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ATRADO BUDA UŽGRU 
DINT VARI.

Shamdkin, Pa. — Slaptybe 
užgrudinimo vario, kuri žinojo 
senoviszki egipcijonai, bet toji 
slaptybe vėliaus dingo, likos 
isznaujo atrasta per anglekasi 
Chariisa Fidleri, kuris sako, 
buk jisai turėjo giluki kaip už 
gn^lint (užartavot) vari.

Jisai teip kietai užgrudin
vwrini drata, jog inkala in me
di kaip vinį. Daro jisai tolimus 
nius bandymus su savo iszradi *
mu, o jeigu isztikruju jisai žino 
slaptybių užgrudinimo, tai pa
siliktu milijonierium per nakti. 
$30,000 UŽ VYRO GYVASTĮ.

Brooklyn, N. Y. — Nesenei 
Franciszkus Maliszauckas, li
kos užmusztas kada susidūrė 
su savo motorcikliu su sunkiu 

prigulineziotavoriniu troku 
prie Barett Oil Co. Naszle a p 
skunde kompanije augszcziau- 
siam teisme, kuris jiai pripaži
no 30,000 doleriu už vyro mirti. 
Malszauckiene gyvena po 220 
Freeman ulyczios, turi szeszis 

menesiu lyg 9vaikus nuo 18 
metu.
WISK0NSIN0 MOTERĖLES 

NUDŽIUGO.
Madison, Wis. — Daugelis 

paeziuotu vyru szio valsczio 
turi pąpratima plakti kaili sa
vo prisiegelems, 
paliauti arba imti 
bausmes, nes jeigu pereis per 
ežionaitine legislatnra bilas, 
tai kožnas vyras kuris plaka 
savo paezia, bus teipgi nuplak
tas per sūdo paliepimu. Mote
rėles tuom labai nudžiugo ir 
spire s’anarius legislatures 
idant bilas butu priimtas. Kal
tininkas bus nubaustas pub- 
licznai nuo penkių lyg trisde- 
szimts penkių botagu.
ISZDEGINO LITARAS ANT 

PACZIULES KAKLO.
San Francisco, Calif. — Mrs. 

Winfree

SZ1O

turės

W. B. BOCZ tOWMH, Pm. ft «gr

dabar
tais pauzes

Dolorosa Winfree innesze 
skunda ant persiskyrimo mm 
savo vyro, kuris yra laivorium 
už bjauru pasielgimu su jaja, ir 
už iszdeginima dvieju 
ant josios balto kaklelio, 
užklausymo del ko 
padare, atsake: “ 
laiVorium nevisados esmių na
mie, todėl mano pati pasinau
doja isz mano nebuvimo, tran
kosi po miestą su kitais vyrais. 
O idant duoti jiems suprasti, 
jog fa mot ere yra mano loenas- 
tis ir vedus boba, paženklinau 
jaja su mano litaroms kaip da
ro panaszei su arkleis kauboi- 
sai ant dideliu farmu, idant vi
si žinotu keno tai ark lis ir sau 
neprisisavinetu.“

Dolorosa neaplaike j)ersisky- 
rimo.
SHENANDORIO MERGAITE 

LAIKYTA NELAISVĖJE.
New York. — Ana diena pa- 

licije rado jauna mergaite ap
vilkta in sena overkoti ver- 
kefit gramlžei, apsakydama pa- 
licijai buk jaja pavogė szeszi 
vyrai ir laike skiepe ant East 
Side, bet kokiu bud u pabėgo 
isz skiepo tai nežino.

Daktarai Bellevue ligonbu- 
teje sako, buk merginos kūnas 
yra visas pamelynaves o mer
gaites pravarde yra Rose 
Smith (?) ir paeina isz Shenan
doah, Pa. Najorkine palicijo 
susinesze su Shenandorio pali- 
cijo idant dazinot ar tikrai 
mergina paeina isz Lenais.

Velian dažinota buk tai May 
Matz isz Gilbertono, kuri pa
bėgo isz namu trys metai ad- 
gal. Du ženk ly v i vyrai likos 

't*rk »»Aftnr4 z* * m

Ii t aru 
Ant 

jisai t ei p 
Asz būdamas

Sa I

NETURI VISAI NORO ANT 
VALGIO.

Morgantown, W. Va. 
kythwnas, kad visai ne turi no
ro ant valgio ir nesijauezia ge
rai, daktaras J. N. Foster, loc- 
nininkas aptiekos Bayard, W. 
Va., inejas in restauracijų su
valgė szeszis kiauszinius, tris 
porui jus smožyto kumi>io 
(hamso) du svarus

kumpi 
deszru, 1.5 

blynu, septynis puodukus ka
vos ir du 
pusrycziu. 
mo su 
.jos 8» 
ras apreiszke jam, buk nuo ko
kio tai laiko neteko apetito ant 
valgio o gal bus 
kol ateis pietus.

Kiek tasai daktaras suvalgo 
kaip “

pomaranezius ant 
Lai*ke pasikalheji- 

locnininku restauraci- 
zimu Richardson, dakta

iszalkias pa-

v ra sveiku ! “

MELAVO IDANT ISZGAUT 
MOTINA ISZ KALĖJIMO.
Los Angeles, Calif. — Harold 

Willis, 14 metu, prisipažino, 
buk tai papilde žudinsta už ku 
ria jojo motina likos apkaltin
ta ant viso gyvasezio in kalėji
mą. Jojo prisipažinimas pasi
rodė neteisingu ir melagingu, o 
kada jojo užklausta, del ko teip 
padare, vaikas atsake, jog del 
to melavo idant motina isz- 
gaut isz kalėjimo o jisai atsė
dėtu už jaja kalėjimo bausmia.

SENUKE PERPJOVĖ SAU 
GERKLE.

Hamtrauekj Mieli. — Senuke 
vardu Tuczinska, 78 metu, gy
venanti ant 8527 Winfield avė. 
perpjovė sau gerkle mėsiniu 
peiliu tiksle sutrumpinimo sau 
gyvasti. Nelaiminga likos tuo 
nuvežta in ligonbutia kur dak
tarai, turi v’lti jaja 
Badai nesutikimai 
priežaste senukes užsikeisin* 
ant savo gyvasties. Kaimynai 
sake, buk vaikai nenorėjo mo
lynus laikyti pas save ir tankui 
apie tai jiai iszmetinejo. Moti 
na nenorėdama būti tolimesne 
sunkenybe vaikams, nutarė nu
mirt. — Kaip tai sunku vai
kams iszmaitvt viena motina!

PRALOSZE PACZIA ISZ 
KAZYRU.

New York. — Pati Antano 
Jabo, 1456 N. Kedzie uli. dave- 
de sudžiui Trade, buk jiji turi 
kantrvbia bibliszko Jobo.

Sztai ka motere apsakė su
džiui apie savo gyvenimą:

Liepos menesi 1924 mete, 
mano vyras pralosze daug pi
nigu isz kazyru, kuriuos iszlai-

Jonas Przyvero, 5537 
Shubert uli. O kad nuturėjo pi
nigu, 
la, su apreiszkimu, buk manos 
neatiduoda ant visados, tiktai 
paskolina. Per septynis mene
sius atidirbinejau 
Przvvero. O kad ana diena sko 
la jau atidirbau, nutariau su 
gryžti pas vyra ir savo du vai- 
kuczius.

Maniau jeigu mano vyras ne- 
užmokes skolos, tai ji uždarys 
kalėjime. Nežinojau tiesu szio 
sklypo, todėl sutikau ant vyro 
noro. ’ ’

Sudže paliepė 
Przyvera 
sielgima.
MOTERE 111 METU MIRĖ.

Akron, Ohio. — Subatoje mi
re czionais sena nigėrka Karo
lina Calvin, turinti 111 metu 
amžiaus. Gimė jiji kada Madi-\ 
sonas buvo

Badai nesutikimai
ižgy’dyt. 

su vaikais

l1

mejo

atidavė mane jam už sko-

skola name

aresztavoti 
už nemoraliszka pa-

prezidentu Suv.
Valstijų, kada kare 1812 mete
jau baigėsi ir kada Napoleonas 
pastojo garsingu. Kaipo neval- 
ninke dirbo ant Jauko rinkda
ma bovalna per penkosdo- 
szimts metu, pakol Linkolnas 
aps/auike laisvia visiems nige-

♦ . ■*
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MUNSZAINE UŽMUSZE VY
RA, NASZLE GAVO $4687.

— Vž tai kad
O. II."Johnson isz 

pardavinėjo josios 
vvrni munszaine nuo kurios 

mirė, 1... 
apskundė

NUŽUDĖ DUKRELIA IR 
PATI SAVE.

Westfield, Mass. —
Jarosziene, 30 metu atome sau 
gyvastį ir trijų metu dukreliai Bangero, 
per atidaryma gazines paipos. ’ 
Prie motinos lavono gulėjo aut 
lovos negvvas kūdikis. Josios Cooper 
kaiminka Joniene Syžekinevi- ant $10,000 už gyvas!i savo vy- 

inbego

Zofije

eziene suvuodus gaza 
in stuba, užtiko gulinezius, pa- 
szauke daktaru, bet jau buvo 
per volai. Jarosziene nuo keliu 
sanvaieziu jautėsi nesveika ir 
buvo labai nerviszko budo mo
tore.

1265 U2MUSZTI, 8000 I 
SUŽEISTI PER VIESULĄ

Daugybe namu sugriauta per 
viesulą kuri prapute per 5 
valsczius praeita Sereda.

Paszialpa pribuna isz visu 
szaliu.

Chicago. — Pagal greita ap
skaitymu, tai 
likos' 
sužeist i, 
baisia 
per valsczius Illinois,

La Crosse, Pa. 
sa I nu i i ik a s LENKU

staigai
nuo 

M rs. George 
salunink.p

pripažino moteriai 
4,687 dolerius atlyginimo. Mo
ten* kelis kartus persergste sa- 
luninka idant vyrui nepardavi
nėtu jokio gervino, bet tasai

ro.

gervino,
nepaklauso persergėjimo už ka 
tinę jo gerai atlygint naszle i.

Kentucky
Beaumont................
Glasgow..................
Scottsville..............
Springfield ............
Lexington ..............

Missouri
('ape Girardeau . . .

i » •Biehle..............
Annapolis ....
Altenburg ....

Tennessee
pie 1265 y pa tos I \y p j j‘‘1 

užmusztos
o gal ir daugiau, per 

viesulą kuri

o apie 8000

prapute 
Kentu

cky, Missouri, Tennessee ir In 
diana.

Griffin ’e isz 400 gyventoju 
pasiliko tiktai 50 ir visas mies- 

sunaikintas — 75 namai, 
bažnyczia, mdkslaine, žodžiu 
ne vienas pasiliko cielu.

M est Frankforte kada josz- 
kotojai jeszkojo sužeistu ir už- 
mnsztti, rado griuvesiuosia už- 
muszta motina o ant josios 
krutinės gulėjo gyvas kūdikis. 
Tūlas anglekasis, matyt ka tik 

darbo, 
sužeista kūdiki, 
sayo paezia, kuria rado negyva 
szale namo ir daug panasziu 
graudingu reginiu buvo matyti 
po visa miesteli.

Rochester!, N. Y. buvo teip 
smarkus vejas, jog nuncsze 
stogą nuo Lenkiszkos bažny
czios Szv. Stanislovo ir užmėtė 
ant miniszku namo. Žmonis ka 
tik buvo iszeja isz bažnyczios 

giluko nieką

telis

atėjo isz

imu
Indiana

mokslai ne,

laike rankoje* 
jeszkodamas

vejas

prisiuntė daktarus.

nuo pamaldų. Aut 
nesužeidė.

Raudono Kryžiaus draugove 
t nujaus 
norses, maistu, lovas, budykes
ir kitokius reikalingus dalykus 
del nelaimingu žmonių in vie
tas kur viesulą prapute. Suv. 
Valst. kariumene teipgi isz- 
siunte pagialba. Tllinojaus gu
bernatorius paskyrė puse mili
jono doleriu ant suszelpimo ne
laimingu. Chicagas prižadėjo 
$100,000 kaipo ir kiti miestai ir 
valsczei siunezia pinigiszka su- 
szelpima.

Detroitas apsisaugojo nuo 
viesulus, bet pakrasztimis vie
sulą impute telegrafus ir tele- 
fontis, per ka miestas buvo su- 
paralyžavotas per keliolika va
landų.

Žemiau pad uodam skaitlį su
žeistu ir užmuszta, bet skaitlis 
gali būti daug didesnis ne kaip 
czion paduota:

Illinois.
Užmu.Miestas

Murphysboro........ 300
West Fnvnkfort .. .150
Do Soto.................. 150
Parrish.................. .
Gorham ....
McLeansboro

Boilton.......
Enfield .....
Hurst.........
Thomsonville
Bush <
Carmi

Logan • • • •

(i
O
4 
»)
1

)

i

10
o• >
1

30

52
50

100
10

50

Griffin . . . 
Princeton . 
()\vensville 
Elizabeth . 
Posevville

100
20
15

•)• >
•)

250
200
100
20
30

Vėliausi telegramai skelbia 
kaip 1265 likos 

užmuszta o apie 8000 sužeisti. 
Griuvėsiai užsidegu o su jeis ir 
daugelis žmonių kurie gulėjo 
po jeis sužeisti. Miestelei ir ka
syklos IIlinojaus angliu-kasyk- 
lu aplinkinesia sugriautu; na
mai, fabrikai, sztorai, bažny
czios, mokslaines, sugriuvo in 
kūles miliutas kaip namolei isz 
kazyru. Bledes viesulą padare 
ant 150 milijonu doleriu o apie 
10,000 žmonių pasiliko be pa
stoges.

