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ISZ AMERIKOS Vargo ir sunkei dirbo, paliko 
seseriai $12,000.

Middleton, N’. 1 
j Reese, juoda inotere, kuri per 
i daugeli metu dirbo skalbdama

— Sara R.Bomba sudraskė narna, užmu- 
sze tęva ir kūdiki.

Washington, Pa. — 
Edwards, anglekasis ir 
dukrele likos užmuszti, o triMl turti 
kiti sanariai szeimynos sunkei 
sužeisti per trūkimą bombos 51 r 
kuri sudrasko juju narna ant Hillbourn. Sesuo no nesapnavo 

josios 
nes

. .. _ -

. h ____ ____ ____
Leslie |drapanas del kitu, mjro ana 

j°J°j diena, užraszydama 
___ u 
ežius doleriu

.Janinosrs.
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Lincoln Hill, arti czionais. Pa
licije jeszko niekadeju.

Gyveno su kita moteria be 
szliubo per 12 metu.

Chicago. — Mrs. J. S. Curtin 
ana diena liepe aresztavoti sa
vo vyra už perlaužima szeszto 
prisakymo. Laike teismo iszsi- 
dave, buk John Curtin, tur
tingas žmogus gyveno per dvi- 
leka metu be szliubo su Kate- 
lina Morell, kuri su jnom susi
lanko per taji laika szeszis vai
kus. Jojo pati apie tai nieko 
nežinojo.
Vienas automobilius del kožno 

9 žmonių.
New York. — Mete 1922 Su- 

vienitosia* Valstijosia buvo vi
sokiu automobiliu net 12,357,- 
376 arba 1,651,716 daugiau 
kaip 1921 
buvo daugiaaše 
732.

Jeigu visus automobilius pa
dalyt, tai vienas pripultu ant 
devynių žmonių.

Tiejei automobilei praejta 
meta užinusze suvirszum asz- 
tuonis tukstunezius žmonių, o 
atrrko^fi7>4mmi^toj0'pripuola 
po 23 sužeisti Pennsylvanijoi 
likos, užmuszta 1,100 New Yor
ke. 2012 ir t.t.

In 6 menesius uždirbo ant 
žemes $2,242,000.

Jersey City. N. J. — 
inaš žemes ant Bowl ir Siun- 
mitt avenue, atnesze locninin- 
kui grino pelno 2,242,000 dole
riu. Paskutinis locnininkas bu
vo pirkias ta ja žemiu szeszi 
menesiai adgal už 218,000 do
leriu, o paskutinis užmokėjo 
$2,242,000. Puikus giszeftas in 
teip trumpa laika!
Sergsti katalikiszkas bažny- 

ozes nuo Klanų.
Boston, Mass. — Czionaitinoi 

prisakymus, 
ant visu 

katalikiszkn bažnycziu ir nepa
žystamu ypatų kurios slankio
ti! prie juju.
klanai kerszino path 
liu bažnycziu, 
degina Kanadoje.

visa savo
verties d vi teka 1

del .savo seseles
Dcijnison isz

turėjo tiek 
irvveno

j josios sesuo 
turto, nes gyveno vai;ge, 
niekad nesirodydavo ir gyveno 
labai vargingai. — Kam po 
nogiu rinkti turtu, jeigu nega
lima isz jojo pasinaįiddt. O gal 
tai per dideli godumą rinkinio 

CI pinigu.
Pabaigęs 105 mętu pareikalavo 

bonka arielkos.
-Charles 

F. Sinies, ana diena apvaikszti- 
nejo savo 105 pietų gimimo 
diena. Gimė jisai 1818 mete 
Bridgewater, Mass. Kada jojo 
užklausta kokia vėlintu aplai- 
kyti dovanelia ant teip svar

iai senukas 
Butelis geros arielkos 

labai, bet tokios, 
i kaip tai senoviszkuosia laikuo- 

1 
New Yorki'

1,651,716 
mete.

ba net 1,000,

palicije aplaike 
idant gerai temintu

*
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Los Augeles, Calif

savo

sukaktuviu, 

prisiduotu

bin 
atsa k e:

J 1

Pirki

<•

$

Badai Ku k Inkš
timu ke- 

panaszei kaip

Alutis buvo per drūtas už tai 
vyras paszelo.

Philadelphia. — Idant užlai
kyti savo prisiegeli namie 
Elzbieta Petruliene iszvire sa
vo Mikoleliui fain aluezio, ma
nydama, jog už tai jaja Miko- 
lelis gerai pamylės. Bet varg- 
sze tuom labai apsiriko. Ne tik 
ka Mikolelis pasiliko namie, 
bot po ižgerimui keliolika stik
lu, naminio alaus, inpuole in 
tokia linksmybių, jog kin iu 
sudaužė konia visus rakandus 
ij\gerai iszpere kaili savo El
ziutei. Motere prisiege daugiau 
ne.vieszint naminiu alueziu vy
rą ir daugiau nesistengia sulai
kyti jojo namie, nes Mi kelelis 
tupi sziadieii kalėjime isz ku
rio nesugryž namo net už sze- 
sziu menesiu.

Ugnis padare bledes ant 
milijono doleriu.

Los Angelei, Calif. — Elek- 
trikinei dratai buvo priežaste 
endegimo Southern Edison Co.

prisiegeli

dfifbtųvęB, padarydama bledes 
ant Vieno milijono doleriiL 
priek tam audęge 75,000 galo- 
•l. « • •

ant vieno milijono doleriu.
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DU-KART NEDELINIS LAIKBASZTIS “SAULE
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA fCABZTCOJA:
AM E RIKE: Ant viso meto Ant meto $1.S«

EUROPOJE: Ant rbto meto >4.00.
MBP Latakui ir piningu! vtada iluikito tiklai ant szito adreso:

yv. d. boczkowski-co.
MAHANŠY AND a ST.. ...................

ra* bb muki

MAHANOY AND
11 e e e

W. ». BOCKK0WMK1, Pre. & Mfr

mahanoy CITY. pa.
■>' ■— » BB O’

34 METASm
ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos

r. W. BOCKKOWKKl, Miler
3 į

_1lr ____ J I

Nubaus mirezią 172 niaiszti- 
ninkus.

A qi11 A, iL

London. — KarUzkas sudus 
nubaudė 172 imlusis ant su- 
szaudymo už sukėlimą maisza- 
cziu Chauroje praejta vasari 
Indi josią. Tame maiszatije da- 
libavo suvirszum Kdu tukstan- 
cziai indusu. Valdže hres^tavo- 
jo du sziintus vadu, bet isz tuju 
tik 172 likos pripažintais ant 
suszaudymo. Indijosia gyven
tojai yra dideliam nerimasty
je isz tosios egzekucijos ir kaip 
rodos surengs naujus mu.isza- 
czius.
Lenkijoj kas 12 minutu mirsz

ta vienas kūdikis.
Warszawa. — Lenku Raudo

nasis Kryžius surado, kad vai-

Nepraszyti svecziai.
(Griszkabu-
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j Nėra saliunu, o bet girtuoklys- 
I te prasiplatino.

Scranton,.Pa.
liaus praęjto luoto, czionaitinis 
sudus neiždave laisnu ne vie
nam saliuninkui, o bet girtuok
lyste daugiau prasiplatino ne 

lukštu n- kaip 1921 mete kada saliu na i 
buvo * * ........
mete palicije aresztavojo 1,665 
girtuokliu, o. 1922 meto skait
lius pasididino ant 1,884 — o 
kiek buvo girtu, 
palicije nieko nežinojo ?
Parduoda narna už $40,000,000.

Ne^i’ York. — Eųuitalle na
mas, turintis 38 laipsnius, vie
nas isz antrųjų didžiausiu na
mu Suv. Valstijosia randasi 
ant pardavimo už kuri nori 40 
milijonu. — Gal 
ti?
Meile del szunc instume juo

sius in kalėjimą.
Ashley, Pa. — Priožodsi 

‘myli mane, mylėk ir ma
no szuni,” 
Tamoszium ir Leonu Pctrauc- 
kais ant kuriu tas priežodis ne- 
iszsi pildė, 
ižgeria pusėtinai 
važiavo isz Wilkes-Barriu na
mon. Sodo in karuka, pasodino 
szale savo milema szuni, o kad 
norėjo užmokėt ir už ji penk- 

bet kunduktoris ant to 
Pasidaro tokis mal

ant karu ko, jog jeigu 
nebūtu pribuvus in laika pali
cije, tai karuka butu sudaužia. 
Brolelei likos uždaryti in kalė
jimą * ant’ 30diohti o milema 
szuni nusiuntė namo, nes jisai 
nebuvo niekuom 
Dabar Petrauckai 
laiko apsvarstyti ar teip užsi
moka mylėti szuni ar ne.
Kūdikis sudege ant smert ve

žimėli j e.
Racine, Wis. — 

menesiu senumo 
dukrele F. H. M i Herų, sudege 
ant smert, kada 
metu sesute pastūmė vežimėli 
kuriame gulėjo prie pecziaus, 
ant kurio viena juszka buvo 
atidaryta. Nuo liepsnos užsi
degė kūdikio szlebuke o teipgi 
ir vežimėlis. Ant riksmo kūdi
kio atbėgo motina isz kito 
kambario, bet milemo kūdikio 
negalėjo gialbet, nes visas ve
žimėlis buvo jau liepsnosią. 
Motina teipgi baisei apdegė 
stengdamasi gialbet kūdiki.
Maldos jaja ižgyde, sirgo per 

J.9 metu, pradėjo vaikszcziot.
' Ashland, Pa. — Negalėdama 

vaikszczioti per devyniolika 
metu, Sara Morgan, gyvenanti 
po No. 1423 Market ulyczios, 
nustebėjo nemažai savo szei- 
myna. ir daktarus, kada nulipo 
nuo virszaus be jokios pagial- 
bos.

