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Isz Amerikos

savo gy- 
juoin to-

Aptivede su jaja idant nužu
dyt ir aplaikyt turtą.

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Juzefina Lauzit užvedė skunda 
ant persiskyrimo nuo savb vy
ro, nes yra pavojuje 
vasties ir nenori su
liaus gyventi. Ana diena Lau
zit pakiszo dinamitą po namu 
tiksle iszneszimo savo pacziįl
ies in padangos ir aplaikymo 
josios likusi turtą kuris susi
deda kone isz puse milijono 
doleriu. Priesz tai norėjo savo 
Juze nutrucyt inpildamas in 
kava truciznos, bet motero su
pratus jojo tikslą iszpyle kava 
laukan.
Nužudė daktara, paslėpė kupa- 

re ir isrveže in užmiesti.
Los Angeles, Calif. — Mar- 

garieta Willis prisipažino pa- 
licijei buk tai ji ji nužudė dak
tara Benjaminu Baldwin, kurio 
lavonu palicije surado kupare 
iszmesta ant szaszlavu užmies
ti j. Motere padavė priežastį del 
ko ji nužudė. Sake ji ji buk dak
taras tankei atsilankydavo pas 
jaja, geisdamas priversti jaja 
ant pasidavimo jam, o kada 
gynėsi nuo jojo, pagriebė re
volveri nuszaudama ji ant vie
tos. Po tam inde jo in k u pa ra 
ir su pagialba kokio tai žmo
gaus iszveže in užmiesti. Willis 
yra patogi motere, naszle ir 
turi apie 36 metus amžiaus.
Bardli^eris nužudė savo gas- 

pats save,
Bentleyville, Pa. — 

mas ant burdo per tris metus 
pas gaspadine Julija Biczku- 
vienia po tam turėjo apleist. 
Jonas Ambrazas ana diena atė
jo pas jaja, pasiszauke prie du
riu ir paleido in jaja tris kul
kas isz revolverio. Biczkuvie- 
ne mirsztanti, inbego in kam
barį kur priesz tai maudo savo 
tris kūdikius ir prie j u akiu 
sukrito negyva. Ambrazas mal- 
szei nuėjo po tam ant katali- 
kiszku kapiniu 
kaus namu ir ten

H*

Buda-

damas ant vietos.
Ambrazas padare,

I >

sa- 
szunc szuni ne kanda arba

irų krutinta, paszauke:

IB W. ». BOCZKOWMI, PtM. A Iff
r. W. BOCZKOWBII, KAiUr
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Dirba del geroves vaiku.
Mrs. Drena Root, stengėsi 

idant valdže apszauktu 1 diena 
Gegužio, kad tai butu vaiku 
diena, kad t a ja diena milijonai 
vaiku gal tu pasinaudot szvie- 
žiii oru, iszvežti in laukus au
tomobilius kasztu didesniu 
miestu arba isz surinktu auku. 
Prezidentas Coolidge tam už
manymui prita ria.
Gyveno su dviems vyrais, — 

nesze uzbonas vandeni pakol...
Philadelpliia. — Ona Bes- 

wick buvo isztckejusi už dvie- 
:u vyru — v ienas buvo staloris 

su kuriuom
18 vaiku, moterėlė

Szimas Boswick, 
susilaukė 
gal buvo karszto budo, nes ne
gana jai buvo Szimo tai iszte- 
kejo už ant m vyro Williartio 
Martino bankieriaus,'kuris ne
žinojo kad Ona turi jau vyra. 
Per diena gyveno su pirmu vy
ru ir savo szeimyna, o nakties 
aike su bankierium. Butu vis
kas ėja kaip ant sviesto, bet 
nzbonas 
kol ausis 
buvo ii- su Ona. Motero naudo
jama taksikebinius autornobi- 
'ius kas diena, szoferei dasipra- 
o kad ežia kas nepaprasto ir 

pasinaudojo isz moterėles dvi
gubinio gyvenimo. Pradėjo mo- 
(erei kerszyt, jog pasakys jo
kios vyrams koki gyvenimą ji- 

reikabindami pinigu 
nuo josios idant sukastu liežu
vius. Mot ere 
žmogiszkoms

" f r V > 1 A 
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neszioje vandeni pa- 
nenut rujesta —teip

i veda,

ISZ VISU SZAL1U
Arcibiskupas Cieplakas isz- 

leistas isz kalėjimo.
Ryga. — 

buvo in ezionais aroibiskupas 
(Cieplakas, kuri bolszevikai pa- 
liuosavo isz kalėjimo. Isz ezio
nais tasai senelis keliaus in Ry
ma, inteikti popiežiui raparta 
apie savo nolaisvia bolszovi-

Pracjta Subata pri-

nolaisvia 
kiszkam kalėjimo.

Aroibiskupas Cieplakas bu
vo baisei nuvargins, apiply- 
szias, jog geriausi draugai jojo 
nepažino, nes buvo užsiaugi- 
nias barzda ir labai pražilins. 
Dave jam tinkama paroda, pa
valgydino ir po tam atkalbėjo 
miszes katedroje dokavodamas 
Dievui už iszgialbojima jojo isz 
bolszevikiszku tironu, kurie ji 
isz pradžių norėjo suszaudyt. 
Du bolszovikiszki sargai ji at
vožė lyg rnbežiui, pa liepdami 
daugiau nepasirodyt Rosijoi.

Didelis patvinys užliejo Lietu- 
viszka Brasta ir Terespolu.
Varszava. — Su prasidėjimu 

pavasario, užstojo sutirpimas 
sniego, per ka po visas aplin
kines kilo dideli palvinei. Vi
sos upes iszsiliejo kaip Būga ir 
Muchavca, užliedamos miestus 
Lietuviszka Brasta ir Terespo
lu. Gyventoje! vos turėjo laiko 
apsisaugo! nuo mirties užlip
dami ant stogu. Daugelis žmo
nių kurie netikėjo, jog nelaime 
prisiartina pražuvo, draugo su 
visais gyvuleis.

Pabego nuo žmonių draugau
damas tiktai su žvėrimis.
Samarang, Java. — (Indisz- 

kos Salos.) — Artimoje kalnu 
Togai, keli menesiai adgal mi
re nepaprastas žmogus, kuriam 
nubodo gyvenimas 
niu, atvažiavo in 
draugavo tiktai 
'l’uom žmogum

w
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Keturi pasmerkti suszaudymu,
dvideazimt — kalėjimui nuo 

5 iki 10 metu.
Maskva. —- Bolszeviku t eis

it i je ve, (ardas
k on t r - re v o 1 i u c i o n i e r i u

pasmerkė

. --------------------------- -A    -------- ---. ..      

Banditas ir jojo draugai 
‘ suymti.

Kėdainiai.
r* “ - “

dabar 
” byi», 
tarp j u 

su-

inas

keturis kaltinamųjų 
viena motero,
szandvti. Kiti dvideszimls kal
tinamųjų pasmerkti nuo pen
kių iki deszimt metu kalėji
mo. Tarp pastarųjų yra profe
soriai Vasilenko ir SmirUov.

Mircziai pasmerktieji 
Szczerbakov,

moteris Vino-

yra 
Jakovler,szi e:

Jedinevskv 
g ra do va.

. Pasmerktiems duota ketu- 
resdeszimt asztuonios valandos 
laiko praszyti atleidimo arba

ir

— Kon- 
kuris nesenei

apeliacija paduoti.
I i

Rado milžiniazktis turtus ap
leistam palociuje kuriuos 

sergėjo d vase.
Bavaria, Vokietija, 

rajas Kramer,
pribuvo isz Meksiko, pirko se
na apleista paloeiu prie Saale 
upes už $10,000, kuriame ba
dai trankėsi kokia tai baltai 
pasirėdžius motoriszkes dvase. 
Krameris pribuvo in Los An
geles asztuoni 
trankėsi ii’ ant
prie kuopos jeszkotoju sidab
ro Meksike. Matyt pralobo to
nais, kad sugryžę) in teviszkia 
pirkdamas t a ji 
ciu. Bodamas 
ganydamas

metai adgal, 
galo pristojo

Du jauni gimnazistai nužudė 
savo tėvus ir liko nuteisti 

visam amžiui kalėjimam
Sziatiliai. — Sziomis dieno

mis Sziauliu Teisme buvo na
grinėjama dvieju jaunu gim
nazistu byla, kurie 1922 m. nu
žudė savo levus. Isz kaltinamo 
jo akto matyti, kad pil. Batū
ras, 
gimnazistą 
su naszle, kuri taipgi turėjo vie 
na sunu gimnazistu. Abu gim
nazistai lanke Sziauliu gimna
zija. Jiems nepatiko 
motinos susižiedavimas ir jie 
nusprendė juos nužudyti. Tai
gi viena nakti jie papjovė savo 
tėvus, o kad paslėptiprasikal- 
tima uždege namus. Bet Batū
ras pasirodė tik sužeistas, isz- 
galejo iszbegti isz deganeziu 
namu ir praneszti apie visa at
sitikima. Po keletą dienu jis 
mirė, gimnazistai tuojau buvo 
aresztuoti ir perduoti Teismui. 
Teismas iszklause apie 40 liu
dininku, pripažino juos kaltais 
ir nusprendė nubausti mirties 
baisme, bet imdami domėn jau 
nyste mirta pakeite amžinu 
kalėjimu.

naszlys
s

turis viena sunn 
nusprendė vestis

tėvo ir
11 * • 9

pakeite

iszmokejo toms 
dielems 50,000 

loleriu kurie iszcziulbe isz jo
nui ža i o 
duot jai

mot e re p radę- 
czekius

lailo

apleista palo- 
jaunu vaikmu 

gyvulius
sznipinejo palociuje ir nebijojo 
dvasios, nes buvo valnanianisz- 
kd' budo ir netikėjo in jokes 
dvases. Daugeli kartu praleis
davo gyiuvesiuosia po kelioli
ka dienu sznipinedamas in vi- 

Ka jisai te- 
niekas nežinojo 
Insimylojas in 

jauna mergina norėjo jaja ves
ti, bet tėvai merginos nepave- 
lino teketi už jojo, priversda
mi jaja teketi už kito. Krame
ris isz piktumo, sutikins savo 
priesza, trenkė jam in galva su 
špatu, manydamas, 
musze ir iszbego
Po kokiam laikui dažinojo buk 
prieszas yra gyvas. Insidrasi- 
no ir sugryžo in tėvynė pirk
damas apleista sena paloeiu, ir 
dabar visiems akvs atsidaro, 
del ko jisai pirko taji paloeiu, 
kuriame dvase trankosi. Kra
meris pradėjo czystyt paloeiu, 
nutrauko lentas nuo sienų ir 
lubu, po kurioms buvo paslėpti 
puikiausi abrozai, atrado slap
tingas peeziuros ir užmirsztus

va ik n 
tankoi

gyiuvesiuosia po kelioli-

sokes pakampes, 
uais rado, tai 
tiktai jisai.

jog ji ūž
iu Amerika.

Lietuva pasirasze sutarti su 
Amerika.

Kaunas, Bal. 10. — Lietuvos 
valdžia sziadie pasirasze su
tarti su Jungtinėmis Valstijo
mis, kuria einant abidvi vals-

- Naktį m Kovo
7 d. Kėdainių policijai buvo 
praneszta, kad Kėdainių aps., 
pasirodęs pleszikas 
kas, kuris vykstąs 
link. Nors policija
niu, kad Gaudinsko minimame 
rajono negalėjo būti, tacziau

Gandins- 
Dot navos 
turėjo ži-

Irajone negalėjo būti, 
nurodyton vieton tuoj buvo isz 
siusti policininkai su 4 szau- 
liais. Ties Palamiszkiu kaimu 
jie isz tikrųjų susitiko su kaž- 
kokais vaižiavusiais piktada
riais, kurie užklausti kas esą, 
atsako, kad policininkai ir 
szaudydami spruko miszkan. 
Susiszaudymas truko 10 mi- 
nueziu, per kur! vienas pleszi- 
ku tapo nukautas, kitas sužeis
tas ir suimtas, gi trims pasise
ko pabėgti. Isz dokumentu pa- 
aiszkejo, kad su imtasis buvęs 
Skelevas kilęs isz Makarovkos 
Vendžiagalos valsčiaus, nu- 
szautas gi
nukauto Ivanovo tėvas, 50 me- 
tu amžiaus, vidutinio ūgio ru
da barzda, Žiemiu 
gyventojas,
ras ir Skelevas Lukoszius. Su
laikytas turtas 
ken tėjusioms.

Po poros dienu trys grobikai 
užpuolė Ežerenu apylinkes gy 
ventoja Merkelį, Sužeidė Mer
keliene bei kitus szeimvnos na 
rius ir pagrobė sidabriniu ir 
auksiniu pihigu, audežlo ir k t. 
daiktu, pasislėpė. Vienas ple- 
sziku buvęs kailio kauke. Sje- 
jama, kad tai, buvo aukszcziau

valsczjaus 
Ivanovas. Pabėgo

valscziaus
Sergiejenko Pet-

gražintas nu-

tyti turi viena antrai iszdūoti minėti pabėgo KocMniu aps.,
pabėgusius nuo teismo krimi
nalistus.

Pleszikai subadė peilis 
tris y patas.

Dusetų vals., Karionių kai
me sz. m. Kovo isz 10 d. in 11 
nakti pas ūkininką B. Markeli 
nejucziomis insleinko trys ne- 
pažinstami (ju vienas buvo su 
kauke) asmenys, 
pabudus isz
priszoko prie jo 
pareikalavo

pleszikai, nes žymes ju pana- 
szios.

iems susekti kiminaline po- 
atatinkamu žy-licija padare 

giu.

Priesz alkoholi 
bet atbulai

Kaip Klebonai mokina “Krik 
szczioniszkai gyventi. B

Plunge, Telsziu apskr. - 
Musu miestely gyvena mote- 
riszke Petrone Diaudanskaitė. 
Ji turėjo nemaža kypitala, 5,- 
000 aukso 
norėjo
kliosztoriu. 
n as,

rubliu, savo laiku 
instoti in Kretingos

Bet vietos klebo- 
Jonas Senkus, nedaleido, 

kad szi aukso žuvele paspruk
tu isz jo ranku: inknlbejo go
riau atiduoti pinigus jam, buk 
tai bažnycziai statyti, už ka ža 
dojo priimti in kliosztoreli. 
“Galėsi gyventi sau ramiai ligi 
mirties“ — sakes Senkus. Dur 
na boba ir patikėjo klebonui: 
kaip netikėsi jam, juk jis dū
ką tina asaba.

Pridėjo jam pinigus, dar 5 
metus be atlyginimo jam dir
bo.

Bet sztai, 
nakties
pats klebonas, pil. Leinartas, 
Mikalauskas ir Bumkus, reika
lauja atidaryti duris. Davatka, 
pažinusi klebono baisa, atida
ro. Tuomet atėjo pradeda ja 
muszti ir grasina iszvcŽti in 
Telsziu kalėjimą. Iszlauže du
ris in kamara, iszmeto visus 
daiktus, padaro jai 
nuostoliu.

Po to moteriszke serga, 
tai po to, kai pinigus atidavė, 
umetus veltui dirbo, padare 
kliosztoreliui pamatini remon
tą, naujai apdengė stęga kam
barį iszgrindo, iszlubnojo, per
dirbo gonkas.

Lapkriczio 4 d. 
laiku pas ja ateina

dideliu

Ir

1t

3 pleszimai, 6 
40 va-
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netoli Bucz- 
paleido sau 

kėlės kulkas in krūtiniu, atlik-
Del ko teip 
tai to tele

gramai nedanesza, bet galima 
dasiprast, jog tai buvo meilin
ga tragedijų.

“Szunc szuni nekanda.
New York. — Priežodis 

ko: “
vagis vagi noapipleszia“ teip 
ir su szituora atsitikimu atsiti
ko. Advokatas Pranas W.Stan
ton, apgynėjas vagiu ir viso
kiu plesziku ėjo namon vaka
re isz savo kancelarijos ir ar
timoje namo likos sulaikytas 
per du pleszikus. Advokatas 
turėjo prie saves apie keturis 
tukstanezius. doleriu. Pakeliąs 
rankas in viražu ant paliepimo, 
nes du revolverei buvo jam at
kišit i
“ Wel bois, szikart ir mane su
laikei. Nors asz jus apsaugojau 
nuo kalėjimo daugeli kartu. 
Asz esmių advokatas Franas 
Stanton. “

Pleszikai nenorėjo jam tikėt, 
paliepdami jam parodyt ko
kius davadus. Ant ko advoka
tas parodo savo popieras ir ki
tus davadgs ant ko pleszikai 
sutiko ir atsisveikindami pasa
kė: “Tegul mus velnei paima, 
juk tai musu geriauses priete- 
lis. Pasiimk savo pinigus ir ejk 
sau sveikas. Savo draugo nc- 
apipleszinesime. ’f

Advokatas vėliaus palicijai 
“jeigu butą u su jeis da 

dandelia kalbejas, tai butu 
a H ‘atida ve visu s : savo' p ini - 

gus kurie turėjo prie saves.” 
— O teip. Vagis vagi rieapiple-

uos, nes vis buvo per 
bankierius nenorėjo 
langiau pinigu, 
;o raszyt falszyvus 
idant nždaryt burnas szofe-
riams. Ant galo likos susekta, 
gyvenimas josios iszsidave ir 
likos aresztavota kaipo ir trys 
szoferei kurie jaja priverto ant 
mokėjimo jiems pinigus.
Versziukas su dviems galvoms.

Milford, Del. — Ant farmos 
Mrs. Edward Todd atsirado 
nepaprastas versziukas kulis 
nustebino aplinkinius gyvento
jus tuom, jog turi dvi galvas, 
ketures akis, ketures ausis žo
džiu, dvi atskirias galvas su 
kurioms ėda ir gere. Kada pa
ilsta esti su vieua galva, tai 
pradeda su kita.

SU

sake: 
valau 
m

terp žmo- 
czionais ir 

su žvėrimis.
buvo olando- 

riszkas laikraszt įninkąs
Yanashin, kuris aplaikes dide
li turtą po mirusiam tėvui ap
sigyveno ant salos Javos, pa
state puiku dideli narna o tur
tą sunaudojo ant pirkimo lau
kiniu žvėrių, turėjo puiku kny
gyną ir aplaikinejo daug
raszcziu. Savo žverineziuje tu
rėjo visokius žverius ir milži- 
niszkas beždžiones vadinamas 
orangutanas, kurias turėjo teip 
iszmokytas nuo jaunumenes, 
jog parodydavo juos in vyrisz- 
kas drapanas ir važiuodavo in kambarius kuriuosia radosi vi- 
miesta Koliondo ant krutamu- 
ju paveikslu.
siausdavo kaip su szuniukais įaį 
(o reikc žnot kad tos bestijos 
buvo apie szesziu pėdu dy
džio), bet ir didžiausios kirmo- 

nedarydavo žinomos 
blodes

Ne tik su joms

isz

ue

ryto in

les jo klauso ir 
jam mažiausios 
skriaudos.

Kada atejdavo
žverineziu, tai visi žvėrys ji pa
sveikindavo linksmais staugi
mais isz džiaugsmo, — kožnam 
inteikdavo geriausius valgius 
kokius mylėjo. Toki gyvenimą 
vede lyg 65 metu ir butu'da 
ilgai gyvonias kad neimtu teip 
užsitikejas uždaug vienai kir- 
įmeliai, kuriai inkando isz ne-

Darbininkes krauna turtus.
Chicago. — Norints ezionais 

ynu daug vargingu merginu 
kurios vos užsidirba ant mais
to, bet yra ir tokiu ka suezedi- 
no gana didelius turtus. Viena 
isz tokiu, kuri turi užsiėmimą 
tarnaites restauraeijoi turi su-|sanvaiei!ill VoUno mirti no 
taup.mus banke 100 tukstan- L . kaU)oti h. m(jlgti jaĮ 
ežius doleriu, siuveczka dir-L C «______ V °
banti dideliam departaminiaifi 
sžtore turi 30 tukstanezius 
banko, o tūla kukarka hotelije 
nesenei nuėjo v in banka pirk-

moliai, kuriai inkando isz ne- 
tycziu in ranka. Žaiduli gali
ma buvo lengvai iszgydint, bet 
Yanash nekonsdamas žmonių, 
nedavė paszaukti daktaro pa- 
gialbos, mirdamas po keliu 
sanvaieziu.

Žvėris■bos baltojo žmogaus.
Į paėmė po savo globa olande- 
riszka valdže.

Del ko Yanasb turėjo tokia 
dama valstijosi bondu už szeT neapykanta prieszais žmonis, 
szis tukstaneziris doleriu. Ne tai nepaliko jokio iszajszkini-

i

šokios brangenybes,* sklcpuosia 
noiszpasakyti 
.ai, 
sinei indai,

senoviszki tur-
zbrajei, sidabrinei ir auk- 

senoviszkos knv- 
gos ir kiloki senoviszki užlie
tai kurio prigulėjo prie gerai

Ūkininkai 
miego pleszikai 

su peileis ir 
pinigu, bet szis 

būdamas vikrus, smarkus, vy
ras, stipriai ju viena užgavo, 

‘Y kuris tuojau parkrito, bet pats 
gavės 3 peiliais smūgius, pa
bėgo pas kaimynus. Pleszikai 
nieko nelaukdami, subado pei
liais motina ir

Į*’ ir paspruko. Pleszikai nesuim- 
ti. Jezkojimas stropiai eina.

' v v 
Ratkuniszke, DuksZto vals.,

Braslaves apskr. — Nuo Rat- 
kuniszkes kaimo už pusvars- 
czio miszke yra to paties var
do viensėdis, kuriamo gyvena 
miszko sargas Volkovskis. 28

t 

Puikus blaivininkai.
Pundelis, Rokiszkio apskr. 

— (“Vienybes“ k or.) Sziame 
miestely labai puikiai gyvuoja 
kareziamos.
niekas nekovoja, 
dar jam padeda plėtotis. Czia 
yra blaivininku draugija, bet 
ji prekiauja degtine, net ir 
szventadieniu neaplenkia. Ge
da tokiems
Viename traktieriuje 
vagiant buteli alaus; kaltinin
kas nubaustas 3 
kalėjimo. P. Traktieriuje su
gavo kita vagi, bet szis vagis 

vagies, 
s švara

Sziuliai, "*n

I
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jaunesni broli

Užpuolimas

? Vasario sz. m. priesz dvylikta
Iai uensteinu szeimy- 

isz turtingiausiu 
Vokietijoi. Dabar 
gy.vena palociuje 

kaip kokis k įminga iksztis.
Matyt isz jaunu dienu szni

pinedamas po senus griuvėsius 
užtiko tuos skarbus ir pats sau

nos, vienos 
szeimvnu v 

Krameris

valanda nakties pradėjo bels
tis in duris prie jo vadindami 
save policiantais, bet szeimy- 
ninkai nusistatė nežinomųjų 
svecziu neleisti ir lyg tik pa
sako neleisią, tuoj užpuolikai 
sviedė in grineziute
bomba, kuri sprogdama sužei
dė dvi moteri, jr sziaip visus 
baldus sudraskė. Isz iszgas- 
czio jaunoji moteriszke vien- 
marszkine, vieplaukine ir basa

rankine

blaivininkams, 
sugavo

mėnesiam

skyrėsi nuo pirmojo 
Tarnautojas B. pavogė 
anglies, ir nunesze savo moti
nai, kuri baisiai vargingai gy 
vena. Anglis reikalinga buvo 
del apszildymo mažo kambarė
lio. Kaltininkas gavo 3 irgi me 
nesiūs kalėjimo.

Gromatos isz Ameriko inmes- 
tos in szulini.

Kurszenai.

Sziuliu 
ji ant

■ ji ' “ ' " ■ j *** w j! m'
Lietuvoje prMnen&infti 

n^stoka.
Kauno apskrity už Vasario 

m. invyko szie atsitikimai: 4 
žmogžudystes,
bažnyczi u iszlauži mai, 
gyseziu ir 50 invairiu prasi
kaltimu. Aresztuota isz Viso 
88 prasikaltėliai, du prasikal
tėliu ta}H> suszaudyt i. Taipogi * 
invyko 4 dideli gaisrai. Primo 
sta 6 kūdikiai.

Suėmė bandyta.
Zapiszkio valscz.

Czia jau nuo keliu metu buvo 
garsus ir visiems baisus pleszi
kas Bernotą. Ne maža jis yra 
pridaręs žmonėms skriaudų. 
Buvo policijos jeszkomas, bet' 
ilgai jam sekos pasislėpti; bet- 
giatejo ir jam galas, 
kaimo policija užtiko
tvarto. Apsuptas policijos ne
norėjo pasiduoti, szaudo in po- 
licistus ir pasisakė, kad gyvas 
nepasiduos.. Gana ilgai polici
ja lauko pasiduodant, bet ne
sulaukus padege troba ir svi- 
lanti paszove. Isztraukus isz 
ugnies rasta kiszeniuje paslep 
ta revolveri, kuriuo mane gin
tis.
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Vasario 20 d. 
ežia p. Bartkeviczienes szuli- 
ny rasta apie 40 atplesztu laisz 
ku. Tardymas iszaiszkino, kad 
laiszkai, adresuoti 
paszta, siusti isz
Saryszy su tuo suimta paszto 
valdininko z pil. Gabrieniene. 
Kaip girdėti, ji prisipažino at- 

bet doleriu

Atkerszimmas

Dvariszkiu kaime, Ramyga
los v., Panevėžio apsk. buvo 
toks atsitikimas. — Pas ūki
ninką. Adoma Užkuraiti ilga 
laika gyveno ir dirbo stalius 
Jonas Jakaitis. Vasario 6 d. 
atvyko in ji jo brolis Vincas,

■H

■ i,,: f

in Luokės 
Amerikos. K

užlaikydamas laja slaptybių, o 
Ameriko dastojas turto, lauke 
tos progos nupirkimo seno pa- 
loeiaus idant pasiimti sau su- . , ...
rastus skarbus. ' lsz8zoko >’cr lan«n ir 8,uesu

/

sau su-

PO 8ZLIUBUI TURES PEK
LOS KIEK NORĖS.