Tokios viesulus arba sukan
tysis tornadas, kyla staigai, be 
jokio persergejimo, eidamas 
nuo 90 lyg
da, naikindamas viską kas pa
kliūva in jo kelia. Tosios viešn
ios tankiausia

buk nemažiau

125 myliu in valau-

at šiluma kur 
yra dideles- lygumos 
randasi ant West u.

kaip tai

KADA IR KIEK ŽMO- 
NIU PRAŽUVO VIESU- 

LOSIA PER DIDELES 
VIESULAS.

• ♦ •

LIETUVISZKAS
ERGELIS PASEKMINGAI 

UŽBAIGTAS.
Geneva. — Rubežinis ergelis 

terp Lietuviu ir Lenku kuris 
nesenei iszkilo, likos pasekmin
gai užbaigtas. Lietuviszkas už- 
rubežinis ministeris apreiszke 
Tautu Ligai, buk Lenkai pa- 
liuosavo visus Lietuviszkus ne- 
laisvius paimtus muszije prie 
rubežiaus Szirvinte ir viskas 
užsibaigė kanuopasekmingiau- 
sia.

I

aplaikyti

randasi

()na.

47 METU MOTINA, 27 
VAIKU.

Leszovas, Vokietije. — Auk
sini medali privalo
Mare Becker, 47 metu motore 
darbininko, kuri ana diena pa- 
ginmde savo 27-ta kūdiki — 
sunu. Isz tuju vaiku 
vienuolika gyvi, terp tu kelio
likos poros dvynu. Ta pati va- 
kara, naujei gimusia pasiliko 
dede dvynukių, kurias pagim
do jojo vyriause sesute
Pa t r i arka tosios dideles szei-
mvnos turi tiktai 48 metaus.
TIKEJIMISZKI SUMISZI- 

MAI MEKSIKE.
Mexico City, Mex. — Tikeji- 

miszki sumiszimai Queretaro, 
kurie kilo terp žmonių isz prie
žasties sutvėrimo Meksikonisz- 
kos Apasztaliszkos Katalikisz- 
kos Bažnyczios, atsibuna konia 
ant kasdieninio paredko. Keli 
žmonis likos 
gol sužeido

užmuszti, o dau- 
musziuosia teip 

pulko darbininku ir kataliku, 
kurie mane, buk darbininkai 
yra sąnariais naujo tikejiiųo ir 
ketino užimti Santa Cruz baž- 
n veži a.

Surėdo katalikai iszkele ma
nifestacijų po miestą, 
ulyczioms,\
gus met budistu bažnyczios, to
dėl, jog prabaszuzius buvo vie
nu isz tuju kuris prigulėjo prie 

g maisztinin-

r->

ejdami 
sifdaužvdami lan

Seperatistu. Dau 
ku aresztavota.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

KINCZIKO.
To Saug, Lee, Kinai.

liszkos ambasados
Jack Millton,Pekine, 26 melu

1

Ang- 
sekretoris

pribuvo su kokiu lai diploma
tiszku reikalu in To Saug Lee. 
La ike pasivaikszeziojimo po 
nuėsta susipažino su jauna pa
togia kinieczia dukterų

Vievis,
in miesteli 

ii’ jo

GERIA IR TRIUKSZ- 
MAVOJA.
Vasario 11 d. buvo 

turgus. Atvažiavo
kinin kas Paszke vieži us 
sūnūs abudu su savo žmonom. 
Suėjo savo uoszvi, ir visi nu- 

pasiszneku- 
“ Ne

trukus iszsiverczia visi kamuo
liu isz smukles jau nusigėrė, 
burdamiesi ir ežia gatvėj 

polieistas ir

Sausio

■i'l

1

trauke in smukle “ 
ezinoti kaip senai matėsi.

susi-
pesza. Pasisuko 
tuoj pesztukus in nuovada, bet 
kur tau jie eis. Nepasiduoda. 
Atėjo antras polieistas, ir abu
du pesztukus gabeno nuovadon 
prievarta. Bet pakeliui susi- 
peszusiuju draugai ir kaimy
nai “susiorganizavo“ ir apie 
30 žmonių pule plytgaliniais ir 
akmenimis muszti polieistas. 
Žinoma, tie turėjo sprukti sza- 
lin palike pesztukus. 
žmonių žveriszkumas!

susiorganizavo

Jau tik

KIAULISZKI PASIELGI
MAI JAUNUOMENES.

Keszkutenai, Kaltinėnų 
rap. Szvenczioniu apskr. 
Buvo raszyta apie musu so
džiaus žmonių 
jaunimo pasilinksminimus. Mu 
su sodžiaus jaunimas visgi ga
lima tarti, kad jau bent kiek 
prasilavinęs: 
raszczius, knygutes 
Smarki vėtra, 
mas dalyvauja 
chore. Szventadieniais 
gražia i padainuoja, 
niai noriai pasiklauso. Vasario 
2 d. mušu jaunimas susilankė 
visai nekviestu svecziu — Ro- 
kucziu jaunimo. Jau isztolo bu-

Rokutiszkiai 
laukiniais bal-

pa-
zenezioniu 

apie 
darbsztuma ir

raszvta

paskaito laik- 
ir daugu- 
zfcttntaN 

bažnvtiniame 
namie

tai ir se-

ilf

Vo girdėti, kaip 
ėjo, bliaudami 
sais. Su jais ėjo lyg koks vadas 
lenku kareivis su 
szono. Atvažiavo

ardu prie 
jis ežia tik 

pavieszeti pas tėvus. Ateje mu
su sodžiui) isztrauke bonkutes, 
susigėrė ir leidosi in narna, ka
me jaunimas dainavo.
nuo ju musu jaunimui prisiėjo 
iszsiskirstyti. Negi musziesi su 
valkatomis!
skirstytis po sodžių,

Ju vadas su kardu

Greit

Like vieni, eme 
graižesi

NEMOKINA KAIP PRIVA
LO DARYTI.

Rageliai, lokiszkio — Szioje 
parapijoje klebonas Stakele 
per kiekviena pamokslą daug 
nieku pritauzija. Per pamokslu 
niekados neužsimena apie Die
va, bet visados teisia itus, ir 
taip juokus kreczia,
pradžioje jis pasakė, kad nebe- 
kalendravos ne vienas kuni
gas, bet žmones savu lebonoms 
turės kalendra patys atueszti; 
o kurie nenorės duoti, tai bus 
isz ju su policija iszieszkoma. 
Sausio 18 d. skaie per pamoks
lą aikraszti “Vienybe“ (Kau
no) ir labai apsidžiaugė radęs 
žinute kaip viena kvaili nutei
sė 4 metams in kalėjimą ir ta, 
kad jis prisblapino bažnyczio- 
je in szvesta vandeni. Prie tos 
žinutes pridūrė, jeigu jis per 
miszias pamatvsias žmogu sto- 

t eismą n.
vietoj,

Vienvbe

vinti, tai paduosias 
Ar negeri a u s, pasakų 
kad savo parapijomis vestu 
prie apszvietos, nes tamsus 
žmones tokius neszvarius dar
bus ir padaro.

ISZ PASTRUKO.
Kauno'1 aps-kr*.

savo
nes

Zapyszkis, 
Pabėgės Sausi 28 d. isz Szftkitt 
kalejim kalinys Pranas Kudir
ka vis dar stropiai policijos se
kamas. Visur kur tik buvo ma
nyta, kad Kudirka galis" atsi
lankyti — pastayta sargyba. 
Ir szai vasario men. d. invvko 
gana indomus nuotikis. Du po- 
licistai isz Szakiu apskr. buvo 
pasiusti in Kuro kaima pks 
Ripinskius laukti ateinanezio

k

a

♦
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Kudirkos. Mat, KlpfftSkfni • bu
vo intariami 
su vagiliais 
rant kratas ju namuose . buto 
atrasta nemaža vogtu daiku, ir 
žiedu — vyras su žtiiona — yra . 
del o suimti. Kai jau buvo sa
kyta policistiii nakti isz vasa
rio men. 2 in 3 d. nakvojo Ri- 
pinskiu namuose. Kalinys Ku
dirka isztikruju ta nakti in Ri
pinskius atėjo, tiktai inejo ne 
in gaunama ji butą, bet j n 
t varta, kur ir apsinakvojo. Va
sario 3 d., iszauszus policistai 
iszejo in kaimynus pusrycziu. 
Ripinskiu mergaite (apie 13 
met.) nuėjusi in’ tvaria, rado 
Kudirka begulini; jam ant ko
jų dar tebebuvo geležiniai pah- 
cziai. Kudirka skundėsi esąs 
labai nuvargęs ir keletą dienu 
nevalgus, t (Kiel jo praszoma Ri- 
pinskaite ji bent kiek pavalgy
dino. Kudirka su savim turėjo 
kirvi ir isz Hipi tįsiu ftamo pa
sieniu antra, sakydama, kad

* A - * ~ ‘

bendradarbiavo 
ir plesžikaiš; da-

I
J]

a

musztis. 
rankoje daužė tvoras, 
redamas visus iszbaidvti. Gerai 
sako priežodis: “kad
duotum ragus, visa svietą isz 
badytu’ ’ 
su kardu.

Ivg no-
f

I

kiaulei

— taip tam atsitiko................ v

June 28, 1924 —Suvirszum 
100 užrauszta o 3000 su
žeista.
žeista Lorain ir Sandysky, 
Ohio.
March 27, 
niuszti Kausuosia, Oklaho
ma, Missouri ir Ohio.
July, .1923 — 63 užmuszti 
Pomeroy, Iowa.
April, 25, 1923 — Szimtas 
užmuszta |)o visas dalis 
Oklahomos.
June 23, 1919 
muszta, dang 
400 namu sugriuvo Fergus 
Falls, Minnusotoje.
May 31, 1917— 60 užmusz
ta, 200 sužeista Alissouri ir 
Illinois;
March 13, 1913 — Dang 
pražuvo Peoria, Ill. Indija- 
noje ir Tennessee.
April 24,1908 — Apie 500 
užmuszta per dideli sztur- 
ma Mississippi, Louisiana 
ir Alabama.
J une 5,1908 — 27 užmusz
ti Kausuosia ir Nebraska.

l}0 užmusz-

1924 — 24 už- susidraugavo su 
pasislėpė

visas

— 60 už- 
sužeista ir

antra, sakydama, kąd 
eisiais prie siaurojo geležinke
lio ir ant begiu nuimsias pan- 
czius, vėliau eisiąs pas žmona 
in Novos kaima, paimsiąs dra
bužius ir persikeliais per Ne
muną Kauno pusep. Nuo Ri- 
pinskiu trobų visai netoli misz- 
kas, tad Kudirka ramiai sau in 
ji ir nužygiavo. Giyždami po 
pusrycziu policistai pamate at- 
stum apie 200 merit ktiž kokia 
žmogysta, apsisupusia su an- 
klode ir einanezia sėrsąi viesz- 
kelio miszko link. .Tiems ne in 
galva neatėjo, Ad tai galėtu 
būti kalinys Kudirka, nes neži
nomasis ėjo isz Ripihąkiu na
mu, o jie gi en tikMiesoijiai buvo 
buvę. Sužinoję isz Ripinskai-

I

buvo
Prisirinko dau- 

Buvo laukta, 
anais

Tse, 
seno sargo vietinio maldnamio.’ 
Mergina teipgi insimylejo in 
Jacka, *bet josios mylemas Ta, 
kuris ketino su Tse neužilgo 
apsivesti papuolė in pasiutisz- 
ka užvydejima. Li buvo darži
ninku ir kada dažinojo buk jo
jo mylema
“svetimu velniu,“ 
terp bambusu ir lauke ateinant 
mylinezios poreles.

Mylinti porele nieko n ėda si < 
prato apie prisiartinante nelai
me, prieidami arti kur Li bu
vo pasislepiąs su ilgoms žirk
lėms, kurias naudojo ant kirpi
mo szakeliu, mėtosi kaip žvėris 
ant Jacko insmeigdainas jam 
žirkles in krutini^, po tam pa
sivijus savo mylema, perinote 
ant žemos ir vienu kirtimu per
kirpo jin i gerkle.

tlž savo darba neteko galvos 
bet kas isz to, kad mvlincziai 
porelei vvvasties nosugražyta. * ——< 6

* Pasine, N. J. •Liudvikas 
Blasik ir jojo dukrele užtrbsž- 
ko ant smert nuo gazo, Trys 
kiti sanarei szeimynos pavo
jingai apsirgo.

* New Orleans, La. — 13 
žmonių likos užmusztfl, p daug

TOKIE JUOKAI Tik ATNE- 
SZA ŽMOGUI BLEDE.

