —

nes

sztu idant ir kiti 
pėdoms ir užsiraszyti “Sau
le.” Su pagarba 
No. 6942. A. L. Du Boin, Pa.

Dckavoju už teip puikius 
kalendorius kaipo it už “Sau
lė” kūrinos laukiu atejnrint 
kaip žmogus užtckančzios dan- 
giszkos saules. Vėlinu kanuogo 
riausio pasisekimo tamistu dar
buosia ir sveikatos nuo V. Die- 
W ir kad “Saule” 
niekados. Su guodotiė.
No. 4302. — S. D.

• Port Chester, N. Y.
f 'I * *4*» , J

L*" - KAS NORI RŪKYT 
palieti tabakd; tas tegul 

o ra4 — H W

neužtemtu

krefpiasi paa mus.
EUROPA BOOK CO. 

57 DEY St* „

Ji

NEW YORK.

Nanty Glo, Pa. — Szitam 
miestelijo randasi 70 lietuvisz: 
ku szeimynu ir keli desetkąi 
pavieniu. Bet jokio progrėši- 
viszkesnio užsiėmimo neturi 
kaip kitus pravardžiuot ir mė
nuliniais spindulcis” 
Yra ir keli szmugelnikai kurie 
namines nesigaili troksztan- 
tiems, pas kuriuos 
tuoklei dainuoja per 
neatsižvelgdami kad Szventa 
Gavėno užstojo. O ir del neku
riu motorėliu 
kvicėziama 
Baltruviene 
’koczehi.

— Darbu czion kitokiu no
rą apart anglekasyklos, kuriu 
czionais yra deszimts, bot vos 
trys tik dirba. Isz kitur htvy- 
kusiems darbo ne 
negalima aplaikyt.

uzsiemimo

szviestis.

šuo ja gir- 
naktis

szi rd ingai yra 
atsilankyt poni 

atsakaneziuSU

už pinigus

tris lietuviszkas draugystes: 
ir A, L. 

Nantisžkiš.

suvargus ir pailsus. Vciliorie tu
pėjo savo Mylima šosele už sa
ve jaunesne, netoli gyvenan-

' • 1 /' ♦ 1 • • «e l' ' A • • t • z ' i

fejo; savo Bylimri sešeTo už sa
ve jaunesne, netoli gyvenan- 
Cziaj jai jiji snmislino pas jąja 
nuvažiuoti Su šąvo kitom gi
minėm ir valandėlė pasilsėti,
nuvažiuoti su šavo

; i *.'--i . ...i ,
ri^J»i<»^O«M«««*****M*»********"*'*1**11,111,1... m*. ............. .................................................

pradės statyti parapiniu
kykla, prie
apiė trys szjmtai szeimynu ir 
drlugels pavieniu.

Daugelis isž musu tautiecziu 
yra paskendia 
ir kažyriavimo.
rias namines inpuole in skiepą 
ir serga kolos shnvaites, krau- 
tuvesia pardavinėja visoki rau- 
Įgala, staugimai ir cypimai duo-

' m<>-
parapijos priguli

girtuoklystėje
Vionas prigo-

kuri daugiau jau nbkclo; stai
ga! susirgo. Sesele pamačzius, 
phszaukc gydytoja, o gydyto
jas kogreieziause paėmė ja 1LIvonos, tai Dioyd susimilk, 
goninen, Nanticoke, Pa., kur iir J 
ketvirta diena ir mirė. Priožas- h 
f iš ligos buvo uždegimas plati- ti. už dirbimą

I. • .

girna akuszerystes mokyklos,

»

Akuszeru Klausimas val«t:ia ™’™iauja užbai-- 
girna akuszerystes mokyklos, 
gero apsiejimo certifikata ir 
egzaminą. • Illinois akuszeres 
turi užbaigti žemesne mokyk
la ir imti egzaminą.

Indiana reikalauja keturiu 
metu augsztesnio mokslo, dip
loma isz akuszcryscies mokyk
los ir egzaminą.
akuszeres turi skaityti ir ra
szyti. Turi parodyti certifika
ta nuo gydytojo, kuris pažymi, 
jog ji tarnavo prie penkių atsi-

• •

Suv. Valstijose.

Db Anna E. Rude, Suvieny
tųjų Valstijų Vaiku Biuro t

4 XV. A «» X/X •• X. tr* 1 a. XX X. « U X x >"1 • o*' XX r-* ’

Hygienos direktore, 
knygute apie akuszeru problo

Motiniszkos ir Kudikiszkos 
parasze

ma Suvienytose Valstijose. Ta
1 svetimtau

tėms, nes akuszere loszia svar
bia role tarp svetimtaueziu 
moterių szioje szalyje. Jos ne 

nnminMi i r cinu, taip popūlariszkos su czion gi- JL JI.' w.i'W' J* A A A A k.7/ <A A A A A A >

Marylande,

clast girdėt visur, o jau ka plio-1 knygute indomi

Lietuvei yrit doriszkai 
puolė, jog keli likos aresztavo-

HU

ežiu. Varginga motore, nespėjo |gelis yra tokiu ka tik tuom ir 
sutvarkyt po sav.o mirusio vy
ro jokiu reikalu.

Velione atvyko in szita vals
tijų, Rugsėjo men. 19 1899 m., 
pas savo vyra,.
t uju anglokasiu rajone. Pasktii

Ashley Pa. kio- 
“i 

kėlėsi in Kąigstoiin. Pagal gy
venimo aplinkybių, velione tu
rėjo labai varginga gyvenimą

užsiima, per. ka nužemina var
dą kitu žmonių-priesz svetini- 
tauezius. ,

Geistina idant pas mus atsi
lankytu p. Baltruviene su dėde

1^* *0 • 4 V J. /«
Turime ir 1SZ priežasties,

Szy. Antano, S. L. A. 
1). L. L. kuopos

buvo mažos sveikatos 
slabnai darbai sekėsi.

jog jos yyi’as 
ir jam 
Teipgi
ir jam

turėjo nemaža szeimynelo; au
gino sžeszes dukreles. Bet ye-

/I
./ ■ »l,į

■IĮ

,j'li' 

i| i

'H

*

"‘t i 
lljll

.i

Chicago. — Praeita szeszta- 
dieni namuose 22 South Green 
St., rado negyva kažin koki vy
ra, tariamai Ralpha Kuroff isz 
Denver, Colo., 40 metu. Gazo 
invada buvo atsukta ir jisai, 
matyt, pats juo užšitroszkino. 
Prie jo rasta ilgokas liotuvisz- 
kai raszytas laiszkas, isz ku
rio gal bus susekta, kas tikrai 
jis yra ir del ko sau gala pasi
darė.

— Szick tiek Lietuviams 
advokatas Ha-pa žin štamas

rold O. Mulks — praeita szcsz- 
tadiėni kreipėsi teisman pra- 
szydainas, kad teismas tam tik 
ru
paežiai nuszauti ji.
dar praszo Auksztesniojo teis
mo 
savo
Wood Mulks,

indžionkszenu užgintu jo 
Be to jis

panaikinti jo vedybas sn 
paezia Mrs. Margaret 

1445 East Mar
quette Road. (Ji yra lietuvai
te, po tėvais Karpiute).

Savo skunde adv. AVulks sa
ko, kad jo pati “medžiojanti” 
ji ir jau turinti revolveri, ku
riuo ji jei tik kur ji pamaty
si ah ti, tuojau jam gala padary
sianti.

Ruszinskas, 
itve, sulaiky

tas del ‘^grand jury”, kuomet 
ji apskundė jo anūke, 13 metu 
mergaite, pasisakiusi, kad ji
sai priverto ja apleisti mokyk
la ir gyventi su juomi tūluose 
namuose.

— Andrius > 
2012 So. Peoria gs 

grand jury

Saint Clair, Pa. — Moterėlė 
Mrs. Burke kuri laiko maža 
sztoreli ant S. Front ulyczios, 
atlanko stoitinei pas kuria pa
daro krata, 
munszaines ir kolos baežkas 
brogos in kuria inpyle karasi-

paimdami daug

no o moteria pastate po $1,000 
kaucijos. Motore tuom nenusi
minė, nes pirko didesni katilėli 
ir per nakti virė broga sumai- 
sz^ta su karasinu. Teipgi 
aresztavojo tūla saluninka ir 
kitus surasdami uždrausto 
sztofo.

— Jau didelis laikas idant 
moterėle kuri skambina piana 
per naktis laiko Gavėnios susi-

surasdami

valdytu nes aplinkinei kaimy
nai tuom labai pasipiktino.

-—Viška žiriantįs.
i

McAdoo, Pa
bus llobbins & Hart Komedi- 
jaiiiai arba juokdarei ir rodys 
pėfsthtymus per dvi sauvriitės

In ežia pri-

pradedant 19. įloreziaus kas 
vakaras ant White Eagle su
les. Yra tai teip vadinamas 
^Medicine Show” ir drauge su 
jais randasi specialistas Dr, M. 
F. Van Bufbn kuris duoda ro
dą ir ogžaminavoja dykai.

Medicine Show

Wilkes Barre, Pa. — Staiga 
mirtis pagavo, augszta ir įšž-
mintinga Lietuvaitė, Ona Mi-
ėziute, pb vyi’ui, Vaitkuniėne,
kuri pasieti t inoi gyveno Wilkes
fiarrc, ftiį. Ątšitikiinris, toicis: 

"gos ligos įniro josios vy- 
Anfiiąas Viiitkunas, 51 d.

po ilgos ligos mirė josios vy
tas, Antūąas . , r 
Sausio, 1924.m. Laidotuvės bu 
vo 4 d. Vasario. m

Didėle trįūšą ir rujpėšil yąr-

lionc buvo labai darbszti mote
ris, kuĮ’i nenuleidoris, kuri nenuleido nei vienos 
valandėlės dykai ir dirbo viso
kius darbus ne tik srivo bot ir 
J, I J ‘ * .

kaiminkom. Siūdavo, mogsda- 
vo, ir visokiem papuosziinam 
kvietku darydavo, žodžiu sa
kant, labai buvo gabi moteris, 
kur mes tokiu k ra javu mažai 
turime. O kaip gaudavo rankas 
paleisti nuo sunkaus darbo, tai 
raszydavo laiszkus kaiminkom, 
paskaitydavo laikraszczius ir 
teip in va irias knygas. Patarda
vo savo kaiminkom ir kaimy
nam szviesos galybe, patarda
vo, kiek szviesa ar ąpszvieta 
yra žmogui brangi szitame pa
saulyje. O dar sulaukus, pama
to atgimant lietuves nepriklau
somybe, labai džiaugėsi ir 
kaudavo kiek tiktai, galėdavo 
ant visokiu 
obalsio musu tėvynės, 
pa sau liję.