Onuk, kodėl tu

nubėgo in kaimeli, kame šuke
le rėksmą. Užpuolikai prasi- 
szalino. Užpultasis viensede- 
lis szioj pusėj netoli lenku pa
sienio sargybiniu. PedsakasMotina: —

no nori teket už Antano ? Juk yra iki pat sienos pėdsako, kur 
jisai yra mandagus jaunikai
tis ir gana turtingas.
' Ona: — Kaipgi asz galiu ti
kėt už netikėlio kuris in nieką 
netiki. Juk jisai netiki ne in 
pekla.

Motina: — Gana szirdžiuk
ganit jau; jau jisai intikes in nūs jam

vaikszczioja sargybiniai, o isz 
kur pleszikai ir kas jie tikrai 
nežinoma, nors vsi tvirtina 
kad ne isz lietuviu puses ateje. 
Užpūtojo gyventojo turtas ži
nomas kitiems; tai kelios dc- 
szimtys doleriu,

atsiuntė isz Ameri-

nors

kuriuos su-

n n Iri n kndn. su tavim ansivesl kos.

ploszusi laiszkus,
neradusi.

Piktadarei užkupozant 
palicijos.

Kaunas. — Užpuolė polici-
ninka. Kovo 16 d.. vakaro ko
kio tai piktadariai užpuolė sar 
gybini policininką Nieku, ir 
smarkiai ji sumuszo atomo re
volveri. Bot tuojau atvyko nuo 
vados Virszininkas su polici-
n inkais ir pradėjo vytis pikta
darius. Prasidėjo tarp polici-
jos ir piktadarius szaudymas, riu 
bot policija dėjo pastangų ir 2 
piktadariu splaike. Sužeistu 
nebuvo. •

bot policija dojo pastangų ir

buvęs milicininkas. .Apie tai 
žinojo Jonas ir Juozas Užku- 
raieziai ir pasiryžo Jakaicziui 
atkerszyti. Mat szis, būdamas 
1920 m. Ramygaloj milicinin
ku, yra drauge su kitais niili- 
cininkais atemes isz Užkurai 
ežiu karo szautuya. Užkurai- 
cziai einc laužtis in Jažaicziu 
kambarį ir insilauže pradžioj 
pareikalavo isz 
pinigu.
bet to pasirodė maža ir 
raiciuai'^e mus'xH.,,.'

■t

ĮHi-

V. Jakaiczio 
Szis atidavęs 10 litu,

— gele 
žinemis replėmis. Sumusztojo 
gyvybe pavojuje.

• - f «113 m '

) inusžii., 
vienas pagaliu, kitas
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KAS GIRDĖT

turi pa-

Motynele, kada su

Gavėno pasibaigė. Užstojo 
linksmybe ant viso svieto isz 
prisikėlimo Vigszpaties Jėzaus. 
Linksminasi visi, bet yra ir to
kiu, kuriems Velykos neturi jo
kio ženklyvumo, nes prispaus
ti vargu, kanezioms gyvenimo, 
nerupi jiems kas bus rytoj, nes 
žino kad jpju varguosia niekas 
juos ncpalinkšmys
tvs neszti sunkia nasztn ant 
szio svieto.

Del mus linksma, del mus 
Alleluja, ba esame privalgiu, 
atsigeria ir gerai pasiredia, — 
esame sveiki, — niekas mums 
nestoknoje. Bet ar ant viso 
svieto žmonis turi teip gerai, 
kaip mes czionais ir ar visi 
teip linksmi ?

O ne! Ne visiems linksma.
Persikelkime in tolimus Ry

tus, in visa Europa. Dirstelėki
me ant tu vargingu naszleliu 
del kuriu kare iszverže vyrus ir 
nugrūdo ant mirties! Dirstel- 
kime ant tu likusiu vaikeliu be 
kąsnio duonos, kurie kas diena 
klausia: “
gryž musu tevelia T” O tėvelis 
jau senei po žemo!

Teip, mes pilni visko, o ir 
tai da noprisotyti, rūgo jame 
ant savo gyvenimo, o ka sakyt 
apie tuosius vargszus bunan- 
czius be pastoges ir kąsnelio 
duonos!

Mes czion sotus ir atsigeria, 
o Lietuvoje daugelis alksta ir 
geria aszaras! Ne vienas turite 
Lietuvoje tokias sieratas kurie 
vargeli vargsta, kuriuos priva
lote norints keleis dolereis su- 
szelpti, o mielaszirdingas dar
bas nepasiliks be užmokesties.

Mes czion turime rojų, viso 
pilni — pavalgia ir apsidengia, 
tai turime neužmirszti ir apie 
musu vargingus artymus.

Szimet Vclvkos
linksmos, — geri laikai (no
rints ne visur), bet kokis lai
kas bus atejnanti meta, tai 
Dievas žino! 
apie prięžo^i:

“Sziadien gerai 
būti szlektai.”

Visa musu viltis yra sveika
toje ir paezedumia. Jeigu Die
vas duoda sveikata prie paeze- 
dumo, tai yra didžiauses gink
las priesz varga. Sziadien bė
dos ir vargai po visa Europa, o 
atejnanti meta gali czionais 
teip būti. Ant svieto maiszosi 
kaip viralas puode. Europoje 
žmonis papratia
vargs ir sulauks 
linksmos auszreles, bet czio
nais, del papratusiu gyventi 
smagumuosia, 
mainai, buna labai sunkus gy
venimas.

Todėl, dirbkime ir czedinki- 
me, ir Dievo sveikatos praszy- 
kime; o katra Dievas ant svie
to leidžia, ta niekados neap
leidžia.

Isz priežasties sulaukia link
smu Velykų, vėliname visiems 
musu skaitytojams kanuoge- 
riausios sveikatos, laimes ir 
kad Dievas duotu sulaukti ki
tu Velykų laimingai.

Aplaikeme ka tik gromata 
isz Kauno kurioje korespon
dentas mums pranesza sekan- 
cziai:

4 4

Amerike

Neužmirszkime

Linksma Alleluja!
Visiems musu Skaitytojams linkime linksmu szvencziu 
Velykų. Lai Dievas visus užlaiko sveikatoje ir sergsti nuo 
visu nelaimiu if kad sulauktumem sveiki kitu' Velykų.

To viso vėlina isz szirdies 
REDAKOIJE “SAULES”

/

INVAIRUS LAIKO
ATSPĖJIMO BUDAI

T h,

% > ' ' “ ii 1* .. i! '

eaiSiwiSWe.i'fr»M*»e**

Dvi-deszimt keturiu valan
dų dienu, prasidedanti vidur
nakty yra visur priimta, kad 
praneszimas, kad ir laivai ta 
paežiu sistema pradės vartoti 
(;ju diena prasidėdavo vidur-

Padekavones nuo’.
' ''' K . . * . J *■ '

Musu Skaitytoju.
Y

Tok is tai sziandieninis padė
jimas musu republikineje Lie
tuvoje.

truputiPo Velykų žmonis 
daugiau laiko turi, nes pasiren
gimai ant szvencziu užima 

l'aigi
szvencziu 

daug laiko ir rupesties. 
turėdami sziek laiko, sujeszko- 
kite savo senas knygas ir pri- 
siunskite in fedyetc ant apda- 
rymo, po 
savo giminiu

tam iszsinnskite del 
i in Lietuva kur 

trokszta labai visokiu skaity
mu ir už ka jums bus labai dė
kingi.

žmonis irNe tik vargingi 
darbininkai turi savo visokius 
ergelius bet ir tnrezei. Paimki
me toki Fordą, fabrikanta au
tomobiliu kiek jisai turi erge
lio su aplaikytom gromfttoms, 
kuriu aplaiko kas diena isz vi
su szaliu svieto. Per mota ap
laiko jisai daugiau kaip milijo
ną visokiu gromatu. O jeigu 
jisai užsiimtu joju skaitymu ir 
atpleszinejimu, tai jam užimtu 
24 valandas kožna diena. Bot

diony) nustebina.
“Vienok, žemos laikas ir lai 

vu laikas yra tiktai du isz dau
gybos budu kokiuos žmones 
vartodavo, kad sužinojus laiko

svieto. Deszimts metu mergai
tes yra didžiausios paleistuves, 
o vaikai nesibijo peilio ir pade-1 bėgimą, ir invairus budai dar 
gimti kaimnocziu pastoges. Isz- ir dabar raudasi, sako buleti- 
augs isz juju arsziause gent-1 nas, .iszloistas Tautines Geo-

A11144} Al. IIIVUII 

ir dabar raudasi, sako bu lėti
nas,

karte vardan žrnogiszko šutve-1 grafijos Draugijos, AVashing- 
rimo.

Daktaru tyrinėjimai parodo, 
buk 80 procentas tuju nelai
mingu vaiku serga visokioms I liu 
bjaurioms ligoms; mažiausia taip, kad rodydavo keturiu va- 
25,000 vaiku slankioja po Uk- landų degimo laika. Vėliau jis 
rajina gyvendami kaipo lau- jas dengdavo plonu, baltu ra- 
kinei žvėrys. gu, kas apsaugojus nuo užgesi-

Soviatine valdže, kuri skel- Lmo, bet jis buvo labai toli už- 
be svietui, buk jieji duoda ap-J silikes su kitomis pasaulio da- 
globa apleistiems sieratukams, | Ii mis, ir jo laikrodis buvo labai 

sulyginus su kitais 
iszradimais priesz 900 motus.

tone.
“Alfredas Didysis turėjo 

vaszkines žvakes, dvylikos co- 
nugsztumo, pa ženk I in tas

bjauriausia meilioje, nes visai prastas, 
apie juos nesirųpina ir nenori 
duoti jokios paszialpos ir prie
glaudos. Tai tau komunizmas!

Amorikoniszkos moterėles ir 
mergaites kas metas igzduoda 
konia 150 milijonu doleriu ant 
plaukiniu tinkleliu, 145 milijo
nus ant kvepeneziu muilu, 63 
milijonus ant kitokiu kvepyk- 
lu, pauderiu, perfumu ir tt. ar
ba kone 750 milijonus doleriu

taji darba atlieka jojo sekreto- ant padabinimo savo veideliu 
rius ir pagialbipinkai. Kožna ir kunu. 
diena jisai duoda raparta isz 
tuju gromatu del savo perdeti- 
nio. z

Didesne dalis tuju gromatu 
yra praszymai darbo arba su- 
szelpimo. Maldaujentes groma- 
tas raszo vyrai, moteres ir mer
ginos; kupezei ir iszradejai, 
ženklyvi vyrai ir vjsoki artis
tai,
savo vargus,

Dideli Sapnorei jau apdaryti 
ir pradėjome iszsiuntinet vi
siems kurie juos užkalbino. 
Yra tai puikus sapnoriai, dru
eziai susinti ir apdaryti. Gali
te prisiunsti savo užkalbini
mus, o tuojaus iszsiunsime. 
Preke 1.50.

Priimkite ir nuo manes pa
dėka vonia už “Saules” laik- 
raszti kuris labai oralinksmina 
mano namus, nes visi jaja myli 
skaityti. Mylctau kad ir mano 
draugas jaja skaitytu, todėl 
užraszau jam laikraszli ant se- 
kanezio adreso, o 
jam patiks ir bus jusu skaity
toju ant toliau^.

P. S. Akron, Ohio.

redak-

No. 6672.

Gerbiama

Saules

____

•f

puiku kalendorių.
dystej atcjteje gero pasiseki
mo, laimes ir gyvuoti kanuoil- 
giausius motus, nes daug links
mu vakaru praleidineju skai
tydamas “Saule” su savo szei- 
myna. Szirdingai isztariu aeziu 
redystei už jos nenuilstanti 
darba kuri atnesza. 
vaisiu kurie skaito 
Lieku su guodonia

J. L. Worcester,

Vėlinu re- 1

naudinga 
“Saule.”

žinau kad '

“Saules”
fiije: — Sziuomi sveikinu nuo- 
szirdžei ir veliju “Saules 
leidėjams ir visai valdybai lai-

I !

Į No. 14673.
Mass.

VOX POPULI, VOX DEI!

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

Sziomis dienomis isze.jo isz
minga ir linksmu szvontu Ve-1 sl)nn^os naujos Dainos su gai-
lyku. Su
“Saules”
No. 4219 — J. V. Chicago, 111.

Aeziu tomistai už velinirnus 
ir vėlinamo jums to paties isz 
visos szirdies. — Redaktoris.

augszta 
skaitytojas.

pagarba domis ant piano.
“Ak Likie Sveika 
“ Myliu Lietuva.
“Pas Motinėle”
“Kutu Darželi”
Galima gauti pas leidėju 

A » •

) 1

9 )

5()c.
50c.
50c.
50c.

Gerbemieji:— Labai dėkin
gas esmių del rodysies 
les” 
“Saule

; (m.ll)
už teip įnikti laikraszli!_____

4 k Sau-

J. A. Žemaitis
315 S. West St. i

Shenandoah, Pa.

KELIAUK IN LIETUVA 
IR ISZ LIETUVOS, 

VISADA PER

G. IBARTASZIAUS
AGENTŪRA

S Jis parduoda Laivakortes ne tik 
j isz New Yorko ir Bostono, bet ir 
i isz visu kitu
Skaip tai isz Philadelphia, Montreal 
/Portland ir Halifax.
S Taipgi pasiunezia 
J pinigus in visas 
C szalis pigiau negu 
S kiti. Iszvažiuojan- 
< ežiams in Lietuva 
S ar kitur parūpina 
J Pasportus, padaro 
C Affidavitus ir at- 
Ssakancziai prircn- 
<gia in kelione. Parduoda vietiniu* 
S Money Orderius ir International 
/Travelers Czekius.
Vyra geri po visa pasauli. Kėliau- * 
> ninku* pasitinku ant stoeziu New ( 
c Yorko, suteikia nakvynes už pri- < 
S einama preke. Reikalauk laiva- ’ 
/kortos, paminėdamas isz kur ar j 
v in kur nori važiuoti. 1

^George J. Bartaszius
1 498 WASHINGTON, ST. ' 
>' NEW YORK, N. Y.

Amerikos Portu,

Tie Czckiai

f
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stos žinios ANT PARDAVIMO.
Ii
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Senoviniai Sauliniai Laik
rodžiai.

Pirmutini žmones, dar 
priesz istorijos atsiradima, in- 
smeigdavo lazda in žeme, 
apibrėždavo linija apie ja pa
ženklindami szeszelio kelione 
nuo saulėtekio iki sanleleidos. 
Kiti nuvydavo virve, kuria su- 
szlapine, sumnzgydavo lygiais 
tarpais. Ta virve uždegus, isz
lengvo ir reguliariai slenkanti 
ugnis rodo laiko bėgimą.

“Nors yra tokiu, kurie spė
ja, kad Japonai labai senini, 
neturėjo jokiu Įniko n t spė jimo 
budu, vienok kiti tvirtinu, knd 
Japonai ir Kinai vartojo be
veik toki pat dalyko, kaip ir 
vm’h, tiktai ju buvo panaszus 
in knata, kuris nedegdavo bet 
rūkdavo. Vienas toks senovi
nis knatas randasi Paryžiaus 
muzeiuj.

Net priesz

žmones,
0 ir

Szosziu ruimu
grižkeliu
Pa. Geras tvartas 

žmogus pripildo pėdas. Geras vanduo.

suraszv-

kuriamo telpa veliau- 
isz viso pasaulio, 

ypatingai isz Lietuvos, kurios 
teip ajszkei ir pilnai 
tos ir teip randu visokiu goru
skaitymu, ejliu, pasakaieziu ir 
t.t., kurioms 
naudingai savo protą. Kalen
dorius teipgi puikus ir smagus 
atmintis rody s tos pas isz ve riti
mo del lietuviszkos 

ilgai 
4 4
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namas prie 
arti Brandonville,

28 per 38 
60 vai

singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes

" TIK PATRINKU JUOMI '
kankina ukauthis atlikau

stskaudami M)na* 
muskulą 1 -.'’ chit neapsakomas

palengvirnmM p'iHr’ania tvirtai patrik

-• rcųtnatiiku wauirn j, ar užpuola neu*

rUi ir 
l 
nant «u

nes, .kurio 
kurie tik skaito

visnome- 
neužmirsziu

Parsiduos pi
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F.

O. Iroj. S. V. Pat Biure.

Smile” ir jos (t. f.)

Rynykewicz 
Advokatą, 

Shenandoah, Pa.
EXTRA! GERIAUSIS KU KU LAIKRODIS RINKOJE!

<r tuojau* pajiau^iama maloniai de
ginanti lilumn bctUkltidliant po tknu- 
(Lirną vicirj, kuri nuteikia malonų <na* 
gumų ! Vis ikai n^ri rt.kalo kaek ntl« 
turmt po ranka tokių tikrų j ugaiuų.

Pain - £*pelleri$ tikrai pagvlbfa Jr
Jum a, kaip jieri new <ka I

tnety. Visuomet laikykite Jo bonkų 
p n ra n k I o j e v i e to j e.

85c. ir 70c už tjonkų apttekoM
F. AD. RICHTER & CO. 2 

104-114 So. 4tb St., Brooklyn, N.Y. J

< nii*»tn tūkstančiam žmonių per daugelį

Jeigu jus norite nusipirkti gera 
Ku-Ku Laikrodi, na tai nusipirkite 
szita laikrodi o busite pilnai užganė
dinti. Szitas tikrasis Ku-Ku Laikro
dis importuotas isz Europos, pada
rytas isz tvirto riėszut-medžio, puikoi 
iszpiaustytas, su raudon-medžio pri- 
dezekais, nosiniai ir juod-medžio 
ranka padaryti invairus artistiszki 
iszmarginimai, puikus viduriai, baltos 
szlapio kaulo rodykles ir numeral, 
musza pusvalandžius kukavimu, labai 
gerai laiko laika ir gali laikyti visam 
amžiui. Aukszczio 17 coliu o 13 coliu 
ploczio. Niekur jus negausite tokio 
puikaus laikrodžio už tokia žema 
preke. Vertas mažiausiai $20.0Q, bet 
musu numažinta preke yra tik $13.95 
todėl prisiuskite mums tik $2 kaipo 
depozitą o likusius užmokėsite kada 
laikrodis bus pristatytas in jusu na
mus. Užganėdinimas gvarantuojamas 
arba pinigai gražinami.
PASTABA: Jeigu jus gausite ku-ku 
laikrodi kur nors kitur už pigesne

CUNARD
kurie apraszinejo Fordui 

tikėdami aplai- 
kyt nuo jojo suszelpima.

Jeigu Fordas iszklausytu vi
su praszymus, tai kožna meta 
iszdalintn apie szeszis szimtus 
milijonu doleriu.

Szimtai moterių meldže For
do idant suszelptu 
galėtu užmokėti savo skolas 
apie kurias vyrai nieko nežino. 
Mokiniai ir merginos praszo 
idant jiems padovanotu auto
mobilius, o laikais ir fortepijo
nus. Daugiause isz tu ubagisz- 
ku gromatu atejna isz New 
Yorko, Chicago ir kitu miestu. 
Bet atejna gromatos isz Japo
nijos, Kinu, Persijos ir sovieti
nes Rosijos. Isz Indijos neap- 
laike da ne vienos.

AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra,pasibaigrus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės* 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione. Nėra reikalo lauktie tiems 
kurie turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laiwu Aquitania, 
Bercngaria ir Mauretania. Grei- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Del informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prio musu ofiso.
CUNARD LINE, j 
Ž5 Broadway, * 
New Yort.

r.

ir“Net priesz 3800 metus 
n ir m a Kristaus, žvaigždes Ry
tinėse padare astronomus isz 
tu. kurie buvo padėjo, su ju pa
gelba, laika spėti. Niekas neži
no kada jie pirmiausiai pas
kirsto laika in dvideszimt ke
turias valandas, nuo saules iki 
saulei, ir kada valandos buvo 
paskirstytos in minutes.

1

rytoj galy

vargti, per- 
užtekant

tai užėjus per-

Kaune daugybe 
randasi be jokio 
bet vasara gal bedarbe susi- 
rnažys, bet sziadien darbu jo
kiu nesiranda ir vargas terp 
žmonių didelis. Terp Lenku ir 
Lietuviu užėjo czionaįs di
džiauses nesutikimas ir neapy
kanta vieni priesz kitus. Baž- 
nycziosia konia kožna Nedel- 
dieni atsitaiko musztynes ir 
visokį prasivardžiavimai isz 
priežasties uždraudimo Len
kiszkai kalbėti pamokslus ir 
žmonim
žodžiu tikejimiszkos Ii uosy bes 
visai nesiranda ir uždraudže 
žmonim melstis kaip moka ir 
kaip paprato. Valdže labai ap- 
sileidus, virszininkai ima ky- 
szius kur tik suvuodžia doleru- 
ka, pribuvusius isz Ameriko 
spaudže visokeis budais, ba ži
no, -Ameriko su tusz-
czium kiszoniu nepribuvo. ”

žmonių 
užsiėmimo,

melstis Lenkiszkai,
4 •

-Amerigo su tusz-

*

jeises kad 
savo

Laikrasztis “Prawda” kuris 
iszejna Moskvoje, 
nauja nelaime, apie kuria bol- 
szevikiszka valdže pradėjo gi
liai apsvarstinet. Taigi, ant 
Ukrajinos užregistravota 58 
tukstanezei vaiku, kurie turi 
nuo szesziu lyg keturiolika me
tu, neturėdami jokios prieglau
dos ne pastoges. Tie jei vaikai 
slankinėja po kaimus ir mies
telius, melsdami trupinėlio 
duonos arba vage kas tik pa
puola in nagus. Kone nuogi, vi
sados alkani ir be pastoges, tie- 
jei vaikai perstato graudinga 
paveiksią bado ir apleidimo.

Geraduszei kaimuoezei tuju 
vargszu nepriima po savo pa
stoges, nes yra baisei užkrėsti 
visokioms ligoms, uteliųoti ir 
szaszuoti. Nakvoję tiejeii varg- 
szai tvartuoeia terp gyvuliu.

Moraliszkumas ir dorybe tu
ju apleistu sutvėrimu prime
na daugiau in liucipieriaus ka
ralyste, ne kaip tebyrius lai
kus dvideszimto szimtmeczio 
bolszevikiszkos valdžios.

Niekas tuju apleistųjų varg
szu nemokino, negirdėję jieji 
apie žmogiszka geradejyste, 
paguodojimo laisves tiesu, ne
žino kas tai poterei, o didesne 
dalis juju nežino ar yra Die
vas ir del ko yra cerkves,

Vietoje dorybes, tai tie jei 
maži uteliuoti sutvėrimai, susi
pažino su visokiais prasižengi
mais koki sziadien randasi ant

raszo apie

su dau-

žmogus 
Knyga

< < Skandint ojas”.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
AH-

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,
gybe nauju ' paveikslu, 
iszaiszkinn visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais andeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

♦*«••••.................. IJH-
FF D. Lioczkauskas Co. 

Mahanoy City, Pa,

kuris yra

*

SZVENCZiAUSIOSGYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su priaiuntlmu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAU3KAS-CO 
MAHANOV CITY PA

Puiki knygele

Valgiu Gaminimas

Laiko

Nekurie Malajai net ir szian 
dien dar tebevartoja keista lai 
ko spėjimui būda,
madoje Rytuose beveik 5000 
metai. Jis vadinamas vandeni
niu laikrodžiu, ir yra apvalus 
bliudelis su skyluke dugne. Ka 
da tas bliudelis indedamas in 
vandeni, jis iszlengvo prisipil
do ir skėsta, ir tas visuomet at
sitinka vienodame laiko perio
de.

“Egiptiecziai gilioje senove 
je taipgi turėjo vandenini laik 
rodi. Viename Anglijos muze- 
jųje randasi vienas ant kurio 
užraszytas Aleksandro Didžio
jo vardas.

preke, tai atminkite kad. jis nebus tokis geras kaip kad czionai jumis 
pasiūloma. Siuskite užsakytna dabar kol preke yra teip žema.

PRACTICAL SALES COMPANY,
Adresas:

1219 North Irving Ave.

Po sunkaus
dienosi

darbo $

Dept. 62.

flUM M<AM

Chicago, Ill.

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuv eis

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA RAIŠIAI
NUKANKYT1 IR SUSTYRE.

Ne bandyk Juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuomi dar dau- 
Patikek daugeliui tukstanozlul tautloozlu irglaus juos nukankysl.

darbo draugu, kad
MESZKOS BALSAMAS

(BEAR BALSAM)

sutelkė Jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada Jausiesi visai 
nauju žmogumi.

Praszalink anstyrlm*

& ■ « ■S

r
h

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais

Smiltinis Laikrodis Tebevar
tojamas.