Devyniolika metu adgal Sa
ra aplaike sužeidimą nugar
kaulio nuo ko pasiliko be val
džios, tai yra negalėdama vajk- 
szcziot, gulėdama lovoje visus 
tuos metus, tik su pagialba mo
tinos galėjo pasijudyt. Visokį 
daktarai ir specialistai jaja 
gydė, bet be jokios pasekmes.

Per tuos, jlgus metus, viena
tiniu josios užsiėmimu buvo 
skaitimas Raszto Szvento ir 
karsztai meldėsi prie Dievo 
idant jiai sugrąžytu sveikata. 
Du menesiai adgal inpuole in 
miega nuo kurio pabudo Utar- 
ninke,,atejdama žemyn. Ant 
užklausymo tėvu ir patinsta
mu kas jiai atsitiko, mergina 
atsake: “Jezusas man paliepė 
ųtsikelt ir vaikšzcziot.M Visi 
ženklai ligos dingo ir mergina 
dabar yišiszkai pasveiko.

Ashlandas yra netoli Maha- 
nojaus, kur randasi musu pa

atidaryti. Taigi, 1921

apie kuriuos*! f

manote pirk

sa

o
B

ko : 4

b<’t kitaip buvo su

Abudu brolei buvo 
mpnszainos

Senukas aplai- 
ina.

šia gerdavau, c*
ke goidžer. ; ■ <

Sunaudojo milijonus svaru 
cukraus.

New York. — Apskaicziuota, 
per peniai Amerikoje parduota 
11,200 milijonu svaru cukraus. 
Tai yra
nors pirmiau. Tas reiksztu, 
kad abėlna'rTiiufiit"kiekvienas 
gyventojas ant metu suvartoja 
apie szimta svaru to saldumy 
no. Sukraus derlius pasauly 
sakoma, yra gana geras.
Sugryžo isz savo laidotuvių.

Midvale, N. Y. —
Tootle, 61 metu, kuri mirė pas 
savo seseria Mare Yahle, Burn
side, nuo stuigos ligos. Josios 
kuna nuvožė in bažnyczia. Lai
ke kada atsibuvinejo gailės pa
maldos už josios duszia, senu
ke atidaro akis ir atsisėdo gra- 

PaszaukUs daktaras jaja 
visiszkai atgaivino. Senuke su
gryžo su savo seseria namo isz 
savo laidotuvių. — Ne visiems 
tokis giliukis atsitinka.

Svietas e j na ant szunc 
uodegos.

Mass. — Laiko 
kuri 

katedroje

daugiau negu kada 
pirmiau. _ Tas reiksztu,

J

Minerva

be.

pa- 
kalbejo czionai- 

ka rd i uolas 
kad szia-

isz didelio godu-

tuk a, 
nesutiko, 
szatis

prasikaltęs.
turės gana

Asztuoniu 
Franciszka,

josios trijų

parodo

savo už- 
nesztiš dežukia idant 

duonkepi atsiimant

Pentiszkiuose 
džio vai., Szakiu apskr.) spaliu 
inenesv buvo 
paprastai, 
ka daug jaunimo, atvyksta ne-
praszytu svecziu dagi ir isz to- , 
linu. Taigi ir in tas vestuves at- 

riszkąbudžio vai- [ 
SFii

vestuves. Kaip 
in vestuves snsiren-

sibelde keli Gi
kežai. Kaip m: 
bai auksztoi ncszeri, užgauliojo ’ į
1 • I • «• u * " :i. >

iecziai, jie lo- t J

kitus ir pagalimarettoe stumdy- ‘ 
Vietos jaunimas nebepa-
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PEDE” VOKISZKO DARBININKO.
Kitados vokiszkas darbininkas galėjo sutalpyt 

mokesti iii kišzeniu, bet sziadien turi 
pasiimt savo pedia. Paveikslas
savo užinokesti kuri indeda in cigaru baksuka.
- > ....... —11 '—***—>— ■ r 11   .............................—

Motina panaudojo trucizna ir 
peili ant savo dukreles.

Philadelphia.
By ron,
netekus staiga i

SUKYLJMAS KLAIPĖDOJE.

ku mirtingumas Lenkijoj per- 
ligsziolinus re- 

paskutiniais tv- 
esama tik 

sveiku vaiku. 48

Boston, 
mokslo, 
tineje 
O’Connell pasakė,
dien svietas 
n 10, puikybes, 
kvailo 
szunc uodegos. Sako, tasai 
veidinainiszkas tautiszkumas 
isz kurio pakyla 
tybes, atsisako papažinti viso 
svietą tautos broliais, 
uolas

apgavyseziu ir 
tautiszkumo ejna ant 

Sako,

ir kitos pik-

Kardi- 
paniekino socializmu, 

komunizmą, kukhikskizma ir 
jeigu pas žmonis isznyks tikė
jimas, tai daugiau niekus, net 
pasilieka kaip peilis si|. ku
riuom pasmerktu brolis broli.

Nužudė paezia ir sudegino 
ant laužo.

Šalina, Pa. — Nuszovias.sa
vo paezia ant smert, Lee Park, 
40 inetū, greitai sukrovė dideli 
lauža artimoje namo, užmėtė 
lavoha savo paezioš ir uždege. 
Pasiėmęs savo maža šuneli ant 
nmku stovėjo prie laužo pakol 
lavonas visai nepavirto in pe
lenus. Po tam nuejas pas savo 
kaimininka kuriai padavė kū
diki su paliepimu idant kūdiki
prjdabotu pakol jisai nesu- 
gryž, nuėjo prie deganezio lau
žo ir ten su tuom paežiu kara- 
biliti pasidaro sau mirti. Kokia 
bdvb priežastis tojo pasiutisz- 
ko paileigimd, tai niekas ne ga-
buyd Arięž 

delgi:
1 • *

$ Mrs. Katre 
2740 N. Reose uiyczios, 

proto norėjo 
atimti gyvasti savo vienatinei 
dukterei Mrs. Beatrice Smith, 
19 metu. Duktė pasisakė moti
nai, buk turi szalti, motina da
vė jai arielkos, bet kada dūkto, 
dalipstejo, pajuto jog tai no 
arielka tik trucizna kuria tuo 
iszspjove. Tada motina pagrie
bę ilga peili su kuriuom duro

Lietuvei užėmė Heydekruga.
Klaipėdos gyventojai spiresi 
prigulėjimo prie Lietuvos. 

Alijentai siuns flota.

virszija. visus
kordus. Sulyg
rinejimas, Lenkjoj
50 nuosz
nuosz. silpnu ir 8 nuosz. ligo
niu. Kas 12 minueziu Lenkijoj 
mirszta žindaiuasai kūdikis.
Konstantinas Karalius Grai

kijos mirė.
Konstantinas T,

kartus buvęsVisoje

idant Klaipeda
Lietuvos, kaip

Rymas. — 
du 
Graikijos

dukteriai in kakla. Duktė ant 
tiek turėjo pajėgu, 
iszstume laukaiiAO pati nubėgo 
pas kaiminka. Po tam motina 
ižgere truciznos, bet likos su
rasta in laika 
ligonbutin.
Vyras moteres 
motina sau 
josios duktė mirė o toji ka 
randasi namie, tai svetima mo
tore.

jog motina

ir nugabenta in 
Duktė pasveiks.

kalbėjo, buk 
perstatinėjo, buk 

mirė

Luzernese persiskyrė 3,347 
poros.

Wilkes-Barre, Pa. — Praejta 
meta, czionaitiniam sude likos 
sutrukdyti panezei nesutikusiu 
vedusiu poru 3,347, tai yra, vi
sam Luzernes. Buvo tai 629 
daugiau ne kaip 1921 mete.
Mergaites, nevažinekite auto- 
mobileis su nepažinstamais.
Boston, Mass. — Mergaites, 

imkite pasarga nuo szito atsi
tikimo ir nevažinekite automo- 
bileis su nępažinstamais, nes ir 
jum gali panaszei atsitikti: ’ 

kambary, 
rado nuoga

Tūlo Duuhanio
Lynne, policija
mergina be žado. Ji buvo tuo- 
jaus nugabenta ligonbutin ir 

papasakojo 
Ji esanti isz

teliai atgaivinta 
szitokia istorija.
New Yorko; jos vardas — 
Junę. McNovin. Pastaruoju lai
ku ji dirbusi Hartforde. Tris 
vyrai pakvietė ja pasi važi net 
automobiliuje, ir atvežė net in 
Cambridge’u. Czia vis papieta
vę iripaskui sode neva atgal in 
Hartforda važiuot. Bet iszvaži- 
neje po “visa Massachusetts,” 
apsistojo Lynne ir czia pradė
jo ja atakuot. Vienas nupleszes 
jai drapanas, kitas iszgedines. 
Ji apalpusi. . z

Pasiremdipna spituo pasako
jimu, policija du jos kaltinamu 
vyru suome. Troczias buvęs 
isz Hartfordo ir tas jau prasi- 
szalines.