Velione, kad ir kiek vargin
gai gyvenimu vdde, bet vis tu
rėjo ramu būda ir didele kan
trybe. Sutikdavo su visais kai- 
myriais. Atsitikus josios mirti* 
no nelaime, kaimynai suvažia
vo kaip kokiu stebuklu pama
tyti ir kožnas , pamatęs liejo 
aszaras apgailėdami josios gy
venimą, ir gorovia. Laidotuvė
se susirinko szimtai žmonių vi
sokiu tautu, kokis tiktai jaja 
pažinojo ir laidotuves labai bu
vo iszkilmingos, su bažnytinėm 
apeigom; tapo palaidota Wil
kes Barre parapijos kapinėse, 
szale savo,vyro, 13 d. Vasario, 
1924. Paliko dideliam nuliūdi
me savo milimas dukreles ir se
ną motinėlė. Atiduodam dide
le garbe tokei brangei motinai, 
kuri užaugino szeszes dukteres 
aiszkios savo kalbos ir rasztu, 
kiek pati galėjo.

Tenka apgailėti netekus to
kia brangia ypata isz savo tar
po, kuri dar but galėjus pagel
bėti, mus darbuotojus sziame 
kraszte, laikyti ir kelti rrtusu 
tautos obalsi, kuri teip ir veik
davo.

Velione dar nebuvo pilnai 
puses amžiaus, turėjo 49 metus, 
kaip atsiskyrė su sziuomi.pa
sauliu.

Tegul buna lengva szitos šza- 
lieš szalta žemele. Jaiu josios 
gentis ir gimines nesimatys per 
amžių amžius.

Paėjo isz Suvalkų rody bos, 
Naujamjesczio apskriezio, Yl- 
gavos priraįjijos, kaimo Kubi-

kius darbus ne tik savo bot
'I

an-

reikalu pakėlimo 
sziame

i

liu. Atvyko 1899 motais pas sa
vo vyra, Rugsėjo inenesijo in 
Ashley, Pa.

—Czięn buvęs, S. S.

Springfield, Ill. — Czionais 
randasi in 75,000 gyventoju isz 
kuriu dau^iausė yra vakieėzįu, 
o Lietuviu skaitoma ant 3,000 
isž kutiu daugelis turi savo 
puikius namus ir automobilius,

$

daugelis dirba kasyklosia ir 
keli desetkąi turi savo biznius. 
Angliukasyklu yra apie 26 o 
visokiu dirbtuvių apie 95, baž- 
hVęziti tipie Lietuvei iszsi- ». iL4 L- • Ji v :*■£■ ..-it ••.!»„ u'j

liri SaVb\ bažnyęzia

visokiu dirbluvip .apie 95, * baž- 

sklaidė po lisas dalis miesto, 
r- ’ v < ir du nar 

muž. Kalbama kad noužilgio

^nradaika, nes czionais turėtu 
daug užsiėmimo.

Sziuom laiku penkios kgsyk- 
los yra uždarytos ir kaip gir-
dėt, tai nuo pifnio Apriliaus 
ketina da daugiau sustoti, to-

-t - • I 1 t 4 •del ir paszeląinas |erp žmonių 
v* <•» j-i i t zl i .. <n 1111 4 t opasididins. —“Saulietis.
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ATSAKYMAI.

Baltimore,A. V. Baltimore, Md. — 
Amerikas arba Suvieniti Val- 
stijei turi 3,547,000 keturkam
piu myliu žemes nepriskaitant 
prie to Alaska ir kitas locnas- 
tes. Bosijo yra padalyta in dvi 
dalis Europine ir Aziatikine. 
—Europine Bosijo turi 2,041,- 
402 keturkampines mylės že
mes, o Azijatikinc 
keturkampines

informacije

musioms, nes jos paprastai pa- 
Szaukia gydytoja, ir jos žino, 
jog czion Amerikoje didžiau
siuose miestuose yra tam tikri 
ligonbueziai.

Idant akuszeres galėtu apsi- 
pažinti su egzistuojanezioms 
regulacijoms, ir kad galėtu tin 
kamiaus prižiūrėti savo darba ' 

valstijos ,

6,479,295 
mylės — viso 

8,520,637 ket. mylės. Tikimos, 
jog tamistai toji 
užteks.

J. N. Detroit, Mich. — Jau 
karta ant tojo klausymo buvo 
atsakyta, bet gal tainistą nouž- 
teminai, todėl vela atsakomo ir 
tai paskutini karta. Didžioji 
Britanije (Great Britain) yra 
panaszi in Amerikos dali svie
to, o Anglijo teip kaip Suvie
nyti Valstijei. Amerikas susi
deda isz Kanados, Suvienyt uju 
Valstijų ir Pietines Atfiėrikos. 
Anglijo yra tiktai sala, bot pri
dėjus kitas locnastos kaip In
dija ir kitas dalis, todėl vadi
nasi didele britanije. Ameri
kas turi savo Dede Sama 
Anglijo turi lova, 
no Great Britain 
szuo.

S. R. Girardville, Pa. — Var
da korespondento tamistelei 
negalimo ižduoti jokiu budu. 
Yra tai mušu slaptybe kuria 
užlaikomo kaip kunigas ant 
spaviednos. Kad tamistelo ir 
ant galvos atsistotum, tai apie 
tai nedažinotum. Szirdžiuk ge
riau malszei sėdėk ir nieką ne- 
užkabinek, nes pagal musu nuo 
mono isz jusu klausimo dasi- 
prantam kafl esi kalta, tik no
ri atkeršzyt už teisybia, tam 
kuris apie tave daneszo. Trupu
ti atvesk isz 
su valgy dama 
krimo.

’° kuri užvadi- 
arba didelis

savo karszczio' 
toriclkaite ajs-

Skaitykite “Saule”

tikimu, turi turėti in tris gero 
apsiejimo certifikatus.

Minnesota eikalauja diplo-

1
'I

K

In 
tik tos

visur

jog aku-

ma isz akuszerystes mokyklos 
ir egzaminą. Missouri valstijoj 
akuszero turi būti apsipažinu- 
si su akuszeryste. New Jersey 
reikalauja paprastos mokyklos 
mokslą, certifikata arba diplo
ma isz akuszerystes mokyklos 
arba motinystes ligonbuezio, 
kuris turi 1,800 valandų ins
trukcijas. Turi imti egzami
ną.

New Yorkas reikalauja skai
tyt ir raszyti (kas neinima sve- 
timtauezius), diploma isz aku
szerystes mokyklos arba kita 
tinkama prirodymą. Ohio rei
kalauja augszJesnes mokyklos 
mokslą, diploma isz akuszerys
tes mokyklos arba leidimą isz 

Reikalauja

jog jos

pog daugelis in-

trisdoszimts-szeszios 
reikalauja užsiregistravimą ar 
su valstijos Sveikatos Bordu, 
vietiniu užregistratoriu ar vie
tiniu sveikatos aficieriu. 
septyniolika valstijų
akuszeres, kurios perėjo egza
miną ir gavo leidimus, gali bū
ti užregistruotos.

Beveik visop valstijos reika
lauja egzamino leidimus ir už- 
regis t ra v i mo u žm okeszcziu s. 
Kaikuriose valstijose akusze
res turi iszsiimti naujus leidi
mus paskirtu laiku. New Yor
ke jos turi iszsiimti leidimus 
kas met.

Mokslo reikalavimai
kitokį ir tik in deszimts vals
tijų toki reikalavimai bprupin 
ti valstijų instatymuose. Trys 
valstijos reikalauja, 
szeres urėtu augsztesni mokslą
ir dvi valstijos reikalauja že
mesnes mokyklos mokslą ir 
apart to reikalauja, 
butu prasilavino akuszerysteje 
pirm, negu gali gauti leidimą. 
Kad nors kelios valstijos rei
kalauja, jog aplikantai turi ra
szyti ir skaityti Anglu kalba, 
kitos valstijos pavėlina varto
jimu vertojo*; .lįyątimu Skaliu 
akuszerystes diplomos yra pri
pažintos.

Pasirodo,
statymu, kurie lieczia akusze- 
rysto, buvo sutaisyti isznaikin- 
ti akuszeres. Pastangos keliuo
se dideliuose miestuose paro
do, jog invedimas mokslo laips 
nio isznaikina , nepageidauja
mas akuszeres. New Yorke, 
Bellevue Akuszeru Mokykla 
veikia nuo 1907 m. Ir New Yor 
kas reikalauja užbaigima tos 
mokyklos arba panaszios mo
kyklos pirm negu duoda^leidi-

•* Ji

ma praktikuoti. Instatymu per 
žengimas atszaukia leidimus. 
Per deszimts motu akuszeru 
skaiezius sumažintas nuo 3,000
iki 1,600. J922 metais, New 
Yorkas turėjo 1,539 užregis
truotu akuszeru. Kaikurios 
valstijos ne,eikalauja mokslisz- 
kus ar kitus reikalavimus. Bet

truotu akuszeru.

kys ar kitus reikalavimus. Bet 
kitos valstijoj, turi aiszkus rei- 

, pirmkalavimus. Čąlifornijoj,
negu akuszere gali praktikuoti 
turi užbaigti keturiu metu 
augsztesne mokykla turi būti 
prasilavintą■ akuszerystejc ir 
turi imti egząmina. Connecti-

turi

Sausieje ir Szlapieje Suėjo in Drauge.

'v

George Tinkham (ant kairosieš) , prohibicijos kongres-
monas isz Massachusetts ir Da llingėr szlapias kongresmonas
isz to - patiesi vai st i jo, alfa dieną' suėjo apkalbinet kokiu budu
pageryt prohibicijos tiesas ir isznąikytJbutlegerius: 

h * *

t
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a

svetimos szalies.
egzaminą. Pennsylvania reika
lauja užbaigimo akuszerystes 
mokyklos arba kita tinkama 
prirodymą ir egzaminą anglu 
kalboje. Washington valstija 
reikalauja žemesnes mokyklos 
mokslą, diploma isz akuszerys
tes mokyklos, užgirta gydyto
jo aplikacija ir egzaminą. 
Wisconsin reikalauja diploma 
isz akuszerystes kolegijos, pri
rodymą gero moraliszko ir pro 
fesionaliszko apsiejimo ir eg
zaminą. — F.L.I.S.

SERGANTI ŽMONES.

KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS. 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATŠAKI NT AS IR QREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR \SJ»ĄSABA.

MAHANOY CITY bos leožna Utarnklui
30 E. Centro St. aut antro noro. 