Niekas nežinoH smiltinio

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekorlu 
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. UŽ pasiuntimą, mes tuojau* * 
iszslusim buteliuką Dalsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SU.Shenandoah, Pa,

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA"
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Ssei- 
minios, moteree ir vaikai gauna 
specials patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

W Broadway, Mew T«fk.|
arba pas vietinius agentus. I

su law —»1 —wUMBsbw

•4

4

'■ Hk;

andeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . . 81.50

W. D. BOCZKOWSKLCO.
MAHANOY CITY. PA.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS" 

Viaoe reikalingo* maldo*, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstah 
■kūrinai* apdarais, auksuoti krasatAI. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

W. D. boczkauskas-co. 
MAHANOV CITY. PA.

CHAS. ,S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atiiksip. Ra^avoju namus 
ir koloktavojū randas. Insziuriniu 
namus ir forniezius, automobilius t.t.

,Ka»MA'GAtdwi*jMi.ir Markot St. y 
■’ Mahan^y City, PaS

Puikiai apdaryta minksstai*

laikrodžio senumo. Jam pra
džia galėjo duoti vandeninis 
laikrodis, ir beabejo prasidėjo 
vienoje isz pustymu szaliu — 
Egipte ar Babilionijoj — kur 
buvo vandens stoka. Negalima 
sakyti įsz ko jie buvo daryti, 
bet buvo parodomi ant Greku 
skulptūros dar priesz kriksz- 
cziohiu laikus.

“Laikrodis nesziojamas ant 
rankos yra skaitomas kaipo 
moderniszkas iszradimas, bet
pirmutinį nesziojo Apglijos 
karaliene Elzbieta. M

— F.L.I.S.

• Insziuriniu

'Mahan^y City, JPaJ
■*1'
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12?= KAS NORI RŪKYTAI 
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puiku tabaka, tas tegul
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK 00, 
57 DEY ST.

j

NEW YORK.
i' ■: ' *' ' " *' L;
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Salutaras Witters
—..... .1

Yra tai geriausia gyduole del Visokiu Negerumu
su Pilvo Netvarkumo:

PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,-------------------, ATSIRAUGĖJIMAI,
NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 

GALVOS SKAUDĖJIMAI, NERVISZKUMAS,
NUSILPIMAS, IR T. T.

Darytas isz iszrįnktuju geriausiu naudingiausiu vaistu 
szaunai medikaliszko vertes. <*’ _
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-

• : J . > a « • a <• •* •

szaunai medikaliszko vertes.
.i„ - «■ ■■ p

Jis yra labai veiklus ir

mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tešlai iszmus.

I < * k >i i'lr .■ «• M » ■ ' ii « ' I* r ”■ i' l» ■ ' U ĮJ#1

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

SV*' KAZUNO
■ • GUMBO-KURA 

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai 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 Aptiekoje.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pnkelije po 35c. ir 7Se., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS,
SOUTH JARDIN -SIMEET 

SHENANDOAH, ^r‘. / ‘;
38
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IR BUS KŪDIKĖLIO 
VEDAMI.

Mikolas Gražutis, socialistas, 
stropiai darbavosi priesz Dieva 
bei tikėjimą. Jo neapykanta 

žiauri. Jo patibuvo drąsi ir : 
priesz isztekesiant buvo isze- 
jns mokslus Kauno gimnazijoj.

Mikolas atkeliavo Chicagon 
eidamas keturioliktus metus. 
Esant jam kėlia ta inętu sziame 
kraszte, netik ka nerūpėjo jam 
tėvu szalis, bet užmirszo ir jau
nas dienas. Dabar patekės in 
miesto vyresnybe, praszalino 
isz mineziu maža ji Mikoliuka, 
kuris ganė tėvelio aveles, tar 
navo klebonui prie 
atlaidų dienose laike 
mingn procesijų 
dabrinius varpeliu 
vo seniai užmirszes. Vaiko ran
ka iszkele kryčiu su džiaugs
mu, vyro ranka su neapykan

Misziu ir 
iszkil- 

skambino si- 
viska bu-

J

ta l 
iszkele puikybes raudona ve-1 
liava. Isztikus kalbai apie ku
nigus, tuoj užsidegdavo piktu 
mu, iszmetinedamas jiems ne 
butus daiktus. Bažnyczios bok- 
sztai durte dure jam akysna. 
bet grieždamas dantimis, siau
tė kersztu. Iszgirdes skambant 
“Angelas Dievo” 
baisiais žodžiais priesz Kristų. 
O Gražutiene to paties ūpo bu
vo. Paėjo isz prasto gimimo, 
bet buvo prasilavinus invai- 
riais mokslais: soeialogija, sve
timomis kalbomis bei klaidin
ga sziolaikine etika. Buvo, ži
noma karszta vyro pasekėja.

Dcszimts metu praslinkus, 
Gražucziai susilaukė dukrele, 
tokia szvaria, taip gražia, taip 
malonia, kad tėvas žiūrėdamas 
in ja isznetycziu pratarė:

“Miela tu dukrele! Tikras tu 
angelukas! Brangi tu Dievo do
vana !”

Motinos akys mirgėjo asza- 
romis isz meiles bei džiaugsmo. 

” tarė 
nes tas vardas pilnai > >

plūsdavo

* 4

I 1 — atsake mo-

Vadinsime ja Rože, 
levas; “ 
jai pritinka.

“Gerai sakai
tina.. Ir paėmus mažytes ran
keles meilingai žiūrėdama in 
kūdikėli, karsztai pabueziavo.

Rožiuke augo kai]) darže ge-
Lszrode tokia silpnute.

vėjeliui papiltus, nu
linktu ir lūžtu;
privalo lengvai palytėti, kuria 
saules skaistus 
lat turi szviesti;
iszmintinga, kurios malonia bei 
skaisezia iszvaizda 
nei aszaros 
tai meilus 
dasi ant 
net ir miege.

Mažyte, lyg paukszcziukas 
savo lizdelio neapleisdamas, 
žaidė szale matuszes tai kaspi
nėliais, tai popierelemis, tai 
spalvotomis golems, vis links
ma, vis maloni tartum dangaus 
angelukas. Nusibodus žaisti, 
Rožiuke užsilipdavo motinai 
ant keliu, ir apsikabinus apie 
kakla, prisiglaudus liūliuoda
vo saldžiu balseliu. Matusze 
tašyk prispauzdavo prie szir- 
dies, manydama:

Ak, paukszcziuk, kokia tu 
lengvute.”

Mamyte, pasakai” praszy- 
davo kūdikėlis. “ 
kini man pasakojo apie Gražia 
Elena ir apie Patogia Magelo- 
na. ’ ’

Motina, kuri laikydavo sziu 
pasakų doris^ka prasme 
juokus,
“Balta Gulbe 
skiepyti mergaitei 
szioŽ pasakos prasme.

Tėvas taiposgi, parojęs isz 
susirinkimu, atsisėsdavo ir pa
sivadinės Rožiuke, meilingai 
jodindavo ja ant keliu, pasako
damas apie vargus ir nelaimes 
kurios jam isztiko, kuomet no
rėjo pergalėti ju prieszus, Ka
talikus.

Viena vakara Gražutis parė
jo isz rinkimu susziles, visas 
prakaitu apsiliejes, keikdamas 
Katalikus ir iszrasdamas viso- į
kius užmanymus, idant Katali
ku vardas vįsiszkai pražūtu isz 
miesto.

lele.
tartum

A l
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sergantį žmones,
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KREIPKITTCS PRIE DR. HODGL 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS,

BALTE DVI KN JI
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skambant, girdžiu giedant ne- 
iszpasakytai malonias giesme
les; jam tylint, nieko negirdėt.

i 1 - ' 1 ' . 1 • 'A l J' _
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žonge vidun. Isznyko nuo vei
do visas nemalonumas, kuomet 
pamate gulinezia lovukeje mer
gaite, kurios balta užklote at- 
simusze taip szviesiai nuo mė
lynu sienų, kad rodos dauginu 
apszviete kambarį, 
gauezioji lempute, 
padėta ant stalo.

“ r£otuli! Žiūrėk koks gra
žus pauksztelis! ”

Tėvas dirstelėjo.
“Tai no pauksztelis, 

te; tai angelukas.“
Rožiukcs akytes 

žingeidumu. Pradėjo klausinė
ti tėvelio apie ta “

Nekantriai stengėsi tė
vas atsakyti in jos klausymus. 
Jo mintys nubėgo in 
dienas; tenai joszkodamas ne
kaltai mergaitei atsakymu.

Bet szis rūpestis, prilyginus 
kitam, buvo visiszkai silpnas.

Rožiuke susirgo, o tėvai ma
nydami liga urnai pereisianti, 

i patys jos reikalais apsirūpino. 
Bet toliau blogiau; 
suvis sumenko. Skruoatukai 
pabalo, rankeles drebėjo, kū
nelis susilpo. Tėvai, pasiėmė 
Rožiuke, iszvažiavo in Ameri
kos pietus.

Žaizdama miszke, tarp geliu 
ant tyro oro, akys, vėl pražibe- 
jo ypat ingai kada kokia tai no- 
aiszki muzika pertrauke lauku 
tyluma. Buvo tai varpelis. Gra
žutis susiraukė.

“Teveli, teveli, klausyk! Tai 
gražu! Net paukszcziukai klau
so. ’ ’

Ir levas, lyg paukszcziai, 
klausė to ramaus, raminanezio 
balso, kuris taip pralinksmino 
mažyte.

Gražucziu namelis 
netoli koplyczeles. 
kės kambariu buvo 
boksztai su kryžiumi.

Motina žiūrėdama per Įauga 
garsiai atsiduso, ir isztare su 
panieka:

“Ta ha žny ežia...
žius! “

Bet akys traukte trauke baž- 
nyežios deszinen pusėn, kur 
baili paminklai akmens buvo 
paeiliui sustatyti ant kapirfiu.

akyse pasirodė lyg aveles 
susirinkusios 
piemeni.

Man gražu
4 i

negu de-1
kuri buvo

mazv-

užplėštojo

szteli.

tėvas

Jos

gražu puuk-

jaunas

mergaite

stovėjo
Isz Božiu-

matvti

tas k ry

in barius apie

i

Karaliene moteriszku

‘V

butlegeriu.
Mare Hali, 26 moteliu, kuria 

kaipo 
butle-

visi praminė Detroite 
“karaliene m o t e r i s z k u 
geriu” likos aresztavota 
Ecorse, 
gos szlcbes; kitaip nebotu jaja 
palicije suemia. iMare bego nuo 
palicijanto, bet szlebe buvo per

likos
o tai isz priežasties ii-

ilga ir negalėjo toli bėgti per 
ka likos suimta ir pastatyta po 
1000 doleriu kaucijos. 
Mariute sako, jog 
pradės szmuglerysta 

, taiszaine 
kelnes.

Dabar 
kada vela 

su mun- 
nesžios vvriszkas

mima Kūdikėlio, kurs vadina
si Jėzus.

‘’‘Toki kūdikėli mylecziau, 
jei tiktai Ji pažineziau, 
re Bočiuke;
valandas, svajojo apie 
szventas ypatas, daugiausiai 
apie Betlejaus Kūdikėli.

“Kodėl skamba dienoje tris 
kartus. ” —

“Kad mums primintu V. Jė
zaus užgimimą.”

Už tai Rožiuke dar daugiau 
mylėti koplyczeles 

va rpel i. N esi sk 11 nde 
kad pailsus, 
laike neinstenge pasėdėti ir tu
rėjo atsigulti. Tėvas iszmane.

vakare 
isz vyro iszblj’sz-

" iszta- 
ir per ilgas ligos 

svajojo apie tas 
y pa t a s,

užklausė senukes.

iszmoko
isznaujo

vienok trumpame

Ar isztikruju užskambins Ne
dėliojo?“

“Tikrai, vaikeli.”
“Mamyte, ka jie sako?
“Nežinau, miela.”
“Teveli, tu man pasakyk; tu 

žinai ka jie gieda 
Bočiuke.

“Tai)), mano brangi, žinau. 
Bot turi užmigti. Asz pagiedo
siu, bet tu užmigk.”

Žemu, drebaneziu balsu, pra
dėjo:

“O fili i, et filiae, Rex coeles- 
tis, Box gloriae, A mortuis sur- 
roxit hodie. Alleluia.”

“Gražu, malonu, teveli! 
szuko linksmai kūdikėlis.1 
t ra karta, teveli.

i y — prasze

! ’ ’
A 4

su-
An-

TARADAIKA

/ jh 
HNS,

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

t

MAHANOY CITY bus kožiiA UtiumlnU
30 E. Centre St. ant antro Hero.

Ofiso valandos t 9 ryto tkl 9 vakare.
RODĄ SUETIKIA DYKAI.

rūteles su

f

Ir mes sveikiname visus musu sakalėlius ir 
.szioms linksmoms Velykoms, o kad negalėjome skyriai linkė
ti todėl susitarė in viena unije, 
tarėm kartu linkėti jums geros sveikatos, geru 
myniszko sutikimo,

Turėdami priesz Velykas daug darbo ir marginima mar 
gneziu esame po szimts pypkių labai užimtais, o ežia szirdeles 
reike ir skystimėlio sziokio tokio iszsivirt, nes toji kvaila pra- 
picije sufiksino mus visus.

Todėl linksmykites kiek kas gali, bet padoriai ir malszei be 
skaldinimu pakausziu, o jeigu jau negalite be to apsiejt, tai 
muszkitc kiauszinius teip kaip tėvy nėje darėte, o busit e užga-

nes kur vienybe ten galybe, nu- 
uždarbiu, szei- 

meilos ir ilgo pagyvenimo ant szio svieto.

Į.

>

t ra karta, teveli. ”
Ji užmigo, bet rūpestis ne

davė tėvams užmigti. Ju min
tis nuskrido atgal in jaunas 
dienas. Iszvydo kokia linksmy
be apturėjo, 
szvente Velykų szvonte. Ma- 

bažnyczia, gėlėmis 
račiai iszpuoszta, mate alto-

, kuriame tikėjo Ijsant 
Vieszpaties Jėzaus Kuna ir 
Dievyste, kur žvakių daugybe 
apszviete visa aplinkybe, ma
te kaip jie patys seke procesi
ja, ir giedojo linksma 
luia,” 
ežius per Miszias szventas ir 
artinaneziuosius prie Dievo 
Stalo. Viską mate tartum tevy^ 
neje. Suvis nepanaszu ju da
bartiniam padėjimui, netik ka 
jiems vieniems, bet taipgi ju 
dukrytei. Be jokio tikėjimo, 
remdami socializmą, reikalau
dami reformos, ir...

“Ka darytume, jeigu numir
tu?” motina aimanavo.

“Turiu iszeiti laukan, skaus
mas galva man skaldo, 
kolos vyras iszejo.

Ausztant motina atsistojo, ir 
paszaukus senuke, liepe dabo
ti mergaite pakol nesugrysz.

Saulei užtekėjus, jos spindu
liai mirgėjo ant balto Božiukes 
veido ir pažadino ja.

“Gražios Velykos,” isztare, 
ir szypsojosi isz džiaugsmo, 
niatvdaina 
spirų 1 ui i us sp indanezius 
kambario langus.

Motina skubiai žengo koply- 
czios linkui, 
siekus vartus, 
neaiszku baisa isz vidaus; inejo 
drebėdama. Buvo ten jos vyras. 
Tylėdami viens kitam žiurėjo 
in akis; ant galo vyras prabilo:
“Grįžkime in sena tikėjimą.” 
Inejo in bažnyczia ir atsi

klaupė. Motina pradėjo tyliai 
raudoti. Varpelio szvelnus gar
sas skrido po visu apiolinke. 
Negalėjo melstis, bet szirdimis 
linksmybes pilnomis, klauso to

kada tėvynėje

te erdve 
g 
riu

“Alle-
mate žmones klupojan-

> > Atsi-

isztare

nadytais, sveiki ir nereikes stenėti ant rytojaus.
To viso jum vėlina 

Dede Taradaika su 
Kurna Baltruviene.

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkau savo pusseseres 

Marijonos Knbiliutes po vyru 
pavarde Rauda. Malonėkit at- 
siszaukt arba kas apie ja žino 
meldžiu praneszt.

Petras Aloszis
260 The Brooklands 

Goodyear Heights, 
Akron, Ohio:

DAKTARAS H0DQEN8
rhiladellphla SpecUUftM 

Ui*l*eneja*l« Ir Chronliąkl UfB 
Eikite ten kur e*at* tikri kad ga»* 

alte tvirta rodą Ir atsakanti mediko* 
llszka <ydlma, per daktaro kurio turi 
daui metu pasekmingo praktikavimu 
Gydimą ka aplalkote nuo maaoa rn* 
Ovarantuotaa.

Jalou esate silpni, nervinki ar 11* 
ouotl, nedarykite to* klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite paa mano ir *aa« 
laptlngal paelkalbealma. Laukti pa 
pavojinga.

Vldnrln netvarkos, aptrauktai 
tuvis, eiklntimas Ir eunkamae pa val« 
giul, tasai, *val<nIUų *Upanmas tab* 
die*, Ir viso* viduriu nstvarkoa graft* 
tai palenffvlntl

Odo* ligos, Issberimai, papaakkoa.

DIDELE PROGA.
Del Vyru Nusilpnejusiu ant 

Lytiszku Organu.
Nufillpneje ant lytiszku organu vyrai

visados per vartojlma gyduolių Novo. Priduoda per mano gydimą, 
galima pasakyti, eudauna "" * *

AN UKUpilVJV IU4L 1JII0LAU VF* £><*>*< v j A ------------ — - , » - — ~

kaip tai nervu, paliks iszgydytl ant dedervine* Ir kito* odos ilgo* crottM

* !*i|W
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Silpni vyrai ar pajėgos ju*u Jeuni*- 
tęs Jus apleidžia? Ar Mate nuvaro ii 

•tokas Jum* drūtumo, mftft-
Tai yra;
gyduole, kurion iszgyde Jau tukstan-

gomls. Jei esate sergantis ant lytlezku ._^?* ^***
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyrlszkumo, 
kad esate nusllpnejuslam padėjime, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai. užkietėjimai viduriu, ncvirlnhnal 
skilvio, inkstu liga arba k?os ligos 
pūsles, nemielus Hapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro uokurie, palik- 
slet iszgydyti per vartojhna gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos In trumph laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir Jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padarot Iszsiunshne jums 
dykai kompkitiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite pilims savo adrosa ir 50c stem- 
pomls arba sidabru del apmokėjimo 
kusztu už pcrsluiRimą.
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet komplotiszkas kursas isz- 
gydynaul, užtektinai ant 15 dienu, labai 
tankel yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szykite mumis tuoj ir nelaukite, telpgl 
praneszkitc kokiam laikrasztlje skai
tote szl apgarsinimą o mes iszsiuslmo 
Jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,

ežius vyru serganczlu lytiszkomls 11- ■IlP’a.IT

ienkllno, Joigu t«lp tai matykite ma* 
u*.

Ramatiama* riaokluoM >*d*J1m— 
m, talppgl iBztlne Ir sitrri guteaktemi 
pasiduoda per mano gydimo.

Ar esat* n*rruotl Ir Uote a«o4*M 
silpni Ir nuvargo, poilse 1m ryte, H 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant To
gos, silpno* atminti**, aarmatlyrL 
greitai pallstat, pikti, lasbUaskuala lt 
iszberlmal ant valdo, pallaoa, nnvato* 
skausmas peczuos*. skausme* kak
luose, skausmas gerklei*, stoka* al
ergijos. Todėl nelaukit*.

Pasekmingai gydiiu katare. **OMb 
dusuli, uilma* galvoj*, trumpo <ir4>- 
Jimo, isztlnima gerkle* (gotu*.) krau
jo, odo* ir specials* liga* pilvo, ink*- 
tu, kepenų, pūsle*, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite onslte rodą dykai. Fe ta** 
Iszslszkinsiu koki* skirtumas, g*r*a- 
nls Ir daug pagelbantls yra mano syu- 
sabaa gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir d va* is zk uju. Tl* gydi
mai patvirtinti Ir rokomendavoti par 
garsingiausių* Kuropo* ir Amerika* 
Specialistus:

TAMAQUA Daktare* Hodgen* buna 
kožna Sereda Ir Jo ofise* tanai* yra po 
No. 44 BROAD ST. CZ _ " _

Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y nuo 9 ryte iki 8 vakara

iPaieszkau savo dvieju pus- 
seseru Onos ir Mares; Ona ap- 
sivedus su Antanu Kavaliaus
ku, po tėvais ju pravarde En- 

?s, pirmiau gyveno 
paskiau persikėle 

dabar nežinau kur 
jos. Paeinanczios isz Szukliu 
kaimo, Naumiesczio par. Taip
gi paieszkau .Juozą Mikulcki 
isz Nevadolos kaimo, ir Juozą 
Mariiszuuu*isz Vartų Kaimo. 
Jeigu kas apie szias ypatas ži
no, meldžiu praneszt.

Joseph Petrik
625 Main Ave.

Passaic, N. J.

drukaieziute 
Now York, 
in .Boston,

. Rynazom. ut-

ii

f

!lif

szviesus saulutes 
l>er“ Didžiojo Ket vergo 

pati suprato 
kusio bei paniurusio .veido, kad 
visa viltis pranyko.

Sekanti ryta varpelio nebu
vo girdėti. Mergaite ta paste
bėjo.

Mamvte I♦
tarė.

“Ka mažyte 
tina,

‘ ‘ Kur 
varpelio.

Motina pažiurėjo 
akimis davė 
botu.

“Dėlto, vaikeli, kad Didžioji 
Petnyczia,”

Kas tas?” Bočiuke nusiste
bėjus užklausė.

“Varpelis neskamba szitas 
dvi dienas, nes Jėzus yra nu
miręs. ”

Jėzus numiręs!” gailestin
gai suszuko Bočiuke;
ros? Kas Ji nužudė?”

Jis ve! prisikels, vėl gy
vens,”
“Velykų Nedelioj kelsis isz nu
mirusiu.”

“Ar teisybe? Tikra tiesa te
veli?”

“Taip, taip! Sziu dienu lai
ke varpeliai iszkeliauja Byman

f

4 4

kurios žmones ^Hite.

spindulei nuo- 
tokia patogi.

nei juokai 
nepaženklina, tik- 

szy pso j i ma s is ra n - 
jos veido visuomet,

tai popierelemis,

Aukle tan-

v u z 
pradėjo pasaka apie 

f > norėdama in
do r isz k a

iiM

A » > J

menesis praslinko.

4 i

silpnu balsu isz-

paklausė mo- 
stovėdama szalia lovos.

varpelis ?
> i

i

Negirdžiu

in tęva; 
ženklą, kad kal-

Buvo beveik pa 
kada iszgirdo

SKAITYKITE SAULE Ofiso* valandos

I

I

atsake tėvas.
l i

t i

n Numi-

nebuvo

prabilo mer- 
Man gražus tie namai 

su varpu.“
Bočiuke daug persimainė ta 

vakara. Miege szypsojosi, vei
deliai buvo toki gražus, kad 
motina tuo paežiu laiku pame
tus visa vilti, ir tuo paežiu lai
ku vėl visa vilti atrado.

Per kiek laiko gerai valgė, 
linksmai žaidė, juokėsi, iszbeg- 
davo in laukus geliu jeszkoda- 
ma. Taip
Viltis apszviete visu akis. Bet 
viena diena sztai Bočiuke pri
siglaudus prie motinos skun
džiasi :

Mamyte asz jaueziuosiu
taip pavargus.... ’ ’

Tėvai tik tada suprato kad 
mirties tamsus szeszelis seko 
ju pėdas ir ant galo pasivijo. 
Tas trumpas menesio laikas, 
kuriame rūpestis lyg debesis, 
kuris aptomia pasauli, nuslin
ko, iszrode tik akimirka. Dabar 
kitas debesis, didesnis, apteme 
ju gyvenimą.

Božiukes daugiau
matyti laukuose. Tėvas pasodi
no ja prie lango isz kur ji ma
tydavo peteliszkes tupinezias 
ant saldžiai kvepianeziu geliu, 
ir kaip saules spinduliai atsi- 
musze in upelio cziurkszlenan- 
czias Vilneles, girdėdavo kaip 
paukszcziukai iszpasakodavo 
vieni kitiems savo bedas, o 
priek tam dar girdėdavo kaip 
tris kartus dienos laike, skam
bus varpelis atsiliepdavo toje 
ramioje apielinkeje.

Tėvai, dabodami mažyte, pa-

< i

spareziai suszuko tėvas.

mažam laivelyje. Bet visuomet 
sugryžta Velykų Nedelioj.”

At- 4 <1 i ■ c .z 4 • r-. ^> > >

i i rp- - 
varpelis 
bins.”

“O tai bus malonu!”
Motina viena ranka pakele

Ar tai isztikro?
Tikrai sugryž. Velykų ryte 

isznaujo užskam-

malonaus gaudimo.
Koplytėlėje buvo langas, 

ant kurio buvo nudažytas 
“Prisikėlimo” paveikslas. Vy
ras iszvydes ta paveiksiu, susi
graudino ir atkreipė paezios 
atyda in ji. Mate naujai prisi
kėlusi Iszganytoja. Velykų 
saulėtekio spinduliais 
siaubta, artinanti juos pasvei
kinti.

Drebėdami priėjo prie balto 
gražaus altoriaus: pasirodė 
jiems vėl esant ju gimįyneje, 
vėl esant vaikais.

Žmones pradėjo rinktis. Ku
nigas iszejes isz Zakristijos at
sisėdo klausykloje, ir pradėjo 
klausyti iszpažinties.

ap-

i

Iszriszimas pakele ju apsun
kintas dusziąs in tikra tikėjimo
szviesa, o Komunija uždęge ju
szirdyse nauja meile. Parėjo

* ‘ ■ 1 i * iv ii:’U m ” . . \ ' ‘į !• įJL L i

namon turedalmi szirdyse Dq-
mergaites galvukc, pataisė pa- Vana, kurios verte tie supranta,

HIM1NER

M

“Ball-Band” 
kaus darbo.