Matuizos, Valkinyku valscz.
— Sausio m. pabaigoje 
ežia vestuves.
gybe jaunimo.
kad bus pesztyniu, kaip
metais būdavo, bet aeziu Die
vui viskas praėjo kuorhmiau- 
siai. Tik ežia dar yra pasilikęs 
nuo sano netikės paprotis, bū
tent, atvažiavus sveiniai szaliai 
daryi jiems visokiu szunybiu. 
Be to neapsiėjo ir szuo žygiu. 
Vieno svetimos szalies brolio 
Matuizų bernai per kirto aszi 
ir tam vargszui reikėjo jeszko
ti naujos asziosj samdyti žmo
gus intaisyti. Kitiems vėl ki
ekiu szunybiu pridaryta — vie
pus Vadeliu visai nerado, an
tras rado sukapotas

■ M
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’till
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J™Sužei.
500
400
300
150
150
100

50-
75

/ 60
40
60
50
25

Pašinu, N. J. i

tęs, kad tai isz tiesu kalinio bu
tą, puolėsi in 
jeszkoti, davė žinia ir Zapysz- 
kio policijai. Visi jofczkojo ke-

Kudirkos jau

visas puses jo
'I

J
3a
Mlias dienas, bet 

ne rado.____
• Philadelphia. ; Trys 

eksplozijos kilo po namais ant 
60tos ulyczios, ant giliuko nie-

tras rado sukapotas vadeles, 
treczio vėl apinasris sutrauky
tas ir daug ko kita negražiai 
padaryta. Oiketu musu jauni-

■W

50 
90 

... 34
14

... 13 

...12 
6 
8 
5 
2• ••«••• 6 • r't •

Mu v 9, 1905 » r

ti, 250 sužeisti Marquette,
Kansas, * 
M n v ii ionr» 1 oo -X

sužeista per susidurima (Ivie-
• i 11 • ‘

mui niosi tuos senus ir netiku
sius paproezius. Geriau sueje 
ka goresnio prasimanytu, laik- 
raszcziu nuškaitvim Ibeini r«ii

ka nepažeidė. 
*

ros ir
New York. — 

f xhiibni
Dvi mote- 

lala *1 ,1~
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Praėjusi sanvaltę buvo baisi 
del daugelio žmonių,’ o‘vpatiri‘ 
gai in trumpa laika dviejn pa
rų atsitiko daug visokiu ne
laimiu po visa svietą.

Sztai konia pusantro tuks- 
tanezio žmonių neteko gyvas-* 
ežiu in kėlės miliutas o konia 
asztnoni tnkstanczoi likcjs su*-* 
žeistais per baisia viesulą kuri 
priipūte per valsczius Illinois, 
Missouri, Indiana, Kentucky ir 
TerUTORseė. * ■ ' ‘

Tokio, Japonijoi baisi ugnis 
sunaikino 2,231 namus, per ka 
apie deszimts tukstanezei žmo
nių pasiliko be pastoges.

Fairmont, W. Va., likos
griautais gyvi trisdeszimts ke
turi anglekasei per dideliu oks- 
plozije. Nekuriu mano buk tai 
Įniro darbas unistu, kurie pa
dėjo kasyklosia keliolika bom
bų nuo ko užsidegė gazas.

Palm Beach, Floridoi, kur 
pra

leist žiema (nes tonais visados 
sziltū) sndege du dideli hote- 
loi Verties trijų milijonu dole
riu.

Szimtai žmonių 
pastoges Tnizilln,

ne

su važi u oje m i l i jon ieria i

randasi be 
PetuvijOi, 

khr dideli tvanai nunesze juju 
gyvenimus.

Ir tas vikkas atsitiko in lai
ka dvieju parų!

Suvirszum deszimts tukstan- 
czįn fanneriu moteres Kalifor- 
nijoi verda valgius ant elektri- 
kiniu pecziu. o patingai fe
nais kur randasi mažai malku 
arba anglių. Konia visos tar
mes yra apszviestos elektriki- 
nia szviesa.

• '

ii,
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Centralinio Statistikos Biu
ro žiniomis, Lietuvos turtas, be 
Klaipėdos‘Kraszto,* apytikriu 
apskaieziavimu siekia:

'' 2,0^7,500,000 litu
Žeme 4,735,500 hektaru

’ 2,047,500,000 litu 
Miszkai 872,208 hektaru 

2,616,000,000 litu 
Kitas nekilnojamas ir kilno

jamas turtas 2,000,()()(),()()() litu 
Gyvuliai: stamb, 1,734,000 szt. 

smulk. 2,963,000 szt 
’ 1,000,(500,000 litu 

Pramone 5,89? inmoniu 
600,000,000 litu 

Transportas 1,601 kil.
400,000,000 litu 

Viso 8,664,100,000 litu 
arba vienam gyventojui 4,- 
270.2 litu.

(Ant Amerikoniszku pinigu 
apie $8,664,100, kas 

mažas Lietuvos 
nepasiekia

* *

gyventojui

turtas, 
szimts 
kirsk
tris

de- 
Nu- 

kožnos sumos litu

butu tai
parodo visai 

kuris 
milijonu doleriu.

nuo
paskutinius 000, o suma 

parodys Amerikoniszkais dole- 
re i s.)

Investojai moteriszku madų 
ir pared u sako, buk szi met mo
terėlės ir merginos bus konia 
“nuogos.” Tik klausykite ka 
jos neszios szia vasara: Viena 
“stepių” svėrė 2 uncai, “bra
ssiere” 1 uncas, szilkines pan- 
cziakas 2 uncai, szlcbc G uncai, 
szeverykai 1 svaras — viso tik 
du svarus. Badai kelei bus ma
tomi, szlebes bus žemiau keliu 
kuriu neuždengs, o kada atsi
sės, na, tai jau gud bai! Kas no 
bus uždengta žemai,
viražui, ba kaklas bus uždeng
tas o rankoves bus ilgos. Kad 
tieje profesoriai madų iszeitu 
isz proto!

tai bus

Lietuviszkos Pasakos.
*'••?**’ H/įi

SURINKO Dr, J. BASANAVICZIUS
. V ■' • >, ; ; V1; i- <

rado, Ant gnlo parsinesze isz 
kalves didžiausi; šzliuksztoka, 
kuri' pasisiūto in nedidelį tdiū *
I
kartos ir tijisimovės su plonos-

68.
ūkininkas pasistatėTūlas 

nauja butą, bet aname negalėjo 
gyventi, nes per dienas ir nak
tis ten vaidesi. Viena karta at
sivedė du meszkininkai mesz 
kas ir insipraszc pas ana ūki
ninką in nakvyne. Meszkinin- 
kai sulaukė atsigulėvakaro 
kartu su visa szeimyna, savo-gi 
meszkas pririszo
janezioj stuboje. Kada saule 
nusileido i)- ome temti, atėjo 
velnias in ana stuba, atsinesze

anoje va id i-

ome

į . • '. * . • 1 I. 'J ';1,

su• kambareli, Patfeį pasiemės 
kartos ir apsimovęs su plonos 
niuoju hrilin, nuėjo in visndi- 
diji katnbnri, kuriami) dau
ginus szmuĮrluodavo, atsisėdo

4

kiiriamc dau-

už stalo; liifeidėjo szalo savo
\ *’" • " a . * u-l i

kujus ir brylius, pasiskleidė
ant stalo kartas ir dedliojo isz 
vienos vietos in kita. Teip jam 
besibov i jaut’J prisiarti no nak - 
ties vidus: atsidarė* visos du
rys ir, su didžiu trenksmu, pri- 
bildejo pilnas jo kambnris vi-
sokios velniuku veislės. — Vie
nas isz ju senas ir raiszas, pri 
skirtines prie Mykolo, užklau
sė: “kd ežia‘dirbi f”
pasisako kortoiūš grajijas; Ta-

Mykolas

kropszi žuvu ir susikūręs ugni re velnias: “mane ar priimsi?” 
...... . i« ,

•amei ilsėjo, o rytmetije ponui 
jasisake, nejokio vargo nekeiv 
ėjęs. Antra vakaru Mykolas 
iasiemes szniksznoe tarba, veT 
ntėjo in minus. Ale pragare 
/eltiėi’* - ’

. :aip reikia nuo Uodegos atimti 
loczi'u. Dolto antra vakaru vi-

PAJESZKOJIMAI Antanas Ramanauskas
, Lietuviszkaa Grabelius

Mano brolis, Martinas Dau- 
gelrif kuris'badai gyvena Sha- 
moin, Pa. Jojo pajeszko sesuo 
Malonėk brolyi atsiszaukt arba 
kas kitas duoda man jojo adre

są ju banda Knkszėžiaus atsku- sa-

nei vienas nesumano,’

' * :'J" J' il»fl

Mrs. Rose Mizaricne
1040 AVI Coal St. 

Shenandoah, Pa.
imiii . -ir s*V »

Pajeszkau savo
Jurgi Gabiera ir Juozą Javasz- 

isiom^ velnems pasivertus in l<a’ Goberis pirmiau gyveno 
.’isuhiažiausius vabalėlius in Baltimore o Jo va szka GVand

>cjo pas Mykolą, ir visi kartu 
irasze, kad atimtu nuo ju 
1 raugo uodegos boeziu, prizą- 
lodami dauginus in jo dvaru 
lebepaftirodyti. Mykolas ati
tarė sziksznos tarba • ir liepe

II igfl*' I. # 6 ,

kaimvnu

MILL & PATTERSON 8T8. 
ST. CLAIR, PA

iHzbalHumuojs ir laidoja mirusia* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
sila nuo papraseziausiv iki prakil 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams 
Roll Telefonas. 1378 M.

veseliu,

'4

1

*1

1

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

. » ' • *'■ t Į
I 4Hl IjVlHZktO
ir I.iiivak'Ti’ziii------  L- - i r..  .... .

Rauk lenu* 
\urenfa*

Rapids, Mich. Taipgi pns-bro- 
lis Juozas Basaviczius pirmiau 

i gyveno
dabar nežinau kur. Meldžiu at- 
siszaukt ant adreso.

S. A.,Stabingis
Box 376 St. Clair, Pa.

uui sulysti ir tuo kartu nuim- 
es nuo velnio uodegos szliuk- 
ztoka. — Sulindus visiems, 

Mykolas, isztraukcs isz dėlmo- 
io lunku szniureli, suriszo ja 
cryžiszkai. Rytirietije atsikė
lęs, Mykolas nusinesze velkius 
rziksznos thrboje in kalve ir 

liepe kalves hemams, pasidė
jus ja ant priekalo, muszt i su 
kujeis, kiek tik gali, uždraus
damas, kad nepaveizetu, 
toje tarbojė yra, o jis pats isz
ejo in miesteli parncszti kalves 
berniukams arielkos už ju dar
bu. Bernai, pasidėjo sziksznos 
tarba ant priekalo ir pradėjo 
su kujeis belsti 
keis balsais cypti ir kaukti. 
Mykolui prasiszalinus, kalvei 
pasidarq žingeidus žinoti, kas 
randasi toje tarboje, todėl at- 
riszo lunku virveles, norėjo pa
veizėti, o velnei, is/jpuole isz 
'urbus, 
nulėkė. Pagryžes Mykolas isz 
miestelio rado kalves stogą nu
griauta ir bernus besiturin- 
ežius tuszcžia tarba; pabare 
juos už nereikalinga žingeidu- 

nedave jiems arielkos.
Puskiaus Mykolas nuėjo pas 
poną ir pasako, jog tame dvare 
dauginus niekas nesibaidys. 
Ponas, gerai datyres, jog tei
singai Mykolas iszvaro baidyk
les isz jo dvaro, in vieta puses 
dvaro, dovanojo jam atskira 
uke, kurioje jis pasiliko pado- 
re i begV A’enas, 
tebegyvuoja.

Tolinus bus.

Sulindus visiems Grand Rapids; Mich.
* I »
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Lietuvlacltac ' GraboHtt*
K RĖKLAITISgrajikiva 

paklausė: 
Mykolas v

‘ ‘ isz sprygiu. ’’ Tuo 
tarpu likusieji velniukai pasi
sklaidė po kitus kambarius, 
palikdami Mykolą su senu vel
niu vionuodu begrajinaneziu. 
Ant pirmo grajaus velnias nu- 
grajino Mykolą. Tada Myko
las, sėdėdamas stalo gule, atsi
kėlė prie sienos, kad jo geleži
nio brylio krasztas butu prie 
sienos prisispaudęs;

atsake: -
Velnias 

>,
s p lygi u.

pradėjo kepti ir valgyti. — Mykolas 
Mcszka, iszvydus kepsni ir su
uodus gardu skoni, norėjo ir ji 
žuvu paragaut i, ir kada velnias 
žuvis kepu, tai meszka emu po 
viena ir valgė.
kės, paėmė pagali — pankszt 
meszkai per nagus:
tu bestija!” Meszka: niur-niur 

ir vėl ima žuvi. Velnias 
ir antru kartu pankszt per na
gus meszkai, ale jau tas buvo 
per daug, — kaip ji nusitvėrė 
velnią už kudlu — visa suman
kė ir paskui paleido. Ant ryto
jaus meszkininkai su savo 
nieszkoms iszsivede savo keliu, 
— o anoje ūkininko stubojejiu- 
stojo vaidytis, bet niekas neži
nojo priežasties. Nuo to laiko 
praslinko septyni metai. Kada 
viena karta minėtas ūkininkas 
nuvažiavo in tolima miszku 
vežti medžiu — jam bekertant 
medžius prisiartino prie jo to- 
kis sunykus žmogelis ir užklau- 

prieteliau! ar dar vis pas 
randasi tos kates?

pradėjo kepti ir

Velnias užpy

4 i. aszkac

-niur ! )

su

J > 
isz ko grajisiirio ?

isz

abudu.
< 4 

atsake:

ko s

Asz Vincentas Masulonis pa- 
jcszknu savo broliu Prnnciszku 
ir Alfonsą Masuloniu. Jeigu 

ar jie gyvikas apie juos žino 
ar mirė, meldžiu praneszt.