Ofiso valandos t 9 ryto Iki 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.
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DAKTARAS HODGENS
Philadelphia BpttUllttM 

ClBlaeaejusla Ir Chroaltaka Lio 
eikite tea kur etate tfltrt kad faa- 

«lte tvirta rodą Ir atsakanti ssedika» 
llszka rydima, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aplalkoU aus manes yra 
gvarantuotas.

Jeigu esate silpni. nsrvfMki ar li
tuoti. nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsima Lankti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
tuvis. užkimimas ir sunkumas po val
giui. gaaal« •valgalls, tllpauBM islr- 
dies. Ir visos viduriu netvarkos grot
ui palengvinti

Odos U gos, isxborlmaJ, papueskos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greita) 
pasiduoda per mano gydimą

Silpai vyrai ar pajėgos Jusu jaunis- 
tęs jus apleidžia^ Ar esate nuvargę Ir 
silpni? Ar stokaa jums drūtumo, mtt- 
umo Ir pajėgos ka gamta jums pa- 

unkllno. jeigu taip tai matykite ma
nė.

UamaUimas vleokiuose padojlmuo- 
telppgi Isztinė tr sztyvl sulenkimai 

pasiduoda per mano gydime.
Ar esate nervuotl Ir trote auodeju, 

Hlpni ir nuvergė, pailso' Įsi ryto, be 
imblcijos. bė gyvumo, trotinat ant vo- 
xos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
erei tai pailsut, pikti, isibllszkusls ir 
1st bėrimai ant veido, pailsės, npvar- 
Akausmas pečiuose, skausmas kau
luose, skausmas gerklele, stokes en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydftlu kataro, seniu, 
iusull, atimąs galvoje, trumpo girdė
jimo. tsittnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir specialee ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

• A teiki to gMilto rodą dykai, ^o tam 
iszalszklnslu kokia skirtumas, geres
nis Ir daug pagelbantls yra mano spa- 
•abaa gydimo. Padekavoneo nuo dak
taru, lojertu Ir dvasteskuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavoti por 
gursfnglAuslus Buropoo ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktarai Hpdgens būna
Įl 1 *

Of įsos valandos

Iszalszklnslu kokis skirtumas, 

labas gydimo. Padekavoneo nuo dai

niai patvirtinti ir rekomendavoti por 

Specialistus:

kožna Sereda ir Jo ofisas tonais yra po 
NO. 4< BROAD 6T. Ofises valUflCot 
nuo 9 tyU Ikt B nktr*, ..........
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Marije Magdalena.
—4 i.......

Aprasiymas isz laiku gyve
nimo Kristaus.

fe jo surasti naudingo.
— Pasisznekek su savo pa- 

žinstamais, gal jie ka iszmis-

Žinoma, jei užkliudo Cczard 
ypafa — o, tuokart yita bau-•'1A 'i

džiami už szventvagyste. O juk

4

Puolė tarriaitė po kojų savo 
poniai ir, verkdama, emc pra- 
szyti, kad ja ątleisfn isz tar
nystes. Nusistebėjo Marija:

—1 Kaip? kodėl? Ar tan blo
gai šų manimi ?

— Ne, myliu ašz tave, ponia, 
bėf... Ji labiaus dar numylėjau. 
Kad fu žinotum! Jis sziandiena 
piktosios rauples apsėstąjį isz- 
gyde — mano sesers sunu... Asz 
eisiu pas Ji, busiu Jo kale, Jo 
kojas mazgosiu, pėdas bueziuo- 
sim.. Ponia, Jisai yra Dievo Sū
nūs... Jis pats ta pasakė... Jis 
ėjo pro szali ligonio ir ligonis 
suszuko: Vicszpatie, iszgydyk,
Tu gali! Jisai pažvelgęs pasa
kė: prisikeik ir eik... Ant ligo
nio veido anei žymele rauplių 
nebeliko — tartum ju visai ir 
niekuomet nebūta.... Nustebo 
svietas ir nesavo balsu ome 
szaukti: Ozana ant auksztvbiu! 
Visi ėjo su Juo... ir asz eisiu... 
atleisk mane, ponia....

— Gerai, — sako ji — gerai, 
mano senute, eisi, tik dar pa
lauk, rytoj asz noriu eiti pama
tyti Ji.

— Tri eisi ?
— Taip, Roke, eisiu.
— O, didis, didis musu Die

vas! — meldėsi senute, pirma

lys. Asz isz savo puses tiek te
galiu padaryti, kad užtaršiu 
pas dede.

Tuom tarpu tarno praneszta, 
kad Flavijų noris matyti Kai- 
apas, vyriausius žydu kunigas.

— Ko jis nuo manos nori ? — 
pamislijo sau, vienok liepo ji 
kviesti in kambari. jI

Inejo auksztas, liesas, su il- 

jeais rubais pasipuoszes. tšz

tas taVo noripkoilcžiairiaš Jėzus 
■ .... 1

— Mos lenkiame galvas ii’ fe A t' 4 . W /
d Ar neužgavo Cezaro ypatos?

gerbiamo jūsų valdovo galybe
ir no tariiri dalykas. Mes žydai
— užsidega Kaiafas virina tik 
pfipažyštame galybe už di-

SAULB ......-... , —....
—r Pabėgai, sakau, nesą iszf-

L._ ’ •’ ,u_ '
_____M į

apie Jo in statymu s, užmirszai, 

sumažės tavo, dailumas ir pa
bals plaukai... Marija, ar už- 
mirszai ir pamynei? atsakyk!

Tu, gerbiamas musu Jcuim-

—r Pabėgai, sakau, nesą jsz- 
viliojai laisves grofriafa,- if dal
bai’ vien tik savo kuniszkuma 
gerbi. Ųžąiirszai tu apie Dievą, 
apie Jo instatymus, užmirszat, 
kąd! Jis nubaus, t^vė,. kuomet 

bals plaukai Marija, 
'■ 1/ .

v

t
r

ga žila barzda, senis, kunigisz-

džiausią, tai y ra galybe muąu 
Dievo, kurš yra DicVu Abra
omo, Izaoko ir Jokūbo. Ir jei
Diėvo, kurą yra Die Vu Abrą-

- Tu, gerbiamas musu kunį

1 ■»■■■»'f—
|j|į , II, j ' ■ ' iĮį . 1 I • J, I

kyti savyje pasibjaurėjimo 
jausmus. • .

’ - Marija, tu esi graži, tavo

'A

jausihus.
i

dailumas patraukia visus, die-
' 4T j .. ^taTLta m .I tel tfte • te, a - « «

veido, akiu, dideliai^ antakiais 
pridengtu, ir isz sueziauptu lu
pu galima buvo iszskaityti, kad 
tas žmogus viską galis pada
ryti savo tikslo atsiekimui ~ 
visokias kliūtis peržengs, nįo- 
ko nepasigailės. Ji iszrinko žy
dai daboti ir aiszkinti Dievo in
states, tat jis dabojo ir aiszki- 
no, taip kaip jam paežiam tas 
patiko.

— Buk pasveikintas, Flavi
jau! — atsiliepė, pamatęs gi 
Marija, krūptelėjo ir buvo be
sustojus, bot, kažka sumislijeė, 
prisiartino prie Flavijaus. — 
Asz, turbūt, nepertraukiau ta
vo pasikalbėjimo su Magdaleš 
Marija ?

— Ne, meldžiu prisėsk ir sa
kyk, kuomi asz galiu tau patar
nauti, kunige.

Marija insiglaude in gilia 
kroso — romėnai, rytu szalyje 
užsigyvene, pamirszdayo nami
nes savo tautos tradicijas ir 
pamėgdavo minkszta namu isz- 
taisyma — ir žiurėjo in sena

tasai žmogus pfadėda griauti 
ir niekinti mūsų Dievo instą- 
tus, tat mes privaloriio ji pra- 
szalinti kokiu nors badu!

— Nejaugi — klausiu Flavi
jus — justi tikėjimas draudžia 
daryti stebuklūs?
guosti pavargėlius 
geresne ateiti? O juk kito nie
ko nedąro tas 
Nazareto ?

* — Tamsta ncužmirszk — su 
didybe atkirto Kaiafas, — kad 
neatėjau išzguldineti tamstai 
musu tikėjimo, bet perspėti 
apie pavoju ir atsakomybe, ko
kia puls ant jusu, jei laike ne- 
praszaltnsite to dailides sū
naus !

— Dar syki kartoju, kad tas 
žmogus norą pavojingas: Jo 
akys per szviesios ir Jis kalba

Draudžia 
ir skelbti

svajotojas isz

isz tu pažinusi pavargėliu tęva. Kaiafa ruseziom akim. Ji sau
Atėjo laukiamas rytmetis ir 

Marija su Roke nuėjo pas Fla
vijų.

— Buk pasveikinta, Marija, 
mano rūme!

— Atėjau gauti pažadėta — 
atsake ji.

— Gerai, tik palauk, asz tau 
noriu praneszti apie ta Jezu 
nelabai malonia naujiena.

— Kas atsitiko ? — iszsigan- 
do Marija. Ji jau mintimis apie 
Jezu ir gyveno; jei su Juo bu
tu kas nors atsitikę, ji nuo- 
skaudžiausiai atjaustu ta.

— Dar kol kas nieko tokio
bet gal atsitikti. Sziryt buvau 
asz pas Pontiju Pilata ir ten su
žinojau, kad tavo tikėjimo ku
nigai nori kokiu nors bud u pa
naikinti to nekalto svajotojo 
intekme ant žmonių 
nori Ji pati pražudyti.

— Pražudyti? už ka?

ir pertai

— Pas Pilotą buvo vyriau
sias jusu kunigas Kaiafas. Il
gai jis prirodinėjo, kad Jėzus 
isz Nazareto esąs baisiausias 
maisztininkas ir tvarkaardys;
buk patarinojes po kaimus, kad 
nieks nemokėtu mokeseziu, 
skelbias nauja karalyste, ardas 
jusu tikėjimą ir daug tam pa- 
nasziu nedorybių dasileidžias. 
Mano dede atsake, kad kaslink 
mokeseziu —- dar nėra jokio 
pasiprieszinimo isz žmonių pu
ses ir moka jie, kaip inokeje, 
karalystes tegul sau tveria, tik 
ne ten kur vieszpatauja Roma, 
o jei isztikruju imtu tiesti pa
matus, tai mano dede dasižino- 
tu apie tai isz kitur, ne nuo 
Kaiapos. Tikejimas-gi jusu ji 
neapeina. Rodos turėtu užtekti 
toksai atsakymas kunigui, bet 
isz jo akiu asz pažinau, kad jos 
geidžia nekalto kraujo; dar gi 
ant galo jis ruseziai pridėjo: 
vis viena, sako, ar sziaip ar 
taip, o jis bris musu rankose ir 
juš, romėnai^ turėsite ji pa
smerkti miriop! Baisus žmo
gus! Jis daug gali padaryti!