Padirbti del Angliakasių
Prailginti puspadžiai ant “
BolCs) kasyklų darbininkų čeverykų yra didelis 

apsaugojimas nuo aštru briaunų akmens ir anglies.

Ball-Band” (Raudunos

Paklaus pamatyt “Ball-Band” guminiusčeverykus 
čionai parodant Lopac ir Himiner pažiurOkit kaip 
jie padirbti.

BAL
t

guminai čeverykai padirbti del sun-

Kaitys BAND
*

Apsiauk pora. Pamatysit kaip jie ant kojų tinka, 
jie. Yra smagus smagiausi su kuriais dirbote.

Galite gaut “Ball-Band” Čebatus, Lopacs ir 
Iliminers baltus, raudonus ir juodus.

Parsiduoda pas didžiuma krautuvninku.

Žiūrėkit del Raudonos BolOs.

I < Ball-Band »>

7M Mishawaka Rubber (SL Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka. Ind.

“Namai kurio užmoka milijonai ai ralį"
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duszkaitc; po tam, atsisukus in 
tėvą, isztare:

Nesijudink daugiau matai

Bočiuke tyliai gulėjo, sun
kiai kvėpuodama, akis placziai 

Tėvai vėl paszauke

< 4

kurie Ja prarado.
Bočiuko iszgirdus varpeli,

teinyjo, kaip jqs kūnelis ėjo vis I hnip dreba.
silpnyn, ir rankeles vis plonyn. 
Tėvams pasitraukus, pastaty
davo senuke prie dukreles. Bo
čiuke mylėjo szita.senuke, kuri 
mokėjo sekti gražiausias pasa
kas. Ji pasakydavo daug dau
giau pasakėlių, negu mamyte. 
Pasako kad angelas paveiksle-

atidarius. Tėvai vėl paszauke
gydytoja. Gydytojas atėjės

Užėjo trolis, priėjo kamba- lyje yrą. piemenų angelas, ir
nūs f/. ir tykiai atidaręs duris, sykiu iszaiszkino jai apie užgi-

nieko^aiszkaus nepasake. Tė
vai nusiminė.

Subatos vakara Bočiuko pra
bilo :

‘(IJytas arti, bet majifaip 
nuobodu be varpelio Varpeliui

sėdėjo lovoje plodama rankelė
mis isz džiaugsmo.

“Dabar ir tu, musu kvietke- 
li, eisi su mumis ton kur skam
ba varpelis,” tarė tėvas links
mam kūdikiui.

Naujai ^prisikelupis Iszgany-
tojus, matydamas szirdinga at
sivertusiu metavone, iszgyde 
Bočiuke, kuri buvo priežastį-

• • i • '' i • * *■ 1 'k .* ? ’L,

žu, .Kataliku Tikėjimą..
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mi ju atsivertimo in senąjį gra
iidH' t

e 
e

p
I

I 1

/

> 1
r "<yi*

*

LOPAC

a

d

r

Atl

I 

F 1 t

'W

■Mlfl

■ ''ii Įf!HMmh



h-<

F

£f"" C

UTt'J
Ūkai IT

t SĄ11LE

UllllIl^M OrsfcwUa

*

I

į

i I'

*

*

i

j

N 
r u

I

I
I
I ■

ll

c
F1"'"2i,f

k!, 4

I I

■
!aif

4

■

■li?

K. RĖKLAITIS

UMMmIb ir mokila
Tfcri pagiBlblaiške mote re. 

PrlaiasaiM prtkea.

M! WMt !wnee Street 
KJLBO!T CITT, PA.
M Ttlttkeou No. 149

h< '■ iimup ||»I» h4I* m*-'
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|Sz. JUOZAPO PARAPIJOS^

Iw-FERAL-I♦I*

■ H l»l     lh II II. 1.1 II. II

Isz Shenandoah, Pa.

— Trijų motu Kaziukas 
Bartosevicziu isz Eksczendžo 
likos sužeistas per automobiliu 
ir nuvežtas in Ashlando ligon- 
buti.

I
IW iiHHim nil > MjĮ«rB’f^w^i<rr^<wtf»Mafc^wrr<H»erwia

Isz Lietuvos
Ut^HEUfiMEMDi * „..i įMiiiiH v t r

*

J. G. BOGDEN
4 8. Main St. ’ Du BoU, Pa.

Lietuviszkns Bankierius 
ir Loivakorcziu Agentas

MIOHABL V. WOLFE 
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA^ PA, TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU

W. TRASKAUSKA8 
PIRMUTINIS LIETUV1SZK.AS 
CRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kuRūe numirusia. Pasamdt' 
aafcamobUiVM dsl laidotuvfb, krtkax
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Parapijos Saleje Mahanoy City, Pa. £

Prasidės Panedelije 28 Balandžio^ 
Baigsis Petnyczioj 2 Gegužio. 
Pradžia 7:30 valanda vakare. I £Xx ——— ♦>

•f Kas vakara bus duodama Dovana £
X už inžangos tikietus. Visi parapijonaiuž inžangos tikietus. Visi parapijonai 
$ sziuomi yra praszomi atsilankyti in £

Xv

t

Ferus. RENGIMO KOMISIJA 
v........... ..  ..............................    »’

r

ŽINIOS VIETINES.

Velykos.
A'įsiems linkime Links

ima Alleluja.
— Kaip girdėt tai kasyklos 

ketina mažiau dienu dirbti.
— Kuopa C. vaistines j)ali- 

atsikraustyt in

i 
I

t

ci jos, ketina
tilto, TW.1IX p».iv.ilnojimo ir Lt Ma]innoįii isz Pottsvillcs. Tik
- ,, ... _ i nežino kur apsistos.

Į — Lehigh Valles 13 kasyk- 
!ln Pant her Creek aplinkinėje

Q2O W. Ceatre St. Mahaooy Cit? Pa

a

1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFIT! $013,368.62

j Mokame 8-cria procento ant
Y auditu pinigu. Procento pridedam 

prie jusu pinigo 1 Sausio ir 1 
Liepoj. Mes norim kad ir Jus

| turdtumet reikalo iu musu banka
■i

i H. BALL, PraaldentAR.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez.
Jos. E. FERGU3ON. Kasteriu*.

nepaisant ar mažas ar didelis.

I

■ Ant J. Sakalauskas
J UKTUV1SZKA9 GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS

— Kada Pranas Czesaitis, 
121 N. Chesnut ulyczios, su pa- 
cze nuvažiavo in Ashlando 11- 
gonbujti parsivežti namon juju 
sūneli kuris likos sužeistas per 
automobiliu, ir sngryžo namo, 
rado savo keturiu metu dukre- 
lia negyva, gulinezia ant sof- 
kos, o josios sesute manydama 
krtd Mariuku užmigo, apie ja ja 

Paszauktas
Auszra stengėsi at- 

i<aivyt mergaite, bet mergai
tes duszele buvo jau toli. Mirė 
nuo szirdies ligos. Motina teip 
tuom atsitikimu persiėmė, jog 
labai apsirgo.

visai nesirūpino, 
daktaras

Jeigu surastu, 
nueina pas 

Kelmeje, 
atvažiuoja pas ja,

ISZRINKITE COOLIDGE 
DELEGACIJE 
R. B. ŠTRASSBURGER
Pennsylvanijos vyras 
visados be paliovos 
szelpe savo partija ir 
buvo pirmutinis pasi
duoti savo ant kandi
datu del Prezidento

Calvin Coolidge

RINKIMAI BUS 
22 APRILIAUS

j iszejo ant streiko Panedelije, 
iuž tai kad bosai nusiuntė na- 
imo kelis darbininkus kad van
duo užliejo gengves ir negalė
jo dirbti.

į •— Publikines mokslaines 
užsidaro Seredoje, idant stu
dentams duoti keliolika dienu 
Velykines vakaeijos. Atsidaris 
23 diena.

— Kožnas

i

pažysta Juozą 
Flail, nes pas jus atsilanko-kož- 
na menesi skaityti ziegori kiek 

liszdeginot elektriko. Yra tai da 
Ijaunas žmogus kuris stengėsi 
būti iszrinktu ant Assembly- 
mono ant demokratiszko tikie- 
to. Neužmirszkite ji laike rin-
kimu, kurio pripuola atejnanti

j Utarnyka. I

— Seredos ryta paeziule 
Juozo Drabnio apdovanojo 

ncliti. 
yra labai 
anūkėlio.

f Ketverge ryta mirė Jur
gis Minkeviczius gyvenantis 
po 1100 E. Pine ulyczios. 
lionis turėjo apie 53 metus Am
žiaus, paliko paezia ir dvi duk- 
teres — viena vedus o kita na
mie. Traskauckas laidos, bet 
dienos da ne paženklyta.

— Atejnanti 
pripuola rinkimai 
ant valdiszku urėdu, 
litikiniu bosu ejna užsikieteju- 
si kova kas isz ju pasiliks ga
lybėje. Kožnas stengėsi idant 
jojo iszrinktieje bernai butu 
iszrinkti, nes per tai turėtu ve
la galybe politikoje. Musu pa
tarimu yra, turėti savo prbta 
ir pagal ji elgtis ir balsuot už 
ta ka jums savžine paliepė, o 
tada atliksite savo ukesiszka 
privaluma ir po tam nerugosi- 
te.

• sa
vo Juozuką puiku ir drutu su- 

Bobute Krasauckiene 
nudžiugus isz savo

savžine 
savo

Vc-

Utaminka 
kandidatu

Terp po-

r— Juozas Žilinskas 20 me
tu, likos aresztavotas už pavo
gimą nuo tėvo 510 doleriu su 
kurefh pribuvo in czionais isz 
Connertono turėti gorus lai
kus su savo draugais. Ant gi
lu kio palicije surado 507 do
lerius ir atidavė tėvui.

wf Panedelije atsibuvo lai
dotuves naszles Gasiliauckie- 
nos, po antram vyrui Trusz- 
kiene, G4 metu, kuri mirė ligon 
būti jo po trijų menesiu ligos.

iszima

Stasys

Balsuokite už tuos 
Kandidatus kurie yra 
Paženklinti Kryželiu

BALSUOKITE UŽ SEPTINIS
1.. 1 H——..

Strassburger Į x 
Baker 
Mellon 
Vare
Pinchot

Jrfk

Martin XRalph Boaver

Strassburger
Campaign Komitetas

Jones

Teismas nubaudė už skunda.
Kelme, Kėdainių Apskr. — 

Viena moteris isz 
kaimo, vardu Tyerijoniene ta-L
po pasodinta kalejiman už di
deli prasižengimą. Kovo men. 
24 d., 1923 m., ji paraszo savo 
motinai laiszka ir per privati
nes rankas pasiunezia. Laiszke 
skundžiasi, jog ya prapuolusi 
ir praszo motinos ar ji negalė
tu surasti kokiu nors liudinin
ku paliudyti.
tai tegul motina 
Tardytoja 
raszteli ir 
dukterį. Pakeliui turėtu pasi
tarti ir su' adv. Grajausku. 
Gal ja kaip nors ir iszgelbetu 
isz kalėjimo.

Sužinoję apie szi laiszka Bud 
raitiszkiu ūkininkai:
Lazauskas, Jonas Mikauaus- 
ks, Juozas Andrijauskas ir ki
ti paduoda Valstybes gynėjui 
skunda ant Kelmės Teismo 
Tardytojaus Stanevicziaus už 
tai, kad Staneviczius leidžia 
taip svarbiai nusikaltusiai tu
rėti susiraszinejima, naudotis 
pacztu, rasztino ir lt., kad isz- 
gelbojus save. Valstybes gynė
jas pavedė ta dalyka isztirti 
Kelines Taikos teisėjui, kurs 
aukszcziau paminėtus ūkinin
kus nubaudė, neva už Stane
vicziaus garbes inžeidima. Bau 
sme paskirta nedidele, tik po 
kelias dienas areszto. Bet da
lykas paduotas in Apygardos 
Teismą, kuro bus galutinai isz 
risztas. Indomu, 
kas užsibaigs.

Apgavikas.
Žemaicziu Kalvarija, (Tel- 

sziu apskr.,) Szarneles kaime 
randasi “gabus“
Maczernis, kurs dirbdavo fal- 
ut’ikuotus vekselius, su ku
riais nuo krautuvių savininku 
iszimdavo ant bargos prekių. 
Nuo kai kuriu žydu, iszemes už 
nemaža suma prekių. Nuo kai 
kuriu žydu iszemes už nemaža 
suma prekių: 
puoszalu.“ M 
tuvos Banko Telsziu skvriaue 
paiskolinti nemaža pinigu su
ma. Bet nebepasiseke.

Hon. Frank B. McClain.
Chairman, Lancaster.

Hon. Horace W. Schantz,
Vice-Chairman, Allentown.

Hon. Wm. T. Ramaey,
Treasurer, Chester,

Pepper 
Reed

I X

X (

Philpot
►» 
I

For State SenatorPaliko vyra, dukteria Žubrai- 
tienc isz WilkesBarro, sūnūs 
Mikola ir Vinca namie ir Motie 
ju, Schermaji, Mieli, ir dukte
ria Kazlauckiene mieste, dvi 
seseres Lietuvoje Viduniene ir 
Zakevicziene. Laidotuves atsi
buvo isz namo Kazlauckienes, 
320 E. Centre ulyczios.

t Utariniko ryta likos pa
laidotas Petras Dubinskas, 
metu, kuris buvo vienatine pa
rama savo naszles motinos, k u 
ri gyvena ant 5281 į 

Jaunikaitis buvo
ir prigulėjo 

prie draugystes Saint Clair.
Visos laidotuves atsibuvo su 

bažnytinėms apejgomis lietu- 
viszkoje bažnycziojc.

— Ar norite ant Velvkn 
gardžiu ir saldžiu saldumynu 
ir kolom del margucziu, tai 
nusiduokit in Kazuno aptieka. 
o ten gausite visokiu kokiu jus 
szirdis trokszta.

— Penkių metu Stasiukas 
Sobelskiu, baisei apsidege nuo 
ugnies, kuria
arti namo. Vaikuti tuo nuvožė 
in ligonbuti.

R. D. HEATON

00M *.

kuo tas vis-

vvrūkas A.

uly.
žinomas visiems

W. Penn 
gerai

Padekite kryželi szale jo varda ir 
iszrinkite gera žmogų.

Ant Legislatoriaus 
(Pirmo Distrikto) 

Balsuokite už

JOS. J. ZEIGLER
Republikonu Partijos

— Ponas Antanai ŽitktiH, 
609 AV. Mahanoy Avė. aplaike 
labai smagia naujena nuo savo 
brolio Konctike buk jbjo sesu
te atvažiavo isz Lietuvos, ku
rios ne mate per ilgus motus. 
Tuojaųs nukeliavo ant keliu 

ir sesute nes 
su savim 

o kada su-
gryž in Malianoju tai galime ti
kėtis jog p. Mitkus pasidalys ir 
su mumis toms naujenoms.

v ra

: “panelėms pa- 
Mėginės ir isz Lie-

— Jus, kurie turite auto- 
įmobilius, ne tik czion miesto, 
pbet ir kitur nesiduokite save 
[prisigaut važiuojent. Plentiniu 
i banditai dirba sekaneziai: pa- 
jdeda nauja gumini rata ant ke
lio, važiuojent is 

į mesta ant kelio 
, idant pasiimt, tuom 
'(litai iszbega isz kruinu ar ki- 

revolveri po no
ir apipleszia žmogų ir be

laukdami 
Inaujos aukos. Tokiu budu ke
liolika automobilistu likos su-

Isz Frackvilles.

pamato pa- 
rata, sustoję 

laik ban-

Laidoja kuriu* Numirėliu pagal Nau- , t U r, atkisza 
jaugia mada. Pigi preke. Teipgi šia, 
pristato 
reikalams.

Parduoda visokius paminklus, dide
i
del- jeigu pirkaite POMNINKA ui | laikytais artimojo Shenadorio 
kreipki tęs pas mano, nes asz galiu ju- j įr ant kelio isz Mahanojaus in

automobilius
preke. Teipgi ! si 

ytsokiem? ; pe važillOt toliailfi,

liūs ir mažius už pigiausia preke, to !

mis pigiau gerinus parduoti negu kiti HazletOlUl 
333-335 W. Centra St., Mahanoy City

I Oi O O m* o I— o O o <o o o —I e 
i !

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS

Bwvua! s daktaras kariumeneje 
Gydo visokias llg<»

Priima ligonine Iki 10 vahrnda ryto. 
12 Ik! 1 popiet $ Ud 9 Tatare.
210 N. Main St Shenandoah

— * ** «■» — ** — —* ■*» «■> — —■ o — ■ » •

SZTAI K A MUMS RASZO
Sirgau per 6 mutus ir nieks man Į muisto 

utjpiwju. a c n. u luini profit iHinuyuji • 
jusa sutaikytu' žolių No. 303, kurios ,

4 * C! 4 a»r*4to • • a i■* / ti lin V m t 4% I* et

negelbėjo. Teko man proga bandyti j

dienu pas broli 
naujenu
daug isz Lietuvos

atsivožė ANT PARDAVIMO.
«

vaikai aukure 1N3* 1JT J3 -Sl XT O O? -A.»: ------ p—---- -—...M |p . ......- .......... 1--

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo
’^7 pirTtinfi L* ori 11a nArr<j,te nA

—• trupučio.

Da keletą nauju namu. Ka 
ik pabaigti, su visoms vigą

Joms, ant
qua, Pa. Atsiszaukite pas Sam 
Lewis & Co. 119 Catawissa St., 

arba pas M. V.

su visoms vigą 
Dutch Hill, Tama motina pareiškė, kad jis negaus nė

’V
O
'1' 'V Z/ BAMBINO

/f Jreg. S. V. Pat lllurc.
— Dideji Petnyczia 

szveneziama per valdže po vi- 
todelta ja 

diena bus uždaryti bankai, 
pacztas ir kaip rodos kasyklos 
tęipgį nedirbs.

— Seredos ryta užsidegė 
kaminas name Mares Truskev 
ant 433 W. Pino ulyczios. Ug- 
nagesiai greitai užgesino.

sas Su v. Valstijos, 
uždaryti. 4k

rvta

-a tSyi egg egx6ad žcu i1 
kad dar la- 

savo sve- 
lipti

rainaqua, 
Wolfe (Vilkaiti) agenta, 33G
Arlington St., Tamaqua, Pa. ,

(A.22

ė Z,

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturčji- 
jy mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
F**- kalingi. Jei jie išvėmia dalį savo maisto, 

turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne-

• • . ... i . _ • _ _ • i • • • •

KŪDIKIAI MĖGSTA jff JIE NET PRAŠO DAUGIAUS! 
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St^ BROOKLYN, N. Y.

A //
Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jj sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturčji- 
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvėmia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- • 1 t • . • • V-v • ♦ « « • •

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas. pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

Chicago. — Pagal policijos. 
Paul Stankus, 41 m., 324 E. 
116th St., iszejo pariieszti dan
ai onS 
giau munszaino,
biau palinksminus 
ožius. Besiskubindamas 
laiptais, jis paslydo ir netekės 
lygsvaros nukrito žemen ir ant 
vietos nžsimusze — bekrisda
mas nusilaužęs sprando.

DIDELIS BALIUS

PRANESZIMAS.
Kaina 35c. 
aptiekose

Panedeli 14 Apriiaus bus už
dėta nauja spyna ant dideli 
vartų Szv. Juozapo kapiniu, 
nes vasaros .laike in kapines 
ineina karves ir t.t. ir pridaro 
daug bledes kada vartas lieka 
atydarytos. Raktas bus duoda
mas kiekvienam kuris parei
kalaus nuo komiteto.

Wm. Kriczina. Prez.
ANT PARDAVIMO

i -- Marcelius Lapinskas pir
ko narna nuo Jono Szimatauc-

1 ko po No. 337 W. Pine St.
| Y Q • ,— Jonas bzimkus gyvenan
tis Bukinanti' likos sužeistas 
kasyklosia būdamas suspaus
tas terp kletkos ir karuko. Su
žeistąjį nuvežė in 
ligonbuti.

— Paskutine sanvaitia szio 
i menesio bus “

Jeigu kas turite ko- 
szaszlavu sklepuosia 

miesto vežimai 
iszvež. Dienos kada iszvež sza- 
ta.

m
1 ?

man labai gelbsti. Sztai czion rasi i unt kiemo tai
“Money Order” rneldžlp vėl atsiusti 
pakeli Np. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmonią su želiu gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. Z.L 
sutaisymua turimo pritaikyt 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 

«yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko Jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 
toga.
lietuviu kolionijose. Teipgi pad mane 
galima g?utl' Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 

,siuntimu tik V-7?*. Teipgi turiu sa- 
nU^^¥^44414^K<»TC4iu-n*nxinio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1.80.

, M. ŽUKAITIS, ‘ 
451 Hudson Ave, :

.a

Ashlando

apezystinimas

ar

— Musu pavietavam Potts- 
villes kalėjimo atsibuna nepa
prasti darbelei. Nesonei kali- 
ninkai pavogė isz kancelarijos 
daug guzutes kuria iszgero. 
Dabar ana diena likos prasza- 
lintas nuo dinsto vatczmouo 
Oliveris lyilman, kuris iszlois- 
davo kalininkus nakties laiko 
isz kambarėliu in kambarį tū
los paleistuves kuri priimine- 

>c o gau«i visu žolių kata- davo kalininkas pas save. Airgi 
t.ka,a?jam<L ®K°ntu visose n0 puikus gaspadpriavimas, 

kad net kalininkai kalėjimo ap- 
laikydavo žvoriszkus smagu
mus kalėjimo susineszdami su 
paleistuve?

— pietuviai 8chuyikiito~ 
poyiete balsuokite už R. D. 
Heaton ant Senatoriaus. Jisai 

Rochester, N. Y. yra atsakantis žmogus.

Mes žolių
:us nuo

Reiidinj;
1'JU‘S >

DUBELTKVAS 
TIKIETAS

In Atlantic City
Velykų Nedelia 20 Aprikus

$4.00

Speciali* trelnns H n batas naktį.
Ryto 

. .. 1:30

1 3:16

' Isz
Į Shamokin . . .
i Mt. Carmel.......................... 1:29
'Ashland ........................  2:21
Į Girardville.............................2:28
’Shenandoah ...................... 2:00
JMahanoy City (Preke $3.25) 2:49
• Tama.qua (Preke $3.25) .
J Pribus in Philadelphia .... 0:00
, Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ezia vakara in virsz-minčtas sta
cijas. .

Ant Readingo Geležinkelio

PANEDELIJE 9 JUNIAUS
Ypatiszka su Palydovu 
4 Dienine Ekskurcije in 

. Washington a, p. C,.

Rengia Godemino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa., antra die
na Velykų, Panedelyje, 21 Ba
landžio 1924, Szv. Juozapo baž. 
salėje. Prasidės 7 vai. vakare. 
Orkestras bus isz Kauno. In- 
žanga Moterimis ir Merginoms 
25c. Vyrams 50c. Užpraszo vi
sus Komitetas. (33.

KLUBO SUSIRINKIMAS 
/

Firmas Liet. Citizens Klubas 
isz Mahanoy City laikys dideli 
susirinkimą Ketverge 17 Ap
ril iaus, 7 vai vakare, ant Aidu- 
kaiezio sales 1139 E. Mahanoy 
St. Visi sąnariai o ir visi kiti 
ukesiai užpraszomi ka skaitliu-

Didelis biznavas 14 rumu, 
su salunu. Visos vigados, gara- 
džius del 2 automobiliu

C. Grabauskas
436 E. Elm St.

(a.25) Tamaqua, Pa.
PARSIDUODA FARMA

Gera farjna prie

ginusia atsilankyti nes bus ap-
1 kas-link

(33
svarstomi dalykai 
ateinaneziu nominacijų.

PARSIDUODA
AUTOMOBILIUS.

pat Scott- 
villes miesto. Parduosiu labai 
pigiai. Norintis pirkti meldžiu 
atsiszaukti ant adreso."

P. O. Box 142 
Scottville, Mich.(A.18)

ANT PARDAVIMO.

Ford Sedan uždarytas 4 du
rimis automobilius del 5 ypatų, 
1923 meto, su visais intaisy- 
'mais,.nauji gumai, viskas ge-

viBt ekepensat apmoksti. Apt© dau-> ram -padėjimo. Atsiszaukite po (a.25)
trimin Infnrmacilas raazvkito Das'C r>z1..z.r.«. vM1! ? /A Ori —~glaus informacijas raszykito pas* 

G. O. Roper, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

adresu.

!

1' (A.25
816 E. Railroad St., 

Mahanoy City, Pa.

Biznavas namas su groseriu 
sztoru, 
džius del 4 automobiliu. Tarsi- 
duos už prieinama preke. 
Kreipkitės ant adreso.

400 Willing St. 
~ ■ TainUqUrt, Pa.

skerdinyczia ir gara-

•X

Skaitykite “Saule

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa.

Ta Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigo.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti sav<x depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

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

&
Puikiai 

Pasirėdęs Jaunikaitis.
* Galit dfivfiti naujai auproaytq niutą ; Stikliniai UbančiUs čcverykus;

d Just) pirStų nagai gxli Imti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, tvirti nuskustas veidas, j
Bet— jei jutų gaivu pilna pleiskanų — lai tas sugadina viiki).