Szvedijoi ketina uždėti pa- 
dotka ant sutukusiu žmonių, 
nes kaip tvirtina užmanytojai 
tu jiv Glosni tai su tu ki a žmpn i s 
valgo daug, o mažai dirba.

Washington, D. C.
Klaipėdoje gyventojai sukilo 
sp irdami esi 
prigulėtu prie
pranesza telegramai isz Kauno 
in lietuviszka ambasada czio- 
nais. Lietuvos ambasada ‘užgin- 
czina buk Lietuvei užėmė Klai
peda, nes jokio vaisko, ar tai 
regulariszko ar neregulariszko, 
no buvo iszsiunsta. Klaipėdos
vietine valdže apszauke save 
kaipo neprigulminga valdžo, 
bet sukylimas yra prieszingas 
atskirios republikos ir spiresi 
idilnt Klaipėdos krasztas pri
gulėtu prie Lietuvos.

Bet Assocated Press, 
b juras pranesza kitaip, nes sa
ko: i‘Lietuvos užėmimas Klai
pėdos prasiplatino net iki Hey- 
dekrugo, be jokio pasiprieszi- 
nimo nuo gyventoju tosios ap
linkines. Francuziszkas guber
natorius, po kuriuom Klaipeda 
yra kontroliuota ir po prižiū
ra terptautiszku sklypu, turi 
tiktai apie szinita kareiviu.

Hoydekrugas likos užimtas 
per 400 lietuviszku kareiviu, 
bet jeigu Lietuve spirsis užlai- 
kinio Klaipėdos ir kitu vietų,t 
tai alijentai nusiuns in ten.ais 
flota ant padarymo paredko.

Ileidekruge Lietuvei sutvėrė 
atskiria republika pp valdžia 
M. Simonaiczio, kuris yra pre
zidentu.

Voketije ne siuns kareiviu in 
Klaipeda, nes . remsis ant ali- 
jentu prižadėjimo, užlaikyti 
Klaipeda kaipo neutra.liszka 
zona.

Alijentu ambasadoriui

valdžo

žinių

I •

yra 
tosios nuomones, jog Lietuvei 
gali sulaikyti vaiska nuo užė
mimo Klaipėdos, jeigu norėtu,
bet ant to visko Kaunas žiuri 
per pirsztus
užėmė Vilnių,1 tai del ko Lietu
va negali užimti Klaipeda?

Franeije ir Apglije iszsiunte 
Klaipeda marini vaiska. 

pritarę tam užmanimui

jeigu lenkai

* I

in
Lenka pritarę tam užmanimui 
idant Lietuvei apleistu Klai
peda.

Francuzai dabar užėmė dau
giau Rulu’o aplinkines paimda
mi Gelsenkirchen. *

Kas tekis impjęszo. 
francuzisžkn vėliava nuo

karalium 
ir du kartus iszva- 

rytas isz savo karalystes, bū
damas nelaisvoje, mirė praejta 
Utaminka Palerme. Jojo pati 
Zofijc radosi, prie mįrsztan- 
czio. Karaliene Zofije yra se
suo buvusio Kaizerio, vokiszko 
ciesoriaus.

Po supliekiinui Graiku per 
Turkus, Konstantinas . turėjo 
prasiszalint isz Graikijos, o jo
jo vieta apemo pirmas minis- 
teris Venizelas.
Pakutavojenti dvase prie kelio.

Vroclavas, Lenk i jo. — Isz 
Lubenco, Krasnavicu pavieto, 
ėjo plentu gyventojas kaimo 
Henrykovicu, Vincas Kaczo- 
rovski, ant kurio užklupo du 
banditai,
piet, kurie pareikalavo nuo jo
jo pinigu kerszindami nužudi- 
nimu. Kaczarovski turėjo prie 

36,000 markiu ir 170

apie 5 valanda po

tis. 
kente, iszpyle tiems nepraszy- “ 
t ieins sveeziam kaili ir pagalios 
keturius ju aresztavo —Joną 
Celių, Justina Daugėla, Juozą 
Balniu ir Antana Pinku. Trys 

gavo po 6 menesius kalėj
imo, o Jonas Colius, tu inuszei- 
ku pravadyrius, gavo t) mene
sius kalėjimo. Vėliaus Antanui 
Pi rikiui bausme buvo sumažin
ta, ir vietoj 6 gavo 1 menesi 
areszto. O Jonas Celius tai ger
ai apielinkes žmonoms pažįsta
mas padauža. Dar vaikas bū
damas 1912 metais buvo pa
kliuvęs kalėjimai! už iszvogima 
kunigo Juozo Mamios vyno ir 
degtines sandelio buvusio po 
Szv. Antano koplyczia.

Pleszikai puolė Sziaulius.
Szauliu Sąjungos pranesz- 

imu, sulig gautomis isz Kretin
gos skyriaus vado žiniomis, 
nakti isz 11 in 12 lapkr. gink
luotu plesziku gauja įsibrovė 
in Platelio būrio szaulio Lindu 
Szerapino namus .Gelmę^ju 
vienkiemyje i/, szeirnihlinca sU 
žmona pakorė virvėmis, o jtt • 
berną szaulio kandidata Prana 
Aukuota sužeidė, iszveže riša 
turtą, pasiėmė szaulio Ijudyma 
ir ginklą. Sulig gautomis žinio
mis, Ankrotas mirė. Keli plesz
ikai jau sulaikyti, daivaujant 
sulaikytame vietinio būrio 
zauliams ir milicijai. Suimtų

jų vardai ir pavardes dar neisz- 
aiszkinta. Eina tardymas. Ple
sziku bandoj dalyvavę 8—9 
žmones.

Ginczai Lietuviu ir Lenku 
bažnyczioje.

E. Rodune. — Czia tarp lie- 
turiu ir lenku kilo kivirezai

ių

S 
s
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žiniomis.

vietinio

saves 
rubliu sidabre, kuriuos baudi- del pamaldų tvarkos. Lenkai 
tai pasiėmė. Apipleszia. žmoge
li, banditai pririszo ji ant me
džio, iszskete jam kojas ir ran
kas, palikia, pabėgo. Nakties 
laike važiavo pro ta vieta keli 
vežimai. Kaczorovski pradėjo 
szaukti pagialbos, idant ji pa- 
liuosuotu, bet kada važiuojenti 
iszgirdo riksmą, persigandia, 
nuvažiavb toliaus, manydami, 
kad tai kokia pakutavojenti 
dvase randasi po medžiu. Po 
keliu valandų ėjo kokis tai drą
sesnis žmogelis, kuris atriszo 
Kaczorovski. Praneszias apie 
tai palicijei, sujeszkojo pleszi-
kus. Buvo tai isz jirtimo kaimo 
Aleksa Petrikas ir Andrius 
Melczarek," kuriuos nubaudė 
ant szesziu menesiu in kalėji
mą. Pinigus pas juos surasta 
ir sugrąžytą Kaczarovskiui.

Kitados, o sziadien: —
Vanduo plauke kaip plauke, 

nieko jam pęatsitiko, bet mer
ginos j i ji labai czedina idant 
nestokuotu. Kitados musu pa
togios lelijėlės, kada jųjų vei- 
delei sumurzejo, 
kaipjr kiti žmones.

Sziadien laikai persimainė, o 
norints vanduo da ir sziadien 

^plauke, bet ant niek prisiduo- 
da musu lelijėlėms. Sziadien 
kada savo veidelis sumurzina, 
tai juju noapinazgoję, tiktai

numazgojo

,uo stu w 
po nakties laike. B^yjmię^s | i’iu* Ar gal neteisybe I Prisižiu-

tul- užtriną paduszkelia su paudeT
*' • A 1 J • 1

A

if
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nori lietuviu kalba isz bažny- 
czios iszvaryti.

Medžiokle ant žmonių.
Rimsze. Zarasu apskr. — 

‘ ‘ Wileuskoje Utro ’ ’ žiniomis, 
ežia pastaruoju laiku padaryta 
didele medžiokle ir suimta vi
sa eile intariamuju asmenų, 
daugiausiai Dukszto apylinkė
je. Panaszios medžiokles da
romos ir kitose pavergtosios . 
Lietuvos kampeliuose?'jos dau
giausiai taikoma lietuviams ir 
baltgudžiams.

Degtines aukos. >
Papilys, Biržų apskr. Šals

žiniomis
M.,

I .

miestukas yra paskendęs lais
vos Lietuvos nubduose — deg
tinėje. žmones geria iki proit 
nustojimo. Sztai koki girtiok

I
27 d. lapkriezio Papilio mie

stelio gyventojas J. Baltuszis,

tineje. Žmones geria iki proto
Anustojimo. Sztai koki girti

Ilystes vaisiai:

f i “ |į

28 metu amžiaus, pargrįžo isz 
smukles labai prisigėrės. Jo tė
vas pradėjo ant jo bartis už

NA * A A . A IL ... u.

eikvOjpna grudu ir kitu pro
duktų girtuokliavimo tikslams. 
Sūnūs, nepakęsdamas tėvo isz- 
inetinejiinU, nueziupes kirvi 
smoge tėvui j n galva ir užmu- 
sze ji ant vietos. Panfhtes, kad 
atliko biauru daiba, sUnus pa- 
kiszo tėvo lavona po Ieva ir vėl 
nuėjo in smukle. Kaimynas pa
jutęs, kad kas tokio nejpaprasto 
Baltusziu namuose atsitiko, 
pranesze milicijai. Baltuszis 
■m • • • • • thpseke paskui milicija in savo 

namus ii’ inejes in kute pasiko^
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KAS GIRDĖT
Szimet ne bus strniko 

Ininksztu anglių kasyklosia pa
gal skelbimą anglines kamisi- 
jos, kuri turėjo savo posėdi ana 
diena Washingtone. Locninin- 
kns kasyklų Philip Penu, ap

link susitaikins su
darbininkais užganadinanezei 
ir apsiejs be st ra i ko. Badai ke
tina padaryti nauja kontraktu 
kla ant vieno meto.

reiszke

11-

persi tikrino, jog

ULICZINE VALKATA.
f F *i i r

visi pažinojo, 
nuolat valkiodavus miesto gat-

<1 a nes jinai,

viii pakampėmis, ten, kurgali- 
uždirbti.