Kam man apie tai pasako
ji, Flavijau?

n |«

— Alan gaila to nekalto žino-
igaus. Jis, rnatomaif. skelbia 

prieszingas jnsu kunigams 
mintis. Reikia Ji persf/eti! O 
jei ne — tat reikia Jis iszsiuris- 

Jerozolimos. Ašz daug 
sykiu esu Ji matės; tos nekal
tos Jo akys nėra niekam pavo
jingos, jei bent tik moterims! 
O Romai 
ti naudingas! • , .

— Kas daryti? — klauso Ma
rija ir jaute, kąd jai jau gaila 
to didelio ir nekalto žmogaus, 
patraukianezio minias.
* .. iii | Jįjį | |

» mintyse^ vienok nieko riėgaic-
»
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Romai Jis gali bu-

kartojo ji

I1

jis inžeisdavo

už pini-

atsimine, kaip
ja, varant nuo bažnyczios var
tų, kuomet ji eidavo pas savo 
tėvu Dieva atgaivos dvasiai 
jcszkoti. Ir dabar ji mate, kaip 
tas kunigas, kurio sūnūs, isz 
kailio iszsinerdamas, paleistu
vavo ir girtuokliavo
gus, žmonių jo tėvui sumestus, 
pilnas neapykantos, stengėsi 
patraukti savo pusėn stabmol
di ir jos tautos priesza Flavi
jų. Ir tai dar su kokiu bjauriu 
mieriu — kad pražudyti, nie
kam nieko blogo nepadariusi, 
nekalta žmogų!

— Žinai tamsta, — sako Kai- 
afui Flavijus — kad asz nieko 
negaliu tamstai padaryti visu- 
pinnu dėlto, kad neturiu jokios 

priguli nuovaldžios, viskas 
mano dėdės...

— Asz buvau ir pas ji — per
trauke jam Kaiafas.

— Žinau ir žinau, koki tam
sta gavai nuo dėdes atshkyma. 
Antra vėl dėlto nieko negaliu 
tamstai pagelbeti sziame atve
jyje, kad romėnas nesutersz 
savo ranku ir sąžines nekalto 
žmogaus krauju.

— Kaip tai nekaltas? Ir tam
sta ta pat kartoji, ka ir tams
tos gerbtinas dede? Pontijus 
Pilatas gali klysti — jis nė tiek 
tankiai susiremia su liaudimi, 
bet tamsta ? Juk tavo riamas 
glaudžiasi prie namo ir kiemo 
to žmogaus, pas kuri rado sau 
prieglauda tas maisztininkas 
isz Galilėjos ir svieto apgavi
kas! Tamsta privalai žinoti, 
kad kasdiena auga jo szalinin- 
ku skaiezius ir kad ju skaitlin- 
gumas jau sziandiena pradeda 
drumsti ramybe netik miesto,
bet ir visos szaliės! Taiip yra ir 
tas yra pavojinga jums ir 
mums...

— Ramybe miesto it šžalies?
— nusistebėjo Flavijiiš. — 
Tamsta šakai, kad tas toažas, 
ta pfanasza, ar kaip jie ji vadi
na, apspiėežiaš bufėlis gali 
mums būti pavojingas? '

— Nesijuok, asz matau, kas 
dedasi! To visako pasekmės 
gali nžkėrikfi labiausiai jums.

— Ąsz to nematau. Žinai, ku
nige, kad asz dar nesenai esu 
atvykes’isz Romos, kur taipogi

na
« i i •

apspiėcziaš bufėlis gali

— Ąsz to nematau. Žinai, ku-

randasi daugybe in vairi u sek
tu, daug svajotoju — invairus

« ta , f ■ i a i* L * <ta Il a WChaldejai, Mištagoghi, deives
Izidos khniėai, na, žiūrima,„ ir
• 'r-v • „ . .r * . _ . . • ' < a1 J • >4 i

ge, negali būti mano teisėjas. 
Jei asz pusiejejau, tai ne priesz 
tave; priesz ka esu kalia,.priesz 
ta ir atsakysiu. Jei nori mane 
taistif tat eik pas maiio vyra, 
gal jis tau pasakys, kas yra 
kaltas. Arit tavo klausymu asz

ei asz nusidėjau, tai no priesz
.. ♦. * . > J ‘ ' te ‘ te i " . 1 i L .i i

ta ir atsakysiu. Jei nori mane
i" i * .. j.1 » * ». k 1 ' I. ’

gal jis tau .pasakys, kas yra 
kaltas. Ant tavo klausymu asz 
neatsakau. Tu, kaip ir Viąi ku-
nigai, negyveni tikru žmogaus 
gyvenimu, tau nepažystami ju 
vargai ir kanezios, tat negali 
būti nei teisėju...

— Asz neteisiu tavęs. Mari-
— ne

dabar galvoje. Mari 
skaudu, kad tu, žyde; placziai

būti nei teisėju... v .
------------- -T - ,■ , J t A

ja, — atsako Kaiafas, , 
tas man i

at negali

žinoma, kaipo tikra tėvynainė, 
K M A . m * tete <lankaisi pas stabmoldi.

— Jis man pavelijo isz savo
daržo matyti Jezu, su tuo’tiks
lu ir atėjau asz pas ji.

— Tai dar blogiau, dar blo-

Itas negali sulaikyti saVo jaus-

Tat pasi- 
stengk pavergti Jezu, ir, kud-

■ M ' .. 3' 
žmogaus jausmai, 0 iii isz to 
pasinaudosi musu tautos labui

Izraelius bus išzgany’tas. , 
Toliau asz pats veiksiu.

Nutilo. Žirirl įn Marija, aky
se dega nekantrybe, laukia jos 

turn kriš jii užgavo, pasitraukė

iriu, kuomet t ū pažiūri savo 
‘ i,.. Tat pasipūikioihis akimis

riiot atsiliėpš Jame paprasti

IžraoHus bus išzganytas
• t • f «

I

Nutilo. Žirirl in Marija, aky-

atsakymo. Marijd nubalo, tar- 

nuo Kaiafps, pasikėlė ir sako:
— Žinojau, kad tu esi nege

ras žmogus, bet, niekuomet ne-
■

t
Ii

Viena mergele netikus,
Bot prie, teatro tikus,

Apie Paliuosavimus.' 'T/
■

maniąū, kad esi taip menkas!
— Ka tu sakai?
— Ar asz Dalila, kuri Sam- 

,J . , J Al. / -'.n... . -i, M , ‘
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ir nekalta žrnogu

Aktorka didele būti užsinorėjo,

vien — tik apie Dievą ir die- 
viszkuma.

— Akys! — Kam jus žiūrite 
in pavirszutine žmogaus isz- 
vaizda! Ir žaltys rojuje dailus 
pasirodė Jicvai. Mums tas Jė
zus — tai skaudulys tikėjimo 
kūne ir isz atžvilgio in jusu 
vicszpatavima musu žemeje Ji
sai neprijauezia jums ir kelia 
žmones.

— Nesirūpink, kunige, musu 
vicszpatavimu! Ir pats nela
bai temyli romėnus.

— Matysite! — karszcžiavo- 
si tolinus Kaiafa. — Jis emc 
jau girties iszgriausias musu 
bažnyczia ir iszstatysias nau
ja, kur liepsiąs save apvaini
kuoti Izraeliaus karaliumi.

— Isz visako asz matau, kad 
Jis yra jusu prieszas, o jus — 
musu, pertai Roma gali matyti 
Jame vien tik santalkininka 
bei drauga. Norints tu, Kaiafa, 
ir iszmintingas žmogus, vienok 
šžiame atvejyje tavo iszmintis, 
tur būti, apsiniaukė. Asz pata
riu jums nesikreipti in romė
nus, patys sau raskite iszejima!

Supyko Kaiafas, nuraudo, ir 
suszuko: — Sutrins Vieszpats 
ir jusu puikybe, kaip sutrynė 
daugelio kitu, puikybėn iszki- 
lusiu! — Ašz turiu reikalą pa
sikalbėti su Magdaleš Marija— 
pridėjo valandėlė patylėjęs — 
tat pavelyk man pasikalbėti su 
ja... be liudytoju...*

Nusistebėjo Flavijus isz to
kio Kaiafos noro; žinojo jis, 
kad žydu dvasiszkija persekio
janti lengvo gyvenimo moteris, 
tat ir dabar mane, kad Kaiafa 
norės pasinaudoti proga ir už
pulti ant Marijos, pertai man

jusu Dievo pasėkėjai visfir 
juk tamsi liaudis geidžia Sjįį 
buklu it seka savė fivrijotojūs 
— vienok Roįria ju nėsibita. 
Mes net atydžios nefttkteipm- 
me in juos visus, ypacz delfo, 
kad jie tankiausia skelbia sa-

juk tamsi liaudis geidžia ste
buklu, if / seka šavri Svajotoms 
— vienok Ronfa *ju Mė.Sibnri.

me in juos visus, ypacz delta

vo mokslus Ii audėjo, vergams.

giau, — suszuko kunigas. Ar 
tu, Marija, nori mirties? Juk 

musu ti-
i

Jis marina žmonyso 
kejima I Ar tu to nežinai

— Tas man nerupi.
— Kaip tai nerupi ? kodėl nė-

mpi? A? — puldinėjo Kaiafa.

duoda žmonių szirdims ramy- 
jos troksztu, tat einu

— Dėlto, kad taip nėra. Jis

sona iszdave filištinanis? Tyku 
ir nekalta žmogų suvedžioti, 
idant paskui jus galėtumėt Ji 
sutofszti ? Jis man suteiks dva
sioj ramybe, o asz tūriu Ji 
jums iszduoti, jums Dievo iii- 
stafymū sargams? Toki patu
rima duoda man aukszcziaūsis 
Izraeliaus kunigas?

—*• Tu manes nesupranti! — 
nurijo 'Kaiafas Marijos žo
džius, dar jo tikėtasi pcrkalbe- 
ti rnoteri. — Ne tame dalykas! 
Tu Ji pamylėsi ir pasistengk 
taip padaryti, kad ir Jis in ta
ve insimylotu; tuokart galėsite 
abudu iszsikraustyti kur nors 
in pietus, ar in sziaure ir gy
venti ramiai... Jisai užmirsz 
apie savo didybe, liausis sva-

J

kitokiu

be, asz 
pas Ji.

— Tu nori ramybes, o ar ne
gali turėti raijiybe ir 
bildu.

— Daleiskime, kokiu ?
— Eik pas Dieva...
— Ėjau...
— Na?
— Ir jus, Dievo 

sargai, pavarote 
nuo bažnyczios vartų.