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus juuų mylimoji panelyt Viw juFi| pan* • 
(MSi padaryti Kent iinprt'siją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvą e

65c. nž bonM | j

Eleiikanų mirtinu jį prieini L’tUlkykit me kilų pagarboje. Tik «u t 
it zalvoa odu klekvkiią. vakarų pyr AokU,dvlTOAy -

gėdinti, nusiimti savo eJcrybAlf biteTait.; Pwstanfw išnyk, rimkaf r trtrmp^ ntt, 
po to, viskas ki| reikia daryti, tai retkarčiais nat-inti g» v<n odą n Rufflta, 

ir daugiau niekuomet pleiskanos Jus nekankins. Koks akirtumas tuomet busi
A’ F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St, Brooklyn. N. Y. 5

y tango*, padaryti reni impresiją, nueis nieksią, įei jų! prat 
\ ir barstyti nesvarias pleiskana! po visą kambarį. Naudėkit

v Gausima aptiekoie fytffles
v pleiskanų mlrtinujį prieta! Utlalkyklt me kilu pagarboje. Tik «u truj^iM.patHn- •

FC_____ _______  . - . . . ,
Ir v. „ F _____ _____ - .,,
Ir daugiau niekuomet plciekanos jus nekankins

Jaugiau i>'rtTk& jums 

įtrinti ga'vos odg su j?aAH«4J

i
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Isz Amerikos
Iszrassykite ajszkei ‘ ‘moni or 
derins” in Lietuva jeigu no

rite kad pinigai daejtu.
Washington, D. C. - Visi 

pacztorei turi gerai teminti 
ant adresu žmonių kuriems pi
nigai turi buti iszmoketj, pako' 
duoda terptautiszka nvmi or 
deri, tai isz Washing! ono p ra 
nesza visiems kad kožnns gera 
perskaitytu ir paraszytu adre 
sa tam kuriam pinigu^ siun 
ežia in Lietuva, nes Lietuvon 
paczto administracije prane 
sza, kad iszmokejiinas pinigu 
sutrukdo darba i*z prieza>tie> 
ne ajszkiu ir neteisingu adre 
su ir nežino kam pinitrus isz 
mokėti.

Pacztorei aplaike žino, idant 
žmoniems duotu blankas ant 
iszpildymo imtiems, o
blankai vadinasi “Supplemen
tal International Advice, Eovin 

Kas nemoka ar

tokie

6083. ’ ’ 
pranta ju iszpildyt, tegul du 
da kitiems arba atnesza in mu 
su redakcija o mielai juos isz- 
pildysime. Siuntimas pinigu in 
Lietuva per -paczta vra >au-

> t)

nesu-
t)

I

UMMA

PERPJOVĖ BAŽNYCZIA PUSIAU IDANT PERKEL
TI ANT NAUJOS VIETOS.

Ibisztas sake, buk namas perskirtas pusiau ue-Sz\ e 111a>
rali užsilaikvti ilirai, bet S/.venlos Terasos kataliku bažnveze 
ia lik ka likos perkirsta puriau, bet perkraustyta in kita vie- 
a ketnres mylv> nuo senos vietos o kada Vela bus sujungta iii 
laigta, bus drnte-ia 
iradžin.

»

ir daugiu u saviem ta

Esame turtingiausi žmonis 
ant svieto.

Wasliiugton. D. ( 
kaitymu,

Malsi i jei 
klypu ant 

u 
bdijoim

I

Pagal I

ne kaip buvo isz

Lietuva per paczta yra?: 
giauses ir greieziauses būda 
p riek tam ir p i giauses.

Sziadien randasi be darbo 
65,500 anglekasiu.

Indianapolis, Ind. 
torai ’nesutikdami 
mokesezio ant susirinkimo 

lodei szia-
ant

.Jacksonville, Ela.,

— Opcra- 
ant naujo

•eliausia ap 
vieny t i 
ria tįsiu 
rziadieii mu

’<<»nc i>z 321 
o tam seka1 >

I 1

nes

Nužudė supredenta kasyklų 
ir pats save.

Pottsville, Pa. 
ant galo, L 1 J

r i kas Brennan isz 
priesz pabudima 
iii burna, 
smert

tai Su 
\ ra t nrlin 
svieto, 

turtas susideda
< h »leri 11.

Angliję su 121 Iii- predenta
ijonais, Pranri je fui bjl., Hali-j praejta Sereda,

“Gavau ji 
tei|>paszauke Pat- 

Buck Run. 
kulkos sau

po niiszovimni ant 
Daniidiu Kennedy, su- 

Bnck Run kasvklu. 
apie ketvirta

I >ivt.

Motere mirė bažnyczioje 
laike pamaldų.

Worcester, Mass.
Naruszevieziene, 45 metu am
žiaus,

Jieva

praėjusio Varied ei i o va
karo nuėjus szv» .Kazimiero 
bažnyczion, apalpo laike pa
maldų baigimo, 
Jakaitis davė 
palaiminima. 
virto ir ten ant vietos numirė. 
Paszauktas daktaras Shanna- 
han pripažino jh 
sz i rd i e s pa raly ž i a u s. 
praėjusiame rudenyje buvo už-1 
gauta, automobiliaus ir nuo ta-j 
da ji ingijo szirdies liga. Ji gv- j

' 25 1

szv*

kuomet, kum 
maldininkams 

Ji sėdynėje nu-

mirus nuo 
Velione

veno savo namuose po. No 
prie Canton gatves.

i i

iAfižZHS • “SAULE”DU-KART NEDELINIS LA
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA, 

PRENUMERATA KABZTUOJA:
▲MBRIKE: Ant timo meto |3.M. Ant puma meto |1.M 

EUROPOJE: Ant meto M.H.
■0T Laimiui ir piningai viiada siuikite tiktai ant mito adreso:

W. D. BOCZKOWSKI-CO. • 
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

w. n. BO€ZKOW«I, Prea. & M*r 35 METAS

4

<|i

i

Wl F. W. BOCKEOWBEI, ESiUr

I I

I

I
i
I

ANGLISZKAS LEKIOTOJAS APLINKUI SVIETĄ.
A. N. Maeiaren, kuris pradėjo kelione aplinkui svietą isz 

savo'Anglijos, turėjo sustoti Corfu isz priežasties
* . « • * a A *

jir iszsiunte
• I

.Greenville, Del. — Robertas UU----- ------
Mažiulelis” dingo isz namu

Langshaw, 
kuris turi 
lydžio, dingo isz 

mot i uos j r jojo lyg

26 metu

pagedimo
■ areoplano. Angliję nenori pasiduot'Amerikai toje lenktyneje

savo lekiotojus idant pralenktu Amerikoniszkus
Įlekiotojus aplėkti svietą su areoplanais.
Iamžiaus '

7 pėdas ir 7 colius I 
: namo savo ; 

sziam lai- '
kui nesurado. Stebėtinas daly- 1

t

j na 12 Apriliaus, apie 8 valanda.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

kas, kad teip “ mažiulelio 
vaiko negali surasti.

nW" mnii.O **^*»-*-— ' ... 4^0* ■«. au liniu HbllHB

ISZMINTINGI ŽODŽEI.

Meile džiaugėsi te

West Frankford, Ill. — Die-

artimoje Kazimierio 
, likos nu-

—■      ■ 1  T" - '—e-

KAIP PANAIKINTI
KANDIS.

kandvsDrabužiu kandys padeda 
kiauszinukus, kurie iszsivysto 
in kirminukus, edanezius dra 
bužiiis. Tai gali atsitikti bile 
metu sezone, bet artinantis 
sziltam orui, kandys pasidaro 
labai veiklios ir ju kianszinu 
kai greieziau iszsiperia. Labai 
sziltuose namuose aplinkybes 
joms lygiai prielankios, kaip ir 
vasara. Szeimininke turi netik 
prižiūrėti vartojamus drabu
žius, bet ti/ri specialiai prisi

ūti tolinimo blades.
" v**

kuria kandys padaro, kada rei 
kia vasarai padėti visus vi Ino 
uitis drabužius 
k u s.

Jungtiniu Valstybių Agri
kultūros Departamentas turi 

s knygute užvardintu 
E. B. 1353, Clothes Moths and 
Their Control (Drabužiu Kan
dys ir Ju Kontrole), kuria ga 
įima pareikalavus gauti. U. S. 
Department of Agriculture, 
Washington, D. C. Toje knygu
tėje apraKZonia invairus budai 
drabužiu apsaugojimui, kaip, 
suvyniojau! juos in popiera. 
vartojant neftalina, ir kitokius 
budus.

Reikia 
užlaikyti szvariai,nuolat juos 
szepecziu valant ir priesz saule 
vedinant.
kai labai szvelnus 
juos iszszukuoja. Reikia gerai 
isz va lyti kampus, siule&-iF>ki- 

. I'* I* • ita. *

rengti prie

ir kitus dalv

-ir

į

I

szeimyniszkade pavyzdinga
j gyvenimą, gražiam sutikime 
j gyveno su savo giminėmis ir 
visais Bristolio lietuviais. An
tanas paliko dideliame nuliū
dime savo žmona Barbora, 18 
metu dukterį Onute ir du su- 
nu: Antanuką: — 15 metu. Ed 
varduka — 12 metu.

Velionis paėjo isz Lietuvos 
Mariszkiu kaimo, Gižu parapi
jos. Iszkilmingai tapo palai
dotas 10 d. Kovo, ant Szv. Ta- 
nioszians kapiniu.

i

iszleidi
savo giminėmis ir

; vakare,
■ But ru k on i o sztoro
i szantas Jonas Laukelis, 33 mc-
• tu amžiaus,

. j per nežinomas yjiatas. Kulka 
1 ■ perėjo per

i rie badai mate kaip du vyrai
1 bego nuo jojo po žtdinstai. O 
gal padare klaida nuszaudami 
višnu nekalta žmogų. Velionis 
paliko didelim nulindimia mo
terių ir tris mažus vaikus. Pa
ėjo isz Kauno gubernijos.

— Czion randasi tik vienos 
kasi klos, keturiii ^kumpaniju, 
bet labai mažai dirba, tik po 
dvi dienas ant sanvaites, o ki
tos visai nedirba. Viena kom- 
panije dirbo gerai per 11 me
tu, tai dabar 
darbininkams

kasikius visai užda- 
rvtos ir nemoka darbininkams 
jau tris menesius.

— Pas mus szilta kaip Va- 
sprogsta ir žole

kada ėjo namo,

galva skersai. Nok u-augumo.
I'asai, kuris 

vargingiausiu
rp geidže vii- ; visuomet drabužius

žinoi n žiu ruime. I a po; 11 )c
Ai'

( t

sZ i adieu įiežiiui-

.■) bil..
i r

Į
. Kanada
I>elgi je II bil.,

♦ > » 221 
’ ra I i je 1.

bil., 
.’7

vą la nda

dien nedirba apie 66 tukstan-l
ezei anglekasiu minksztosia 

ra-kasyklosin, pagal iszdnota 
parta prezidento Lewiso.

Diena 15 Apriliaus

Mokint i je 1 a i t J

Brennan 
supredentui tiesiog terp 

akiu, kada tasai inejo in inžin

So. Fork, Pa.
1 d. ryte, tapo

Balandžio 
lyte, tapo atrastas ant 

gatves negyvas lietuvis Kas
tantas Gabrilaviczius. [Iszsyk 
buvo manyta, kad ji kas nors 
užmusze, bet kadangi ant kū
no nebuvo jokiu ženklu, tai 
sprendžiama, kad jis 
nuo niunszaino, kuri jis labai 
mėgdavo. Balandžio 3 
tapo palaidotas be jokiu cere
monijų ant'lenku kapiniu.

Velionis Kastantas paėjo isz 
Kauno radybos, 
apsk., 
kaimo. Jis vra buvęs stambus 
ūkininkas ir laike japonu-rusu 
karo buvo Kavarsko vai. Star- 
czina, 
ja nuslopinus,

Kandžiu kiaiiRzinu 
ir szepetysnužemintas katras 

raszvt, bet t 7

les, yra 
X1IU1.

Seii<>viszkuosia laikuosia 
buvo

mokėjo skaityt ir 
iziadien tas vra nužemintas 
katras nemoka skaitvt ir ra- 
vzvt.

P"
bil., prie Tender szlopos.

k iek lb»>ije ir ; szove I
ma. Nuo 1922 metu kilu sklypu ruinii, po tam iszejo laukan ir 
nrtas suuiažejo. bet A menkas pats sau atėmė gyvastį. Abudu

t rer/.da Iiai 
Jeigu 
t urla

tas 
nemoka| užaugo, nes in czi<»nai> 

k c konia

įmeri koniszka
. 1 uit kožiu

! vos,

1
susti >j( 1 1 

da deszimts tukstanezei amde- 
kasiu Kentukije, kur operato
rei teipgi nesutiko ant naujo 
mokesezio. Prezidentas Lewi- 
sas ana diena lankėsi pas pre
zidentą Suv. Valst. (’oolidge, 
apsvarstydamas su juom dar- 
bininkiszka padėjimą, bet lyg
sziam laikui nieko nenuveikta, I 
o tuom laik darbininkai keneze 
visokius nesmagumus.

vyrai buvo vedia ir turėjo szei- 
mynas.

ITiežaslis žadinsi os bnve.
'Xnesupratimas terp siiprcdento 

ir Brenan, kuris 
liūtas nuo

■ Į»redeiitas
I kaului.

(

Nupredenta gaus ir savo kersz- 
Į t a iszpilde.

szenius. Jei drabužiuose, kurie 
esti padedami vasarai, yra ko 
kiu plotinu, kandys tuo jaus in 
juos insimes. Jei drabužiai bus 
gerai szepeczio iszszukuojami, 
nors kas dvi savaiti, abejoja
ma, ar kandys prie ju kabiu 
tus. Svki juos iszvalius, reikia

Iruplau-
v i s< > 

visa ta 1 
padalyt 

amerikoniszkos iral- 
pripnltn po

.1:.
auk ml ztidinsl os negali but i 

vra ne-
>s

tai aid kožn 
2, 21S doleriu.
Baisi žudinsta pasiutėlio, pa

pjovė motere be jokios 
priežasties.

Wat icrtowii. Mass.

likos prasza 
dinsto kuriam su- 

daede lyg gyvam 
Ta diena Brennan ba

lai daug gere ir kerszino, buk

Ant
fanuos artimoje czionais, likos Naujas atejviu bilas da dau- 

•11 k 4 « . • ! •

• papildyta baisi
Į motoras M. Got t fcldieSos.

ai aji>akym;i kaimynu, mote-I
ipriesz kuri lietuviai ir kiti atei-

ž u d i n > t a ant 1 giau suvaržo inleidima ate j- 
Pa i

(r
■“X

re isz.ejt•
pasislepiąs bernas Lberlas szo- 

tiioleres >u ii vu mesi -

melžti karve-
J < »11 IISOIK >

viu in Amerika.
ateivvbes bilius,

Didele ugnis — 8 ugnagesiai ko ant i
užmuszti, daug sužeista. Ininkiszku peiliu, kuri buvo pa- i

Szirdis tojo 
■zysta kurio liežuvis 
vzvarus.

Geram arkliui nestokit 
balno ----- geram dai’bininkui 
lesunkii gaut i darba.

I as Kuris szalinasi 
ledo niekad nepaslysta — 
linkis nuo piktybių tai 
pulsi in beda.

Zmonvs 
skriaudže patys 
skriaudže kitus.

X-

Ja r v 
ma.

arkliui

'fas kuris szalinasi

lankei
save

>u

numirė

d. jis

užmuszti, daug sužeista.
Chicago. — Nuo eksplozijos

kuri kilo ant antro laipsnio na- 1.nns
me Curran, ant Blue Island 
Ave., likos užmuszti asztuoni 

per sugriuvimą 
trisdeszimts žinu- 

Manoma 
kad namas likos padegtas ty- 
czia.

skolino nue kaimvno sakvda
— ■' " skers kiaule, prrmrle

Į jaja ir vienu užsimosejimu per- 
gerkle lyg kaului. I h)

perpjovė kakla,

mui 
sza- 

nepa-

j Septinius

s u ba n krutino ir 
neužmokėjo

sara, nudžai
žaliuoje.

Ossining, N. Y. — Trys spe-

Vi Ik merges
Kavarsko vai. Bebunu

Viesulą tau
i, jeigu turi tvirta tikeji-

nusi-
kurie

I
I

nieko nepa- cialistai daktarai ragino Buz-

ugnagesiai
sienos o in
niu likos sužeistais.

pjovė
tam pats sau
bei neiszpilde tai pasekmingai 

iu ligonbuli
valandas mirc.

nuomonia,

Jenas So- 
užsiiminėjo 

dvide-j ie r

Pirko narna kuriame dirbo.
Newark, N. J. 

kolowski, kuris 
czystymu langu
szimts metu ir sutaupino gana 
puiku turteli, ana diena pirko 
szesziu laipsniu narna kuriamo 
dirbo ir czystino langus užmo 
k-edainas 25 tukstanezius dole
riu. Dalia r vra locnininku na
mo ir kiti jam patarnaus.

Pervirsz i-

Kone visa szeimyna dingo 
nuo gazo.

Johnstown, Pa. — 
uis inplaukimas apszvietimo
gazo nuo sutrukusios paipos 
insigavo in narna 4^,312 Broad 
ulyczios, kuriame 
tanas Pracko, 
baisi eksplozija,

gyveno Au- 
Slavokas, kilo 

kuri suardė 
narna, užmuszo motina, dukre
le 18 menesiu, sūneli 13 metu ir 
tęva 40 metu, o sužeidė keturis 
vaikus. Kūdikis konia sudega 
ant anglių liepsnoje. Tame pa-

juos nuo kandžiu apsaugoti, 
jei jie nebus per vasara varto 
jami, suvyniojant juos tuojau* 
in popiera ar sudedant iirtain 
tikras skrynias, kur kandys ne
galėtu insigauti.

Beveik visi yra susipažinę 
su invairiu rusziu maiszais, ku
riuos galima pirkti vasaros lai
ku. Szie maiszai jei neapiply- 
sze ir jei atsakančiai vartoja 
mi, yra labai gerai apsaugoji
mui drabužiu nuo kandžiu. Jie 
neturės jokios vertos jei dra
bužiai su kandimis bus in juos 
indeti, nes jie ju neužmusz. Jei 
bent kiek apiplysze, nors ir la
bai mažai, jau nebetinkami 
drabužiams dėti, nes kandys in 
juos jau gali insigauti.

Paprasta viniojimui pupie* 
ra yra gera, arba keli laik- 
raszczio lapai. Kandys per po 
piefa negali insigauti. Dėlto, 
jei vilnoniai ir kitokie dalykai 

nuo kandžiu paliuosuoti, 
alima juos suvynioti in vynio

jama popiera arba in laikrasz 
ežiu. Yra toks insitikimas tarp 
žmonių, kad kandys prisibijo 
raszalo, kuris vartojamas laik 
raszczius spauzdinant. Tas ne
tiesa. Bile popiera, jei nesuply-' 
szus yra gerai. Tiktai reikia 
galus gerai užlenkti, kad kan
dims nebutu galima inreplio- 
ti per juo§.

Drabužius taip suvyniotu* 
galima padėti be baimes, kad 
kandys in juos kada insigautn. 
Kad užmuszus kirminukus, 
kurie kartais galėjo užsilikti, 
galima, vyniojant, pridėti naf- 
talino, kuris juos tuojausuž 
musz.

Svarbiausias dalyka^ varto
jant naftaiina, ir jei norima, 
kad jis kandis užmusztu, jfaį 
tas, kad drabužiai turi buti 
taip suvyniojami ar padeda
mi, kad neftalino garas negalė
tu iszeiti, nes kitaip, jis nieko

bet revoliucijai kilus ir 
caro žandarai 

pradėjo persekiot 
Gabrilavicziu. Isz tos priežas
ties jis ir apleido Lietuva, pa
likdamas tenai savo szeimvna. 
Amerikoj jis turėjo tikra broli 
ir pusbroli. »

ir velioni
zieno pasiduoti apenldikso ope- 

atsisake, saky
dama, kad ji geriau savo svei
kata žinanti negu daktarai. Ir 
teisybe, Sing Sing kalėjimo 
daktaras raportuoja, kad ji pa- ■■ ■"**

I racijai, bet ji.via i kele dideliu protest u, jier- 
sa n vai te žemesniojo Kon- 

liuto tapo jau priimtas. 
Dabar ji svarsto Senatas, ir 

'ežia ji< turimi bus žymiai pa- 
I keistas, nes Japonija labai jam 
| prieszinga, kad japonams jis 
\ isai uždaro duris Amerikon. 
Smfaloiius Reed pasiūlė prie 
Johnsono biliaus toki pataisy- 
ma, kad kas metai Amerikon 
Imtu inleidžiama 300,000 atei
viu, ir kad tas skaiezius butu 
padalytas proporcionaliai vi
soms tautoms, remianties 1910 
met u ccnzum.

Dabartinis instalvmas iniei- 
džia 357,800 ateiviu ant metu 
o

i eita 
grės o

Kant rvbe 
gyduole ant visokiu 
mu.

Ak

tus, nebūna pats balt u.

\ ra geria use 
nusimini

j-
■'l»

i
Tas, kuris apjuodina ki-

’ gijo nuo priepuolio. Buzz'iene 
1?

ir likos nuvežtas 
kur iii kėlės

Pagal kaimynu 
lai Ebert as norėjo apsivesi su

1 Gotifeldienia, kuri buvo nasz- 
le, bei motere nesutiko ant to ir 
sake idant Išbertas pasijeszko- 
tn sau kitos vietos, nes lokio 
nuobrodžio m? nori pas save 
laik vi i.
Anglekasei nedirbs Utarninkc tai 169,083. 

trejuosia distriktuosia.
WilkesBarre, Pa. • 

Ii kamisije isz trijų 
dist riktu kietųjų kasyklų ant 
laikyto czionais susirinkimo 
nutarė, idant visi anglekasiai 
nedirbtu Utarninkc laike rinki
mu idant duoti proga visiems 
balsuoti priedais 
kandidat u.^ kurie 
įlinkais darbininku.

Nužudė tris kūdikius.
M i Iton, 

Kemmerer

ne

czionais

• Valdan
i angliniu

nekurtuos'“ 
yra prieszi-'’

cziame name kilo panaszi eks- 
plozije *’ praejta meta kurioje 
kelį vaikai smarkei apdege. I 1 t

— Elzbietai 
diena užgimė 

labai nepa- 
geidaujentis ir nuo jojo nutarė 
atsikratvt. Piriniauso mažinle- 
li užsmaugi' po tam inmate in 
iszejgos nameli ant loto, kur ji 
atrado palicije ant praneszimo 
apie tai policijai per kaimynus. 
Elzbieta jau trecziu kartu atsi
krato nuo kūdikiu tokiu bud m

Pa.
ana 

kūdikis bet buvo

Johnsono bilius inleistu tik-
J

Sulyg dabartinio instatyrno 
lietuviu galėjo invažiuoti apie 
2,400 ant metu, o sulyg J0I111- 
sono biliaus vos tik apie 400. 
Gi pagal senatoriaus Reedo pa
taisymo, isz Lietuvos galėtu 
invažiijoli 888 žmones.
, Reedo pataisymu,
kvota invairioms tautoms bu-

■ ' •

Armėnu 101 ;
Anglu, airiu 

Bulga r u

met hi e

I u tiekia; ‘
Albanu

•> o,
36;

687);
Belgu 519;

69; Czeko-slovaku 2,639; Estu 
447; Einu 995; Erancuzii 5,526; 
Vokiecziu 44,035; Italu 11,755; 
Latviu 506; Lietuviu 888; Len
ki! 9,019; Rusu 8,004; Japonu 
360; ir 1.1.

Taigi in

Aust ru 
I82M21;

Taigi i e,,xpa taisytas naujas 
ateivyrbesditUtat^mas žada in- 
leisti lietuviu vos tik viena 
treczdali to skaieziaus, ka da-
bar invnžinn/lMvn

, Chicago, 
ir 
Chicagos

Kazvs Stankus
Mateuszas Venckus, kurie 

žu likti i Bischof fu i 
padėdavo apgaudinėti žmones 
tapo nubausti

Apie tai pranesza
Naujienos.”
— Juozas Miliauskas, ku

ris pereitu metu 13 
Chieagoje užmusze

uzmn-
kontraktoriaus

yra lietuve kaltinama 
žvdoKada tau gerai pasiveda, j *szį

paskui Szneiderio su kuriuo gyveno.a Ii. tikėtis, jog vargas 
tave seka.

k e O
Lai kili gerklinėje ir re
tu tvlek ir klausvk.♦ t

Mandagus žmogus
tas kuris vra malonu A* 
sai, kuris yra 
kei.

vra 
o ne ta

pusi red ia s pui- 
—Rex.

j szime

1 Ji nuteista mirti Rugpjuczio 6.

- Kovo 6 d. 
mirė Antanas 

47 metu amžiaus.

Bristol, Conn.
neilgai sirgęs
A T . • • ' irVaicziunas,
Amerikoj iszgyveno 28 metus 
visa laika dirbo Wallace Bar
nes Co.

Velionis gyvas Imdamas ve-

i

Senoviszki Laivai Vela Plaukineja ant Mississippi Upes.

5^

"41

Ant Mississippi upes senoviszkuosia laikuogia plaukino-
lojo laivai kurie turėjo vandeninius ratus užpakalije^beisu pro 

gresu paliovė, plaukti o in juju vieta plaukinejox laivai su 
szriubais. Bet ana diena vela pradėjo naudoti tuos laivus kaip fui ri 4- n tt/XI 1 vr 1 a-K A --- —

gresu paliovė.plaukti o in juju vieta plaukinėjex laivai • 1 • T'l 1 T • a -ta - *

ir užsimokėjo
po $500. 
k i

Gruodžio 
savo pa

ežiu, dabar tenai^likos nuteis
tas kalejimau ligi gyvos gal
vos.