V. Masulonis '
606 Camden Ave., 

Burlington, N. J.(t.24)
M

numirėlio* pagalLaidoj*
n ru j ausis mada ir mokula 
Turiu pajrolbininke moterių 

Prieinamo^ preke*

616 W SPRUCE ST 
MAHANOY CITY. PA

Teleponas No. 149

prisispaude 
sprygo jam viena karta, kad ir 

bet jo galvai 
Mykolas nusi- 

žemyn ir apsi
movė su st oresniuoju; prasidė
jo antras grajus, ant kurio pa
siklojo Mykolui sugrajyti vel- 
liia. Tada velnias pastate savo 
kakta, o Mykolas tarė: “ 
merk akis, kad neiszspuktu.

brilius inliiiko, 
nieko nekenke. 
move ta b r vi i

velnias'
o velnei viso- 

cypti ir
Asz 

po
Elzbieta Svenczoniene

Yanulevicziute pa-

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma sa

vi j e kaipo tai viduriu užkietejlma, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausmą,levais

jeszkail savo tikra broli Auta- l<raujo tingumą, iszputimu*, rugavi
<4

o velnei, 
su kalves stogu neszini

mus, galvos skansma, fazgasti, neeuo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perlo* 
<la nesniaguma, tai nesikankyk virsi 
minėtoms ligoms, bet gauk pas mu» 
žolių o suteiks Jum pagelba ir avei 
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekes: Del 
kraujo vallmo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio Ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 8oc. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c Geriausi gumbalaszai 50c. Pa
lange trajanka COc. Poplaiszkai 85c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c.

na Yanulevicziu, 12 metu atgal 
gyveno Chicago, 111. dabar ne 
žinau kur. Paeina isz Miszki- 
niu Kaimo, Berznyko Para., 
Suvalkų Red. Jeigu kas apie ji 
žino ar jis gyvas ar mires mel
džiu praneszt.

Elz. Svenczoniene
527 E. Mahanoy Avė. 

Girardville, Pa.

užsi-
f !

Jis tuo tarpu greitai isztraukcs 
isz pasoles kujuka, drožė vel
niui in kakta ir vargszo galva 
ko neptirsprogo. Prasidėjo tre- 
ežias grajus ir vėl velnias nu- 
grajijo Mykolą; puskiaus spry- 
go jam in kakta, kad ir brilio 
krasztas in siena insmego. Ta
da jis nuėmė nuo galvos ir in- 
sidejo treczin, kuris buvo nuo 
trijų coliu storumo. Prasidėjo 
cotvirtas grajus, ant kurio My- 
rolaM nUgrajino velnią antra 
karta. Tada jau velnias nebe- 
liiainhs piisbite kakta ir akis 
užmerkė; o Mykolas sugriebęs 
didesni1 kuji, 

, o 
be parkele.

penktas grajus 
nugrajino Mykolą 
kolos prie sienos,

m a ir Mano brolis Juozas Pipinas, 
Martino s n nūs isz Biržų, Pa- 
szvaliu apskr. o dabar isz Rad- 
viliszkiu vals. Drabunu kaimo 
Iszejo in Amerika 1913 mete, 
badai gvveno Filadelfijoi

se: “ 
tave randasi tos kates?” — 
Žmogus isz pradžių nusistebė
jo, 
bet paskui 
“Valui a si 
jau jos katuku atvedė.”— 
gerai, prioteli, kad man pranc 
szei; asz pas tave daugiau ne- 
eisiu*, nes tos kates, kaip mane 
pavartojo, tai asz ir po sziai 
dienai neturiu sveikatos! — Ar 
girdi, prieteli tavo stuboje po 
peczium randasi katihikas pi
nigu, tai tu juds isžšihnk, o 
man katilaiti sUgražinkie, nes 
jis yra man reikalingitk” Taš 
žmogus sunykęs — buvo vel
nias.

Leningrado laik 
atsiradimu 

kurios laukiu

Gauti isz
apraszo 

? J J 
duonkepyklomis duonos.

niekasDai-Chicago^ dienraszezio 
ly News” korespondentas De
cker pranesza isz Vienos, kad 
netoli Vilniaus darbininkai 
kasdami žeme iszkase geležini 
grabą, kuriame szalia žmogaus 
kanlu atrasta auksine karūna 
ir daug kitokiu aukso dalyku. 
Esą manoma, kad szita karūna 
nesziojcs Lietuvos karalius ke
li szimtai metu adgal. Karūna 
pasiėmė lenku valdžia, kuri da
bar turi Vilnių užėmus.

i 4

Sztai kur dingsta visokiu 
szyksztuoliu auksas sukrautas 
per visa juju amžl:

Tūlas skolintojas pinigu ar
ti Messinosį Italijos, nesenei 
mirė, o visas jojo turtas suside
dantis igz szimta tukstaneziu 
doleriu likos Surastas po visas 
pakampes'namo. ' ' ‘

:bvi‘ senmerges gyvenanezios 
Londone, rado penkis tu’kstan- 
ežius doleriu szupledoje se
nos szepos, kuriuos paslėpė ju
ju mimšis dede.

Tnlas žmogelis Londone pir
ko sena pecžiukti už du dole
rius'o kada i szneszine jo ji isz 
kromo pasipylė isz jojo auksi
nei pinigai. Viso surado jame 
10,000 doleriu.

MatVt nepasinaudojo szyk- 
sztuolei isz savo turto tik kiti.

_______
Kanados valdže apgarsina, 

buk praeita meta Amcrikonisz- 
ki turistai paliko Kanadoje de
szimts milijonu doleriu, kurie 
atvažiavo iri tonais pasisve- 
cziuot ir iszgert gardžios aricl- 
kėles ir ahiėzio. Argi nebūtu 
geriau kad tuos milijonus pa
liktu SuV. Valstijosia? Bet pa- 
szelusi'’prohibicije juos iszvijo 
in kitur praleisti milijonus do
leriu.

raszcziai
“duonos eilių 
ties
Žmones pradėję bijoti, kad vėl 
busiąs toks badas kaip pradžio
je bolszeviku už\rieszpatavimo. 
Todėl milicijai buvo insakyta 
Skirstyti ir vaikyti eilese sto 
vinezius žmonos ir dėlto buvo 
invyke susikirtimu ir kraujo 
praliejimo. Valdžia pasistengė 
atvežti duonos ir miltu isz ki
tur ir padalino po duonkepyk
las; Dabar duonos klausymas 
aptilo laikinai ir valdžia iszloi- 
do praneszima, kad jokio pavo
jaus nėra.

r> ’ "f .......... -—.— .U........... —........ .

Isz Lietuvos.
f ’ z < - - y r- - * r-   4 f

BEDARBIU SKAITLIS DI
DELIS.

V
J'Sžihiet padidėjo

/ f J 4

nei pinigai.

Profesoris Fox, direktorių 
keliu universitetu padare ap-* 
skaitymą kaip dideto yra 
žvaigžde vadinama Mira arba
Omicfdn Cėti kuria surado a*s^ 
tronomūs Fabricius 1596 mete.

Toji žvaigžde arba planicta 
turi‘250 milijonus myliu aplin
kui, 31,200,000,000,000 didesne 
už musu žemė, o 26,000,000 dia 
desne už saule. Galime dasi- 
pfast-kaip didele yra padange, 
jeigu milijonai ” tokiu ittilžinu 
lekioja po orą bė jokio pavo-
jaus
•

•J
m

ką atsakvti.
ir sako:

neŽinodamas,
susiprato

— pažiūrėtai, kiek
“Tai

o gal ir dabar

asz kola# nUgrajino

ANT PARDAVIMO.

per kakta 
akis ‘f

užmėtė velniui
negreit jau

Prasidėjo
ir vėl velnias

1

jis

69.
laikuose buvo

f

Kaunas.
skaiezius bedarbiu. Buvau pa
žiūrėt pas Francu agentus. 
Žmonių darbininku kasdien 
pilna kalidoriuj, ir laukia at 
sakvmo važiuoti in Francija. 
Privažiavę isz visu pusiu labai 
daug isz provincijos —- visi bė
davojo, Nekuria iszsipardavė 
daiktus, kai iszsieme užsienio 
pasus; brukszt! valdžia ir su
laikė važiavima; verkė, tikrai, 
žmonefį. Sako: ten kaip bus 
taip, bet nor gausim pavalgyt. 
Isz to savižudyseziu pasidaro. 
Tūlas vaikinas, pamatęs atei 
nant traukini, gule skersai bė
gius, kuri ir pervažiavo;

Nekuriuose
Žalnierius vardu Mykolas, ku
ris, pabaigos paskirtus tuose 
laikuose tarnavimo metus, gr5’u 
žo in savo tėvynė. Eidamas vi 
sa kelia peszczias per laukus ir1 
miszkus jis užėjo in didžei gra-

o jis, atsi
gena i pri

spaudė savo brili; velnias kaip 
sprs’go, — visos a t br Įlos lyg 
Mykolo pakauszio susmego in 
siena, o Mykolas turėjo pasi
lenkęs savo galva isz brilio isz- 
traukti; nes brills in siena bu
vo jau teip iūsmeges, kad jo 
jau isztraukti nobegalejo. Pra-

žu dvara; būdamas alkanas ir sidejo szėsztas grajus, ant ku
rio jau pasiseko Mykolui vel
nią nugrajyti, velnias jad susi
raukęs pastate savo kakta, o 
Mykolas phgriebes didžiausi 

pajiegdamas 
velniui in kakta teip, kad varg- 
szas sukrito ant žemes, o atsi* 
kėlės daugiaus nebeejo su My
kolu ant grajauš. Tada tarė 
Mvkolas: *

pavargęs ėjo in kiemą, norėda
mas pasilsėti. Tenai 
kelis vežimus, in kuriuos, nosz- 
dami isz rūmo, krovė visokius 
daiktus. Mykolas, prie ju pri- kuji, drožė kiek 
siartines paklausu:

iszvydo

isz to 
nes ilgesnei

“meldžia
mieji, ka tai darote?” Jie-gi 
atsake: ‘‘kraustomus 
dvaro laukan, 
czion gyventi nebegalime dėl
to, jog didžei baido nakties vi- 
durije pasidaro czion didis bil
desys, visokios szmeklos rodo
si, stumdo, drasko mieganezius

- ’ , . Į.įįį isz lovų ir 1.1, žodžiu sakant —
nusiszauna, Tai toks czion szi- Jnehas rūmuose per nakti isz- 

» «• • • I ii n nn»o 1 J ’ 1 /I n I m A F Y'

“ jeigu jus nenorite 
su manimi kortoms žaisti, tad 
eikite laukan isz mano dvaro!” 
Tuo tarpu paszoko vienas tvir
tas velniukas ir tarė Mykolui: <4---  •

mane nnspansi;

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo* 
keseziu. Toipgi lotai minetarn 
mieste. Apio dauginus dasiži 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mabanoy City. Pa.(t.f.)

Nelaukit

gvveno
Teipgi mgno brolėno Petro Szventuju apdaryta $7.50. Atsiuskit* 
Lidla, sūnūs Jokūbo, isz Biržų.

apskritos, Papilio 
vals., Grauželio kaimo. Isz Lie 
tuvos iszejo r <«in iVmerika api< 
20 metu adgal, badai gyveno 
filadelfijoi. Malonėkite atsi 
szaukti arba kas apie juos žino 
meldžiu prancszti ant adreso.

Europe — Lithuania.
Alytus, Dugnu gatve, Vanden- 

t rau k i s N amas No. 13 
(t.m.24) Elzbietai Baltaitinei

Visu metu gyvenimas

Pasvalio

Skaitykite “Saule
f t * 7 * , 1 "Į , / , 11 r 1

Naudok Colgate'sra

T

i..

Užžiurėk gerai dantis ir dantis užžiuėrs jus.
Užleisk juos, ir visokiu rusziu'negerovės gali

* ' . ■ ' ■ i n j-1., v V t*’* > x» ',v vv:

i*

10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
tnygu katalogu. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson .Ave. Rochester, N» Y.