Kuomet jinai buvo dar gim
naziste, tai tik taip sau 
le” reikszdavo; bet kuomet sa
vo amatu pamėgo, mete tėvus 
ir pradėjo laisvai gyventi. Da
bar, ji nei giiriiniu,l||(\i draugu 
neturėjo. .Jos? 
tie, kurie jniJ) 
vo. y

mu i i t >

< < nwi-
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Jau visi
.vyras kuris giresi terp savo 
draugu, buk jisai yra “ponu” 
namie ir duoda reniu savo pri- 
fciegelia, tai galite būti tvirtais, 
jog tok is vyras namie negali 
ne iszsižioti i 
Jize....

1 . —
Registruota 

Liunsta isz 
penki milijonai soviatiniu rub
liu. Dabar svaras duonos to
nais kasztuoje konia puse mili
jono rubliu. Taigi iszsiuntimas 
gromatos kasztuoje tiek kiek 
pustrilekto svaru duonos.

i 4 ponu

vyras
ir yra tikras lep-

gromata 
Rusijos kasztuoje

tsz-

• m’ii't^liftį buvo 
gejfjfitjįlį)nok(‘da-

Stovi szalygatvy ir kalbina 
jaunus vyrus: —

— (lai eisime ?
Gavusi kartu žodi, kaklu in- 

traukdavo ir 
linksma

vo 
bar,

perszalo ir dn-

Ft

B J ’iii

K'*

I ■
Irtr JI'

*

r
i-

f
t

(I-

I

k L

Daktaras Kemerick, 
.Vokiszkas msztininkas spėja, 
Imk Europoje 
Įdvi didek's revoliucijos, 
mutine kils \’okietijoi, o ypa-

1 Bavarijoj. Antroji tai 
Rosijoi, kur sukils visas 

sklypas prioszais bolszevizma, 
kuri dings baisioje skerdyne- 
jc. Po tam Ims dideles permai
nos ir vela nžžydes gerove, bet 
.Valdže vela bus

garsusr>

neužilgio kils
Pir-

tingai 
kils I

eariszkosia
'ii s 
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In Amerika pribuvo naujas 
ajiasztalas” kuris geidže
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r‘aj>asztalas’’ kuris 
Sszmokyt žmonis kaip gali pa
tys gydytis ir būti sveiki be jo- 
Jciu gyduolių. Jnom yra fran- 
buziszkas aptiekoris Emilius 
Coue (Kiuje). Jisai mokina, 
idant žmonis kožna diena kal- 

‘ ‘ Kožna 
esu svei- 

iku ir sveikesniu,” o mintis 
žmogaus teip tnom persisems, 
fiog nžmirsz apie liga ir bedas.

Eain būdas, ar ne!
Bet jeigu žmogus 

pinigu, ka tada turėtu kalbėti f 
o gal szitas butu gerai? “be 
Įlarbo neturėsiu skarbo!” 
į “

J»etn tuosius žodžius: 
kliena, visokiu budu, 

sveikesniu,”

neturėtu
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* Watt Daniels ir Thomas 
fftichards kurie likos nužudyti 
per Kukluksklanus, o juju ku
lius surado ežerelije Lafourche, 
JMer Rouge, Louisianoje, buvo 
jteip su bjaury t i ir kankyti, jog 
geriau taji darba negalėjo at
likti ne senoviszka iszpaniszka 
lizventa inkvizicije. Laike teis
ino, kuri užvedė valdže prie- 
fczais įiiosius Klanus, J. L. 
[Daniels, žmogus 66 metu, tėvas 
Nužudyto sumink Watto, žiu
rėjo malszei ant dalei hi kūno 
Ravo sunaiis, kurie buvo isz- 
Jcabyti ant siena sudo.

, Daktaras Charles Duval ap
iake sudžiams, kokiu bildu 
Įtiejei Knkluksklanai kankino 
xa.vo aukas. Sake jisai, buk 
[kaukes, kokias kentėjo jaunas 

buvo 
ne kaip už laiku 

Rodydamas su 
pirsztu ant , iszkabytu kaulu 
iapreiszke, kokiu budu tiejei 
budintojai lauže savo aukoms 
(kojas, rankas ir galvas, o kada 
įjau inaszina iszluže visus kau- 

maszina nu- 
po tam su-

Watt ir

JDaniels priesz smert, 
JįjanresnioM 
inkvizicijos.

♦

vėl nusigręžus, 
kita kalbindavę,,nes 

norėjo valgyt, o darbo buvo atk 
pratusi.

Viena karta, Zuzana susirgo, 
kur tai toli in kareivines važia- 

”su vizitą,”
visu apleista, rūsy baigė 

savo gyvenimo dienas.• * e #
Gatvėje uze, gyvenimas virte 

virė. Jos vieta kita užėmė. Ji
nai jau nereikalinga! Ji tai ži- 

jaute. Gatves judėjimą 
rūsio langeli, kuris 

szalygat vi u.
szi rd i. Juk ji ežia 

atskala žmonijos,

f
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'Jus kuųe, po tam 
Įtraukdavo galva, 
Įtriuszkindavo aukoms kruti
nės nuo ko mirdavo.

Jeigu sudus pripažintu kal- 
isz tujuįlus, tai dvideszimts 

Klanu bus pakartais.

* Negirdėta viešnia atlankė 
(Afrika prie kalno Atlas, kur 
kiaute sniegine viesulą, kokios 
Įgyvento jai visai neatsimena 
idant kada atlankytu. Sniego
priputo ant*keliolikos pėdu. Isz 
(to duodasi matyt, jog oras la
bai mainosi ant svieto — kur 
Įbuvo sziltajen pradeda szalt, o 
Jcur bnvo szalcziai ten ledai
pradeda tirpt.
L > "4,1-........ I 1

nojo, 
mato pro 
iszejo 1 

Zuzanai 
mirs, kaipo 
kaipo nereikalinga, visu pa
niekinta... Juk ir jinai gyeno!

Pradėjo Zuzana svajoti. Lo
go vaidentuvėje jaunyste*. Kaip 
buvo gera, kaip miela! Turėjo 
motute, teveli, kurie jaja rū
pinosi. Mokinos. Nors mokintis 
jai nesisekė, bet vis-gi ta laika 
jinai mielai prisiminė, o toliau.. 
Toliau jinai insimylejo in vie
na, i.n kita... Paskiau... kuomet 
metusi knygas pradėjo laisvai 
elgties, koks ten kareivis ja nu
girdės, ateini’ jos nekaltybe ir 
pastūmė in szi — kekszes kelia. 
Toliau nieko. Dar liga buvo ga
vusi, bet apsigyde. Atmena ji
nai, kaip tėvai ja prakeikė. Tai 
skaudžiausia! Paskui, ieszkojo 
dar meilužio, kad su juo, nors 
be szliubo gyventi. Surado ta 
vaikina, kuris 
naudojo. Prasze jo, jos neaplei
sti! Bet veltui) Tas ja atstume.. 
Paskiau, prasidėjo baisus

Tekdavo jai būti vi
sur. Nakvodavo pas didelius 
senus ponus ir pas jaunikai- 
ezius. Visi, iszvakaro gražiai 
vaiszindavo, paskiau ryte, isz- 
mesdavo ja pro duris. O kaip 
jai norėjosi su vienu isz vyru 
visuomet gyventi! Tik, vyrai 
jos nesuprato ir skaitė ja pasi
leidėle. Dabar, ji vienui viena. 
Mirtis artinas. Nei gyvos dva
sios prie jos nėra. Niekam ji 
nereikalinga!

— Ak, Dieve mano! gelbėk 
mane! — pro verksmus suszu- 
ko, pamaeziusi kampe vortin
kliais apaugusia Dievo muka.

Verke ilgai. Atsiminė kaip 
jinai eidavo bažnyczion, buvo 
laiminga, tikinti. —

Vėliaus 'dienomis miegodavo, 
naktimis trankydavęs, 
mena jau kiek metu kaip ji 
taip gyvena... Jau pradėjo sen
ti. Seni pažystami, kurie jos 
buvo reikalingi, vieni apsive
dė, kiti rado jaunesnes, treti 
jau nuseno ir nereikalavo nie
ko....

Ji viena. Ji nusidėjėlė, 
kas ja pastūmė in ta kelia?!...

Ji mirszta. Daro gailesti už 
nusidėjimus.