Juozas Miliauskas 
dirbo skerdyklose, 
buvo skersti avis. Susitaupęs 
smukle. Praeitu metu G1110- 
džio 13 nakti, jis kažko supy
kęs ant savo žmonos, nusiga
beno ja in savo smukios rusi 
ir ten ja užmusze.
jaus nuvilko jos lavona in savo 
garažu ir pranosze policijai, 
kad buk rados’ savo žmona kaž 
keno nužudyta. Policijai betgi 
omus tyrinėti. Miliauskas ga
lu gale prisipažino patsai ta 
baisu d arba padaręs.

kadaiso
Jo darbas

Ant ryto-

Landsford, Pa. — Yra czio
nais kelios szeimynos Lietu
viu, bet niękas apie juos neži
no. ‘ .

— Vagis insigavo in Szv. 
Petro lonkiszka bažnyczia, pa
vogdami kielika 
nytinius indus.
g>aut iii Szv. Mikolo ajrisziu

Vagis insigavo

ir kitus baž- 
Norejo insi-
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Mirszta žmonys nuo mun- 
szaines kaip muses. Didesniuo- 
sia miestuosia, kur neturi isz 
ko ja ja varyti, daro isz visko 
kas tik puola, lodei 
ginu mirszta žmonių, 
linkihesia kur galima aplaiky- 
ti lengviau rugiu ir kitokiu 
grudų, tai naminiu iszvaio ge
riau ir nėra teip bledinga.

Geriause priesz 
keliolika stikleliu munszaines, 
nusipirkt pundeli alaveliu, o 
jeigu staigai apjaktum, tai tuo- 
jaus galėtum pradėti bizni ant 
kokio kampo ulyczios.

nuo

ir dau-
Bet ap-

iszgeriina

1(1 .a
11 ■A

f

4
Žmogus kuris nuolatos turi 

linksma būda tolinus nuejna ne 
kaip tas ka

iw
turi užsiniaukusi 

voidfl kaip gruboriaus laiko 
laidotuvių. Tokis žmogus ma

nes 111/?) jo

»

SAULE
— —    111 —a ||R> I<B ** A-v r r ■ tniij/ J1I luvr.. - n -- i ***** *** *■ *-^4

Milžiniszkas Prūdas del Dregninimo Milijonu Akeriu Nederlingom Žemes, I
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žai turi prioteliu, 
visi szalinasi.

Geriausc būti linksniu, nes 
tok i s žmogus pritrauko prie 
savos žmonis, turi geresni pa
sisekimą visame. Kad ir laikais 
turėtum skaudanezia szirdi, ne- 
parodinek to, nes mažai apie 
tai kas rūpinasi kas tau skau
da.
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a keriu 
valst ije.

milžiniszkas
Black Canyon, kuri baigė sta*

Valst ije. P

I

K

Kožnas žmogus geidže idant 
po jojo mirezei pati ir vaikai 
tnretu sziokia tokia parama, 
idant motore nebūtu kitiems 
nevalninke o vaikai dirbtu isz 
jaunu dienu. Bet žmogus, bu- 

'damas gyvu ir sveiku privalo 
apie tai isz laiko pasirupyt ir 
apie tai gerai apmanstyt, idant 
po jojo mireziai rakai ir pati 
neturėtu vargo.

Privalo prigulėti

t!

*11.1

4

"H
■ 'hk

j
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I
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ills. 
JMI

«

Į
1

1 y t v a Idže Idaho 
užbaigimui tojo prūdo, sulai
kys vandeni kuriuom apleist is 
milijonus akeriu nederlingos 
žemos tam valst ije. Prūdas 
randasi ant upes Payette, (erp 
Kampa ir McCall.
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in kokia 
gera draugyste ar inszinrenco 
kompanijo kuri po smert apie 
tai rūpintųsi. Raszant apie tai 
prisimena mums tūlas atsitiki
mas kuris nesenei atsitiko Ma- 
hanojui. Inszinrenco tūlas 
agentas atejdavo tankei pas 
viena žmogeli prikalbinėdamas 
ji idant apdraustu xavo gyvas
tį ant keliu tukstaneziu dole
riu idant motore turėtu isz ko 
gyvent po jojo m i rėžiai, bet 
motore tankei ji nuo to atkal- 
bydavo, sakydama, buk jiji da 
sveika, vyras gerai uždirba ir 
nererkalauje jokio 
mo.

Agentas tuom 
mine. Už keliu dienu vela atėjo 
pas taji žmogeli, bet tuom kart 
siūle moterei skalbiama elek- 
trikinia maszina, sakydamas, 
jog maszina jai prisiduotu po 
smert josios vyro, nes tokiu bil
du galėtu užsidirbt sau ant 
maisto skalbdama drapanas 
del kitu po mireziai savo vyro. 
Motore tuom gilei užsimansti- 
no ir suprato žodžius agento.

Kaip vėliaus girdėjome, tai 
motore kerszino savo vyrui, 
jog maszina nupirks, jeigu ji
sai įieapdraus savo gyvasties. 
— Badai vyras noringai sutiko 
tai padaryt.

Inszinrenco

a pd raudi- «
visai nenusi-

4

mes 
savo

i;
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Isz Lietuvos.
Bo Jeidimo ar paso neturėsi 
tiesos no mirti Lietuvoje.

Lietuvoj daljar’I Kaunas.
be leidimu niekur neiszeisi ir 

Žmones skun
džiasi, kad einant
isz kilo szulinio vandens rei
kalinga tueti pilsas. Gink Die
ve, milicija užtiktu bo paso

neiszvažinosi.
pasisemti

milicija
tuojaus prisikabintu. Nuvykus 
in apskrities miestą su rekvi
zicijos reikalais turi turėti ir
bilietą, kad nepaskaitytu de
sertini ir neareszttuotu. Mat, 
ir pasui jau nebetiki. Vnžiuoda 
runs isz Sziauliu su prekėmis 
privalai turėti leidimą. Nors 
ir belienis ])iidanis druskos nes 
milicijantai kabinas ir jei nie
ko neduodi \’edy prie apskri
ties virszininko. Gave gi kyszi •D . « .

būdami jaunais, jog kuom il
gesnis gyvastis, timm meilesnis 
ir smagesnis ir noras gyveni
mo kas kart daugiau yra pagoi 
dalijamas, jog 
art įnames 
daugiau 
ta, nuo 

)r/ 1

Neramios Dvasios.

kuom daugiau 
prie pabaigos, 1 uom 

ru|)iiiames praszalyt 
negalima apsisau-ko

I

Meto akmenais, bonkoms ir 
plytoms in žmonis; ražan- 

czius ne žvake nieko ne- 
prigialbsti.

Viena kar rudeni 
miegojusius

ko paszalinio nerado koridory 
vol sugulė.
pažadinęs visus 
nepaprastai didelis tri'iiksmas
koridory. Sukilo izejo pažiūrė
ti. įvado koriHorv didžiausia t
muro gabalo, kuri ryte iszrite 
lauk keli

Kaunas. Sekmadieni Va-.humnonieneje nežiūrime ant s.lri(, .__ų (, nk,^ iu mnn(> in |)U 
1 1 1
ir sveikata; pasenta pradedame kOfĮį yy pj'i'/j "j-
;.... t czedyt, apsvarstinet ka
turimo valgyt, jcszkome rodos 

idant
sveiki, gyvent ilgai ir pasiegt 
savo gyvenimo t iksla. 

davėsi

nieko, niekiname savo pajėgas ta lle|la;.in.Mt;imn moteris ir

juos czedvt.

specialist u

Juk nekarta

apsvarstinet ka

bntumem

kaip jauna mergaite iszsitaria

ties virszininko. Gavo gi kys/i 
atvaro iki pirmojo traktieriaus 
inregstruoja ir paleidžia.

atsif ikimas 
Du pilieeziai :

3 pūdus 
M i bei jauta i juos a-

su
gyvenant i 

su dukterimi pas svogeri tani 
name, kur kaž kas naktimis 
vaidenasi ir neduoda žmonoms 

Namas, kuriamo jie 
esąs labai senas, me-

Sza nezi nose, Vok ieczi 11 
namas 

a-

ramumo.
į gyvi*na, 

girdot i din is
I g-ve 97 N r. Ankseziau

'u

Kas man apejna kaip asz isz- į priklausęs$ 4

rodvsiu
<
sena ir
Bot toji
ket uresdeszimt s
la jeszkoti visoki būda idant

k a i j > turėsiu poakes
kaž. kokiai senai 

kuszerei. Po jos mirties lokes
leszimts metu, tada jau busiu |nin. o. y^įs isznuomaves p.

mirti?!”pasirengus
mergaite

metu, prade
susilaukus

t

pasidabyt geriau, siimažyt fan 
kus ant pilvo, dežyt žilus plan- 

iszbružvt 
nesziot i

kus, iszbružyt riauk>z)es nuo 
veido, neszioti szilkinos pan 
cziakas ir rėdytis kai]) mergai
te.

Kad žmogus turHu protą 
jaunystėje kaip užlaikyti s ve i 
kala ir prailgyf gyvenimą, tai 
nereikėtų bijoti pi isiaTt inan 
ežios senatvės. Bet huną jum* 
sz ingai.

t n n *t u

Dienraszt is 
ries iszejna 
pradėjo leisti 

vadinama
kuris

k ii-

i

Profesoris E. M. Burtiss isz 
Indianapolis, sako, jeigu turi 
bueziuoti savo mj’lema, tai bu- 
cziuok ja ja ant kaklo, nes bn- 
eziavimas ant Inpu yra labai 
pavojingas ir praplatina ligas.

Jau tasai daktarėlis biustą 
savo nuomonėje. Jeigu 
pradėt umem bneziuot i
mylema ar paezia ant kaklo tai 
jau už daug. Juk bneziuodami 
lupeles motoras nenuimsime 
jai panderio, nes Dievas pada
re inoteriszkas lupeles idant 
jeis bueziuoti, nežiūrėdami ar 
kokie ten mikrobai ir gaivalai 
mums kenks ar ne pons dakta
rėli. Gali sau rūpintis kiek gali 
apie tai, bot mes rinksime gar
du midų ir pauderi nuo lupu 
musu mergeliu ir motorėliu, o 
nejeszkosime kur ten vietos už
pakalyje auseles. Ka jus ant to 

ir moterėlės? Teisybev v ra i 
ar ne!

Jaunystėje? mes tikime, jo'g 
gyvenimas 

mums nubos ir neturėsime ko 
ilginus gyvenfi, jog nieko dau-

a nu, i.1, . ■Tj. jiz * . 4 k ■ •’ t‘ 1 , •

stfahgirt in metus,

gia tf prios* mus nesiranda kaip
kanas.jKainiri galime. suprasti

CUNARD
I' t ..'. I

Atlankykite Lietuva!
TRECZIOJI VASARINE

Ekskurcije in Lietuva
Szia Ekskurcija Vadovauja 

0. G. LUKSIS
i Placziai žinomas lietuvis 

Kalbėtojas ir Keliautojas.
Iszplaukimas isz New Yorko

28 MOJAUS
Pagarsėjusiu Visame Sviete
EKSPRESINIU LAIVU
AQU1TAN1A

(45,647 tonti)
IN LIETUVA DESZIMTS 

DIENU LAIKU.
t Per Sdu t ha rnj )t Ona)

6 MALONIOS DIENOS
KELIONES JURESE,

I

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu,' su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai d nieži ai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IE D, Boczkaunkas-Co. 
M aha no y City, Pa.

žmogus. 
Knyga

*

PREKE LAIVAKORTES 
(Treczioji Klasoje:)

IN KAUNA .......... $109.60
IN PILIAVA.......... $106.50
IN KLAIPEDA . . $107.00 
Apricz to $5 muito (kares) 
Pilietis Luksis halės ek^kur- «
šaut us staeziai i n I ,i<'t uva i r 
aprūpins visus ir pagilink 
sminimus visoj kolion<-i.
Kiti išplaukimai kas Sereda
CUNARD LINE, 
ii> Brondwny. 
tow Yort.

,/.’L ‘ ■'T-1

KVITU
Į ______ _

j

I

Knygeto DrangWMU «•! 
Iszmokejlma llgenia-
ma 50c.

KVITU Kaygela DraugyatMM. <•! 
KaiUerlaua ao< «udata plalgu aat
MiHlrlnklriau Mc.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO  ̂
UAWAMAT CITTT PA.

Buvo intdomus 
Liepos m. 7 d. 
B. Gelaszius ir P. Vaitkus vo
žės pirkę kelius putlus gele
žies ūkio reikalams ir 
druskos,
rcsztavo, nūs neturėjo leidimo, 
ir nusivarė pas žydą in traktie 
riu liepė statyti, magaryizias, 

kitai]) varysią, pas apskri- 
Knomet už

r

0 KAZUNO
GUMBO-KURA

ž I fu J
v v ra i. ’ Žmones sakę 

tai esąs forto kampas. Jis ir da 
bar dar gulis netoli namo. Nak 

lekia d i de
b's suodinos plytos ar.bonkos. 
fsz kart buvo manonfu, jog 
kamino plytos. Bet vėliau ap
žiurėjus rasta kamina

a kmenis 
lauk iszmeta. 
baladavimas 
žmones, kad jie kreipėsi in vie 
tini kunigą. Szis atėjės 
su karininku, pabuvos

i raminda- 
l’a nakt bildesio nesigir

dėjo, bot ryte einant koridorių 
p. S. pro jos galva praužes di- 

kampe stovėjęs, su par
ku r’e

liet karėžiai

t imis rotkareziais

1)11 VO

s t varko-
Po nukties rastas plytas, 

ir sudužusias bonkas 
Priesz Kalėdas 

tiek mvargines

drauge 
valan-

S. Name <Sn frvs Imtai. .Juose i^'.ies žmones
1 liejim;i> ' ................. .........y vena 1.5 žmonių.

I ’. S. esant i jos i
O' 
isz koridorio, 
sesuo. Ji turinti
kus. Visi draugi* gyvena. Ji na '

areziais buvo

nes
ties virszininka.
legtine ir alų buvo užmokėta 

ūkininkams va-
jis tuo bildu atliko 

Te
esti Sziauliuo-

( 
žydas lieju* 
žinot, ir 
up. \ irszininko pareigas,
kie atsitikimai 
sc, bet ju nema/ai ir visoj Lie
tuvoj. **-

Lietuvei varo lenkus isz 
Lietuvos.

Liet.uvos vaIdže
I Jot u vos

*

.WilMn
*irz*

I

j

Naujos Puikios Maldaknyges.1

Szita Gvduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba ihio Gumbo,pagelba n*io Gumbo 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka T r aj anka
Sutaisyta Kaxuno Aptickojc.
Parsiduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c.f per pacxta 
reikia dndct ant mažo pakuexio 6c. 
o ant didelio 10c.

Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 

aliejaus ir t.t.

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Ma Ida knygių.

Balsas Balandėles po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. 5’ra 
labai Įtaikiai ir drueziai apda
rytos skurinois apdarais, auk- 

tf.

Kaunas.
pradėjo varvi i isz 
daugeli lenkiszku szeimynu isz 
Kauno gubernijos, 
vaIdže nuvaro prii 
rrr:iknosia. 26 lenkiszkas szei- 

vaikais sakydami 
jeigu sugryž, tai Ims snszaady
tos. Diena 22 Kovo, atvožė iu 
Duksz.tiis S4 ypatus iszvarydu- 
mi in užrnbeži, o 23 diena isz- 
vare apie szimta szeimynu.

I jaukai 
taisos

Ana dienu
Į -imti krasztai lapu.

knis, 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysitc 
a t sakiniu ir prekes.

L. M. KAZUNAS,
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

laszu
S

rnbežians ;vyra ir vai-
' delis, 
į szo ėdalu, puodus,

j ateina keletas vyru iiu>it ikint i, 
ar t ikrai namuose neramu. I3e- 
veik visuomet jiems 
lekia prie kojų 
tos ar tuszczios bonkos.

moters kal
inti kinant i

ii gali kalbėti žmo 
gus, tik tikrai paminėtus daly
kus patyręs. Ji ir kiti to namo 
gyventojai pageidauja iszgirs- 
ti kompetentingu asmenų nuo
mones, kas tais atvejais reikia 
daryti ir ar galima kuriuo nors 
budu vėl ramvbe in namus su- t 
gūžint i.

Bet atsirado tūlas Petras Du 
denas, matomai didelis bedie
vis, kuris jokiu’dvasiu nesibi
jo, ir apsiėmė ta “velnią” su
gauti. Jis nuvyko in tuos na
mus ir sztai ka, jis dabar “Lie
tuvos Zinios(;i’ apie tai raszo:

“Su r a<d a 11 va i d u o k Ii u n a m a, 
gerai apžiūrėjęs pasisakiau at
ėjės vaiduoklio jeszkoti. bet 
ten buvusis vaikinas perspėjo 
mane, kad sergeczians, nes ga
liu gauti su buteliu ar plyta in 
bent kuria vieta. Asz gi paža
dėjau plyta gražinti su pora 
kumszcziu priedo ir vaiduokli 
pristatyti in milicija. Tokiu bu 
du pažadėtos plytos nuo 
sios” 
ryžau galutinai 
ka.

“Lipau ant aukszto, bet szei 
il’iininkas sngriebo mane už ko
jos klausdamas, ar asz velniu 
joszkhtt Man pasakius utaip” 
szėimininkas liepe nojieszkoti 
nos; j u ežia nėra ir nebuvo nie
kados^ Jis papasakojo, kad 
ežia g5rvena jauos moterys, pas 
kurias per viša nakti ulevoja 

vaidintis yra

re t - i ■' ■ o i ik v slid ližes
prie-

S

r p

rnvnas su SKAITYKITE SAULE
❖ •> •>

t ruin- 
h’yte 

nuverstas

I

i

I
I i i

'' Hit '•

ma nuonmojanti ‘jau 7 metai. 
Arikseziau tanu* name lik 

girdimus 
pas bildesys koridory.
pasitaikydavę rasti 
kopeczias ar kitu> daiktus net
varkoje. Buvo manoma, kad vi 
<a tai mik’t i kates padare. Juo 
tolyn, juo dažniau ir 
bildesys daresis.

iszeinant
suodinos piy-

SUŽEISTI KAREIVIAI DIPvBA AGUONU ŽIEDUS.
kur randasi daug

stengėsi
vargingas

kurios pasiliko vargingam pa
dėjime palikdami visa savo 

kur buvo
1

siiszelpt i 
szeimynas,Paso kojanezios 

bu tiek ir jautri.didesni)' 
Pagaliau in- 

sitikinta, jog ežia nej)aprastos 
kates dukstanezios. V isas bil
desys buvęs girdimas tik ana
me koridory. Prasidedaves jis 
apie I 1 — 1 vai. nakti. Isz jira- 

bijoji*.
ir stori g-

s , .
kad panasziai palikdami 

locnasti Lietuvoje 
užgyinia, ir iszaugia:

Kaunas. - Lenku spauda la 
bai gyvai komentuoja isztrem- 
tu isz Lietuvoj ir apsigyvenu
siu Lenkijoj lenku protestą, 
inteikta Taniu Sąjungos Tary
bai. Proteste 
suskirstyt i iib 7 straipsnius 1) 
uždraudimą vartoti lenku kal
ba bažnvezioso ir lietuviu eks
cesu priesz lenkus tolorin imas 
kaipo tai buvo Vasario 24 d. 
Trejybes bažnyczioj, kur Sie- 
maszka. ir kiti buvo sumuszti, 

2) 200 lenku 
suėmimas ir ju inmetimas ka
lėjimai!; 4) daugelio asmenų 
i szt rėmimas 
bet kokio susisiekimo su Len
kija uždraudimas, kas *yra nu 
rodoma kiekviename Lietuvos 
užsieniu paso ir, be to, neisz- 
duodama in užsienius pasu len 
k u tautybes Ibi et u vos pilie- 
eziams; 7) visiszka turtu kon

to loiYku tautybes 
pili()cziu, kurie tar-

“Naujienos”
Chicagt*, dabar 
sanvaitini laik- 

‘ ‘ Nedėlios 
iszejna kas

cage,

raszti
Naujienos
Nedelia su iliustruotu anglisz-

Pir
ma numari aplaikeme ir iszro- 
do gerai.
3 doleriai.
viena numari ant pažiūros lai 
raszo ant szio adreso: 
jienos ’ ’ 
Chicago.

k u priedu “foney part.

Kasztuoje ant meto 
nori aplaikytKas

‘ ‘ Xau-
1739 S. Halstead Si.,

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldeiszku, PeralRzku, Gralkiszkn 
Arabfszku ir Clgoniszku burtlniku 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Is-zdeda Žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Isz Egipto Rubiną 
Suiva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prlslusktto mumis 25c. Gausite 
▼Įsas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D.. BOCZKOW9KI-CO.
' MAHANOY CITY PA.

25c.

tižiu gyventojai labai 
Visi buldave anksti 
dayesi užmigti bildesiui prasi
dedant. Galiausiai pradėjo sa
vo raminti, kad bildesys nieko 
blogo nedarus ir, progai pasi
taikius, jie persikelsią in kitur 
gyventi. Ir tai]) toliau gyveno, 
niekam apie tai nepasakodami. 
Gal ir taip tpliau but l)uve jei 
koridory Jotas bildesys nebūtu 
pasikeitęs
si in duris, plytomis ir bonko- 
mis mėtymą. Ypacz paskutines 
dvi žiemas koridory trukszmas 
žmones labai iszvarginos.
žiema plytos i n duris prade- 
danezios lakstyti jau apie 7 va
landa vakaro, zanones stengia
si apie ta laika būti namie. Su
siejo uždaro koridorio duris, 
o buto duris i n koridori ro-

Tai dura, to
dėl, kad neineitu in Imta tasai 
vaidoklis.
tai]>, kad rožancziuni užriszus 
duris pasigirstas nepertraukia 
nuis ir stiprus beldimas i n du
ris, tada vienas drąsesniu ai
ri ozas rožancziit ir atidarąs 
duris,'uos ju nuomone, vaidok-

in didžiausia bitele-

žanezium flžisza.

Pasitai’ka kartais

Ii pasitaikė bute užriszti. TnVai 
ridusiu priemonin Vartdje, bet 
baladavimas ne kiek nešilid- 

Karta moterys sumano 
vi rszdury 

kai tik 
jos pradėjo smilkinti, pasigir
dės didelis trenksmas, pabiros 
isz kaž kur smolisį užgesusi 
žvake ir lyže, stovėjusi kitame 
koridoriaus gale, atlėkusi uosz 
danwteyUti Hinarkumu tfen- 
kusimfi Mv jos vie
nas galas nulūžęs.*1 Trenksmo 
paŽadinti1 su kilo-vyTai/ bet nio- • A

ves.
grnbnyuzine žvake 
k ryži u i szsi i n i l k i n t i;

paŽad in t i1 su kilo-vytai/ be t n i o

velnią

“dva- 
neteko gauti, bet gi pasi 

isztirti dalv- A-

vyrai, todėl ir 
kam. ’ *

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

> -

Vitos reikalingos maldos, Litanijos, 
ii1 Lt. Puikiai apdaryta minksztais 
■kurinais apdarai^ auksuoti krasztai. 
Preke su prlsiuntlmu,tiktai $1.SO.

C ■ ■' 1-1 • ■* Jį*■*■!» 'm'’-t*' ii «.■, '<■! 1 ••

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA. • » » -p. J) „" ** ' * ' "! ' . , - I-..

nusiskundimai

kad net apalpo;

tautybes

5 /

isz Lietuvos; 5)

fiskaeija 
Lietuvos 
navo lenku armijoj, net priesz 
Lietuvos Didžiuju Valstybių 
pripaži n ima, pavyzdžiu i St a ne 
vieziaus ir Žano turtai buvę 
konfiskuoti del ju politiniu pa 
žiuru ir 7 rezultatu falsifikavi
mas patikrinant lenku gyven
toju skaieziu ir tokiu budu ke* 
turis kartus sumažinant tikra* 
ji lenku skaieziu. Be‘to, atiihfei 
tautino laisve, kuri yra Lietu
vos konstitucijos garantuota. 
Asmenys, pasiraszo pro/esta, 
pareisžkia kad jie gali prista
tyti dokutYientus, inrodanezius 
ju pareiszkimu teisiUguma ir 
praszo Tautu Sąjungą patik- 
rihus csaiYiaju padėti paimti 
globon lenku mažuma* Lietu- 

isV()rj. " ? ,j'’n

Skaitykite “Saulė”

„ ♦ » *

■ i ai

Y

41'

Sužeistu kareiviu rust it nei jo Pit tsburge, 
sužeistu kareiviu kurie dalybavo paskuiineje karėjo ir nega
li daugiau nieko dirbti kaip aguonų žiedus kurias pardavine- 

draugu, dirbajo dienoje JO Mojaus ant atminties žuvusiu savo 
dabar tuosius žiedus idant užsidirbti ant savo užlaikymo.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

---——
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucziaį Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vymafa
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SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

GeibemAsls Tamlstal: —
Sulaukiau nuo jusu slunczlamoa 

mano, vardu knyga 
Noktu Ir Viena”
Bzlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukstantla 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
^Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas tmogus apie viską tada

“TukitanUe 
už kuria tariu

W;iB -jdI;
O!'