\nt J. Sakalauskas 
L1ETUVIS7KAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJA9 I

Laidoja kūnu* Numirėliu pagal Nao 
Pigi preke - Teipgi 

ruokienu
laasi* mada 
pristato t automobiliu* 
eikalama 
Parduodu visokiu* paminklu*, did* 

liūs te mažių* až pigiausia prak*. to 
del jeigu pirksit* POMNINKA tai 
kreipkite* pa* mane, dm asz galiu Ju 
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti 
133-331 W C*«tr« St.. Mahaae* City

..    *B !■***"*■**■ .11 will   a. ...................................................

t

* e ai o — —o

.i i! i ™

JĮ įtj | * ‘ I ‘
Mokam* 8-ezi* procentą ant 

audfitu pinigu. Procente pridedam 
prie ju*u pinigu 1 Saulio ir 1 
Liepos Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su minu banke 
nepaisant ar mažas ar dideli*

„ 4 Ifl .Į, |p, , ^^iWBWW*****1****^11**1* **

H. BALL, Prezidentą*
Geo W. BARLOW, Vlco-Pree 
Jo*r B. FERGUSON, Kaaieriua

CAPITAL STOCK <126,000.00 
1 SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS 6628,868.62prasėdėti.
Colgate’s saugiai praszalina priezasti dantų 
gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti dantis 

, gardus 
naudojimui po

*

gražiais ir sveikais, Ir szalip, to,Ei’kiva spaustios! jeigu tu 
tai' tau1 liks 

dvaras, o jeigu asz tave, tai 
man.” Mykolas ant to atsake: 
“eik tu, kniuisi! nori eiti su 
manimi spansties; eik in szi 
maža j i karnba rinka, kur sėdi 
mano' senis boezius; jis jau ir

h:

Colgate’s skonis yra malonus 
kožno valgio ir pirm eisiant gulti.Tada tarė My- 

aez esi u pavargęs ke-
tverti negali.
kolas:
leivis, nieko nebijau, tik mel
džiu daleidimo mhit ežia per- 

” Vienas isz tarnu, nu- 
bai praktikuojama ir inejo in eješ prie pono, apsako jam vis-

met padėjimas.
MIRSZTA NUO SPIRITO. 

-n r’r ” > i \431 v
Jurbarkas. — Paskutiniu 

laiku Jurbarko apylinkėje la-

mada spiritas brantas, • kuris- 
transportuojamas yra isz Vo
kietijos. Mat jis labai pigus ir 
delei to turėjo gera pasisekiiūn 
žmonių tarpe. Bet'vienok fcfcis, 
mažai pažinstamas sveczias 
nudarė daug blogo. Mirė isz 
jo priežasties keletas žmonių. 
Todėl niekuomet nereikia susi
draugauti su nepūžinstamais, 
ns dažnai esti jie kenksmingi, r

ANT PARDAVIMO. .. ■ ■ -ŽL f 1. ■ ; f. T'- 71 r.
Namas del vienos familijos,

nakvoti.

ka.? Ponas atėjo pas Mykolą ir 
tUre: *‘jeigu tu tuose rūmuose 
viena naktį pernakvosi; dova- 

• * « *• a a . «uosiu tau 500 rubliu.’’ ‘Myko
las pasisakė^ netik pernakvo
siąs, bet ir baidyklus iszViffy- 
sias. Tada poilad už iszvitryma 
baidyklių prižadėjo Mykolui 
dovanoti pusė dvaro. Mykolas, 
gavės visa dldeidiriia, nuėjo in 
kttWe, kurioje nūsikaklįno tris

vaik'szczipt nebegali, duok tu 
jam’’'pajudėti? bent uodega, 
jeigu iszkėntoši, ' tai eisiva 
Bpausties, bl Jeigu Jie, tai ir ne
prasidėk!” 
velnią in ta kambarėli, kuria
me buvo szliuksztokilsj paemo'

not ne b 
fqmdeti

Mykolas nusivedė
t"
i1

L. v

velnio uodega ii*, inspraudes ih
szliuksztdkft, užsukm Volniaš

, Jr

brylius isis plieno : • Viena nuo 
cOlib’fltdnvnio, afttra nuo d vie

25c.
Dideles Mieros

” ■ Į.

Į |

v*

U,-1.

3 už 70c.
«•1 11 ' I t •
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Merchants Banking Trust Co. Banka
I

J-

CHA3. S. PARMLEY
R**l E*t*t* Afcat. Notary PabU* i
Jeiffu norite pirkti nr parduoti narna 
tai keripkite* pas man*, au jumis 
ta roikala atliksiu. Randavoju namui 
ir kolaktavoju randaa Instiuriniu 
namus, ir fornlcsius. automobilius Lt.

Kampa* Catawi*** te Marint St. 
Mahan f City. Pa.

W TRA8KAU8KAB
PIRMUTINIS LIETUVIS2KAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

*

• f

Mahanoy City, Pa.

3-czias procentas už jušu pinigus ir saugumas del jusu
M

1
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be Jokio saugumo.nemažai kentedamhs skausmą 

pradėjd^ didžiifJ balsu rėkti. 
^Boėzlau, paleisk; paleisk, bo- 
X» ‘ m /-v -.t-jj. Jii

Merchants Banking Trust Co; Banka moka 3-cria pro
centą Ui Jnšu sutaupytus pinigus Ir ta suma kas kart 
auga didyn; Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris

persitikrinsite ir miityslte* 
dauginimu procento;' *

- - - ■ ‘ 1J J’J

O Mykdlas;* dai* di-
centą ui Jnsu sutaupytus pinigus Ir ta suma

j| ' : : r ■ —r ; 1 j,"

I

jif,1 o ttėdžiiV nuo ’ trijų coliu 
dar pasienio triu kujus: viena . . V l J* •i*/ M A L i JT A ji. __ 1*

eziau!* ’
Z

Ii
'’itįlilpinigus iri szita Banka b 

kaip tol piniįfas auga tm pa-
■ i *'>•»***.> i v 'HM To**' -h. rejw i- * 11

; džiaUužsukes,atsitdlino.Tada dirria ir ezedina. Dėkite savo pinij -■
■1 siLaidoja kunua numirėliu/ Farsamdo 

automobiliu* del laidotuvių' krlktt*
- - - - --

vėlttirisMžliuksztdkrif nėszinas 
iszbego, ir paskui ji kiti drau-

A • j • v« > .-t ■ t i x ? B r f

maža/^ntra kdidešrii, o ti’eczia
ant rišo' loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro 8t. AtSi- , . , ,
mukite iri4 4 Saulėj” Misa.J dldžirtudi; kdki1 tik1 pas kalvi

S ,iK .w-ufeir- M/a "'C ■

No. 436-438 E. Centre! St. Attl
i gai?h \Mykoia< tpąeilįkos vienas

į i t

dauginimu procento. 4M V J .4B l tiniu, veselŲu, p**iv*ŽinBjimo ir tX

V'
V ' ''

fth IfebMWE fifty*
4 - . ■'*. 1 $ ■ tĄI '.U A j f .- ’ ‘ >■ -■ * V * * ™ »'*•*¥ . * OW
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SZIRDIS LAIMĖJO
< » *•< *.’ i, 4 , 1,4

traukia mane prie saves. Siūlo 
man džiaugsmus ir laime. Szyj 
sos, sztai aplink gėlės! Vejelių 
veidan bueziuoja ir kužda pas
laptį didžia. Gamta puoszias

Agne pažvelgė in sesute ir pri
siminė savo kūdikystes laikus. 
Gaila jai pasidaro...

, — Kam kankini save g 
ntdusiais? — paklauso jos Jur
gonis, pažvelgęs veidan ir pas
paudės ranka, — Ar tau gaila 
jaunu dienu, ar 
mano?....

Agne tylėjo, žiūrėdama 
priesz saule primerkus akis.

— Ko gi nusiminti! — kalbė
jo tolinu Jurgonis — Pasaulis 
gražus, nors- nesuprantamas! I 
Kuo mes kalti, kad gyvendami 
vargstame vien del to tik, kad 
nežinome, kame mus laime ir 
paszaukimas....

— Asz žinau, kame mano lai
me ir paszaukimas! — tyliai 
atsiliepė Agne —Asz kanki
nuos zimxlama, slenkant mano 
jaunystei.

— Laiminga, jei žinai, 
truputėli' nujnucziu tavo pa- 
szaukima... Nori darbuotis tė
vynes labui, padėti 
niams!

— Tai tiesa, bet dar ne vis
kas....

Kaip ingei tas paszoko 
gonis. Akies mirksny 
jo saldžios svajones. Priesz ji 
stojo skurdas realaus gyveni
mo ir jis pabūgo. Juk ji aisz 
kiu-aiszkiausiai davė jam su 
prasti, kad nori jo žmona būti 
O, kaip jis gali vesti kario gy 
venime? Jis vienas dabar, ska
tiko szaliu nemesdamas, vos te 
gali isz savo algos gala su 
suvesti!..

— Atsirėmė Jurgonis in se
na gluoksni, nulenkė 
Silpnu ir nelaimingu 
mate. Kas isz jaunystes, isz toc 
daugylx*s jaunu, ucjauczian 
ežiu nuovargio špoku, jeigu jo 
mis vargui negali atsispirti, i’ 
pakeneziama sau vieta iszko

... Sutrupa jauna energija 
sutikus akmenines vargo uolas 
Silpsta dvasia. Nyksta vilti?

- Ateitis tamsia, kaip naktis, pa 
lieka! O szirdi skauda.
tai nesuprantamas 
kankina. Ir nori žmogus tokio 
so valandose nieko nejausti 
negalvoti..: Žiuri isz pasalu ir 
gyvenimą ir slaptai ji keikia.

JurgoU

tylėjo,

ilia is

maža meiles

; ugdydama savo grože !..i - T ii 
asz viena nelaiminga. Graži da 
bar asz, bot.... slenka mani 
jaunyste! 2k teis laikas—žiu 
grožybe! Kas tuomet man pa
liks? Kas ramys mane?...

Dvi dideles aszaros nuriede 
jo jai per veidą. Bet Jurgoni: 
ju nemato. Jis stungsojo pri< 

apmirė? 
ir, sukandės dantis, lauke, km 
baigsis prasidėjusi jo szirdyj 
kovn... Meiles jausmas 
priesz baime ir gyvenimo sknr 
da. Agnės žodžiai, kai]) tylio 
bangos, niaukė lėtai viena pas 
kni kita meiles pavorglon szir 
din. Jis jauto savo sielos gcl 
mese, kad stiprėja, aute 
žūsta baime, kuria

bet....
A te i s

seno gluoksnio, tarsi

kolos

i

silkele

žodžiai
Asz

vargdie-

Jur 
isznvko

alų |

galva 
save pa

r

vyti!

Koke 
ilgesys j r

mano žodžiu* 
pabūgo ju 

Jnr

Tokios tai mintvs 
apspito.
Pastebėjo Agne jo imsi minim 
ir jausdama savo kalta, užrau 
dils, tyliai užbylojo:

— Nusiminei, mano bran 
gus! Perdaug atvirai praeita 
riau. Suprato 
szirdis tavo ir.
Kuo gi asz kalta, sakyk, 
goni, kad esu jauna, turiu szir 
di, myliu ir mylima būti trokš: 
tu?!.. Noriu gyventi, džiaugtis 
gyvenimu, nebijodama jo, be' 
stengdamos "■oriau ji pažinti 
areziau savo reikalais, realiais 
savo darbais, prie jo prieiti ir 
puoszti ji Visagalio garbei' 

turėti gyvenimo 
dranga, 
patinka.

bažnv- •>

judindami a p 
Pakele akis ii 

apsiasza rojusia Agne 
veidą paslėpusia 

priszokes pri

kad 
gyveninei 

skurdas jam szirdyje 
Taip gera ir lengva palike 
kvėpuoti! O Agnes
szvelnus, malonus nardo kartu 
su krauju jo gyslose, pasiekda
mi smegenis ir 
smidusi protą, 
mato
rankomis 
Krupteleje jis, 
klaupė prie Agnes, noszhiostc 
jai aszaru, tik tyliai, tyliai pra 
szo:

—Kalbėk, Agnyte! Kalbėt 
brangi. Ne viską juk pasakei 
ka szirdis pasakyti norėjo? — 
ir spaudžia jos ranka prie kru 
tines ir lankia... Laukia mvli 
mos žodžiu gaivinanezios ga

Ir pradeda vėl jie plaukti
■ Pas manos isz prigimtie* 

I keistas nusistatymas... Asz ne 
noriu, ir, vaizduoja man 
neturiu teises žydinezia 

naszvcsti

les

Agnyte!

kai’ 
save 

mokslui 
užsieni) 

eiti, nors to geidži: 
mano matusze. Kas isz to, ka< 
asz baigsiu auksztaji mokslą i) 
C*

jaunyste
Užtat ir nevažiuoju 
mokslu eiti, nors

gausiu koki nors mokslo laips 
ni!

— Ar džiugins jis mano? — 
staiga, pakėlus akis, paklaust 
Jurconio, bet nesnlaukdam 
atsakymo, toliau bylojo:

— Ne brangus, ne! Nėdžiu 
gins jie manes 
bin motoru, 
iszejusiu, nors labai gerbi i 
jas, kaip žmones... Jos besimo 
kindamos protą iszlavina, be' 
jausmus savo paniekia ir szvel 
numo ju nustoja. Ju gyvenini* 
kai]) pas vyriszkius, 
protas tampa vadovu, 
daug gudrybiu ir jomis 
dengdamos, 
venime, dažnai savo szirdy pa 
niekdamos motinos vardu’ 
Taip...

nes, asz neger 
auksztus moksliu 

labai

szalta
Ingyje 

pris! 
smaguriauna gy
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VIENA NUMIRSZTA KITA UŽIMA JOSIOS VIETA.
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T tirszti debesys kėlėsi isz visu 
szaliu, glausdamies prie didžiu 
lio juodo debesio, slenkanczlo 
isz vakaru szolies/tarsi prie sa 
vo vyresniojo"brolio." Greitai 
visas dangus tapo jais užklo-

i. Dienai' buvusi tokia kaitri 
riszki, pasidarė nejauki. ’ 
Jurgonis su Agne' sparezia* 

o jo. Vejas, kartais audra* virs
purti

tas 
ir :

11
—---- ---------- - - ---------- - T - - ------------------------- - ---------

Mat pats užsiprasze,
; Korinte jojo niekas neprasze.