Paskutiniai jos žodžiai buvo:
— Buk prakeiktas, kuris 

pirmutinis atemei mano nekal
tybe!... A. Vaicziunas.

e e e

Kožnam didesniam mieste 
randasi panasziu nelaimingu 
merginu, o merginu jaunute- 
liu, kurios mylėdamos pasiro
dyt, nieko nedirbt ir turėti ge
rus laikus, įjardavineja savo 
kunus tiems, kdrio tidaukauje 
kelia dolerius, bet iioatšlinena 
ant baisios atejtios kaip szito- 
ji nelaiminga sziani apsukime.

Suspaudė
H

pirmas ja pa-

o* V- r> J

veninius.

nėra.

Neat-

Bet

KVITU. t *
m.i. .

Knygele Drangyeteme 4el 
iestMkeJiiM Bintai itamfa-

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kiuleriaus nog sudėtu pinigu ant 
tuslrtnlLlinu - - *

W. D. KOCZKAŪRKAS-CO.,
MUUN0T CITT, PA.
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Suteikiant jlcnin gere 
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BEL Kaip Yra Stiprų
I. ’• ,<IM ill

■v’•.■‘■z ■Sveikai Kūdikiai
Subudavoti?su akiniais; • 

rankoj laiku.
Inejes, tuo- 

u|t stalo jiojncras;

27 metu senumo;
nuskuręs;

popiern 
jauV meta 
szale ju 
spjauna ir kalba šaipi 

r a J1 IMlf1 1'—■ Tfu!... Velniai žino, kas 
ežia darosi su manim... Ar (’.zia 
kili laikui atėjo, ar man galva 
kas pei maifle,
miestas isz mieštoj 
visai ka kitab \iR^ jausdavau. 
Pasiimu, I
tus in EiszeniU ir ber pus civi- ... . ■ 1 ’ - - .

visas
pundeli.

u 
t ,j. 1 >. 1 x . • r k

skr,yb(’le. Nusi-

f

: besi bast ant 
Pirmiau

bud n v (įįp ke lis g i szi • f- 
civi-

I ■ III

lifizkus pūdymus traukiu, kaip 
amžinas žydas, kur mane nie-I

j . kas nekliudydavo. Laimiu tu-
rodavau tukstanezius. Tankiai, 
būdavo, kaip tik vyrai in dar
bu, tai asz, lyg ta lape pas ža-

i
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ir rafo-
Jci~u

kūdikio, irban-
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DEL DARBININKU.
Sztai paveikslas llcnry A. Dix, kuris atidavė visa f(1 bri

ka savo darbininkams, verties milijoną doleriu. Kompanije
Dix & Sons, iszdirbinejo moteriszkus apsiredimus New Yor
ke, Millville, Somerville ir Bridgeton, N. Y. Dixas dabar pri- 
<r ialbcš savo darbininkams vesti taji bizni be jokios algos.
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“LENGVIAUSIAS
KELIAS.”

Sekantis yra kelurias-desz- 
imts pirma penkių minui u kal
ba per radio iszsiusta isz New 

os I )e- 
pecialiai pa-

I)r. Charles V. ('hap- 
svei kates virszininko isz

Yorko Valstijos Sveikai 
portamento. Yra s 
gaminta 
in, 
Providenei’,. R. I.

Asz turiu knyga, kuri buvo 
paraszyta apie 1900 metu at
gal. Ja parasze labai mokintas 
žmogus. Tas yra, jis labai daug 
apsipažinęs su daugeli dalyku, 
bet mažai su medicina. Nepai
sant to, jis paprato duoti daug 
patarimu 
tas pats 
sziadien,
nieko nežino,

4 4

apie ligų gydymą, ir 
su 
kurie’

žmoniųdaugeli 
visai apie lai 

bet gali patari
mus duoti. Tas senas vi rszmi li
etas Rymietis, tik atkartoja ka 
jis nuo kitu girdėjo. rrik pažiū
rėkime ka jis patarė jog kosulį 

‘‘reikia indeli vilko 
iii szildvla vyną ir la 

-- arba,
meszkos tulžis, 

” arba 
arba arklio seiles.

/S

iszgert i;
sumaiszvtas
“galai k a r-

kepeniu 
vynu 
4 4
su medum,
ves ragu”
Jis irgi patarė pagauti varle ir 
inspiauti in varles burna ir ja 
paleisti ir kosulis su 
eis.

Mes galime juoktis isz tu pa
tarimu, liet yra daugelis kurie 
tiki in seno Pliny

Yra daugelis,

varle isz-

gyd Holes.
kurie kuomet 

tik pradeda kosėti, nusiperka 
bonka Motlim- James gyduolių, 
arba kokiu kitu Kock-a-too gy- 

arba Jones Brothers 
cukriniu . Kaikuros 

patentuotos gyduoles nepavo-

d uoli u, 
vaistiniu

si u kės, paszmakszt pas gražias 
moteris ant savo giliuko... Ir 
krtais

duotoms, isztikro pasiremia su
laužyta vnmzdeh'. Jani gerinus 
butu gerti Plinio vynn kuriame 
vilko kepenys pamerkti.

Daug dasiekta su geru, svei
ku gyvenimu, ir kartais tikros 
gyduoles gydo serganezius. Pa
timi uotu gyduolių pardavėjas 
nežino kokiu .liga sergant is ser
ga, jis gali imli jo pinigus ir te
gul liga sau eina.

Kodėl žmones 
mok vtesni ?

g lenvian 
yduoliu ir jas imli.

Visi
gydiny- 

todel lengvinus imti 
ir iK’il i pas

visi len-

maszina pa-

nenori Imli 
Gal todėl, jog visi 

mėgsta lengvinusia kelia. Kas 
nori pasilikti namie ir bandyti 
gydyt i szall i i . Dau 
nusipirkti g

bijosi džiovos, ir nenori 
palikt i darba. ir eit i in 
ežia, ir 
draugo patauiiuus 
gydytoja. Yra hmgviausigs ke
lias, ir kaip hyveik 
gviausi keliai, kartais turi liū
dna gala.

.Delikat niausią
šaulyje yra kuisis. Kuomet ne
dirba, kodėl samyti svetima fu-, 
brjkanta, kuris apie ji neikę 
nežino, ja pataisyti i Kam leisti 
draugams, kurie nepažysta ta
vo . reikalavimus, tau dožas da
vinėti. Kodėl negauti geriausia

(r J

kuris apie ji neikę

kuris pažysta 
ir kuris su pilim iszty-

iszvcdi vargszpa-
Nors pelno

d i k eži a i lai med a vau, 
Kaire aki tik mirkt, liežuvi 
kyszt, kaip bematant ir bucz- 
kis. Ir kad tik žmogus panori, 
tiii jau, žiūrėk, pakabarszt, pa
kaba rszt ir
laike isz namu...
mažai isz to turėdavau, ale 
vis-tick man unaras... Jes, asz 
galiu didžiuotis tuom, kad ve
dusias moteris iszvedu nuo ju 
vyru... O tie lieka kaip latrai: 

, be
() asz —

myluoju ju balandytes, kol isz- 
vilioju pinigus. Baskui 
riu in užpakali — 
neinate, reik ežia 
bobos! Ta
bliaut kaip karve, 
kitur laimes jeszkoti... (Imasi 
už pilvo.)

— Bet dabar... 
blogai. Kad 
keiktas pilvas,
laimi* Sima i kis...

Ana dien toki šukele biįdėsi, 
kad net isz 
bėgti.

girtuokliai 
turto.

szeimynos ir
bueziuoju ir

spi- 
velniai tave 
man tokios 

iszsisziepia, ima 
o asz einu

lai visai 
nors ne tas pra- 
.. Jis man visa

grinezios turėjau 
Kad ne, tai nnmiszkiai 

btit pamisline, kad 
ha. Vos tik 
kaip tik iszsiritau 
tik činkt mintis in 
kad asz galu sau 1 
silrast. Tuo, brace, žaibo grei
tumu prįe savo 
kapitalo. Viską

žeme dre- 
apsitrusiau. Bet 

ant gatves, 
1 pakauszi, 
nauja laime

gydytoja,
duoles, 
rinejimu tave pažysta, ir tegul 
jis tau pataria ka daryti.

Bus geriausia ant galo.

INLEIDIMAS ATEIVES KU 
RI ISZTEKEJO UŽ AME

RIKOS PILIECZIO.

regri’sy viszko 
su ve rėžiau in 

va.lvza ir maszier 
Nusipirkau bilietą 
pinigu isztekau 
Brūkliu miestą.

ant stoties, 
vos tik 
ir dili in 

I’ra ūki n vs —T 
labadai, labadai ir jau vietoje. 
Iszsigraniozdinu isz traukino, 
o gi neturiu kur dingti. Gntve- 
jd taipgi vietos nėr, kaip inteli
gentui.

t Na, ka daryt i

J

(ūk taačju i rtinrių ir nvrikij vaikų ir mcr-
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obuolius

tin^J 
jp” .itįi

1 T 

duokite jam

EAGLE BRAND 
•’ •< (O.WL’£//££Z> MLZ)

TM ninhUw, knri» yra pastaOjB ir iSankPJęs 
į , 
(takių per p.ir>taraaiaa tris gentkartes.
Iškirpkite ir pricipkite Sijų 
npgiir»ininmų i Ikirden Compa
ny, New York ir gaubite pil
tum patarimus ir nurodymu*, 
kaip j j vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knyga.

ant pirsztu): obuolius, agur
kus, banalios, kvingelius, desz- 
ras ir teip toliau. Kas tik buvo 
nelegaliszka, viską konfiska-

1

— Nejaugi asz pelėdos ple- 
nieks neužkenezia.... (Vėl pa
sižiūri).