I 'J

pamimtt ir visokį rupesedai nori 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921 m.
Dv. Palazduonys, 
CzekiszkcH vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka/ Teipgi galima

v V *

ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2450.
W. D. B00ZKAUSKA8 . CO. MAHAKOY CITY, PA, j i'MM’li' 

i i. % I



*

i< j
t

K
r

r

»

e j
F

A

/•

t

T1RI0NI0 DUKTĖ.
Viename miestelyje, Burgun 

dijos kraszto (taip vadinama 
Viena Franci jos dalis) augoViena Franci jos dalis) 
mažute mergaite, vardu Sofija. 
Sofijos tėvai buvo labai dori ir 
rūpinos iszaukleti prideran- 
cziai savo dukterėlė. Ju darbas 
nenuėjo niekais — paaugtere- 
jusi Sofija buvo pavyzdžiu vi
sam miesteliui.

Sukakusi devyniolikos metu 
ir iszejusi nemažus mokslus, 
Sofija susimišlijo stoti in vie
nuolyną ir pasiszvesti naszlai- 
cziu mokinimui. Tėvai, galio
dami tokios malonios dukters, 
p/adžioje pricszinos tam jos 
sumanymu, bet, gerai apsimiš
lijo, kad ju duktė nori pasisz
vesti kitu labui, sutiko ir pri- 
deraiicziai ja iszrede.

Sofija, instojusi in vienuoly
ną, labai padoriai gyveno ir 
gerai mokino vaikus. Naszlai- 
cziai, jos mokiniai, taip Sofija 
mylėjo, kad staeziai 
no savo motina.

Taip jai bebruzdant, iszkilo 
garsioji, didžioji Franci jos re
voliucija. Revoliucijos vadais 
buvo liberalai, masonai, socia- 

dar kitokiu rnsziu 
”. Insigalejc, jie už-
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Kalbėk Atvirai Priesz 
Savo Motere.
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SZITA PORELE KERSZINO NUŽUDINIMO FORDO.

Kiti pnsilikia kampuosią 
tūnoję,

Ar blakės isz lovos fdhkidjė. 
Viena karta dviesia in miestą 

iszejo,
Tai vienos gaspadines cze- 

terykus turėjo, 
Su drabužėis ir nekitaip, 

Atsiejna visaip-: 
.Vienas turi kelnes dviejas, 

be surd otų 
-Norhlts’be kelnių,

Na ir szeip teip susideda, 
Ir in miestą nusiduoda.

Tai matot koki tai seni bei 
bokai, 

Argi berniokai.
Bloznais galcma pavadyt. 
Brio pusgalviu prilygt.

4 < «>

Ne reike jeszkoti kvailiu

Moterių Iszradėju
Darbas. .

•lA'l.

t

..M

Ar pažysti ponia Brown? Ji 
gyvena netoli tavo namu. La
bai maloni moterėle bot nėr ko 
kalbėti apie jos szeimyniszka 
gyveni m a. Jos inrankiai visuo 
met netvarkoj, vis sugenda, ir 
ji nežino nei ka daryti nei 
kaip pataisyti. Turi juos padė
ti ir laukti pakol žmogus pa
reina isz darbo ir juos pataiso. 
Kuomet žmogus pareina na
mon isz darbo, peržiuro valy
toja. arba mėsos malėja, randa, 
jog szriubukas prapuolęs, inde 

, i pasipūtės pareiszke, 
tos moterys, tos moterys, 

aiszkiausia matyt ko

Ana mota, priesz pat Vely
kas, viename Lietuvos sodžiu
je, netoli N. miestelio, ūkinin
ko Strapailo namuose sztai kas 
atsitiko.

Strapailai esant naszliu, bū
tinas reikalas buvo vest, ka jis 
ir padare: viena szalto rudens 
diena vede jauna kaimiete mer 
gina.

Neilgai Strapailai lemta bu
vo džiaugtis
jaunaja paeziuke 
ja begalo nesanezia netaupia

Matydamas, jog
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100 metines sukaktuves
poeto Byron.

Po visa svietą. o ypatingai 
Anglijoi, Graikijoi ir Italijoi, 
szi menesi apvaikszt i nes at
minto įnirusio garsaus poeto ir 
rasztininko Lordo Bvron. .lisai 
pabėgo isz Anglijos, pergyven- 
< lamas
daug darbavosi 
mingystes G raibi jos.

nelaisvėje Italijoi ir 
lel neprigul-

listai ir 
“bedieviai 
sigeiido panaikinti nevien esan 
cziajn kraszto valdžia, bet ir 
kataliku tikėjimą.

Su tuo tikslu revoliucijonie 
riai “bedieviai” iszleido to
kius instatymus, kurie griovė 
Bažnvežios tvarka, 
jie liepe kunigams 

tu naujai isz- 
leistu instatvmu. Buvo tokiu, kimszti 
kurio pasižadėjo laikytis Baž- daug buvo kataliku, kurie 

norėjo eiti isz 
liucijonieriais. Pasmerkti mir- 

praszyda vo kalėjimo 
pavadintu

žmonos, o

bedieviai

Tuomet

kad jie laikysis
prisiekti.

atimta

n y ežioje tos tvarkos, kokia nu
statė revoliucijonieriai. Bet ge
resnieji žmones su savo kuni
gais nepripažino ir ju pamal
dų nelankė.

Dauguma gi geresniųjų ku
nigu atsisako pildyti tu revo- 
liucijonieriu reikalavimu. Tuo 
mot prasidėjo negirdėt i perse
kiojimai kataliku, o ypatingai 
kunigu. Nuo kunigu
,bažnyczios, klebonijos ir žudy
ta juos bjauriausiais . budais. 
Tuose persekiojimuose gala ga 
vo labai daug kunigu.

Tikincziuju ir dorųjų katali
ku nužudvta tukstaneziais. J u 
kraujas latakais plūdo.j

Kad būti nužudytu, daug ne
reikė jo — dažnai užtekdavo 
tik nepritarti tiems žudymams 
arba paslėpti savo namuose 
persekiojama kunigą, iszklau- 
syti jo misziu, priimti nuo jo
Szv. Sakramentus arba nelan
kyti pamaldų, kurias laikė at
siskyrusi s nuo kataliku Baž- 
nyczios kunigas.

Kaip kunigai, taip pat buvo 
galabijami ir kataliku vienuo
liai. Daug bažnycziu bei vie
nuolynu buvo paversta in teat
rus, ar tvartus arba staeziai in 
pasileidimo namus.

Vienu isz paežiu didžiųjų ka 
talikystes persekiotoju buvo 
garsingas bedievis Anacharsis 
Kloc (Clootz).

Szitas kraugeris ilgainiui 
susivaldė su kitais augsztai- 
siais revoliucijonieriu
kurie ir insake budeliams nu
kirsti Klocui giliotina galva. 
Taip gavo gala vienas isz pa
ežiu baisiųjų krikszczionijos 
prieszu.

Sofija su savo drauge nusi
samdę užkampeje nedidele vie
tele, rinko naszlaiezius nužu
dytu tėvu, juos augino ir mo
ko. Viena karta kunigas Jėzui
tas Varin atvedės mažute sep
tynių metu mergaite vardu

vadais,

savo
1

vedimu ir 
nes pamate

kaip Dievas myli 
ypacz apleistus naszlaiezius ir 
t. t. Ehnirei apie Dieva prie 
kežuos progos. Mergaites szir- 
dis ilgainiui eme
pradėjo mylėti Dieva visa savo 
szi rd imi.

Kalėjimai buvo kimszte pri- 
nelaimingu.

kaisti, ir ji

>acz 
ne

vieno su revo-
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ir iszlaidžia. ? ‘ 
jai ne kiek nerupi ūkis, tik gra 
žiai pasipuoszt, skaniau paval
gyt ir linksmai su kaimynė
mis laika praleist — tankiai 
ja perspėdavo kalbėdamas:

— Ka tu sau manai, mano 
brangioji duszele, taip netau
piai gyvendama? Per žiema tu 
viską iszpustysi, o kada atlan
kys mus raudonas pavasaris, 
jau del jo nieko neturėsime.

Szitie Strapailos persergėji
mai, jo jaunai paežiai, tik tiek 
reiszke kaip bėrimas žirniais 
in siena. Ar ji nesuprato 
savo vyro žodžiu, ii r nenorėjo 
suprast, to negali žinot, bet ji 
nuo jn taupesne ne kiek nepa
sidarė. O del ko Strapaila bu
vo papratęs pavasari raudonu 
vadint, gal tik jis vienas žino
jo.

Žiema jau baigėsi. Jos vieta 
pradėjo užimt malonus, seniai 
viaieins laukiamas pavasaris. 
Su juomi kartu artinosi ir ano
ji, iszkilmingoji szvente — Ve
lykos. Ir kasgi, po septynių sa- 
vaieziu Sauso pasnyko nesi
rengia jas maloniai ir linksmai 

Kiekvienas, isz pas
kuti nios taisosi geresnius, gar-

szi u

tin, jie
sargu, kad ’ jiems
priesz mirsztnnt bent kunigą
iszpažmti savo nusidėjimus. (les„ills> vnlf,ins, ir ft. |<a« tu-

sutikti...

savo nusidėjimus
bet tie netikėliai tik juokės isz .*

arba pakvies
imo Bažnv- 

atskalnmi

ri isz ko. tai kiek galint sten
giasi pasilopint, o kas 
ri,” tai eina

BI 
I H 
b

Vasilus Sipek *23 metu ir jojo 
du Siu vokai gyvenant i Detroit, Mieli, 
Vasilu idant paraszytu kersžinanlo 
idant duotu jiems pusantro milijonu doleriu, 
degins jojo vaikams akis ir nužudys ji pati.

porelia kuri prisipažino prie raszymo ground u. Mat gas- 
padinele tokiu budu norėjo greitai pralobt, iszvažiuoti su V’a- 

bet užmanvirias

Uispadine ()na Ilaidok, abu 
t iaspadine 

gromata

(r*

( I 
Fordo 

kitaip, isz-

prikalbin 
su n u i

IK'S

Detektvvai su-
eme <r

šilu iii Ievyne ir būti lenais dideliu poniute, 
nepasiseki' ir abudu dabar tupi už groteliu kalėjimo.

— 'Taip. Asz tas pats esu.
— Asz nežinau dabar no ka 

tamistai duot. Mano vvras vis
ką liepdavo jums taupyt. Ka 
tamista. imate?

— Asz imu viską.
atsake karei-tik k a duoda, 

vis.

J

I

O labjause terp Lietuviu,
Kožnoje apygardoje juos su

rasi.
.Jeigu tik norėsi.

Trys kvailei karezomoje 
sigere,

Iii viena šluba insiyre,
Jeszkojo niunszaines, užtiko 

motere vieno.
Pradėjo muszt, net iszgirdo 

kaimynai per siena.
Subėgo, moterių atgyne, 
Ir tuosius latrus suėmė.
St oi t i nei tuo pribuvo,
Ir in cypia nugabeno.

Szpielei po (><) doleruku su
la i kos davinėjo. 

Bet motere su
apie tiri nenorėjo, 

Tihda priesz va i t a. stojo, 
\’isi konia po szimtine padėjo.

pa-

vyru girdot
kas man

bet jis nu- 
jeigu perskaitytu 

Suvienytu 
4k

iszloista

to ju praszymo 
davo atsiskyrusi 
ežios. Bet su tokiu 
nei vienas katalikas ir neszne-
kedavo. 'Tuomet Elmire nubeg 
davo in viena, in kita kalėji
mą, sužinojusi, kurs 
pažinties, 
jai. Ta nueidavo prie
kurs pers i redos in

Sofi-

o jo in

iszpažinties 
atskira vieta, po 

Taip atrado

nori isz- 
pasakydavo

kunigo, 
svietiszkio 

žmogaus rubus. nes kunigo in
kalėjimą neinleisdavo, 
kalėjimą. Sargai, manydami, 
kad tai sziaip .jau žmogus, in- 
leisdavo su kaliniais pasikal
bėti. Norintysis 
ateidavo in
jo kitas ir t. t.
priesz mirdami nusiraminimą 
ne vienas ir paskui su ramia 
sąžine eidavo po maszina, kur 
budeliai galvas kirto. Ilgainiui 
visgi revoliucijonieriai sužino
jo, ko ta mergaite taip dažnai 
po kalėjimus vaikszczioja. Ji 
buvo sugauta ir nors toki ma
žute nuteista mirtim Kad ja 
vede po giliotina, susigraudino 
szirdis pagalinus ir nepažins- 
tamu aplinkui stovineziu žmo
nių. Jie eme murmėti, sakyda- 

kur dingo ta, žadamoji 
»> laisve, jei paga-

eina prie Dievo,
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d a kita 
Jog “ 
kad ir 
trūksta, jos vistiek nemato.

p. Brown gal mano, jog mo
terys nežino kaip daigtai pa- 
darvti arba sudėti, 
sistebet u 
knygute
Valstijų Patentu Ofiso, Mote
rių Biuro. Szita knygute yra 
rezultatas isztyrinejimo Suvie
nytu Valstijų Patentu Ofiso re
kordu, ir parodo viską ka mo
terys iszfado per deszimts mo
tu. Kriketu visiems peržiureti 
ta knygute. Rasite ko tik no
rėsite. Žinoma, daugiausia isz- 
radimu lieczia namus ir paleng 
vina namini darba, k. t., skal
biama maszina, ir t. t., ir isz 
viso tokiu iszradimu yra apie 
1,400. Po naminiu daigiu, seka 
i n va i rus iszradimai del asine- 
niszko nesziojimo arba vartoji 
mo kaip tai kabios ir oplegas, 
cze ve ryku šzniurus, czevery- 
kus, ir dantų szo petuku s, bet 
nevisi ju iszradimai toki nau
dingi. Viena moteris iszrado 
nuduota blakstiena.

Ant akiu dirbanezios mote
rys patentavo daugeli iszradi- 
mu, kurie palengvino ir page
rino akiu darba, ir nelik ju isz
radimai liete \i>tu auginimą 
ir pienininkyste, bet jos iszra
do žemes apdirbinetojus, seklu 
sodintojus, traukėjus ir vėji
nius nialunU's, inkubatorius ir 
mnszcziokes.

Ir tas pats su kitoms iszdir- 
bystems ir profesijoms. Mote
re iszsieme patentus ofisu ap
rūpinimams ir pagerinimams, 
gatvekaru aprūpinimams, pa
gerinimams budavoti kelius, 
del visokiu maszineriju, kaip 
ir del visokiu darbo inrankiu, 
muzikaliszku instrumentu ir 
moksliszku iszradimu.

Interesinga ehįžnioti kokiu 
budu moterys iszrado hivai- 
rips daigius.
iszadimo ta paaiszkina. Pavyz- 
din, kas tik melze karve gali 
lengvai suprasti kaip viena 
moteris sumislino karves uo
degai laikytoja. Kita moteris 
padare uždengala del pajų 
blekiu nes pajų skystimas vis 
iszbego isz blekiu ir ji vis ture- 
jcųczystyti pecziu. Mes visi ga
lime suprasti kaip moteriszko 
iszmislino medini bliuda del 
sviesto.

Viena moteris, kuri pralei
do daug laiko ligonbutyje, isz
rado speciali langui vedintoja, 
kuris kambaryje pagerino orą.

Žinoma, negalime pasakyti 
koki geri yra tie iszradimai. 
Patentu Ofisas mane, jog buvo 
“nauji ir naudingi 
iszdave patentus,

I.— Nors mes nelabai taupė-’ 
me, bet visgi dar yra tiek, kad j 
vargiai tamista paneszi. 
del važiuotas neatvažiavai

— Neturiu savo arkliu ne 
vežimo — jeigu kas man daug 
duoda, lai padovanoja ir pa- 
dvada parsivežt.

— 'Tai Dievo! Vargszas... ne! 
savo arklio neturi. () szitos vi
nys ar pordem pas jus perkal
tos ir užu i t notos — rodydama *
iii jo mandieroj ant krutinės ir 
liemens esanezias, 
sagutes klauso Strapnilieno.

Žinoma — atsake karei
vis.

’Taip 
darbavosi, viską, kas tik karei 
vinį patiko, rinko ir krovė 
žiman: laszinius, deszras, 
rius, skilandžius, sviesta, kiau- 

isz kloties grūdus, žo
džiu sakant, kas tik kareiviui 
papuolęs p<> akiu pasirodė vol
te turis. Kada vežimas tapo pil 

užkinko pora

Ko-!
l

>

i • ♦ •
Vienas vvrukas savo bodei

TARADAIKA

sako:
*‘Tu l’iteriuk laikraszt i skai

tai,
“ Žinai kur žmonis tirba|gerai 

į“Slaug paralei, 
Gal kitur <

! “.Jau ymti ir baigiu pinigus. 
“Xezinau kas cze bus;

“Ziegoreli jau užstatysiu. 
Gal kelis doleriukus gausiu.

Bet jau draugas atkirto: 
j “ t gi kur tu praleidai pinigus?
I

i.HZvažiiiosiu,- 
laiba, gausiu,

sTai ir į h.
Szvrntes jau pranyko 

Vrla prie darbelio,
I r naujo vargelio, 

szvente kėlės
Svaiguli gavo ne vienas, 

Bet man atsilsiu nėra 
• svietą huzia !

I’ribuvaii iii
iii viena

Velvkm
i

4 i

dienas, iXekiirienetu- 
, uki-

4 4

per kaimu 
ninkas nuo ūkininko, pasirau- 
kiot ka tai gardesnio ant V'e- 
lyku, kaip tai

žibanczias
It 4

Vis p<
I

r it1 
iii 
įl 
■įlį“Juk turėjai kelis szimtus?

— l’gi kaip darbo netekau, 
'Tai visus prakaziravau.

Sztorninkas jau nenori duot 
valgi, 

t’ze vėla gaspadine dagi, 
Kas diena susiraukus, 

Žmogus net pesze sau plaukus.
Pirma ir priedeliu turėjau, 

Kaip su jeis geriau,

kaip tai kiausziniu, 
sviesto, sūrio ir tt. Užtad pas
kutinėms dienoms 
lykas ir pasklinda po kaimus 
isz miesteliu daug invairausiu 
rankiotojo. Ju tarpe 
būdavo atsiranda 
Xa, ir pasidekavojant 
ežiu duosnumui ir geraszirdys- 
tei, veik visi būdavo soeziai 
tai szventei apdovanoti.

Ta pavasari kariszka vald
žia miestelyj invykde kariu- 
menei permaina: Trumpai 
priesz Velykas, ten nuolatos 
stovėjusius du eskadronu, vi
siems gerai pažystamu dragū
nu, kasžinkur isztrauke, o ju 
vieton isz toliau atsiuntę du 
eskadronu kirusvru.

Priesz Velykas tame antra- 
dienyj, ryte, Straipaila su ber
nu iszsi rengė in savo jaunos 
paezios toviszke prie kokio tai 
didelio dhrbo talkon. Namieje 
pasiliko jo jauna pati ir du 
piemenukai. Toje gi dienoje, 
kaip ant patycziu, užėjo in 
Strapailus vienas isz naujai 
miestelin atkeltu kareiviu, ki- 
rasyras, sau ir savo draugams,* 
ant Velykų gardesnių kąsneliu 
maldaudamas. Kadangi kiru- 
syru uniforma buvo visa rau
dona, tai jaunoji Strapailiene, 
nieko nežinodama apie juos, ir 
miestelyj invykusia kareiviu 
permaina, mane, kad ežia tai 
niekas kitas pas juos dabar ne- 
atsilanke, kaip tik jos vyro

‘ ‘ raudo- 
dėl kurio

Kada

permaina: 
Velykas,

priesz Ve-

nemažai 
ir kareiviu.

kaimie- •szinius,

besikalbednmi jiedu

VP-
sū

nai prikrautas, 
arkliu ir ant galo, dar kareivis 
paklauso:

— O gal t am is ta butam gera 
ir pinigu kiek iszsigalet um ?...

— Ar ir pinigus tamista

Mont karineiius 
viela užėjau,

Keliolika sporteliu ten užtikau |
Su m klaizom
Panosėm nuskustom.

Terp t u neliuvo
X uodvideszimts

vaikinu,
Ba tokie mat nesportauje,

Xe nebezdžionkauje,
S|)orteleis yra

I mitom. Įi
I

jaunu.
poros motu -

paaugia bei
I inkai,

Apk* trisdeszinits metu bied-i 
niokai, 

kartus skutasi.

1 j .! Dabar visi nuo manos kreipėsi

ir
imi!

— Kodelgi neimsi, jeigu tik 
duotum.

Atneszusi Strapailieneį ati
davė kareiviui ir 
pinigus.

Kareivis doką vedamas 
už toki gausu, kurio jis nekuo-

palikdamas veik
namuose

Tie jei tai tris
Ir save tuom nevos jauninusi. 
Pasigeria ir kaip pypliai nuogi

Ir da isz manes juokėsi. 
Tegul juos paralei, kaip in 

kitur nuvažiuosiu,
O darba gera gausiu, 

Su niekuom ne užsidėsiu 
Laikraszti “

r n

Kartais vardas

visus savo

jai

guli,

Konia visados nuogi, 
Konia visados alkani,

Dirbti tingi, ilgai
Pinigu retai katras tuki,

SzJtai tau sportelei, 
Tamsus nebagelei.

Pažinai! tris tokius sportelius, 
Ka turi tiktai vienus czeve- 

rykus.
Tai liktai po viena iszejtineja, 
Ka reikalauje, parneszineja,

i

” užsira- 
szysiu,

Skaitysiu ir pinigėlius cze- 
dysiu.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahanuy City, Pa.
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met nesitikėjo, apdovanojimu 
isz važiavo
tuszczias Sirupailu 
sienas.

Parvažiavęs kareivis mieste
lin su tiek gerybes, greitai su
sirado žmogų, kuris ant tur
gaus greit viską iszpardavos 
su kareiviu pinigais pasidali
jo. O sugryžes namon Strapai- 
la, ir atradęs viską iszpustyta, 
nežinojo ne kur eit, no ka da
ryt. Sužinojęs visa dalyku, 
mėgino skustis valdžiai, puolė
si ir prie kariszkos valdžios, 
bot negalėdamas tikrai i n ro
dyt ta kareivi, kuris buvo pas 
juos atsilankęs, 
mojo. 

m nun<ww>

ti, teisybe surasi'?!

i

II
I

1 tlMiil

ir todėl> f
ir daugelis 

tu patVntuotu daigiu dabar 
vartojami.

Stebėtinas daigtas peržiū
rėti rekordus ir patemyti kiek 
daug daigiu moteys iszmisli-- 
no. Tie rekordai parodo kaip 
moterys žengia pirmyn visose 
dirvose. — F.L.l.S.

nu:
“bedieviu
liaus kūdikius jie veda pjauti 
kaip avinėlius.'

EI mirė linksmai paliejo gal
va po giliotirios peiliu, tikėda
ma tikrai, jog
kurs ja taip labai myli. Peilis 

ĮHIiiuu ..„iv.i.o ant jos spran
do, galva nuriedėjo žemyn, 
Elmire numirė 
artimo meiles.
Eį^^KAS NORI RŪKYT

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK CO. 
57 DEY ST.

NAUJI MUZIKALISZKI 
VEIKALAI.

greitai užkrito
ir

del Dievo ir

į ; ■lHĮl1,

■I -Jw

Elmire. Jis radęs ja iszmesta 
ant gatves beverkkianezia isz 
bado. Tai buvo nugalabytojo 
kraugerio Kloco duktė. Kuni
gas praszo, kad Sofija sn savo 
drauge priimtu ta nelaiminga 
vaika in savo namelius ir ja 
iszangintu su kitais naszlai- 
eziais.
* Sofija, sutiko ir apsiėmė El
mire auklėti. Auklėjimas pasi
rodė nelengvas — vaikas jau 
buvo sugadintas.
Sofija rūpinos iszaiszkinti mer 
gait ei apie Dieva,* apie Jo ge
ruma, apie ateinanti gyvenimaUrh.il) *

NEW YORK.

savo

Visupirmu

Szioinis dienomis iszojo isz 
spaudos naujos Dainos su gai
domis ant piano.

“Ak Likie Sveika
“ Myliu Lietuva. ”
“Pas Motinėlė”
“Butu Darželi” 
Galima gauti pas leidėju

50c.
50c.
50c.
50c.

J. A. Žemaitis *
315 Si West St.,' 

Shenandoah, Pa.

nuolatos jai minimas 
nasisi pavasaris”, 
viską liepdavo taupyt.
kareivis atėjės grinezion papra 
szo, ar neisigaletu ka nors jam 
ant szventOs, ji matydama vy
ra kaip kaminu ir visa raudo
na, vien tik batais juodais — 
užklausė: I

— Ar tai gal tamista esi tas 
raudonasis pavasaris, apie ku
rio apsilankyma mano vyras 
dažnai man kalbėdavo, liepda
mas viską jam taupyt?

Kareivis tuoj suprato; kad 
ežia kas ' tokio x yra, kuora jis 
naudodamasis gales gerai pa- 
sipelnyt, atsako:

nieko nolai-

Kur tu, vargszas kalinio-* 
Kas jau 

karta vilko nasruose, tai ir pil 
ve — vaikszcziodamas dejavo * 
St ra pa i I a. Szirszu ka s.

■

GYVENIMAS SZVENCZIAUSIOS 
MARIJOS PANOS,
• f .,»'<■!, i...m..

krisaa pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
05 puslapiai. Puiki knygele.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS.CO.
MAHANOY CITY, PA.