Revoliucije šukele, pradėjo J
'9

szumavoti
3 Niekas negalėjo jo apmalszyti ' O

Tada perdetmis svodbos,*,. JBe mekeno pagialbos.
Laukan kaip sziaueziu isz- 

kikino, 
Ir duris užrakino.

Bet tasai stovėjo laukia ir
1 y kojo,

Tame perdetinis laukan iezejo, į 
Ta? szwe isz revolverio, z 

Pataiko in szona, ga) ir ne
norėjo, 

Butu ir daugiau sužeidias,
Jeigu butu galėjas. 

Bot keli nutvėrė vvrai, 
Siktuo razbaininka gerai. 
Paszauta patalpino in Ii* 

gonbuti,
O szovika in džola patupdė. 

Kai]) žmogelis iszgis;
Pi’ova didele bus, 
Ir gerai nnskus.

Žinoma ant keliu metu pa- 
t npdys, 

Tada nebagas atsimys, 
Kad per daug nereikia nar

suoli,
Ba gali net ant virves kaboti.

♦ ♦ *

“Ka Piterukai galiu daryti, 
Turiu kanecz apsipaeziuoti, 

Ana atvažiavo mergina, 
Kaip žiūrint iszrodo da- 

vadna.”
Ka da klausi, ant užsakų 

duokie, 
Veselka tuo padarykie,

Tai vaikine kad szoksime, 
tai szoksime,

Ir pusėtinai pasibovinsime.
O kad mergica ir pasogos 

neturėjo,
Bet tuoj gavo ka Dievulis 

pažadėjo, 
Po Veselkai in menesius kelis,

Garnys pabaladojo in duris, 
Atnesze sūneli kaip avina 

Argi tai ne gana? 
Iszkele bankieteli, 
Už netikėta sunelL

Taigi aklai apsigavo, 
Ka norėjo, tai ir gavo, 

Tai mat, grinorkele daug 
geresne,

Ir už Amerikonka greitesne!

I

i

■M■; damas, kauke apie juos,
(ju drabužius, kedeno plaukus 
Vakaru padangėje tolydžio žai

L bavo ir griovė Derlumas. Ėjo 
!./ jie tylėdami, bet džiaugės abu 
' f »

I
Uw
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Ant Indijoniszkos rezervacijos Glacier National Park, 
ztamas Indijonu Crow, turi papratimu laikyti viena ekstra 

moterių, nes jeigu pirma numir rzta, tai antroji 
rietą prie vyro. Antroji moterį*, kuri sėdi po kairei seno Indl- 
ono matyt džiaugėsi, jog josios subraukus prie’Sze neužilgio 
itsisvoikins su svietu.

užima josios

tai toli trenkė perkūnas.
Gal ir ledu 

pamanė Jurgonis viena;
i, dar) sau ir susirūpino, kad ju per- 

taip neseniai vergijos nusikra- k unija laukuose neužkluptu.
Agnei gi eiti prie Katriutės 

toli nereikejo. Vos paszauke ja

ti:
— Susipraskite! 

prie iszsigimimo 
kokiai kitai, kaip ne mus

Jus tauta 
vedate!..

— Bus audra.
O bus

cziusiai tautai, reikalingos ge
ro auklėjimo motinos?...

Jurgonis nieko jai neatsake.) vardu, neilgai trukus pasirodo
Tik paemes jos rankas 
kaitomus sykius bueziavo. 
nors riedėjo dar jam

jie tylėdami, 
savo szirdvse. Jurgonis džiau
gės, kad jo meiles jausmai.pa
ėmė virszu ant visu kitu jaus
mu ir iszsklaide bujojusias gel
mėje sielos abejones. Džiaugs 
mas kuteno jam szirdi, leisda
mas jai ramiai tuksenti kruti
nėjo. Aiszkus pasidarė slaptin 
gas gyvenimas. C 
paliko žmogui skirto, sunkaus 
vargo tikslas. *

Agne gi džiaugės pamaeziu- 
si pas mylimąjį atmaina. Tuc 
labiau jai buvo linksma, kad 
toji atmina artima iszrode jo? 
jaunos siekiams ir 
laukiamai laimei.

Taip jie džiaugdamiesi 
szirdyse, prisiartino prie A 

Katriute
in maža sodneli ir 

nesždama rankoje savo skry
bėle, nubėgo vidun prie matu 
žes. Agne su Jurgoniu ineje 
sodneliu ir, lyg pavargę, 
do an t suolelio esanezio 
gyvenamojo namo.

Atgavės k vapa Jurgonis at
sistojo, iszsitiese ir szypsojan- 
cziai tarė Agnei.

— Dabar asz eisiu prie tavo 
matusze s.

— Kartu eisim
szi ir padavė jam savo ranka.

Einant takeliu prie durn pro 
namo kampa pupute sziurksz- 
tus vejas, ir tuo paežiu lai kr

gaus 
trauks,

¥

■r'J?!

Suprantamas

c

nežinomai

nes namu, 
vartelius

save
s 

atidarė

I yrueziai bus negerai, 
Jeigu konia visi vyrai, 

Pasirengia in Krajn keliauti 
Tiktai da turi palaukti,

Kol nuo giminiu gunda 
Tad a ] > a s i s zo k i 11 e j a

Atlankyti Lietuva, 
B a jau cze Amerike tikra 

velnova,
Atsilsio jokio neturi, 

Nė ramu, in kur tik žiuri, 
Pacziuotis nei ncmislina, 

Važiuos in Lietuva iszsirinkt 
mergina.

O kad ir czion merginu priviso, 
Ant juiu nežili r i su v i su,

Jeigu da kur atvažiuoia gri- 
norka,

Tai in ten pasuka, 
O kolei dirba, tolei turi: 
Kaip darbo netenka in szalis v • •žiuri, 

t neturės,

4
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O jeigu valgy 

Niekas tada nepasigailės.
Czionais mergeliu yra i n vales.
Bet nevisos iszteketi gales, 
Jeigu katra ir vyra gauna, 

Tai gero gyvenimo neragauna.
Varga vargsta ir da in kaili 

gauna.
Laimingos katros mokslą turi, 
Tosios ant ateities ne žiuri, 
O jeigu da dorai užsilaiko, 

Tai ir be vyro gyventi pataiko.
Jau kitokia gadyne vyruezei 

virto,
Mergeles iii protą atvirto, 

Ne kaip nevalninke pastoti, 
Per visa gyvasi vyro bijoti,

Ir pagal vyro szpieliu szokti.
♦ ’ * *

Priesz Gavėnia Veselka nasz- 
les atsibuvo,

Ir kokis tai pribuvo,

nesus-j ji sziapus rugiu, neszina dideli 

per vei-Į artinos prie jos. Pribėgusi ta-
1 r ■ glebi geliu ir. greitai bėgdama

dus aszaros, drąsius jau žvilgs- Į re: 
nius jo akvs mote, drąsą isztar-i 
tuose žodžiuose skambėjo:

— Pliimk mano gėlos. 
į taip pavalgau.

— Tik sziandie asz tave, my- į
Su-

rvti reikia.

4 4

Asz

suse- 
szale

i. ■ jį!

’I

1
it

Agne paėmė nuo jos gėlės, o 
szi, plaukelius pasitaisiusi, ve) 
h'idosi bėgti pirmyn szaukda- 
ma:

— Dėdė, (lede... Neszk mano 
plaukus taiso.

k

4
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atsiliepė

sklvbele, vejas
Jurgonis patiko ja ir inteikt 

jai skrybėlė.
— Koks tu gėlas esi, dede — 

džiaugėsi Katriute. — Paemr 
mano sklybele ir geliu neuzmil- 
sai.

Bet

limoji Agnvte, supratau, 
pratau ir dar labiau pamyle 
jau!... Dabar žinau, ka man de

lfinam namon..
Asz žemai palenksiu galva ma- 
tuszei. Tikiu, kad ji pahiimiir I 
mus, naujam gyvenimui.

paszoko jis nuo žemes 
Lengvai pakele Agne ir, laikv 
damas ja už rankos, 
kalbėjo:

— Einam Agnvte. Einam tii 
siog nėr pieva.
pareiti bus.

— Reikia gėlos paimti.
— Žinoma, paimsim. Kam g: 

jas palikti — tokios gražios.
— O kur gi sesute?
— Nepaliksim nei

Visi kartu namolei trauksim.
— kalbėjo Jurgonis rinkdama* 
"■olos nuo žemes ir tvarkvde 
mas jas in bukietus, pridūrė

— Sesute nepražus... Ji ga1 
kur nors toliau gėlos del mud 
vic j u skina.

Agne tvlejo. Kuomet gi Jur 
'’•onis užbaigė gėlės tvarkvti 
ibn pradėm eiti namu linkui.

S*iulo jau in pavakarius slin 
ko. Pakilo veins ir drumste or 
nranaszandamas didele aiidr?' 
Kur nekur padangių skliau^ 
tuose tvkojo, kaip vagys, pilk 
debesėliai.

Senas gluoksnis 
na is susznareio. 
savo sena nudžiuvusia

Ir

linksmu’

A rėžiau na nu

sesutes

i
>

tylėjo ir szyn 
lauke, kad k a

“dede” 
sojos. Katriute 
nors jis atsakytu, bet nesulauk-

« ■ L ’ « •dama pažiurėjo jam in szypso- 
ianti vieda ir pati pgarsiai nu
sikvatojus nubėgo namu link 
Jurgonis jai juokingu paniro 
de.

Tuo laiku prie Jurgonio pri
siartino Avne ir iiedu, susiėmė 
už ranku, pradėjo eiti...

Dangus niaukęs. Gauruoti

SVARBU INEIGU TAKSU 
MOKĖTOJAMS.

tus vejas, ir tuo paežiu 
debesys rodos dar labiau susis- 
pa ude, Pa

griovė. jaunuju
Nepabūgo jr

porele

nradojo, laszuoti.
dangose bo paliovos žaibavo ii 

Bet
linksma buvo!
szirdys paskendo meilojo nei
tuomet, kaip jiems darant du
ris perkūnas nadangese sumo
javo savo mirties vilyczia, kad 
net visas dangus
baimes nuszvito ir, insmagines
ja, taip trenkc in sena, Agnes 
numylėta gluoksni, kad net že 
me sudrėbėjo.... — Vvtb

:: GALAS ::

ir žeme isz

I
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SIas the head of a family, but he 
is entitled to the $400 credit 
for each dependent child under 
eighteen years of age as well 
as for other dependents, other 
than husband or wife, receiv
ing their ’ chief support from

f'

•i J

iImotinos 
Joms reikia auklių 

kad ju vaikus 
guinu isz ju, 
naktele prie lopszelio rymoti 
ir migdant daineles niuniuoti... 
Kokios gi tai motinos ?
kėlus baisa klausia Agne — 

Jau kai 
nors j;

ir dažnai visa: 
kita 

Akis ji iszplesz tam, kuris dry- 
stu jos kūdiki skriausti.
tat ji ir nepatikęs jo kitiems... 
Todėl ir nenuostabu, kad daž
niausiai skurde gimdyti vargo 

iszaukleti pilie- 
pa gal i os didvy

riais, tautos vadais, ir garbin
gu darbu nusipina sau amžina, 
nevvstancziu lauru vainikai.,, 

•v*

Nutruko Agnės žodžiai. Kru
tinę bangavo, iszspnusdama isz 
szirdies užkimusi alsavima.

paleido jos ranka, 
galva ir sukniubęs 

szale jos ant žemes gailiai apsi
verkė.

Czia ji nasvelgo in Jurgoni

auklėtu.
’ r>

Dau 
sunku kiaura1

— pa-

Asz j u nesuprantu! 
miete moteris-motina, 
mažai auklėta, 
nemokyta, bot visai kas

ne...

Už

suūžė, In 
Sulingavo ji* 

virszu

Asz noriu 
dranga, toki mylima 
kuris szirdžiai mano 
Noriu, kad abu su tokiu drau
gu namuose Dievo
ežioje, savo szirdyse prisiektu 
meni amžinai viens kito neap 
leisti, priimdami moterystes 
sakramentai...

Ar negerai tad butu? — 
klauso pati saves Agne ko tai 
jpszkodama gelcse, kuriu jai 
daug mažoji sesute priskynė ir 
visdarnesze naujus glebius, 
rėdos, norėdama ja gelcse nuo 
vargo paslėpti. Rado Agne 
tdrpu daugelio geliu viena silp 
no liemenelio, mažu žiedu lape
liu, bet raudona,, kaip kraujas, 
gėlėlė, ir * atsargiai prinesze 
prid Savo lupu. Patrauko visa 
siela in save jos skaniai kve
pianti aromatu ir iszsiveržo 
jai'’gilus,*'kaip szirdies skaus
mas, atdusys? O sekdama gele 
prie savo krutinės prasznabž- 
dojos /..... . *■ i

Džiaugkis nors gėlo, ma
no szirdioD.. a r*. •

1 Kiek gi palauktu toliau by-

~ Kokia puiki gamta! Ji 
i -iii i-ii* $ ji. nik A t ■ v,* M I ■* Ui

užauginti ir 
ežiai tampa

Jurgonis 
Palenkė

— Kur gi Katriute? Jos nie 
kur nematyti? — apsistoju? 
stebėjos Agne.