— Tavyje nusižeminimo ne
buvo.

— O kokio jums reikia nusi
žeminimo? Norite; *kad asz 
szliauszcziau jusu pėdomis? Ne 
priesz jumis asz prasikaltau, 
tat ne priesz jumis asz turiu ir 
žemint ies.

— Priesz Dieva, priesz Die
vą! — szaukia Kaiafas. — Kur 
mes, Jo kunigai, ten ir Jis, Vi
sagalis!

— Kas asz Dievui? duktė. 
Jis mato mano szirdi ir gyve
nimą — o jus?

— Na, — ramiau jau trauke 
Kaiafas, 
kalbos. Užimk ežia, sztai vieta 
— parode vieta greta saves, — 
asz su tavimi turiu dar pasi
kalbėti. Jei sutiksi ant maiio 
patarimo — tat ir ramybe sa
vo sielai surasi ir Dievo akyse 
nusimazgosi.

—- Koks tai^patarimas ?
i, -a'ter ’ * • X- - -te\ 1,11 '

nas?o isz Nazareto

instatymu 
mane szalin

tai vis tuszęzios

— Matai,, to melagingo pra- 
nas?o išž Nazareto — paleng- 
vikis tęsė, žilus antakius pa- 

—valdžiadagiai, bet szaltai, atsake jam: sžiodamas, Kdiafa T ♦ ■* r •• j- 1 i i. 1 ' >'*V b- i r*VJei Marija sutinka, kodėl ne, 
tik atmink, tamsta, kad ji vie- 
szi mano namuose, ir romėnas 
nepavelija užgauti moterų.

Ta pasakęs, iszejo isz kam
bario, o senas Kaiafa atsiliepė 
in Marija:

— Kodėl tu, Marija, taip ne
padoriai gyveni?

paeina nuo 
7'^" Dievo Va 
bose ir stėbukiuoše

, —u, i .ui ta. f 1 J.J, . J * >

paleng-

- valdžia
pietos dyasfos: 

levo Vali dš Jp kal- 
l yišitaš pa

jojęs apie karaliaus vainiką — 
tu Jam suteiksi laime — pas
kui ir mes pamirszime, nesą 
žmones nurims. Matai, ko asz 
noriu! Ir tu gali būti laiminga 

______ j musu tarpe, ne
ramiai nusistovėjusio 

vandens. Suprask, kad tai nėra 
— asz to niekuo

met nereikalaucziau nuo silp
nos moteriszkes.

Tikrai Kaiafas nereikalautu 
to nuo moters, 
ketu ant jos,

ir Jis nebus 
drums

žmogžudyste
. *. . * J

nesą nepasiti- 
bet nuo vyro — 

kodėl ne?! Prie tikslo gali, pa
gal jo, ir kraujas latakais eiti.

— Vienok asz ir ant to nesu
tinku.

— Kodėl?
—' Jus neesate vertais, kad 

asz tarnaueziau jusu mieriams.
— Na! — suszuko inpykes 

Kaiafa, — tat vis viena, Jis bus 
teistas ir teisime Ji be pasigai- 

ir val- 
. Asz siūlau tau 

gera proga Ji iszgelbeti ir sau 
gera ir ramia ateiti suteikti — 
o jei nenori, tat riszkis. Jisai 
pražus, ar sziaip, ar taip, mes 
iszpjausime skauduli isz baž
nyczios kūno, 
kaip buvus.

Toliauš bus.
 I , „ ■.' .. .'■ I

mai-

Įėjimo, kaipo tikėjimo 
džios priesza.

o tu pasiliksi,

Vedės žmogus turi paliuosa- 
vima ant $2,500. Nevedes tik 
ant $1,000.“

Vedes žmogus, kuomet skai
to $2,500 paliuosavima kaipo 
“szeimynos galva”, 
skaityti apart to $2,500, dar 
$400 už savo žmona, kad nors 
liguota af apnegaledinta. Tik 
už kitus užlaikanczius asme- 
nius, aprt žmonos, k.t., už vai
kus ar kitus užlaikanczius.

Jeigu žmona apsigyvenusio 
ateivio bereikalingai ir nuola- 
tai gyvena užjurin, jis riegali 
imti vedusio žmogaus paliuo- 
savima, tik turi $1,000 paliuo- 
savima kaipo nevedes. Jeigu 
abudu gyvena 
Valstijose ir

negali
IR

i iill

"'I

iH

"1

ja}

ill
■!į|

9
Į

” J. u

vi

■ Ii
T M

'■„4 I'ill
l'!‘ll

»įiW

187/ VISO

Suvienytose 
persiskyrė del 

nesutikimo, abu gali gauti tik 
$1,000 paliuosavima.

Kuomet vede drauge gyve
na ir abudu dirba, reikia aus
ie ai y t i, v i sas tos szoimynos in - 
eigas, jogu suvirsz $2,000. Pav. 
jeigu 1923 m. yrąs uždirbo $1,- 
500, žmona $800 ir du vaikai, 
15 ir 1.7 metu, $500.,
szeimynos ineigos yra $3,300. 
Paliuosavimas yra $2,500 — ir 
tėvas gali imti $400 už kiekvie
na sunu, tokiu budu visiszkas 
paliuosavimas yra $3,300. Jis 
taksu neturi mokėti, bet turi 
iszitdyti blanka.

Jeigu abudu dirba, vyras ir 
žmona, gali atskiras blankas 
iszpildyti. Bet tik vienas gali 
reikalauti uszeimynos galvos” 
paliuosavima, kitas turi pasi- 
tenkint su $1,000 paliuosavi- 
mu. Katras užlaiko vaikus, jei
gu turi, gali priskaityti $400 
už ^kiekviena.

Reikia ineigas skaityti nuo 
Gruodžio menesio iki Gruodžio 
menesio. Jeigu Gruodžio men. 
vis nevedes, gauna tik $1,000 
paliuosavima. Jeigu vyras iki 
Gruodžio 31 d. veda, tai gali 
reikalauti pilna $2,500 paluio- 
savima. Bet jeigu jo pati per 
tuos metus dirbo,
turi būti priskaitytos su vyro.

Naszle ar naszlys, jeigu pri- 
siege mirė priesz metu pabai
gos, skaityti kaipo nevede.

Žmogus, kuris savo namuo
se užlaiko sena motina, gali 
skaityti 2,500 paliuosavima ir 
dar $400 už užlaikanczia ypa- 
ta.

jos ineigos
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Pagriebė tėvo pinigus, 
In Najorka nupleszkejo, 

Darbo jeszkojo.
Tėvui nciszpuole kitaip pa- 

' daryt,
Tuo jaus in ten nuvažiavo
Ir nepoilgam dukrele namon 

pargabeno.
Tėvui tas triksas apie szim- 

ta kasztavo 
Uždarbi patrotino keliu dienu 
Namie gana po tam vaktavo,
Nepoilgam laikui jauniki ga

vo, 
Vaikineli pa toga ir szvaru, 

Padare sugertuves ant galo.
Ant užsaku pas kunigą padavė

Vaikinelis ant drošiu pinigu 
• davė.

O norints žmogus visaip sto
ro jes, 

Tai vis prieszingai stojęs.
Veselka suiro, 

Viskas po szimts pypkių pairo. 
Vaikinelis vos pinigus isz- 

griobe, 
Drapanas atomo ir pardavė, 

O pinigus in bunka indejo, 
Ir viskas po velniu nuėjo.

• • •

Vienam pleise buvo Užgavė
nių szokis, 

Ir tai nebile kokis, 
Szoko ir linksminosi, 
Kiek tik kam norėjosi.

Merginos su moterimis 
szesi,

Kožna isz savo dukrelių gė
rėjosi.

Ne dyvai, juk ir pelėda isz 
savo vaiku gėrisi, 

Isz skaistumo stebisi, 
O ežia szirdeles mama, 

Isz savo dukreles — jau gana.
Bet kada kvaraba inlindo, 
Ir nuo keliu merginu skryb- 

liu papuoszos dingo, 
O kad girtos buvo, 

Tai ir paezios nežino.
O mano szirdeles, 

Bjauriu kaip pasigėrė mer
geles, 

Jog nedyvai jog munszaine 
trauke, 

Suvisai ne nesusirauke, 
' Kitiems neapsileidže, 

Norints pasileidže.
Ka norėt, kokios mameles 

Tokios ir ju dukfeles.

Po Mountkannes apljnkineje, 
Paskalas apibegineje,

Buk kelios merginos gudros, 
Ne pralenkė nakties ne vienos, 

Trankosi bambileis po rod- 
hauzius,

Ar tai kur prijauezia szokius, 
O apie tikėjimą riieko nežino, 
Tiktai jeszkosi kokio vaikino, 

Kad prikalbytu," 
Ir dresės joms nupirktu.
Gerai mergeles darote,

j
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Paliuosavimas už asmenius 

užsienyje.
Isz Washington© praneszta, 

jog ateiviai czion Amerikoje 
gali reikalauti paluiosavimus 
isz $400 už užlaikanczius as
menius užsienyje, kaip tai, už ' 
tėvus, nepilnameczius vaikus 
ir kitus. Tik reikia turėti pri
rodymus arba padekavojimo 
laiszkus.

Kaikuriose vietose kolekto
riai nenori duoti . jiems tuos 
paluiosavimus, bet jiems pri
guli ir gali juos reikalauti.
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iROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” <’ "ORBITA” 
“OHIO” °ORCA”

Tie laivai yra nauji ir modor- 
niszki visame. Geriausi dęl juru
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Nemokėjimas Visu Taksu Ant 
Karto.

Kongresas svarstys taksu 
sumažinimą ir jeigu byla bus 
priimta, tas paliestu visus da- 
dartiniUs taksu mokėtojus.

Ta byla sumažintu taksus 
25 procentą.

Bet žmones neturi laukti pa
kol ta byla Kongresas priims 
neš jeigu neiszpiįdys ineigu 
taksu blanka ir neužmokes 
taksus, arba ketvirta dali tak
su ant arba priesz Kovo 15 d., 
bus baudžiami.