' Patarimas Tėvams
Dauguma vaiku nevalytu savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytu j u pareiga ir mokytu juos 
Geriau yra jiems vartuoti Colgate’s Rib
tėvai nepadarytu j u pareiga ir mokytu juos

- Dental Cream dabar negu vėliau kentėti 
nuo blogu dantų ir blogos sveikatos.

, Colgate’s iszvalo dantis visiszkai ir sau
giai. Daktarai ir Dantistai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantis—Gera Sveikata
y’

v.

1
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS. [I 

“ORDUNA” “ORBITA” >
“OHIO” VORCA” ’i

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi dėl gero patar
navimo if vigados visame. Gerai 
ir užtelrtfno valgi6 paduodamas 
ant* baltai utdengtu stalu. Srėi- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
spcciale pMtatnavlma.

BOTAI.
PACtE

MBroadihfc>., . ________
arb« pas vtettafas agentus.

MAU STEAM
T COMPAMT, 
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UbMmRm BnbMhm
K. RĖKLAITIS

BMRMMla Mala Ir mokila.
Rrt sajelktaiako motin.

BtMaomM prekei.

UI BteoMIAEAXBY
Bell Teleakeaaa No. 149

• FA

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankieriua 
ir Laivakoroziu Agentas

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU

■?

W. TRASKAUBKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja konus numirusia. Pasamdo 
aatomobiliua del laidotuvių, krikai 
tialu, veiellju, paaivaiinejimo ir Lt 
SSO W. Ceatra St. Mahanoy City Pa

CAPITAL STOCK $.125.000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02

Mokame 3-czia procentą nnt 
sudfitu pinigu. Procentą pridedant 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prez. 
Jon. E. FERGUSON, Kasiorius. 

—I Oi — I<»> 1 „<■ en W 'O — W ^i 1 O 40

Ant J. Sakalauskas
UETUVISZKA3 GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

te

"*

I
I

Laidoja Iranua Numirėliu pagal Nau-

pristato 
reikalams.
Parduodu visokias pamiškius, dldo 

liūs.ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksi te POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gėrikus parduoti negu kiti 
333*333 W. Centre St., Mahanoy City

jausta mada. Pigi preke. Teipgi 
automobilius vlsoklonu

t

Daktaras Juozas J. Austro 
LIETUVIS.

Bavuata daktaras kariumanaja.
Gydo visokiai Ugaa.

Priima ligoniui na 10 valanda ryto.
U iki t popiet • Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

*
SZTAI KA MUMS RASZO.

“Sirgau por G metus ir nieks man 
negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios

ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. SKULKINO

nedirbs iki

l‘u Velykų.
Sercdoj Sz. Jurgio, 
l’tarninke rinkimai. 
Kasikius

Seredos rvta.
— Szventes praėjo 

nebuvo girdėt mieste jd„__ 
gelio iszskirent kelis apsvai
gintus munszaine.

—- Ryto, tai yra L’tarninke, 
bus nominacije kandidatu ant 
urėdu. Girdėt, jog protestonai 
ketina vesti prie poliu visas sa
vo moteres kurios užmokėjo 
taksas idant balsuotu už sa- 
viszkius. Lai Lietuvei irgi ne- 
apsileidže, juk. mokate taksus 
tai furite pilna tiesa balsuoti.

— Lietuviai balsuokite už 
Brumm’n ant. Kongresmono.

— Ant d žiūrės in Potts vi
lios suda kuris ntsidaiys Gegu
žio menesi je likos paraginti 
terp kitu ir musu tauticczci ity 
tautietes: Kaz. Juodeszka ir J. 
Sležauckas isz Shenadorio ir p.

Boczkauskieno

lokio er-

isz

I

Cecilije 
miesto.

— Balsuokite už Charles 
Snvder ant Senatoriaus.

— Petnvczios vakara Rea- 
dingo trūkis kuris ejna in Sza- 
mokus 7:23 užmusze Tamosziu 
McInerney apie 40 metu am
žiaus, gerai pažystama neve
dusi žmogų, kuri pažinojo vi
sas miestas, nes buvo gromat- 
nesziu per daugeli metu, links
mo budo ir turėjo geru žodeli 
visiems. Tamoszius nuėjo tuji 
vakaru ant stoties pasitikt sve- 
czio isz Filadelfijos, kokiu bil
du likos užmusztas, tai niekas 
nematė, nes buvo nuejas už 
stoties priesz atėjima trūkio ir 
daugiau jojo nematyta gyvo 
pakol neužtiko jojo lavonu gu
linti ant geležinkelio. Velionis 
prigulėjo prie d ra u guviu
Moose, Eagles ir Humane Fire 

paliko viena seseria ir 
broli Filadelfijoi. Kūnas pa-- 
szarvotas pas dėdienių po No.

prie

Co.,

130 W. Malianov Avė. i *
Lietuviai balsuokite už 

Brumni’a ant Kongresmono.
— Visi tiejei, kurie turi ka 

paaukauti ant foru, yra mel
džiami atneszti dovana in kle* 

Į bonija, bile diena szia savaite 
1 kuri bus nuoszirdžiai priimta 
j su dėka.
I — Balsuokite už Charles 

autoriaus.
— Balsuokite

Snvder an

nusiimti in

LIETUVIAMS
rinkimai, tai yra 22 

Norints Lietuvei
Ryto 

Apriliaus. 
mažai rūpinasi palitika, bet 
tegul neužmirszta kad ir juju 
balsai prisideda ženklyvai prie 
iszrinkirno — Lietuviu balsai 
gali iszrinkti ar pralaimėti vi
sus urėdus ežiam paviete. Argi 
tai negalybe!
Lietuvei neturi Skulkino pavie

tai yra

Adomas Vaitkeviezius, 
38 metu, likos baisei apdegin
tas gazu kasiklosia. Daktaras 
apžiurėjas ligoni 
Ash lando Ii gon bu t i.

— Lietuviai balsuokite už 
Brumm’a ant- Kongresmono.

— Deszimts metu senumo. 
Povylukas Paczkevicziu, sura
dęs dūlini patronu padėjo ant 
akmens ir trenkė su plaktuku, 
drūtis eksplozijos sužeido vai
kui ranka, krutina ir kojo. Tuol to galybes? Jeigu Lietuvei lai-
jaus likos nuvežtas in Ashlan- 
do ligonbutia kur ant jo pada
ryta operacije.

— A. P. Ta bara
del Katrės Breslin už 

27,000 dolerius.
— Balsuokite

Snvder ant Senatoriaus.

pardavė

Kas sake kad

narna

už Charles

Pottsville, Pa. — Gerai žino
mo saluninko paeziule An
driaus Siemio, atejnanti mene
si iszvažiuoje in Lietuva at
lankyti savo motinelia, brolius 
ir kitas gimines. Pernai josios 
žentas Petras Gražys su savo 
paeziule 
Lietuva ir
Laimingos keliones 
poniai Siomieniai ir sveiko su- 
gryžinio pas Andruli.

— Balsuokite už Charles 
Snyder ant Senatoriaus.

— Lietuviai balsuokite už 
Bi’umm’a ant Kongresmono.

buvo iszkeliavb in 
nesenoi sugryzo. 

vėliname

Juo- 
skunda

Mount Carmel, Pa. - 
zas Pacziuta užvedė 
prioszais S. L. Jonku ant $10,- 
000 už panesztus žaidulius isz 
jojo priežasties. Jonkus atėjo 
in Paczuto garažu atsiymti sa
vo karuka kuri buvo pataisos. 
Jonkus užsispyrė idant Paczu
ta važiuotu draugo su juoin 
ižbandvti karuka. Norints Pa
czuta iszsikalbinejo
kus kaneez ji prispyri* idant su 
juom važiuotu. Jonkus paleido 
‘‘gaza” idant 
karukas bėga, 
idant teip greitai

bet Jon-

daugiau 
važiuotu

pamatyt kaip 
Paczuta melde 

Jonkus ne
važiuotu, bet kuom 
jisai jo melde idant
lengviau tuoni daugiau Jonkus 
karuka vare 
galo
kampa, trenkė
ReecL Paczuta ap laiko sužeidi
mą žando ir kitus žaidulius už 
ka apskundė Jonku ant de- 
szinits tukstaneziu doleriu.

41 

negalėdamas
smarkiau ir ant 

užsukt 
in namaJ.-H.

i DIDELIS BALIUS
Plymouth, Pa. — Musit mies 

stelis vidutinis, kuriamo gyve
na pusėtinos skaitlis Lietuviu, 
bet per koki tai laika buvo vi
si pakrikia nuo parapijos, bet 
nuo kada kun. Sinkeviczius 
atėjo, viskas persimaino ir ve
la sugryžo prie parapijos tiejei 
kurie buvo pametia, nes pared- 
kas kitokia. Bažnytėlė kožna 
Nedolia pripildyta, jog.dauge- 
lis žmonių turi stovėt. Žodžiu,

Rengia Gedemino Klubas isz 
Mahanoy City, Pa., antra die
na Velykų, Panedelyje, 21 Ba
landžio 1924, Szv. Juozapo baž. 
Salėje. Prasidės 7 vai. vakare. 
Orkestras bus isz Kauno. In- 
žanga Moterimis ir Merginoms 
25c. Vyrams 50c. Užpraszo vi
sus Komitetas. (33.

PARSIDUODA
AUTOMOBILIUS.

I

I

Akyvi Trupinėliai. Leidimai Advokatams 
Praktikuoti.

Mete 1922 Suv. Valst. ap-

>■ ii   ■ ■ a '■ X

Laivai iszplaukc kas san 
vaitia isz Londono in 276 pris- 
tovas viso svieto.

<i
II

laike 172,614 atejviai ukesisz- 
kas popieras. Italijonu buvo 
27,809; Vokiecziu 23,200; Ang- 
liku 21,500; Rusu 19,000j Lpii-
ku 14,600; Austrijoku 13,000; 
Lietuviu 11,250 ir kitu tautu.
Skaitlis parodo tik tuos, ka ga- kalavimus.

Ford Sodan uždarytas 4 du
rimis automobilius del 5 ypatų, 
1923 meto, su visais intaisy- 
mais, nauji gumai, viskas ge
ram padėjime. Atsiszaukite po 
adresu. • (A.25

lis žmonių turi stovėt. Žodžiu 
visi myli ir guodoje nauja ku
nigą ir yra 
jojo.

užganad ytais 4SZ

Balsuokite
Snvder ant Senatoriaus.

už Charles

816 E. Railroad St.,
Mahanoy City, Pa. • Bimnun’a ant Kongresmono.

A. A*A

— Lietuviai balsuokite už

jusu sutaisytu zonų m Kurios a a a w

441 r____________ /X _ i •>  a i i Sz. JUOZAPO PARAPIJOSE“Money Order” meldžlp vcl atsiusti 
(takeli No. 308. 'Su tikra pagarba, 

Anthony Morrison, Simpson, Pa.
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su Žolių gyduolėms jra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso* 
k|u specialiu gydytoju.
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai liotu- 
viszku Žolių vaistinyczią. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lictuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Ataidsk 10c o gausi visu žolių kata- 

Reikalaujamo agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 

.drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri-

Mes žolių

WFFR AIW Jl JELiIX
£ Parapijos Saleje Mahanoy City, Pa. t
i ■ --------------------

Prasidės Panedelijė28 Balandžio^ 
Baigsis Petnyczioj 2 Gegužio, 
Pradžia 7:30 valanda vakare.

* Ii

i

3J) <-

toga.

siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo Ir apyniu del 15 goreziu naminio 
ataus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti Preke su prisiuntimu $1.80.
ataus su pamokinimu kaip reikia

M. ŽUKAITIS.

Kas vakara bus duodama Dovana*!*
£ už inžangos tikietus. Visi parapijonai
X e e 'r *’• 'e«.f•• w ■ e e . J*"atsilankyti

RENGIMO KOMISIJA
Xsziuomi yra praszomi 
♦♦♦ Ferus.

m

kytusi druezei, tai iszrinktn 
kandidatu ant urėdo lengvai, 
nes juju balsai nusvarstytu 
viena ai1 kita szali.

Paprastai priesz rinkimus, 
vieni kitus drepsto purvynu, 
užmetineja visokes szunybes, 
atranda kaltes ir graftus, bet 
tuju szlamstu užmetinejimu ne 
rejke klausyti tik apmaustyti 
gerai ir balsuot kaip jums sav- 
žine paliepė.

Kandidatu ant urėdu yra vi
sokiu ant pasirinkimo ir isz- 
rinkimu. Terp tuju yra Charles 
Snyder, kuris sziadien 
kandvdatu
Czalukas gyvenu Pottsvileje ir 
yra geru advokatu ir no viena 
Lietuvi a.pg,vno nuo kalėjimo. 
Musu tautietis Piusas Birszto- 
na isz Shenadorio v ra kandv
datu ant Legislatures in Har- 
risburga ir bus geru žmogum, 
nes yra inteligentas ir moky
tas vyras kuri privalome isz
rinkti ir parodyti, jog nors vie- 

galime iszrinkti 
ant teip garbingo dinsto ku
ris perstatytu musiszkius legis 
lat liroje.

Balsuodami už (’žaliuku Snv 
deri suszelpsim savo tautieti 
Birsztona o tUoni duosime su
prasti politikoje savo galybių 
ir atejteje gausim ka norėsim, 
nes politikieriai 
galybių ir

rinkinius

yra
ant Senatoriaus.

na saviszki

supras musu 
nevedžios mus už 

uosiu ir nesakys, jog Lietuvius 
gali visada papii'kt ir privesti 
prie balsavimo ant suszvilpi- 
nio.

Todėl, Snyderis Czaliukas, 
Buvo visados geras vyrukas, 
O norints ant jojo loję, 
Bet jinai smarkei važiuoju. 
Birsztona musu tautietis, 
Nes yra geras Lietuvis, 
Turim visam svietui paro- 

dvt 
.log mes galim ji iszriukt 
Už juos visi balsuokime 
Ryto, tai yra Utarninke.
Teipgi balsuokite už delege- 

tus kurie iszrinks 
Coolidges nes
Pinchotas skverbėsi 
prezidentu 
daugiau 
laisvia

prezidentą 
gubernatorius 

pasilikt 
Suv. Valst. ir da 

pinezyt

vo pilnas popieras.
Yra apskaitoma, jog spie- 

tis bieziu susideda nuo 10 lyg 
100 tukstaneziu.
spietis susideda nuo 15 lyg 30 
tukstaneziu bieziu.

Tiktai viena pora isz tuk-
stanezio dagyvena sulaukti ap- 
vaiksztinet 50 metu sukaktu
ves savo vinezevones.

Paprastas

Delaware, Florida, Iowa, Mary 
land, Missouri, North Carolina 
North Dakota, Pennsylvania, 
South Dakota, Texas, Virginia 
ir West Virginia.

Inleidimas Advokato isz ki
tu Vietų ir Svetimu Szaliu. Ad 
vokatai, kurie leisti praktikuo 
ti Suvienytu Valstijų Aulcsz- 
cziausiame Teisme arba Auksz 
cziausiame Teisme savo valsti
jos, paprastai leisti praktikuo
ti be egzamino praktikuoti ki
tose valstijose, jeigu gali paro
dyti gero stovio prirodynfla isz 
savo valstijos.

Kelios valstijos lllinois^Ken 
tai skambanezius laipsnius už-l tucky ir California turi specia- 
sibaigusiems. Bet toki laips-1 liūs aprūpinimus del inleidimo

Daugelis advokatu *sz sveti
niu szaliu atvažiavo 
n y tas Valstijas 
ir nesyk! užklausta, ar toki ad
vokatai. gali praktikuoti Su
vienytose Valstijose. Tas klau
simas goriausia atsakytas per- 
skaitaint invairiu valtiju rei-

Yra apie 157 pripažintos teis 
mo mokyklos per 
Valstijas, ir tuzinai kitu mo
kyklų, kurios suteikia auksz- 
u......   ..1UO ___ ____ _ .. -V.Z * • A. A a B A V A v W.A • *, M j /
subaigusiems. Bet toki laips-1 liūs aprūpinimus del inleidimo 
uiai turi mažai vertes kuomet praktikuojaneziu advokatu isz 
aplikantas paraszo leidimo 
praktikuoti. Tik kelios valsti- tu szaliu kur randasi bendras 
jos pavėlina advokatu prakti- j instatymas. Californijos valsti

in Suvie- 
apsigyvenf i;

Suvienytas

I

svetimu szaliu, ypatingai isz

<$

f

Lietuviai Schuylkill
Paviete Balsuokite už

G. F. Brumm
Ant Kongresmeno

Ant Republikoniszko Tikieto
DIDELIS BALIUS^

Subatoje, 26 Balandžio 1924 
dideli bąli u ruoszia koras Szv. 
Kazimiero parapijos bažnyti
nėje svetainėje St. Clair, Pa. 
Del naudos bažnytines svetai
nes. Pirma syki St. Claire pa
sirodys Parapijos Koras, ku
ris padainuos invairiu dainų.

Skaitlingas Lietuviszkas Or
kestras grajis Lietuviszkas ir 

kompozieijas.
užkandžius 

geros szeimininkes. 
nuo 3 valandos po jiietu.

Szi praneszimn 
dejas Koro ir Koristai.

Amerikoniszkas 
Gardžius 
geros

gamins
Pradžia

skelbia \ e-
(t.35

ANT PARDAVIMO

Go-cai t (kerieziukas) 
At si.sza ūki t 

adresu 13 East ^lalianoy Avė., 
Mal.anoy ('ity, Pa.

ANT PARDAVIMO

kaip naujas.
taip

P0

lt.

kuoti jeigu jis turi diplomą isz ja reikalauja prirodymą lega- _ Į . a O. a * a • ■pripažintos teismo mokyklos, liszku gabumu ir gero apsieji- 
Beveik visos valstijos reikalai! mo certifikata, kuriuos turi už 
ja, jog visi aplikantai turi im-(girti aplikanto 
t i kvotimus kuriuos laiko

valstijos Bar
Association, arba teisėjas, ar- 

cialis Stato Examining Board, ba advokatas. Illinois reikalau 
advokatai gali ja

praktikuoti Suvienytu Valsti-1 penktu metu praktika, 
ir

Pirm negu

spo-

certifikata. kuris parodo
1

ju Aukszcziausiame Teisme
Teismuose

svetimi 
nlvokatai turi pereiti regulia- 

pirmiausia 
per vienus 

F.L.I.8.

Kentucky valstijoj
kituose Federales Teismuose. Į i 
advokatai turi, priesz to, prak- riszkus kvotimus, 
tikuoti per tris metus 
cziausiame 
joje, kur jie priguli, 
vatiszkas ir

A < i gs z- 111 r i i įasimok i n t i
vaisi i- motus toje valstijoje.Teisme oje valsti

jų pri- 
profesionaliszkas 

dorumas turi būti geras. Tun;DA TURIME SZIMTUS PUI
KIU KALENDORIŲ.imti prisiega.

Inleidimo Reikalavimai. Re i 
kalavimai nevienodi visose vai 
stijose.

1918 metais

t

Da turime kelis szimtus sie
niniu kalendoriu (keturi kalen- 
dorei ejna in

Į meto, I 
plakti- vj(.lia doleri už setą, 
nustatė 1 l 

(privalo rastis

American Bari
Association priėmė nustatytas 
regulcijas del leidinio 
kuoti, tos regulacijo> 
moksliszkus ir kitus reikalavi
mus. Bet tik kelios 1 
prisilaiko prie tu regudaciju. • tunqi |U(,S puikius kalendorius 

Ilk keliose valstijose (lit)- ! .1 rhn L-itmvi miaiiinvti «ln.

seta) ant szio 
kuriuos pa ik! u ošime po 
. __ .... ____  Yra tai

labai puikus kalendoriai kurie 
t kožnnm katali- 

valst ijos I j(jszkam name. Katrie vėlintu
r r

lomos nuo
l’ik keliose

užgiri n
'alstijoso dip- arba kam kitam nusiunsti do- 1 ’

\ alst ijos i vanelia, tegul prisiuneze dole- 
teismo mokyklų duoda aplikan į j-į, o mes tuojaus i__ 1__ 1__
tams teisę praktikuoti. Dauge-|ail( paduoto adreso.

Į n. o mes tuojaus iszsiunsime

tas diplo-

Pubeltavas 
Mahanoy St. 
Parsiduos pigiai.

namas prie
Tamaqua,

314
Pa.

Teipgi du 
puikus lotai ant Maxwell St. 
Allentown, Pa. Kreipkitės in

2t
T

W. O. Kleckner, 
311 Mahanoy St.

Tamaqua, Pa.
ANT PARDAVIMO

lis valstijų priima 
mns tik kaipo prirodymą pra-1 
(lino legaliszko prasilavinimo. i 

teist*
imti kvotimus; jeigu aptikau-1 
tas neturi tokia i liploma jis 
ri imti tam tikrus prasilavini Į

kuris duoda aplikant ui

‘ W. D. Boczkowski Co., 
Mahaimv City, Pa.

W. D. Boczkauskas, Co. J

>mu-( AntState Senatoriaus
nio kursus kaip ir turi pasimo
kinti ofise 
advokato.

ihadinio mokslo praktikavi

i Balsuokite už
prakt ikuojaiu'zio ’

yfa

I
I

i
s®

Į 
mai mainosi nuo mažesnes mo- 
kvklos iki keturiu melu auksz- 
tesnes mokyklos kurso, ir le- 
galiszkas prašilaivinimas nuo 
dvieju iki keturiu metu.

27 valstijos reikalauja, jog 
kandidatai turi būti Suvieny
tųjų Valstijų piliecziai. 
kiose valstijose —
India, New Hampshire, South 
Carolina ir Vermont, apl i kan
tai turi būti tu valstijų pilie
cziai. Tik Suvienytųjų Valsti
jų piliecziai arba tie, kurie pa- 
reiszko norą tapti piliecziais, 
gali imti kvotimus Idaho, llli-

I

Da keletą nauju namu. Ka 
tik pabaigti, su visoms viga- 
doms, ant Dutch Hill, Tama- 
qua^Pa. Atsiszaukite pas Sam 

m. v:

Pen- 
California,

y4 4

žmonių.
jeszko sau garbes. Juk kožnas 
žino ka jisai padare Pennsyl- 
vanijoi kada pasiliko guberna 
toriam ?
gyventojus ir

ir varžvt 
Pincziotas

Kaip jisai persekioja 
“pinezina 

pleczkutia namines.
kito delegatus kurie buvo pn- 
talpyti uSaulėje” pracjta Pet- 
nyczia ir teip bausuokite kur 
randami križelis.

” už 
Iszsikirp-

« l • A L l 04 OMU U * K V | J l» —

Lewis & Co. 119 Catawissa St. 
Tamaqua, arba 
Wolfe (Vilkaiti) 
/Arlington St., Tamaqua, Pa.

( A.22
ANT PARDAVIMO.

pas 
agenta, 336

R. D. Heaton
Saulėje

DIDELES PRAKALBOS, 
KRUTAMIEJI PAVEIKS

LAI IR SZOKIAI.

Biznavas namas su groseriu 
skerdinyczia ir gara-

nois ir Massachusetts.
Bile apsigyvenęs gyventojas 

Arkansas,

Ant Republikoniszko Tikieto.
ISZ ASHLAND, PA.gali imti kvotimus .. . y - ■ / ' .-

o o O" —>-<» 4» e • e e -ep 4» i <»w w «■» » • 4» ie e w w —»>«► ■> • • *• •' • • • • *►•*•*•
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t

sztoru, 
džius del 4 automobiliu. Parsi
duos už prieinama 
•Kreipkitęs ant adreso.

400 Willing St.
t a.25) Tamaqna, Pa.

ANT~PARDAVIM0.

preke.

/

Ant Legislatoriaus 
(Pirmo Distrikto) 

Balsuokite už 

JOS. J. ZEIGLER

I

5 Apriliaus ant A. 
sales, Frackville,

or 

•U t J
1

Frackville

viežius isz 
Paveikslai

Atsibus
Vneaiczio
Pa., kurias laikys M. Paltaua- 

Worcestcr, Mass.
bus rodomi apie

Lietuva ir kalbėtojas apsaki
nės daug akyvu žinueziu apie 
Lietuva. Po paveikslu atsibus 
balius ir kiloki palinksmini
mai. 'Užsipraszo visu idant at
silankytu aut teip puikaus va
karėlio. Jnžanga suaugusiems 

centai, vaikams 15c.
Gilbcrtone paveikslai bus ro

domi ant Jono Valūno sales 
diena 26 Apriliaus, Subatoje.

(A.25)
ANT PARDAVIMO

Didelis biznavas 14 rumu, 
su salonu*ĄTisos vigados, gara-

... n ff- * v „jjh,, w — t 

džius del 2 automobiliu
C. Grabauskas

. z 436 JE. Elm St.

namas prie 
arti ’ Brandonville, 

28 per 38

Szesziu ruimu 
grižkeliu 
Pa. Geras 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 hkicriai isz- 
dirbtos žemes.
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykowičz 
Advokato,

(t. f.) SheuąiVdoidu Pa- .- r- ... ------- - ------ ----------  
Valgiu Gaminimas

. s-*—m—
Namu Prižiūrėjimas

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 .

W. D. BOCZKOWSKLCO.

tvartas

Parsiduos pi-

Hynykowicz

i

. . $1.50

Isz Frackvilles. Republikonu Partijos

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. 
i mi

*$----
Ta, Banka nori jumis patarnauti.
Moka 3-czia procentą ant padėtu pinigu.

j ’ .y -m *r *• t

Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra
dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szita Banka prigelbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus* ' < !»

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

\