— In ka dar asz pannszus? 
, kelines 

velnioniszkai teip-pat pusiau kiszku, o batai 
isz visu pusiu tur ventileci-

viska
vau in gurbą. (Rodo in pilvą ). Į Szvarkas trumputis,
Bet tas, brace, 
nepatiko krautuves savininkui.
Kaip žvėris pradėjo žvairuot1 jas kojoms. Iszsivyscziau inte- 

lektualiszkai, dabar vystaus ir 
isz darpanu. Daliar pamaeziau. 
kodėl tie eicilikai 
kėnis iszsivvstvmams. 

fanatikai!

A
Vi

Kaip žvėris 
ant manes. Asz teisinuosi, bet 
kas? Žinia, kad kožnam kapi- 
talstui teisybe*nepatinka, 
tydamas, kad gali 
blogiau, negu pas cicilikuczius. 
asz nusprendžiau iszeiti. Susi
dėjęs savo giszeftus in kiszeniu

J’iiojaus pa puoli a n in 
Tuo pama

eziau, kad bus laime! Mat ten 
buvo gražiu moterų. Viena 
rasze laiszka. Asz dirst jai per 
peti — ugi tai 
ina.no mylimąją, 
iszvedes nuo vyro, o nors pas
kui buvau pabėgės nuo-jos, bet 
vis dar turėjau patraukimu. 
Gyvenau toli nuo jos ir nejiž- 
keikto graszio neturėjau, kad 
buezia galejes paraszyt jai mei
les laiszkuti... ArVJn- tuojaiis 
galva palenkiau priesz moteli, 
sakau: teip ir teip, ir gavau 
daleidima, kad galiu paraszyt 
laiszka. Tuojaus sėdausi ir su
raižiau du milžiniszkus pusla
pius popieros. Imlejova abu 
laiszku in viena konverta ir ji 
mmesze in skrynute, 
sugryžo, asz tariau: 
ga aezin,” 
me leidausi ant 
ežia tik pakyszt koks cicilikas. 
“A-a!” — jis tuo iszsižiojo, ro
dydamas mano meiliszka laisz-

V 'r

ka, kuri lik-ka iszsiuncziau. 
Ar tai tu, žioply, iszvedei ma

no paezia?” 
savo litanija
kad negauezia jo letenos in vei
dą, puoliau atgal prie dura, bet 
ežia toki szluotos smūgi pati
kau, kad rodp^, saule aptemo. 
Sze tau, Rutilu k, 
Tai toks, sakau,

M a- 
iszeit da

i tiki viso- 
Bet ka 
— tik 

su vienui viena teorija! Asz —
tai mokslo vvras! Asz turiu 

teorijų. Nepatiko viena,

jie, kvailiai, 1

ir cinu, 
viena szeimvna.

•h'

la isz kas pas 
kuria buvau

Kadn ji 
“Szirdin- 

ir su didžiausia lai- 
gatves. Nugi

i i

daug
tai imu kita. Asz galiu griszti 

savo su- 
biskis anar-

truputis socijalisto, 
ir bedie-

kad ir sziandien prie 
(lėtinės teorijos: 
chisto, 
kiek-nors klerikalo 
vio, o tėvynainio, tai brace, di
džiausias szmotas iszvina isz 
manės... Asz patrijotus, je.

(Ima pundą in rankas, deda
si ant galvos skrybėlė ir iszci- 
<lamas dainuoja):

—Ak, Lietuva prakilnioji, 
rru Perkūno gaMrHdoja, t 
Priglausk sava j i žiedeli 
Ta paklydusi sūneli.

S. Pavasarinis.
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Turi apsivest arba netekti 
turto.

1?

, .. "ii' “ 11 j r F- 1 ?

Los Angeles, Calif. ~

pradėjo 
asz pabūgęs,

.1 isai 

o

r
I

—- ’ Pra
nas Donovan, kunduktoris ant 
ka ru ko turi kanecz pasi jesz
kot sau paeziule in laika vieno 
mulo, L.... - _ __  _____
tukstaneziu doleriu, kuriuos 
jam paliko jojo diedukas mir
damas Delaware. Pranas da 
nesurado sau tinkamos drau
ges idant jam prigialbctu iž- 
duot tuos pinigus.

kaip asz pa- 
cicijiku susirinki- 

Kaip
Ant

Eoreign Language
lion Service
kvma isz Imigracijos
,Washingtone:

(migracijos

gyduoles
jingos ir beveik visos be jokios 
vertes. Tik pamastykime kaip 
juokinga, jog kokia ten firma 
Louisville, Haverhill ar kur ki 1 A ' f i ,1
tur, t tiro! u miommre'^oio yna-

ei

• .nuo ateives,

r“-, x
tinga gydymu, kuris reikalin
gas del kiekvieno iSz szimtn 
tukstaneziu kuriems gyduoles 
parduotos. '

Kosėjimas turi kelias prie-, 
žastis ir kiekviena turi savo 
ypatinga gydymą. Paprasz-gydymą.
ez i aus i a szaltis 
pri(‘žastis.

yra kosėjimo 
Prižiūrėk szalti ir 

pa s ve i k s i. Neaps i sa u go k, 
prižiūrėk ir nei jokios gyduoles 
nepagelbes. Priklausanczios sa
vininkams gyduoles yra priga
vimas ir apgavyste.

Paprascziausia 
choniszko kosėjimo yra džiova. 
Patentuotu gyduolių dirbėjas 
nežino, 
serga.
bonka dv gauti doleri. Gili1 jis 
parduoda daug bonku už įlau- 
geli doleriu. Galu gale sergan
tis nueina’ pas gydytoja ir ran
da, kartais pęrvelu, jog jis ge
rai issigijusia džiova serga.

Daugelis žmonių nežino, jog 
kartais kosulis paeina nuo szir- 
dies arba kraujagyslių ligų. 
Tas,, kuris tiki iszgydyti szii-- 
dies ligh sUHpatentuotoms’gy- 

" i c t “ ' ’ v ■ . 1 ? ■ 1 , 11 '' ’f 1
> 1. . • Siį* 1 ■ 1 J 1' ,■

ne

f

priežastis

jog ‘ Sergantis' džiova 
Jam tik rupi parduoti

v i r s z m i n e t o klausimo
I nfoiTna-; 

gavo sekanti atsa
lti uro

Biuras gavo 
justi užklausima kaslink inlei- 

kuri nuo Rtp . 
22, 1922, isztekejo už Šuv. Val
stijų pilieczio, ir kuri atvyksta 
in Suv. Valstijas su savo vyru.*
Manome, jog ateive niekuomet 
negyvenusi Su v, Valstijose.

Kuomet negaliu teisingai pa
sakyti kaip Departamentas to
kiame atsitikime pasielgs, bet 
galiu sakyti, jog Departamen
tas tokiai ateiviai teiks visus 
malonumus. Reiketu jums, ir 
visiems užinteresuotams, 
kreipti atyda in lakta, jog to
kia ateive nepaliuostiota nuo

- J « Ii -k- A

varžomo ateiviu paskyrimo ak 
to,“
ne nuo bile kitu aklu, kurie lie- 
ezia inleldima ateiviu in >Sąv. 
Valstijas, nes sulig instutymo 
iSz 
ateive,

restrictive*’ čpmjn act,” iu

V> Ji

Rugs. 22, 1022, ji pasilieka
1 tepa isai 11 i sztekė.įi pin 

už Amerikoj pilieuzio.
(I’asii-tiKzo) O. W. Munster 
Specialiu Imigrantu J’er.žiu-

rėtbjas'
į J 1
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Reik jeszkot 
kokios nors pastoges. Einu, sa
kau, turiu rast kvotiera.

Velniai žino, 
puoliau in
ma. Isz syk |Jradžiugau. 
inteligentas, tai maniau laime 
ežia suradęs. Bet kas ežia*tau! 
Ne in tokius pataikiau... Jie tik. 
sužiuro in mane, lyg viszta isz- 
[Mirejusi ne savus vaikus. Girdi, 
nereikia tokiu pamazgoeziu, 
ardytoju. Brr... (Pasipurto).'— 
Kaip man buvo karszta girdė
ti tokius žodžius! Rodos, kad 
visu vulkanu garai butu susi
rinko in viena didele krūva ir 
tai nebuezin teip inkaites. Lyg 
nėszte mane kas isznesze lau
kan.

Na, dabar, pamislinau 
sau, jus vis-tiek tautos iszga- 
mos ir galiai Asz isz jus nieko 
nepesziau ir nepesziu — gau
kit gala ir be manes.

Vol leidausi per miestą to- j 
lyn, nes pilve raitosi gyvate 
ir stumto stūmė, kad ka nors 
Sumedžiojus. Daug prižiopli- 
nejaupibet galu galo pasiseko 
gaut kvotiera (Nusiszypso^ 
valgomu daiktu krautuvėje, 
Nonoroins mane ten priėmė, 
bet priėmė. Mat asz jiems pri- Į

t

žadėjau daug gero padaryt Zi- i
noma, asz kįtip mokytas vyras, 
pasiskyriau sau chemiko ama
tu, tuojau pradėjau tyrinėti 
chemiko amatui tuojau pradė
jau tyrinėti vaisiu? (įkaito

ir szesztines!
inteligento

I

isz dienos
ru-

( Negana, ka. diena 
pilve ūžia, ifelygiijant lyg 
peczkeš senaųi griuvėsy j vese- 
1c kelia, bet ęlu ir in g 
taiso vėjini maluna.... 
žiuri in save).