Jurgonis patrauko pecziai? 
taip pat reikszdamas nusiste
bėjimą ir, nasistiepes ant gali 
pirsztu, sutraukęs antakius 
pradoio žvalgytis in visas pu 
sės. Greitai jo veidas nuszvito

— Va, kokia szelmis! Ir ne 
bijo viena taip toli eiti.

, kur? —

i

— Kur ji, Praneli 
klausė Agne. '

— Tenai, Agnyte, tenai tol; 
— parode pirsztu Juro-onis. — 
Net už rugiu nuėjusi. Kaio pri 
guls rueriai nuo vėjo ligi žemer 
—t pamatvsi ja... t •

— Ji noras mus. Dar ko nor*
ir pamaczilisi jo .aszaras, pra* pereigas... Einntn jos'natikti. ‘
dėjo ji raminti:

— Jautria szirdi turi, 
uoli! Netokia, kaip kiti — kie
ta, akmenine. Bot neverk! Asz 
nesisiulau būti tavo, nes tu, gal 
kita myli?!... ' Tuomet asz ne 
noriu būti tau' sunkenybe..’. 
Asz tik taip kalbu... Man grau
du darosi matant moteris, gy
venimo aplinkybėms pasikei-

Pra-
Isztarus sziuos žodžius Agm 

prie sesutes irpasileido eiti 
skambiai naszauke. 

—n .Katriutei'
Jurgonis < stovėjo vįotojo ir

Gera ir 
lengva jautėsi szirdvio jausmr 

Linksma ir

vienas snu szvpsoios.
j ... . -

audrai nutilus, 
smagu jam paliko, ir norėjo ifr

i juoktis, kvatotis..* Bet sušilai 
tus, savo paszaukiina ignoruo- ke. Kryžmai vakaru padangėje
jnnt. Taip ir noris joms suszuk j sužaibavo ir kiek palaukus kur

, ■* * * ’ <1 f ■ ' * ' T *,t'

asmenį’, liepai- the'taxpayer, provided the de
pendent is either under eight
een years of age or incapable 
of self' support because ment
ally or physically defective, 
even !if such dependents live 
obroad. (See Articles, 302, 303 
and 304 of Regulations 65). A 
resident alien with a wife liv
ingabroad is not entitled to 
the joint exemption, but this 
does not affect his right to 
claim the $400 credit for other 
dependents living abroad.

Federalis inoigu taksu insta- 
vrnas duoda piliccziams ir ap- 
igyvenusiems ateiviams pa
ti iosa vima isz $400 už kiek vie-1 
ia užlaikoma
ant ar (as asmuo czionais gy

vena ar kiitojo tszalyje. Neku- 
’iose vietose taksu kolektoriai 
nmaiszo 
•upinima su kitu, 
‘szeimynos galvos 
na, ir 
įsmenu paliuosavima atei
viams. Daugelis tokiu atsitiki
mu buvo praneszta Foreign 
Language Information Sendee 
T ta organizacija gavo sekanti 
itsakyma isz Bureau pf Inter- 
inl Revenue, Washington, D.

C.
Laiszkas angliszkai atspauz- 

l in tas nes reikalui esant, bus 
(aĮima, laiszka iszkirpti isz 
aikraszczio ir parodyti taksu 
kolektoriui.

■■ I. .*•. ‘ f J >

Foreign Lang. Inf. Service, 
Now York City. * . -

Gentlemen f •
■ Replying! to your letter of 
March 2 in reference to $400 
credit for depoildents allowed 
•esident alien's, ? you are in* 
formed that such credit is pro
vided under section . 216 of the 
levonuo Act of 1924. Such ere- 
lits - for; dependents a$ply to 
utižens of’the United*States 
mt resident hlioiik alike. It Is 
Immaterial whether such dę-j. 
pendentš reside ih'tho Urilted 
States - or abroad. • A< resident 
alien with children abroad* is

szita instatymo ap
sti kitu, būtent, 

aprūpini- 
užlaikomųjųneduoda 

paliuosavima

4

not thereby entitled to cręd|t
.. ...... ,,k. ■ ■ - j

7 *
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it- NAUJAS FRANCUZISŽfcAS AMBASADORIUS.’ ’
Emilus Daeschner, naujas Francuziszkas ambasadorius 

kuris ana diena atplaukė in Amerika su savo paezia ir dviem 
duiktcrems, užėmė savo dinsta po iszvažiavimui Julo Jusser- 
ando in Francije.

DARBO DEPARTAMENTO 
PRANESZIMAS.

Darbo Sekretorius Davis pra- 
nesza, kad t dabartiniu laiku, 
Darbo Departamento Natūrali
zacijos Biure randasi 1,960 ap
likacijų til, kurie nori tapti pi- 
lieęzįais^ ir kurias pridavė sve- 
timžeihiai nelegaliai atvykę 
Jungtinėse Valstybėse. Šzios 
aplikacijos priduotos nuo Rug- 
piuezio 15, 1924 m.'ir aplikan
tai, tvirtina, kad jie atvyko in 
Jungtines Valstybes laikotarpi 
nito Birželio' 3 d., 1921 iki Bir
želio‘30 d., 1924 m. sulyg imi
gracijos Biurūi, kuris isztyres 
dalykus iszduos deportacijos

Very truly, 
(Signed) Graham B. Nichol 

Head of Infor. Division.M
—Foreign Language Inf. Service.

, Fotografas ir Malonus 
Važiuoja in Lietuva. 

—l   —
Buvęs Philadelphijos fotografas 

trecziu kartu važiuoja Lietuvon. 
1922 motais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu snnžiningui patarnavai! 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvalkų ir Kauno redyboj. 
Daug kas siuntė pinigu nusitraukt 
paveiksi^?, bet ju nesulauke. Lietuvi! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziąu 
fętpfrrafijas jus u tėvuku, broliu, se
selių, trlobas au, gyvuliais, ar myli
ma vieta tai .riiszyk tuojaus pilna ad-

adreqa, nes, Amerikon sugryžes rp- aplikacijoms bus taip-pat daro-

StTio ’aUitikhnai parodo, ko- 
^eik^^siu pinigu ir Lietuvoj nuo bil&UgWeiviai panaudoja 
tuvos tolihiiaustus kampelius, 

t'' 'Į
/U 1! fl -

kad i dabartiniu laiku

nelegaliai atvykę

ma vieta tai rąszyk tuojaus pilna uu-1. .
rėea jusu gimihiu Lietuvoj ir savo ■ insftkymUS^' ir SU liekamoms

deayjM 1Q2A m* priaiunsiu prabas. .
W*.™ Ta . " h! ' y 1 tel w . L tel

'PihfgU‘ant’ rahkos nereikalauju. Ne-

Justi giminiu. Aplankysiu' visus Lio- Jjfca, uM^gilS už akiu imigrSol-

Pamiite šarnjialus duosite užsakymu.

t.2C)

V. J. Stankus, fotografas,
70 N. 7thSt.,; ...

Easton, Pa. nifostUOSO
...... * I . a ,

jW instfttymams. 1,249 ątsiti- 
ftimitdW^szkojimai laivu ma- 

t ■ ir ’ imigracijos re-
kimudsujei

hi
imigracijos re-

korduose neparodo kad atei
viai butu buvę legaliai inleisti. 
412 atsitikimuose, aplikantai 
atvyko kaipo laivu darbininkai 
ir buvo inleisti arba laikinai 
kad persedus ant kito laivo, ar
ba buvo užrekorduoti kaipo 
pabėgėliai nuo laivu. 280 atsi
tikimuose, aplikantai buvo in
leisti laikinai, kaipo svecziaL 7 
atsitikimuose, aplikantai. buvo 
buvę pirmiau neinleisti,:betvcl 
invažiavo be jokios inspekci
jos. Trys aplikantai invažiavo 
klastai ir keturi buvo inleisti 
kaipo kvotos instatymu nepa
liesti kaipo svetimu szaliu at
stovybių nariai. . • : .r--\r

Isz 7,033 aplikacijų pareisz- 
kianeziu norą tapti piliecziais, 
101 isz j u po iszty rimo-.atrasta 
kad neteisėtai invažiave; 92 isz 
jū buvo jurininkai, kurio.luto
jo persėsti ant kitu lai^u atbą 
pabėgo, ir 60 buvo svecziai. 
Tos visos aplikacijos perduo
tos- Imigracijos Biurui kuris 
iszduos deportacijos insaky- 
mus. —F.L.LS.
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I ŽINIOS VIETINES. |„

pavogjtąs. Juozo

*■ 4 pripuola Ap-

",

;--------
—. - Praeita sanvaito Rea- 

dingo kasyklos iszdirho tik 
tris dienas.

— Seredoje
ręiszkimas Szv. P. Marijos.

— Troškio name ant W. 
Pine ulyczios užsidegė kami
nas pracjta Petnyczia. Lieps
na tuo uggesyta, bledes mažos.
t Praojta Petnyczia mirė 

Antanas Pūkas singolis 45 me
tu, pas Joną Nevasoda, 117 W. 
Maple uly. kur radosi aut bur- 

Velionis nepaliko jokiu
giminiu. Laidotuves Utarninko 
ryta su bažnytinėms 
mis. 
dos.

do.

apeigo-
Graborius Rėklaitis lai-

Vietinis Rotarv Kliubas 
nelaimingu 

iszsu k y t oms k ojoms

ti ant E. Centre St. ^z^ale‘Elks 
teatro, likos
Juodaiezio, Szevelei ’uždarytas

l ’ i 11 *

automobilas, del 5 ypįitu. Jeigu 
kas kur užtėmy tu piiy’ogta. au- 
tomobila tegul 
adreso, Jos. 
Jackson Patch.

pratnesza ant 
Juodaitis No. 1

I

ISZ SHENANDAOH, PA.

Bmieseviczius,
130 N. Lehigh uly.. mirė ilgai

Mikola

ligai, pergyvendamas cziouais 
ilga laika. Paliko paezia, vie
na vedusia dukteria Filadcyfi- 
joi, du sunu namie ir sunu Mo
tiejų Chicago.

L>1 N.— Juozas V i sock i s, 
Chesnut uly. apvaiksziinejo 
ana diena savo varduves. Daug 
svecziu isz viso pavieto daly- 
bavo ir linkėjo geros sveikatos 
ponstvai Visockiems.

ulv.

Czionaiti- 
sude likos nu-

kimo, 
in High School,

Scranton, Pa. — 
niam distrikto 
bausti du bravorai už dirbimą 
gero alaus: Pilsnero bravoras 
isz Hazleton i 
isz Carbondale, 
kejo po $1200 bausmes.

ir Fell bravoras 
. Abudu užmO’

užmokėsi ies už

menesius 
muszima 
Viktoro.

kliubas darbuojt 
idant Ih/k v 1 i s

matydamas tiek 
vaiku su
ir rankoms ir kitokeis priepuo- 
leis, nutarė pargabent specia
listą idant nors kiek paleugvyt 
tiems vaikams. Todėl, kas turi 
serganti vaika ar mergaite su 
deformuotais sąnarius 
tegul atveda
1:30 valanda po piet Utamin- 
ke, kur Dr. Mann isz Filadelfi
jos gydys vaikus už dyka.

— Dabar ir malioriai spy
rėsi daugiau 
avo darba.

— Jurgis Baltrūnas. 19 me
tu, likos sužeistas North Maha
noy kasyklosia ir nuvežtas in 
Ashlando ligonbutia.

— Lietuviszkas Independ. 
*si be ]»asilsio 

arba Select
Dance butu vienas isz žemiau- 
siu vakarėliu kokis kada atsi
buvo czionaitineje aplinkinėje. 
Pokvlis bus Norkevicziaus sa
lėje 20 Apriliaus. Sale papuosz 
dekoratoriai isz Williamspor- 
1o, o arkestra Ims viena isz 
smarkiausiu o kas k i.sza s i va
karienes, tai Ims viena isz ska
niausiu ir gardžiausiu. Renki
tės visi ant to puikaus vakarė
lio katrie aplaikysite užkvieti- 
mus.

Brooklyn, N. Y. — Blissvil- 
leje gyvenantis Mikola Worce- 
nowicz gavo szeszis 
kalėjimo už žiauru 
savo 9 metu sūnaus
Pasirodo, kad tėvas yra mun- 
szaino auka ir girtas parojęs 
muszdavo netik vaikus, bet ir 
žmona, kuri penki 
duona uždirba. \’yras buvo su
žeistas ant
metai atgal ir gavo $7,000. Pu
se pinigu investines in narna, o 
kita pus<‘ baigos

auka

metai jam

geležkelio penki

pragerti.