Tie, kurie užmokės visus

ežia nėra
bbšė ir stebukluose, Viškas pa- 
eihĄhuo žmonijos Įjrięšz'o,į nuo 
velnio. Teisybe, jo gyvenimo

lįurie Ji 
1r--1 įj.

pa t ra ūkia iri vėlriio ždbahgus
*i<»f .ia.i i« y.’L'jj.S2- jifiv’..'i f
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įhrąhdijbmis sūka’ūšto taihsias

velnio. Teisybe, Jo gyvenimo
W i-z

szahes žnirpit, o.isztikruiu Jis 
t’". '

seka; fuo savri gyvenimu Jis
iv-i >. nI A it ■' v Ar ■ į

- isznąūdoįia kvailius

— Kuomi mano gyvenimas 
hera padorus? — pašityczioda- 
iha užklausė Marija. — Gyve-

< i - luteii. ’ . ' te jy ■ <. ' , . 'b *

surikiriiriis ritakaluhybes
/•' ''1 į ■'’>^-3’.p ‘■i’- ' • h'

keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
Ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu Stalu. Szoi- 
mlnios, motoras ir vaikai gauna 
speciale patarnavime.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, , New York,

0—0 lO-lk

nu, kaip galiu, tamsta man g)i- 
yonti.nepadesi....
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iniriiaš Tu galotrimei portrauk-

Kuomet kalbi su vyrės
'U'V Y

mandagi, atmirik kas šu tavi-
ūž šiivę, privalai būti 

mi kalba! Asz klausiu, kodėl tii 
i in Dievo namus,ąeapsitankaii in Dievo namus, 

belie bijdi užgirsti tonai Jo 
rustu baisa, burianti tave už
tai, itad pamynei Jo Nuteiktas 
dovanas J— dhlhima. ir nekal
tybe ? Blog 
apie tave, Marija.

Man nerupi,
mane kalba. Gąrai; kad kalbą,

ti ta grandija ir paliūrišuoti šd-
-' " - , , į ■

' — Ašž? -r- nūšistebojo MarU
L *

- Taip, tu, tikthį tu viriną! 
Kogi tu nuo* hianės nori?

— juk tu žiliai, kaip kentėjo

buvo apgulė Botūlija

vo tauta isz jo ranku;

ja.

Kogi ;itt ritid hiano4 nbrt?
1----- - -i--;-., '
tauta, kuomet assirijie-

....

ty be? blogai žmones kalba
ji

kas ka apie

juk tairi liežąvik, žmogui dūė- 
tas. , ..v j t ,v ... i

— Atkakli, tri, Marija, taifr 
nereikia. Irritf jūk žinai,' kĄd 
negeru gyvennpu • j 
bėgai nuo vyro... -

— itfepąbogąUf taarie' ėt-

tas

Pilti
i . f , te

2 )

bėįįrii nuo vyro
•tateMMR

leido...

ant baltai uždengtu etatu. Szoi- 
mlnios, motore® ir vaikai gauua 
speciale ^atarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 
----------------- • New Yerk, 

Pae vietiniui agentus.

GUNARD
UETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton aut Milžinu laivu 
Vienatinis vandeniu kelia® Lietuvon
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Jęigu kvailius prigriebete, t 
Proto mokykite, 

Piningus nuo kvailiu viliokite.
Iį ' I 1 (

w " I

.■ I

per Southampton aut Milžinu laivu

Mauretania 
Berengaria

Apleidžia New Yorka kae Utarnlnka 
Greitas persMlmas Southamėtone.

Lietuviai ypatlezkal lydėti 
In Hamburgu 3 klesa >103.50 Karei* 
Pillava 3 klesa >106.50. Ta* extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
soda ant laivo Ptllavoj Važiuojant 
f 
ant milžinu laivu.

'Infortnacljae apie prekes Ir retka^ 

mokamu keliauninku . galite gauti
. .S' *’ , “ 

vionaa jusu mieste ar aptellnkeje.

y

-r/

Aquitania
taksus ant karto, kuomet tak
su sumažinimas bus priimtas, 
ant syk bus sugražinta 25 pro
centas ju užmokėtu pinigu be 
jokios bėdos, praszymo ar rei- 
khlavimo.

Kurie nori, gali taksus mo
kėti bertainiais. Bet sumažini
mas bus pritaikintas ir atskai
tytas. — F.L.I.S.

Apleidžia New Yorka kas Utarnlnka 
Greitas persMlmas SouthADaptone.

Lietuviai ypatlezkal lydėti
In Hamburgu 3 klesa >103.50 Karei' 
Pillava 3 klesa >106.50. Ta* extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda ant laivo PlHavoj Važiuojant 
In Southampton^ ir ton persftdš 
ant milžinu laivu. Kožna savaite.

Grolęilausl laivai pasaulyje.
Infoftnacljas apie prekes Ir rėfka^ 

lingus dokumentus del iszkalno ap-

TIK FATRINKIT JU0M1 7
* įtuornot Jus kankina skaudvfe Rtakan 

rcunmti&kų eAcrnumy, ar užpuola wi* *
atnlųiliMm, skaudnint sqna- I 

riai Jr rnuskutaV- *kokl$ neapšakoiiDiu
* pątyngvInlmaiJ mtfmmri tvirtai

M ■ t Ii ‘ ' •<

mušu
OZiai UUVU UpglUV JPVVUUJUv. 
tuomet žriioiioms grėsė kunišž- 
Ita pražūtis, o dabrir Višii Ju
dėjai ^i’rišia dvašišžka taittiė 
fb pražūtis.,, tu gali ’Vioiltf saVo 
pasielgimu, vienu drašiu savo 

do vėidmainystėš licžynn 
įpilus žydn tantn m.0 Holo

, * i-i1 S' i

gį Kii. gi tu non.'Itad nšž dai 
į Mari jės balšas dtc-

bėjri, ji VįtįįlM tėgąlėjri ėriląU
t M ’ '’h

ka pražūtis, o dabrir Višii Jii- 
IBiC / ■* * 
it pražūtis.,, tu gali ’Vioilti siiVo

< * /

žingšlriri, ūtiploszti nuo Jo vei- 
if 

isz- 
.r jt .i 4

♦

tuomet — tp ljuai Judita, į

gyveni: pti- ferno!

rye-zinu 
bfliO, .11!

■ ralglja,

►* na)d su
'* 4 < , f

,. 8. V. Pat, Biure. «
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gi tti ttdrV^ad 
Mritijids balšas dte-
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Ir* tvpjftjm pnjąuęiarną ^maloniai, dc- *' 

daUių vičiti, kuri nuteikiu multinu fnia-
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New York.'
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’* 1i*. hiojujis piijĄu^ląma maloniai dc- *'
, ginanti šiluma bcalskleldžlant pd Hiau- J

’ daPių vUtu, kuri nuteikiu malonu amu-
.. gumi| I nęrm reikalo knnk'ntls

* ta'. , »„.. WUJte.l'.a. teMiiK'J.^. . . teltaJUilktLte.

.♦ '|» II .

l'UfiįU < W JV

ri nfieni tukytunAium įmonių
pjetu. Vlaluonivt laikykite

104414 So* 4th Sto Brooklyn,

turint po ranka Coklil tikru pagniby.
’ « ir 

d U; „ 
per dąvttęH

L *'

Pajų - Expellcri* ti krai p:\pclbvn ir •< 
jiirns, kaip jtaul pagulWjo t

..................................................  ui

laikykite jo bohkq
i L

. F. AD. RICHTER A CO.

......... ■■        I—IIWI I«m——————

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. fili Bois, Pa.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
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Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKA3 GRABORIU3

IR BALSAMUOTOJA3

ŽINIOS VIETINES.

>
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įlįsiu >

* X.

Y

K* *
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Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 

automobilius visokiemspristato 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz gailu Ju
mis pigiau gedaus parduoti negu kiti. 
393*398 W. Centre St., Mahanoy City

Daktaras Juozas J. Austrą 
į LIETUVIS.

Bvvpalo daktaraa karlomencjo.
Gydo visokios Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryta. 
12 Iki 2 popiet. • Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

. IBeno .!■■■*»»*•■-K""*'1..............................................................1'*1 mia|M*'|II Will —

V. Žukas, V. Yusaitis, S. Kla- 
p-los S. Rutkau-patauckas,

, SAULE - r ■

Isz Shenandoah, Pa.
-r

M s’.Lr. " 
rrrr/• -■ ;v' b'i' u

ANT PARDAVIMO
.*JMM »K..—> iKiWl- ■*>..

*

Cjfralutaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

4• Geras namas del vienos fa* 
milijos ant puses loto, po No. 
529 W. Spruce St. arti Lietu- 
viszkos bažnyežios. Viskas ge
ram padėjimo. Didelis kiemus. 
Namas »naujini pataisytas ir 
ant kito galo loto galima kita 
narna pastatyti. Galima pirkti 
už (iek kiek kiti praszo už 
ezverti loto, Norinti .pirkti 
tegul tuojaus atsiszailkia in 
“Saules” ofisą.

ANT PARDAVIMO

skaito, AL Kralikiute ir EI. Ma- 
cziunskiute. Nenuilstantis dar
buotojas ir Kuopos rasztiįlin
kas p. P. Kubortas paaukavo 
dovana, penkis dolarius nariui 
kas priraszys 
rin in Kuopa 
Ūpas nariu pakilęs, 
kad vajaus pasekmes bus ge
ros.

Jaunime gražus! Ypatingai 
atsiszaukiame in Jus. Prisirat 
szykite in L. Vycziu organiza
cija kuri skleidžia ta brangu 

“Dievas ir Tėvynė.” 
idealo nerasim, to

dėl siekime to tikslo, prisira- 
szykime. Suėjo iii viena dideli 
bury galėsimo daug gražaus 
darbo vykdinti.

Vycziu 104 kuopos susirin
kimai yra laikomi du kartu in 
menesi kurie buna pagarsinti 
per kleboną 
sakyklos.
Laike vajaus prisiraszymas in 

paszelpos skyrių yra numažin
tas. Vajus baigsis Gegužio m. 
Daugiau informacijų suteiks 
bile vienas isz Valdybos nariu.

Vycziu organizacija 
dauja tiktai 
pra k t i k uo janezi u kataliku.

Nare.

Norkc vieži u sAntanas v
gerai pažystamas visiems, mi
rė Ncdelos diena, nuo sužeidi
mu kokius buvo aplaikes ka
sykloje. _

— Sziandien pirma diena 
pavasario.

— Palicije labai temina ant 
visu tuju ka turi papratima 
mėtyt visokes szaszlavas ir pe
lenus in upcluka ir už tai buna 
baudžemi. Ana diena Kazlauc- 
kiene isz 624 W. Market uly- 
czios likos susekta per palici- 
janta Webb ir turėjo užmokėt 
bausme. Upelukas no yra vieta 
mėtyt visokes szaszlavas, o kas 
buna nubaustas tegul nerugoje.

— Po visa Alahanojaus ap
linkiniu — nuo Szamoku lyg 
Skrantu, kasyklos dirba gerai. 
AIusu miesto anglckasci kurio 
turi kontraktus 
$150 lyg $250 in dvi sanvaites 
ir tai ne sunku.