;nlva in
(Pas i-

i

" ; r M.

arba netekti sznntn 
doleriu,

T.ietuviszkos Knygos
. • • PeĮ įS2piatinimo sziu naudingu knygų

« ill* 1 I'

J

mes pridėsime dovanas. I
DAKTARAS KJSZENU’JE, ai sykus pnniukltiiaml Ir receptai. Knyga I 

turi 1(57 pusi, audimo apdaru ...      j.............. I
1I¥(«IENA arba mokslas apie sveikata. 132 pusi.............. ..... .........  40 fl
14'1’1 ES MOKSLAS, laimi svarbi ir didžiause daklariszka knyga S 

lietuviu kalboje, daugeliu pavelksliu, 412 pusi, audimo apdaru M00 ■
IŠTARIMAI MOTERIMS IR MERGINOMS, apie lyties dalykus, su 1 

daugeliu paveikslėliu, 2W| pusk audimo apdaru. .... ............
PATARIMAI y Y RAMS, apię lyties dalykus, kaip nuo btiszku ilgu f

LIETl’VI^ZKOS ATVIRUTES,

turi 1(>7 i>iinI« audimo apdaru
B ► |B ■* I* > m *

npNiNniigotl ir piislg^vdyii. 233 pusi, audinio apdaru. .......... - |2.76
1 I r _ _____

vaizdeliai;mitras Lietuvos vaizdeliui, ilso 21 grąžei padirbti. .M)
5 ktiygos ir atvirutes isznesža $12.65 bet imant visas 
ant kart leidžiu už’ $10.00 ir pridedu dovanu geru 
britva arba.lontanine rdkzoma plunksna vertes $2.50

<• a k . ■ . I S *. . . . . . _ I, Mfi 1 a M
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naudokitės sziaja proga kuri tik per 30 dienu Ims 
iszpildoiha. Reikalaujajne agentu pardavinėti knygas 
ir kitokius daiktus. Adresuokite:

JUOZAI F. BUDRIK,
3343 S. HALSTED ŠT. ,

d fų:1';‘s 8*!'4<rHW’

'M

't* *14 rl 4*i4'k|‘ ’ ’4*»*¥ ***• * d • I

I
CHICAGO, ILL.'

" » . « li ll- i, ( J

-jhii • r ■

* f 1 <1 4 «|||»C MF JUr‘ '4

'ii.

11Į

i. i Ii



TUMI IM« H III immilMI IMIIIIIimn IMIIIIIIHHHHIIIH1

gražus ir sau-

*•

Szimukas ir Magdute.
r r *Uf J k Lk

Tikras Atsitikimas.
Mh si I " W

I

Ruduo buvo 
sas. Visi tie metui buvo kokie 
rotai atsitinka. Pavasari szilde 
saulele ir 'dažnai lijo. Rudžiuo
se javai užmetėjo. Rugiai už
augo gražus, su ilgoms, sun
kioms, palinkusiomis žemyn 
varpomis. Kanapes ir linai bu
vo teip-pat geri; ūkininkes, 
kurioms jie y paežiu i rūpėjo, 
turėjo, kuo pasidžiaugti. Javus 
nupjovė t ir suvalo kuogeriau- 
siai. Sodiecziai inksminos ir 
rengėsi.žiemos metu, kaip vi
suomet, szifta prasimanyti.

Reikia žinoti, jog> Rudžiuose 
buvo, in vestas labai gražus pa
protys: kareziama, kuri kitą
kart būdavo pilna žmonių, da
bar pasiliko dyka. Paskutinis 

. szinkorius bus jau keturi mene
siai, kaip iszsikrauste isz jos, 
nes nobeturejo sodžiuje pelno 
ir bijojosi, kad nenustotu, be
laukdamas, ir to, ka buvo pir
miaus užsidirbės. Kareziama 
tik lauke, kada valdžia patvir
tins sutarti, kuria buvo pasi-| 
dare taq) savi 
džiaus ūkininkai. Tuo kart tu
rėjo prasidėti prie jos darbai. 
Mat ūkininkai ketino perdirb
ti ja priglaudai mažu vaiku- 
cziu, kurie, 
dažnai pasilieka be globos ir 

Jaunuomene, ka 
kareziamon,

kiekvienam kieme liūdėjo' del 
szitos priežasties.szitos priežasties. Vienoj vie
toje eiue sunu arba broli, citur 
vyra, kaimyną ar tajp kolji to
lima giminieti. Dažnai atsitin
ka, kad per visus metus nepa- 
sipažystu; liet ėmimas kariu- 

kaip , kiekvienas ben
dras rūpestis, visus vivnimi ir 
jungia. Vienas kitam padeda, 
kuo tik galėdamas. Kartaisivje- 
nas kita rūpinas iszvaųppti

menen.

kita rūpinas įszviuyipti 
nuo karei vystės, kits paskolina 
tam tikslui pinigu Urba supa
žindina areziaus' su vienu-ki
tu ‘‘geru” valdininku. O kas 
visai negal žodžiu patarti ir 
daibu padėti, tai nors 'atsidus
ta del kaimyno bedarba ap
verkia nelaimingaji.

Povylaicziu pirkezioje taip- 
pat buvo nelinksma, norint te
nai kariumenen neeme sūnaus, 
nes Povvlaicziai 

•r

nes

geru

jW

ini

viso to šo

mažu 
numirus tėvams,

priežiūros.
bevajkszcziotu
iszsirenka sau padoriems žais-p11’ duonos 
lams ir patogiai pramogai isz 
eiles viena pirkezia ir tenai, po 
akiu senesniųjų žmonių, links
mai ir naudingai 
atlikusi laika.

Tn puiku paproti invede jau
nas, da ne senei atvažiavęs ku
nigas. Sodžiuje buvo linksma, 
kaip ir pirmiau*, tik sumažėjo 
girtuoklyste, ir ne vienas skati
kas pasiliko ūkininku kiszene- 
se. Seninus kitai)) būdavo Rn- 

.« džinose. Bot sodžiaus gyvento-
* jai, supratę gera žodi, paklau

sė kunigo ir i n taisė tai)), kaip
Taip

perleidžia

buvo pataręs kunigėlis.
padare, m*besigailėjo.

Tai-gi ir dabar pradėjo 
galėtu szia žiema

nul
nyti, kur
rinktis jaunuomene. Pagalinus 
visi nusprendė, kad szitum 
tikslui bus geriausia sziinet 
Povylu pirkezia.

— Jau, teveli, turi leisti,— 
prasze vienturte Magdute. 
Sako, Valentiene butu taip-pat 

nebūtu inside-

geriausia

prięmusi, kad
jusi szinnd nauju grindų, ku
rias svecziai galėtu labai su- 
miudyti iy pagadinti, o Valen-
tieue neturi nė vyro, kuris ga- 

grindu lentas, 
jei* kartais suirtu arba suges
tu.

lėtu sutaisyti

— Matai, kokia tu gudri! 
O mano grindinis nekenks tie 
susirinkimai!

— Et, ka ežia kalbėt, teve-

pabueziavo te-

vien-

li!

Ir mergaite 
vui iii ranka, žinodama, kad 
jis nemokėtu jai užginti.

Pavadinau Magdute
turte, nors ji buvo turėjus ke
turias jaunesnes sesytes. Vie
nok ju ne viena nepergyveno 
dvieju metu, ir tetuszis, padir
bės lopszeli, netrukus turėdavo 
dirbti ir grabeli. Povylai arba, 
kaip kartais juos vadino, Po- 
vylaicziai mylėjo savo vienin
telei Magdute, leisdavo jai da
ruti Visa, ka tik ji užsimany
davo. Vienok mergaites neisz- 
lepino tokia laisve: ji mylėjo 
savo tėvelius, klausė ju ir, kiek 
iiimanydama, dirbo.

•Motina džiaugės, iszgirdųsi 
kad ju pirkezia pasiskyrė

"t

> 
so

džius žiemos pramogoms: ji 
malonėjo pažiūrėti, kaip suksis 
įjos Magdute.

Tuotaipu su žiema artinosi 
ir lipdnos dienos. Sodžius ne 
Nepasijuto, kaip atėjo laikas, 
kada reikėjo suaugusiems vy
nams stoti in kariumene. O tais 
Inetais Rudžiuose buvo daug 
tokius* ^jaunifcaiczitt. Bevei k

į
įf
I

jo neturėjo, 
ne brolio, nes tasai jau senai 
buvo atitarnavęs ir gyveno in- 
sikures kitam sodžiuje. Buvo 
paszauktas tiktai Simanas, ju 
bernas.