Chicago. — Mikas Bubnis, 
131 E. 104 SI., Roselande, liko 
rastas nusitroszkines gasu sa
vo miegamajame 
Jo pati Ona sako, 
ras
pesezio piniginiais reikalais.

kambaryje, 
kad jos vy- 

veikiaušiu nusižudė ir rū

)

VIZOS.
I

kasijerius 
globojai S. 

Antanas Dzia-

Ant susirinkimo West 
Eini naujos ugnagesiu kompa
nijos likos iszrinkti szie virszi- 
ninkai: Prezidentas Jonas Ur
bonas, vice prezidentas A. Hu- 
dok, sekr. John Green, antras, 
W. Aneereviczius, 
Joseph Gabuzda; 
Norkeviczius,
dosz ir Juozas Milauckas. Są
nariu jau prisirasze konia 200 
ir vis auga. Musu West End 
iignagcsiai turės dideli balių 2!) 
Apriliaus ant Norkevicziaus 
sides. Patariame visiems užsi- 
raszyti in draugavo Lietuvisz- 
ku ugnagesiu.

ANT PARDAVIMO.
5 akeru farma, su keliais 

szimtais visztu, su vaisingais
3 m v les nuo Malta- 
Tinkama vieta Lie

tuviu kuris norėtu užsiimti au 
ginimui 
automobilius.
“Saules” ofisą.

ANT PARDAVIMO.

medžiais, 
no v Cit v • •

•)

su

visztu.
A t si sza ukit in 

2t.

Taipgi Ford

Kotelis mieste St. Clair, Pa. 
Turintis 13 ruimu su visais in- 
taisymais. Galima tuojaus ap
imti.

1). J. Shovlin
St. Clair, Pa.

Kovo 22 diena ežia lan
kėsi Brooklvno Jonas Czeka
naviczius, ne seniai isz Lietu
vos atvykęs in Suvienytas Val
stijas. Augszcziau minėta 
diena, jis ežia turėjo magijos 
vakarą- publikos p’risirinko 
pilna sale. Czekanaviczius nnle 
publikai visokias magijos ga
lybes ir juokino ir stebino pu!

“monais”, 
stambiausi daiktai 
vo nuo estrados ir atsirasdavo 
publikoje, arba nematoma slap 
lybe ant estrados iszauginda- 
vo didelius žyd i nezi u geliu bu
kietus. Parode taipgi ir spiri
tizmo galybe, atspėdamas žmo
gaus mintis, ir dainuojant ant 
estrados dainas, kokias kas 
publikoje pamanė. Deklamavo 
ir pora eilių,
labai patiko. Programas, arba 

stebuklai” tęsęsi per

(t.24)
ANT PARDAVIMO.

Augszcziau

lika visokiais
>

nes
pranykda-

kurios publikai

vakaro u 
pustreezios valandos.

Czekanaviczius su 
rodymais iszvažiuoja 
kolionijas.

magiju 
in kitas

Self player pianas su 150 vo
leliu muzikos parsiduos pigiai. 
Pianas kaip naujas. Norintieji 
pirkti atsiszaukit ant adreso.

Mike Danila, 
Jacksons Village, 
Mahanoy Citv, Pa.;26)

♦*

DIDELIS PIGUS PAR
DAVIMAS.

Kongresas priėmė byla, p. Fish 
in vesta, ;
denta sumažinti vizų kaina ar
ba visai praszalinti vizas,

autori zuojan t prezi-
kreiptis prie policijos iszgauti 
viza. Asmenys, neturėdami vi
zos, gali būti tuoj deportuoti 
isz Vokietijos, Lankantieji Ju
goslavija turi praszyti invažia- 
vimo ir iszvažiavimo vizų.

Kai kurios Amerikos 
nereikalauja pasportu nuo Su
vienytu Valstybių 
Tarj> tu szaliu randasi 
mas, Bermuda, Canada 
ba. Nereikia pasportu važiuoti 
in Suvienytu Valstibiu iii Mek- 

reikalaujama nuo jų 
Amerikiecziu kurie i n važi uoja 

per treczia szaIi. 
asmenims kurie 

in Meksika per Cuba
K i e k v ienas Ame r i k < > j e

ir kada jis giro. Ir kiekvienas 
natural izuotas piliet is turi 
savim turėti 
cert i lakatu, 
tais būtinai

VIDAUS DEPARTAMENTO 
PRANESZIMAS.su 

natūralizacijos 
Prirodymas kai
rei kai ingas del 

gryžimo in Suvienytas Valsty-
naudingas užtikrinti 

greita inleidiina in Suvienytas 
Valstybes.

, del 
tu szaliu pilieeziu arba paval
diniu kurios szalys teikia pa- 
naszias privilegijas Suvieijytu 
Valstybių piliecziams. Tikėta, 
kad ir kitos szalys seks Vokie- 

Va 1st ibiu 
sumažinimus jr ateityje Ameri
kos piliecziai,

vizos
Amerikos

užtvirtinimą
kreiptis prie

Beveik visose szalyse 
yra reikalaujamos, 
piliecziai, priesz iszvažiuojant 
gauti pasporto 
arba viza, 
konsulio tos szalies 
tina lankyti.

Vizų kainos visuomet maino
si, bet rodos sekanezios yra vė
liausio skainos: Vokietijos val
džia neseniai sumažino

Didelis pigus pardavimas vi
kiu naminiu fornieziu, krės

lu, stalu, parloriniu siutu ir ki
tokiu naminiu daigtu, ha uju ir 
antra-rankiu, parsiduos nuo 10 
iki 50 procenczio piginus regu
la riszk u prekių. Szis didelis 
pardavimas atsibus Ketverge 
20 Morcziaus. Ateikite o sueze- 
dinsite pinigu. (t.24

L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)
MAHANOY CITY, PA.

SO

turi
kuria ke-

vizu

tijos ir Suvienytu

norintieji lankyr 
ti invairias szalis, neturės mo
kėti tokias dideles sumas pini- sika

mokesti, ir dabar norintis va-- B’> praleidžiu.
privalo 

mokėti 50 centu už viza tam 
tikslui, ir $2.00 už viza apsis
toti Vokietijoje per szoszius 
menefiius. Lietuva ūma $11.00 
už viza, ir sekanezios szalys po 
$0.00: Finlandija, Vengrija, 
Czekoslovakija, Lenkija, Itali
ja Jugoslavija ir Szvedija. Pa- 

sesijos 68tas

šiuoti per Vokietija v u z

$0.00: Finlandija,

baigoje antros

atsitikimuose 
vizos aplikantas turi asmeuisz- 
kai vykti pas konsulini arba 
diplomatini svetimos szalies at 
stovą. Kituose atsitikimuose 
vizas galima gauti pasztu. Ne
le urios szalys kreipia daug a l y
dos in vizas. Jeigu deportuoti. 
Jeigu Amerikos pilietis vyksta 

tuoj turi

Kai kuriuose

Vokietijon be vizos,

M bet

in Meksika 
Tas svarbu 
vyksta

. I 

szalvs bes, ir

GERBIAMI MAHANOY’AUS LIETUVIAI

SEREDOJE, 25 Kovo - Mar.
. Norkevicziaus Sve., Mahanoy City, Pa.

MAGIKAS J. CZEKANAVICZIUS 
duos paskutini seansa Magijos Triksu.

r I
I

4

pilioeziu.
Baha
'i r Cu-

duos paskutini seansa Magijos Triksu. Szi 
karta rodys daugeli Nauju Magijos Stebuklu.

•cffiF Taleri nRnamirszkite atsilankyti! Magikat

gimęs 
pilietis kuris apleidžia Suvie
nytas Valstybes be pasporto 
turi su savim turėti gimimo 
metrika arba prislėgta afide- 
vita nuo gerai žinomo Ameri
kos pilieczio certifikuojanl kur

Naturalizuoti piliecziai turi 
atsiminti, kad jie gali pamesti 
savo Amerikos pilielyste jeigu 

per ilgai apsistoja svetimo
je szalyje. Kuomet nnturali-
zuotas pilietis apsigyvena ant 
dvieju toje svetimoje 
isz kur paėjo, arba penkius me
tus kitoje svetimoje szalyje 
Amerikos szalyje isz kur paėjo 
arba penkius metus kitoje sve
timoje szalvje, Amerikos val
džia mano, kad jis sustojo būti 
Amerikos piliecziu.

szalyje

J

—F.L.I.S.
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metus.

Nelaimingi atsitikimai Jung 
tiniu Valstybių anglių kasyk
lose 1924 metais, buvo priežas
timi 2,381 mireziu Vidaus De
partamentas, ‘ pasiremdamas 
ant Kasyklų Biuro statistikų; 
Tos skaitlines parodo 77 mirtis 
mažiau už 1923 metus, kuomet 
buvo 2,458 mireziu.

Vienok Kasyklų Biuras pa
rodo, kad sumažėjimas mireziu 
skaitliaus 77 mirtimis 1924 ne
sumažina mireziu sklaicziaus 
už kiekviena milijoną tonu ang 
liu iszkastu. Tas buvo isz prie
žasties labai mažai augliu ka
simo, ir didelio mireziu skai- 
cziaus nuo eksplioziju.

Sutrauka visu raportu, ku
riuos Valstybių Kasyklų in
spektoriai pildavę Kasyklų 
Biurui per visus metus, parodo 
kad 2,381 mireziu 1924 metais 
buvo 4.27 nuoszimcziai
vienam milijonui tonu anglių 
iszkastu sulyginus su 3.74 nuo
szimcziai 1923 metais, kuomet 
buvo 2,448 mireziu. 
tais iszkasta 558 milijonu tonu
augliu sulyginus su 657 milijo
nais 1923 metais. Kietųjų ang
lių kasyklose mireziu nuoszim- 
tis sieke 5.51 už kiekviena mi
lijoną tonu sulyginus su 
nuoszimcziais už 1923
Nelaimiu skaieziu po žeme su
mažėjo bet pasidaugino mirtis 
nuo eksplioziju. Minksztujn 
augliu kasyklose visoje szalyje 
nelaimiu skaiezius pasidaugi
no nuo 3.46 nuoszimcziu iki 
4.03 už kiekviena milijoną to
nu iszkastu augliu 1924 me
tais.

10 “ddeliu” nelaimiu — tai 
yra nelaimiu kur 5 ar daugiau 
žmonių buvo užmuszta, — atė
mė 459 gyvaseziu 1924 metais, 
p 11 nana-sziu nelaimiu 1923 
metais atome 301 gyvastį.

Angliakasyklu . nelaimingi 
atsitikimai Gruodžio menesy 
buvo priežastimi 185 mireziu^ 
kietųjų augliu kasyklos ture jo 
40 nelaimiu ir minksztuju — 
145. Mireziu skaiezius ta mene
si buvo 3.26 nuoszimcziai kiek
vienam milijinui tonu augliu 
iszkastu minksztujn anglių ka
syklose, ir 5.59 nuoszimcziai 
kietųjų anglių kasyklose, arba 
3.58 nuoszimcziai per abi ka- 
sykli, sulyginus su 3.26 huo- 
szimeziais už Gruodi, 1923 m.

—F.L.I.S.

PARSIDUODA FARMA.
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Investykite savo suezedintus pinigus
■u H'"w' *

_________________________________. ___________________

PREFERRED STOCK’A kompanijos
i•a, * f . >

Puiki farina 50 akieriu arti 
MahanojauH ir 
Puse mylės 
Geri bud inkai, bėgantis 
duo. Ijengvos iszlygos. Kroip- 

Saulcs

kitu miestu, 
nuo State kelio, 

van-
I

kites in “ 
ant adreso:

JI ofisą arba
t

|

Pennsylvania Power Light Co.
..... ............ 1,1,1 ....... . nnirnr ui-rmii J i —

(Ap. 3)
P. O. Box 23 
Barnesville, Pa. J

,' I

už kožna doleri ka investinat

Yra Saugus ir Atnesza 
7%

Saitas stock’as arba szerai atnesze procentą kas tris buvo pirma karta parduo-
lariszkai kas kart nuo pat pradžių nuo kada tie szeraimenesius be paloves regė

dami suvirsz keturi metai adgalios.
Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu.

Pirkit szerus 
no bile kokio 
szios kompa
nijos darbi* 
ninka, jie yra 
mus agentai, 
arba prisius* 
kite kuponą 
o gausit pil* 
na apraszima

Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements)

[ ] Please send me free copy of booklet telling more about your stock 
and the company.

[ ] I wish to subscribe for

Pennsylvania Power & Light Co.

... shares your Preferred Stock at price 
of $100.00 and dividend per share. Send bill to mo showing ezact 
amount due. •

[ ] I wish to subscribe for ...... shares your Preferred Stock at price 
of $100.00 and dividend per share.
due. [JI wish to subscribe for

until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship........
shares of Preferred St.ock at $100.00 and diividend per share with draft 
attached through,
Name of Your Bank
Name

Street
City .

Send bill to me showing exact amount 
............... shares your Preferred Stock on 

Easy Payment Plan of $10 per share down and $10 per shareper month

Turim depar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti sa
vo szerds, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos szerus.

/

*

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinis skiepas. Par- 
siduos už prienama preke.

Ant. Leskauskas
405 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

(t.f.)

Puikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prie 
kampo.

Fr. J. Sklera,
401 W. Mahanoy Avė., 

(tf) Mahanoy City, Pa.

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias lėgaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios* 
kompanijos.

Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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