Sekantieji pirko namus: 
nuo Mikolo 

Kerdinskin už $2,500; Vincas 
Jurgio Jeszkc- 

apt iekorius 
Margarietos

11 uo

uždirba nuo

Veronika Leszko

Žemaitis 
1 vieziaus: 

Milins
■ Whcrritv už 1 * .
namas 1

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo czįnus ant kampo.
tintu, Toscllju, pasivažinėjimo ir 1.1. •
520 W. Centre St. Mahnnoy City Pa !

H —       e.,.,,      ——
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
GRABOR1US MAHANOY CITY. Į J.

f
nuo

V.

obalsi 
Gražesnio

nuo
$25,000 — szitaa 

randasi szale Rynkevi-

Automobilius del Inidotuviu, krikai-
— Aleksa Salėk, negalėda

mas duoti rodos su savo ketu
riolikos metu dukrelia Helena,

daugiausia nu
laikė vajaus, 

tikimasi

bažny ežioje nuo

doru

I

pagei- 
ir pilnai

I o 511
v 5/

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

in narna Gero Piemens in Rea- 
dinga nes mergaite buvo isz- 
tvirkus ir pasileidus. Tėvas gu
li ligonbuteje o mergaite zulino 
po miestą su visokeis paszleme- 
kais.

PAJESZKOJIMAI.

Mokamo 3-czia procentą nnt 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 1 ! 
V t ...» .. M M M W t t. ■> .4 3 M . ■ 1 .1Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banku 
nepaisant ar mažas ar didelis.

R. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice Prez.
Jes. E. FERGUSON, Kaperius.

— Ltarninko ryta apie 
szeszta valanda, ugnis kilo 
Hagcnbuko name nuo eksplozi
jos gazinio pecziaus szeimyno- 
je Defrehn kuri gyveno viražui 
aptiekos. Bledes padaryta ant 
keliu tukstaneziu doleriu. Ant 
gilukio ngnagesiams pasiseko 

i užgesinti ugni po trumpai ko
vai.

ryta 
ugnis

Pajieszkaii savo vyra Anta
ną Urboną paeina isz Dauncnu 
Kaimo. Pirmiau gyveno W. Va 
Jeigu kas 
džiu prancszt.

Mrs. Anna Urban
5207 S. Calumet Ave 

Chicago, Ill.

apie ji žino, mel-

•1

Ltotavlufcea fir»b«r1*«

K. RĖKLAITIS
LaldeH Ntmlretlu m«1 

IumUmiU ma4a Ir mok«U.
Tart pagolbliHake mote r e.

Prl«iBAJBO« preke*.

*18 Wett ffprve*
M1HAHOT cm. t A.

Bell Talephevaa No. 14S

I

I

ATSIUSK TIK |1.M

Poni Alarijona Miliauc- 
I kieno ir sūnūs Juozas isz Ed- 
wardsvilles dalybavo Norkevi- 
cziaus laidotuvesia Szcnadorijc 
ir svecziavosi pas gimines Jen- 
kertus Mahanojui. Prie tos pro
gos atlanko ir redakcijo “Sau
les.”

I

O‘> ........AŽAVLU, 
kasyklo-

metu- Stepas Uoga, 
d re i v e r i s Bu k mauto

užgriautas Panedc- 
per penkiolika va- 
sugriuvima tapo.

Piuszas Lipinskas isz 
Gestariszo Kaimo
Piusza Armina isz Bisku Kai
mo. Malonėkit 
adreso.
P. Lipinskas
(t.25)

Asz
pajeszkau

atsiszaukt ant

Box .142 
Bedford, Ohio.

Pdjeszkau savo

veno 
draugus

Taigi

o Mlfklo Ir apyniu del 16 gor* Į 
ęxlu naminiu alau* au pamokinimu 
kaip padaryti Ir prlaluntima apmoka- ; 
roe. Geriausia atambl trajanka G0< 
arba I pakelei už $3.30. Puplalszkal 
35c arba 6 pakolei už >1.75. Truk- 
žolių 30c arba 6 pakelei nt $1.40. 
Knyga “Daktaraa Namuose” $1.00. 
Kantlczkoa $1.25. Garaaa Dienos Sūdo 
po Eile.’Elementorius valkams po 26c 
Gyvenimą® Szventuju $6.60. 
Altorius Maldų Knygele, 
erpagus (trukau, prasto abdaro po 75c

šia. likos 
lio po pi et 
landų, per 
Mulas teipgi likos iszgialbetas 
gyvu su Roga apie penkta va
landa Utarninko rvta.

a r tymo Su
siedo Kazimiera Norvydą gj’- 

Ansonią, Conn.
Kazimiera Bareisza 

ir Prana Bolqe gyveno Ciiicin-
natti, Ohio. Turiu pvarbu rei
kalu, meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

K a z. Va r ana v i c z i; i
3725 William St., 

Detroit, Mich.(t.35)

Bagdanaviczia

Auksd 
Kenovep

--v--------O—— >r« MWVAMl V frZVT

MiękBztn abparu sn kabo $1.60. Celo- I

Atlaidai Szv. .Juozapo 
parapijoj užsibaigė pasekmin
gai. Daug žmonių pasinaudojo 
isz dvasiszko peno. Szie 
žiavia kunigai pribuvo in pa- 
gialba vietiniam prabaszeziui: 
Karalius isz Minersvillos,

bZV.

aiva-

lotdo abdnrals $1.60. Vainikėlis mažu- j Dumcziu.S ir Narbutas ISZ fį>ll0-
ke praato abdaru 65c. Celuloido $1.60, i iiandoah, Gudaitis isz Tamak- 

Lalazkamr jMlukeztu abdnru |1.25. r 
poploroe 20 gatunku. tuzinas už C6c

M. J. BUKAITIS.
Hudson Ave, Rochester, N. V.

ves,

AntStatc Senatoriaus :

R. D. Heaton

Mozūras isz N. PhiladeL 
i phi jos, 
I lando, 
I I
viuskas isz

Strimaitis
Duobi n is isz Shamoku, 

ĮBakunas isz Frackvillcs. Klo- 
Coal Dalo, Medz- 

|vinskas isž-Saint ('lair.

isz Free-

ISZ ASHLAND, PA.
—•——— v

Ant Republikoniszko Tikieto

ANT PARDAVIMO.

Nedėliojo 23 Morcziaus
Juozapo parapijos bažny

tinėje saloje bus rodomi labai 
gražus kridami paveikslai var
du “Quo Vadis.” Bus rodomi 
du kartu 3 vai. po piet ir 8 vai. 
vakare. Inžanga 50c. Vaikams 
25c.

v

Quo Vadis.

f

szapa suKriaueziu szapa su visais 
ręikalingais intaisais, materio- 
las,k ir 1.1, randasi po No. 510 
W. Centre St. Norintieji pirkti 
galj kaipgi gauti ten pat narna 
randavot. Atsiszaukit ant vie
tos.- . (t.25

Mahanoy City, Pa.

Kovo 16 
m.

Asz Juozas 
kuris per 15 metu laikiau sa
lima ant E. Centre St. Alalia- 
noy City, pajeszkau savo tikro 
brolio Kazimiero Bagdanavi-

kuris apleido Afahano-

z

cziaus, 
ju 20 metu adgalios ir iszva- 
žiavo in So. Dakota. Paeina isz 
Kauno gub. zir pavieto, Szei- 
mios parapijos. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Jos. Bogdanawicz
206 N. Third St.

AV. Hazleton, Pa.

7 J

(A.1

ANT GAVĖNIOS.
’4. _____

Kožnam yra reikalinga 
“Grindus Verksmai” ir “Sta
cijos” ant Gavėnios. Knygutes 
kasztuoje po 10 centu kožna. 
Pnsi untimo k a szfu s mes ūž- 
mokam. ,.

W. D. Boczkawskas, Co.

i
yra

— Sekmadieny, 
diena 3czia vai. p. 
Vycziu 104 kuopos susi rinki
mas savam kambary, Susirin
kimas nors ncskaitlingiis vie
nok pilnas entuziazmo ir gyvu
mo. Isz svarbiausiu Kuopos 
reikalu placziai kalbėta apie 
iii steigimą paszelpos skyriaus 
ir nariu vajaus. Pagalios pa- 
szelpos skyrius tapo instoigtas 
ir tuoj priraszyta keli nariai.

Kad padarius vaju pasek
minga iszrinkta pilna energi
jos komisija kuri pagamins 

« « « « • « e « t’,

invyko

Paieszkau Maikio Stanino 
devyni metai ndgal gyveno 
Tower Hill. ill. ir iszvažiavo in 
South. Aleldžiu atsiszaukt.

Ant. Dereska, 
Custer, AHch.

__ ___________ 4_______________ 1_____

KAZUNO
GUM80-KURA

Szita Gyduole yra atsakmi
ežiai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka 
Sutaisyta Kazuno Aptic- 
k oje. 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 aptiokoje 
arba rasokite o aplaikysito

i. _ 4 A _

metai

R. No. 1

projektus kokiu budu pritrauk 
kus kodaugiausia nariu. Tn kę- 
Nnisija, pateko V. Grębliunas,

atsakima ir prekes.
L. M. KAZUNAS 
3RS. JardirrBt:--------- 38 8. Jardin-St

SHENANDOAH, PA.
’ ►<

Velionis pergyveno 
Šzenadorijo apie 40 metu. Lai
ke kitados saliuna ir buvo są
nariu miostiszkos rpdos. Pri
gulėjo prie keliolikos draugys- 
czin ir lietuviszkos parapijos. 
Paliko dideliam nuliuĮdimia pa 
ežia ir keturis sūnūs: daktaro 
Antana South Orange, N. J. Jo 
na kuris yra inžinierium Allen- 
towne, Alberta stalori 
berta kuris lankosi in moks- 
lainc, teipgi dvi sesėres Saka- 
lauckiono miėsto ir Moser isz 
Luzernos. Laidotuves atsibu
vo Ketvergo ryta su pamal
doms lietuviszkoje bažnyczio- 
je.

ATSIRAUGĖJIMAI,

ir Ko-

— Vienas isz seniausiu rn- 
siszku kunigu Amcrike, Theo- 
sopas Obuszkevicz, 82 motu, 
mirė pas dukteria Sekuliene, 
Frackville.

Obuszkevicz
dukteria Sekuliene 

Turėjo parapijos 
Shamokuosia ir Šzenadorijo ir 
paškutinia turėjo McAdoo. Du 
metai adgal paliovė kunigysta 
isz priežasties senatvės, apsi-

Kązimierio Naujuno, 
Arlington uly., dingo ir nežino 
kur pasidėjo, tik po keliu va
landų aplaike 
surado Mahanojui.
važiavo in Mahanoju ir parsi
vežė dukrele namo.

— Kada su'das nuteisė An
tanu Sakaluucka, W. Stanke- 
vieziu ir Vlada Krevicki nuo 
7 lyg 13 metu in pavietava ka- 
lejinta, motinos džgirdia tokia 
bausme apalpo isz nusigandi
mo. Vaikinai apiplesze ant ke
lio Joną Kershcr isz Ellehgo- 
wan ir Kazimiera Jankusa ku
ri sumusze su revolveriu.

— Menesijo Sausio užgimė 
54 kūdikiai o mirė 24 žmonis.

— Mare Kazlauckieno, <86 
Swatara, Avė., ant Heights, ap- 
laiko žipc isz Detroito, buk jo
sios žentas Jonas, Juzpltis, mi
rė isz nežinomos 
Juza i t is kitados 
nais ir laike bizni. Turėjo apie 
40 metu, p *

gyvendamas pas dukteria.
Septynių metu dukrele 

240 W.

žino, buk jaja 
Tėvas nu-

priežasties.
gyveno czio-

PasPlymouth, Pa. — pas mus 
kasyklos dirba gerai o ir uždą r 
bei geri ypatingai tiėje ka turi 
gerus darbus.

Tik žmonelei gyvena dy*de- 
lojo baimėje, nes tankei steiti- 
nei daro krata po stabas jesz- 
kodami katilėliu ir dabar ne
gali iszvirt namines ant Vely
kų, nes tuo fluvuodžo kada pra
deda virt munszainclia.
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PRAKALBA KAS-LINK
I • . _ _

• BIBLIJOS. "
A. Steponlitis Biblijos studen
tas turės prakalbi, Aidukai- 
czio salėjo, 1139 E. Pine St. 
Utarnjnko vakaru, 25 Kovo, 
8 valanda vakaro. Kalbos apie 
akyvus dalykus isz Biblijos, 
ir milijonai kurie dar gyvena 
niekad nenumirs. Visi užpra- 
szomi atsilankyti. No bus jokiu 
koloktu. , 2t.

Norinti

t.f.

130 Akeru žemes sų girria, 
Black Creek Valley'. Norintie
ji pirkti 
adreso.

Mrs. M. Golgotą 1
334 W. Green St 

__________ W. Hazleton, Pa.
” GERA PROGA PIRKTI 

F ARM A.

atsiszaukit ant szio 
(t.25)

•t

Su visais gyvujėis ir puda- 
rincis inrankėis. 60 akeriu že
mes, 47 dirbamos o 13 miszkos, 

3 kiaules, 
250 visztu, 10 aneziu, 3 žąsys. 
Visi inrankei žemei dirbti. 10 
akeriu užsėta kviecziu, l,akie- 
ris apsėtas straberin. Akmeni
ne 5 kambariu stuba. Medines 
kūtes, 4 vįsztinikui. Labai ge-

2 arkle i 1 5 karves,

ras szaltinio bėgantis vanduo. 
Arti vaikam mokykla. V/2 my- 
le iki geležinkelio stoties, 
mylios iki krautuves ir kareze- 
mos. Priežastis pardavimo va
žiuoju in liotuva. Viskas sykiu 
tiktai $5,000. Tnmoketi galima 
$3,000 rcszta $2,000 ant leng
vu iszmokojimu. Norintiems 
pirkti klauskite informacijos 
per laiszka o daugiau suteiksiu 
kožnam. (F.AIareh21

Cha s. Y’amnszis
Ai burtus. Pa.R. I). No. 1

ANTPARDAVIMO

po No.

rz,74

Gori du namai po No. 332- 
3.34 AVest Railroad ulyczios, 
parsiduos pigai del greito pir- 
kiko, nes locniniukas negali už
siimti dažiurejiihu namu. Atsi- 
szaukite tuojaus po jiumhriu

335 W. Ccn t re u l i., 
(t.m.25) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Szcsziu ruimu namas prie 
grižkeliti arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai- 

22 akieriai isz-
dirbtoš žemes. Piū’sfduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą

singu medžiu,

> 
Shenandoah, Pa.(t. f.)

ANT PARDAVIMO

Trys nauji namai, da visisz- 
kai nepabaigti, su visom viga- 
doni, ant Washington St. Ta
maqua, 
reso.

Pa. Kreipkitės ant ad- 
(m.28 

341 Railroad St.,
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO
Naujas 8 ruimu namas su vi- 

sais-intaisymais po No. 319 E. 
Pine St. Galimu tuojaus insi- 
kraustyt. Tėipgi kitas naujas 
namas prie E. Market St. 
Kreipkitės po No. 317 E. Pine 
St. (t.f.)

ANT PARDAVIMO
Keturi nauji namai s'u visais 

intaisymais,
Parsiduos visi ant syk arba po
viena. Kreipkitės ant adreso.

A. Ya rowski
410 W. Coal St.

Shenandoah, I’a.

Frackville, Pa.

(m.28)

ANTPARDĄVIMO
Namas su szesziąM, žlimba- 

riais, geram padejiinc po No. 
448 Oakland St., Aslilund, Pa. 
Atsiszaukit ant vietps.

CHA3. S. PARMLEY
Rea! Estate Agent. Notary Publie.
', . ............ .. ' s, ’

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
stubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavo] ame namus, 
kolektavojąme randas. Parūpiname 
visokius insurincus’ ir talp-toliamu..

4 ‘i i, ’ „ j

Kampas Catawissa Ir Market St. 4 
Mabanov City. Pa.

1

■, I

(t.24

į MICHAEL V. WOLFE
t (VILKAITIS) .
i 336 E. Arlington St.

“ TAMAQUA, PA.

PARDUODA „VISOKIUS NAMUS

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas is« iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes, 
ir taipgi p Himnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virinb 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptickorius neturi Salutaro Biterio ta! 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

Z

Puikiai

Just) plrity nngal jrdi būti jxilkiul nupaJfruot

Pasirėdęs Jaunikaitis, ra

Galit d4?v6t| 1. ai j Ja i

liet ~ Jei juiŲ galvii pHra —-tai to vlakq.

HlfkUnhi fl ban*1! lis črrerykuii;
i jmUdid nupoliruoti. Ir biriai, iVadai nuaiuaUs veidai, y

a pi* 
tahjri'*’. padaryt! L«’rjj IrnprrdJo, niida nUkaii, pi P

L Kų tokiam aUHBdtnf' pamany 

\ Ir Lur’tytl iH^variaa pl< hkunaH vi!H) kauibari. Naudvklt

7 Į Govaatna aptikote

v

bin jurų mylimoji panete? Vi-m jumj •) 
kknU, ki Jįjd pradėdtc ka^ti gavo pjva ;kaipti savo pd>g J 'II*

Ruffles <■« b.»n
<• pleiskanų nlrtin^jj prieit r/Uikykii Rovė k’ty pa^ar!*nje. Tik n tripu^iu patdn- 
7/ Idt galvos olų kiekviena vikaru per kokia <WUnt dirnų ir dangUu rwrclkvs Juma 
v R^li^tH nusiimti mvo mkt)1»*,1v bu* kur. PielItnyk^ j trumpa laiko
(• Ir |k> io, vlA»» k:> r*iku tai rrtkatjij,l» p«t Ind r* '•». <r'» ri Ruffle*, •
•i ir daugiau niekuomet n kunHi5. Koku akirtinua tu b<ul j
,) F, AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th SL, Brooklyn. N. Y. J

Seniausia Lietuviszka Agentūra

>

Gerbiamieji Lietuviai! Praneszu jums, kad dabar yra 
patogiausia laikas siausti laivakortes in Lietuva savo GI- 
AHNEMS ir pažinslamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAUNE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo 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. Užlaikėm Hotcli del keleiviu 
kelia u janezi u in Lietuva. Pasitinkant keleivius ant sto- 
cziti New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne hz prieinama karna. Reikalaukite, 
LAIVAKORCZIU ir pinigu kurso per laiszkus arba as-, 
meniszkai po žemiaus nurodytu antraszu:

: / GEO. J. BARTASZltJS
498 Washington Street, New York City.

I
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ArVBAUSTASl
Q1S mažas vaikas išdykavo, todėl jo 

motina pareiškė, kad jis negaus nč 
■ trupučio.A

. ęt ~ . I t M | ’ W V * W.

V W BAMBINO
i vcrOr lr*<« s- '• r*L Biurc-
Pi Matai ka jis daro!

Palauk, kuomet j j sugaus motina!
Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemta dalj savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

i 
greitai jų sistemą perims šitas nc- 
Kmingas vidurių paliuousuotojas.

___________________________l 
y F. AD. RICHTER & COM 104-114 So. 4th Sl, BROOKLYN, N.Y.

Kaina 35c. 
aptiekei e

į, mu Bambino po ranka, kuomet jie to rci-
►*“* kalingi. Jei Jie išvemia dalj savo maisto,

turi viduriu diegimą, Jšputimą, viduriu-
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyk* 
taip greitai, kaip —-**------------ *-------------
pavojingas, pase
taip ęrcitai, kaip

Į KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ» ‘ JIE NET PRAŠO DAUGIAUSI

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO S ANAU 1 Al YRA RAINI Al

Po sunkaus 
dienos 

darbo
X »

11

NUKANKU! IR SV8TTRE. 1
•< No bandyk juos priverstinai id an k syti, Ir traukyti, tuoinl dar dsu- • 

Patikėk daugeliui tukstaneztui Lautlcczlu Ir

Kasyklose ir • 
i n vairiose 
dirbtuv '

Prapzalink sustyrima

glaus Juoh n u kauk y si. 
darbo* draugu, kad ;

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

autvike* Jlcrua taip puikia Ir greita pagclba.
Balzamu amaglal trydamas euakaudetas vietas, tada Jausiesi visai ' 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5<x už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszsiuslm buteliuką Baisumo. , - **
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 21 E. Centre S L Shenandoah, Pa. ;

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini nptickortil *

Dekite savo pinigus in | 

Merchants Banking Trust Co. Bankaj 
Mahanoy City, Ta. 

' į S —$—— i

TAMAQUAU’AU'EIl’Gt ESMIŲ. \ <'
INSURANCE AGENTU.

Ta Banka nori junps patapanti.
Moka 3 czia procentą ant padėtu pinigu.

’*V / k v •

Nori idant kožrins vyras, mėteris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus ir turCti baukava knygute szitam

- Merchants Banking Trust Co. Banko.
Szita Banka prigclbisti saxfo depozi toriam s pirkti savo 

locnus namus.
Szita Banka prigelsbti jui

•W

z

is fiuezedinti pinigus, nwnnw“. '
- ■ • > \ r T • ; .-i" • . ’ ‘UTrr-er•

Kori kad jus būtumėt to Bank o depozitorinsr- 1X1
"" t
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