Kita-kart, budamu dar vai
kais, Simukas ir Magdute, 
vaikszcziojo drauge mokyklon, 
o jis, kaij) vyresnis ir daugiaus 
mokas, pamokindavo mergaite 
skaityti arba katekizmo... Taip 
daro jis, gal but, tiktai dėlto,
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ANGLIJOS KARALIAUS SŪNŪS NEUŽILGIO KEtlNA

::j1 te
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APSIVESTI.
Duke of York, kai)) yra žinomas Angi’jlos karaliaus au
kotina noužilgio apsivesti su Elzbieta Bowes Lyon, kuri 

duktė barono Strathmore isz Kinghorn, kuris yra milijo
nierium turintis didelius turtus Eorferi, Szkotlandijoi, Harts 
ir Anglijoj. Impedis iingliszko sosti ncsnei buvo' ątlankep 
Amerika ir Kanada.
. 1 . - ---- --  ------------  .. --  . --------

jau buvo iszsiskirste. Tuoj, ka 
bevei kdams, Simanas 
obeliu pakrėsti 
vyniniu obuolaicziu, del kuriu 
ji sziryt taip buvo supykus ant 
j<>-

Tai))
Bet kada
sirgo ir numirė,

Duke of York, kaip yra žinomas Angijlos karaliaus su-
nūs, 
v ra

ncsnei

per szventes,
i n l ipo 

Magdutei tu

augo drauge. 
Sima.no motina šu

tai artipiiau- 
sia jos kaimyną i te Povylaitie- 
ne parsivedė naszlaiti tiesiog 
nuo kapu iii savo namus. Vėl, 
kadangi

vai kai

ir nepaklausęs to, 
[ ka szis taip gražiai pasakoda

vo ir skaitydavo/
■ Isz pradžių Magdutei buvo 

i labai nuobodu, nes nebuvę 
kam. skaityti, kada nedcldionib 

I vakarais iszeidavo Simanas.
. ■ 1 t ■' ■ ' i

j Paskui eme ji pykti ant Sima- 
no ir nenorėjo tikėti, kad jis 

i vaikszczioja tenai del mokslo, 
j Nes kaiil-gi jam, esą, reikia 
j mokiiftiį krtd jis mokas taip

1

ejes pas ji

nes

mokintis, kad
gražiai skaityti .ir raszyti t Ji 
tarė sau, ar nepatraukia jo 
Petras tik dėlto, jog teitai ten-

W Fnepatraukia jo
bkusi kin iais ir mergaites; O gal'

traukia ji- Petro sesute, graži 
Onyte? I
kiais jaunikaieziais; ėu tlictlu-

Il I 1 I

’ 1
Pagalinus ji turėjo persiliu

dyti, kad Simanas czionai vi- 
siszkai nekaltas priesz ja.

ėjo vis gud- 
vis daugiaus 

mokslo, Magdutcs tėvams ir 
jai paežiai vis daugiaus pripa- 
sakojavo visokiu žinių apie 
pasaule, apie iszdirbima lauko, 
apie, visokius pagerinimus 
žmonių gyvenimo... Magdute 
mate, kad turbūt ji traukia pas 
Petrą ne mergaites, kaip ji 
pirmiaus buvo tariasi, bet di
delis noras vis dauginus isz- 
mokti ir suprasti. Todėl ji 
visiszka.i susitaikė su Simanu 
ir Keblaicziu namais, ypaeziai, 
kada neilgai trukus, isznyko 

visos jos ne-

Negalėjo tik su pili-
i>.' it

gaiš tėvai ni a is.

gain iu i Simonas 
ryn, ingydavo

visokius
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Schuylkino paviete,

KR ASOS PINIGLAISZKAI.
* H t - - V

Sutrauka l’aczto Departa
mento terasos — piniglaiszku 

order) biznio parodo, 
užima pirma vie-

ill(money 
New Y o įkas 
(a.

New Yorke naminiai pinig- 
laiszkai iki $1 15,313,341 buvo 
iszduoti paimtuose, ir už $215,- 
901,094 iszmainyti ant pinigu. 
Peiinsylvanija antroj vietoj su 
$97,492,48 iszd uotais 
288,657 iszmainytais.

Iužima treczia vieta, iszdave pi
li iglaiszkus iki $73,219,404. Ill
inois iszmaim? daugiausia pili- 
iglaiszku, iki $218,820,474, ar
ba $3,000,000 daugiaus negu, 
New Y orkas.

Po tam seka Californija su 
$64,478,260 isz<luotais ir $55,- 
335,369 iszmainytais. Ohio su 

iszduotais ir $58,- 
Kitos 

Michigan, 
; $38,- 
Massa- 
iszduo-

Yorke

ir $97,-
I llinois

j

I
I

Schuylkino paviete, 
(hunt dideliam mieste, 

Randasi keletą merginu, 
Kurie visaip užsipyldo ant 

lietuviszkn vaikinu,
Bet su ajriszeis ir italijonais 

užsideda, 
sarmata darvti 

jau ))radeda.
Savo tauta niekina bjauriszkai 

Visai ne nori kalbėti lietu- 
viszkai, 

grinoriais 
vadina,

Ir visaip juos iszjuokina.
Da kvailas ir nežino ka daro, 
Ba tėvai proto joms in ma-

i

Lietuviams

L Musu vaikinus

1

268,456 
valstijos 
$54,779,217 jI

I
373,565 
chusetts, 
tais; 
tais; 
N<‘w 
duotais 
tais; 1 
iszduotais 
nvtais 
iszduotai? 
hytais; 
iszduotai? 
nytais;
i szd uotą is; $51,520,490 iszmai
nytais.

$60,11)4,087
iszmainytais. 
seka —

iszduotais 
iszmainytais;

$50,265,666
Texas, $43,229,740 iszduo- 
$33,830,261 iszmainytais; 
Jersey, $35,818,306 isz- 

$24,971,52J iizmainv- 
$32,799,764

$ 19,617,845 iszmai -

I
I

f

Wisconsin,

Minnesota, $26,947,274 
s; $30,094,255' iszrnai- 
Indiana, *$29,183,621. 
s; $25,174,442 iszmai- 
Missouri, $26,912,529

parsiveždavo ji
sai namon visokiu knyguėziu ir 
in vairiu paskirtu ūkininkams 
skaitymu ir daug skaitydavo 
savo tėvams, broliams ir visai 
savo giminei. Bet kaip jis skai
tydavo! Taip visoj apygardoje 
niekas nepaskaitydavo! Kada 
jis skaito, tada iszrode jis, ne
lyginant, koks pranaszas. Ka-

“ Ūkininką,” 
vakarais apie, manas nustojo vaikszeziojes in 
gyvenimą

savo tautos, motį- 
apsiverkdavo isz 

džiaugsmo: ji mate jame Imsi
mą kunigėli, kur sakys tokius- 
pat gražins ir graudžius pa
mokslus, kaip ju jaunasis, ne- 
seniausiai atkeltas geradojas.

Toksai buvo Petras, kurs 
grižo dabaV pas tėvus ir apsi
gyveno prie tėvu. Sunku buvo 
motinai intiketi, kad jos Simui 
nelemta būti kunigu. Ji lindėjo 
taip, kaijV liūdi žmogus,“ neno-

/kaules ne invare, 
Gal su laiku protą gaus, 

Su tokeis szpicleis vaiksz- 
czioti paliaus.

* #ir pati priežastis 
riniasties.

Perėjo da kiek laiko, ir Si-
Viena pasisziauszus grinorka y

Norėjo pasirodyt amerikonka, 
Liepė burdingieriui bambi- 

liu pasamdyti,
Kad po miestą biski pasiva

žinėti.
Pasiėmė kėlės bonkas mun- 

szaines ir alaus, 
Kad užtektu

CUNARD
lletnvfts Valdžios Privilegija

2,310 LIETUVIU
gali atvažiuoti in Amerika prade
danti ateinanti Liepos menesi. 
Cunard patarnavimas yra grei- 
cziausias tavo giminėms atvažiuoti 
in Amerika. Žmones turėdami Cu
nard bilietus gali ant syk Įsiva
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
isz Europos beveik kasdiena. Isz- 
Cunard Unija lydi kompanijos 
Lietuvys atstovas, kuris palengvina 
važiuojanezius isz Lietuvos per 
visus iszeivio vargus.
l'ž palarnnvlnia nėra ekstra kasztu.

Del tolesnio informacijų kreip
kitės prie laivu kompanijos agento 
savo mieste arba prie areziausio. 
Cunard Money Orders apmokami 
Lietuvoje. Greit, 
Saugus 
parankus.

da jis, pasiėmęs 
imdavo skaityti 

privalo sunku lietuviu 
, o Simanas apie meile 

buvo darbsztus vaikezas, todėl 
nedaug i 
vvlaicziai 
prie savos, 
tuomet

ūkininkas
kml Magdute jam atneszdavo a|.kli(1,)ls |)ie,nc|is

tai sūrio 
su juo 

kitais kokiais gardumynais, 
kuriuos gaudavo nuo savo te
veliu. O gal Imt, kad tuodu vai
ku, bėgyvendamu kaimynystė
je, labai sutardavo, viens kl* 
tam patikdavo ir todėl vienas 
kita suszel|)davo, pagelbėdavo. 
Viena-kart, kada maža Magdu
te cziužinejos ant ledo, vienas 
berniukas pastume ja, o Simu
kas, tai * pa matt's, nopakele 
mergaites,' tik pasivijo dranga 
ir tai)) ji papurtė, jog tas ne
benorėjo daugiaus užkabinėti 

bet ir kitu

riekute, 
kąsneli, arba dalinosi 

<r;kokiais ka. be kai bedami, Po- 
pasiliko naszlaiti 

Berniukui buvo 
metu, o

na nesvki

ne tik Magdutes, 
mergaieziu.

Bet vaikai.

kai ir pradėjo

kaip dažnai, ne 
visada gyveno dermeje. Karta 
susirinko Povvlaicziu sode vai- 

“vestuves” tai
syti. Magdute buvo jaunaju ir
turėjo nitu vainiku ir popierių 
kaspinus ant galvos; vaikai tik 
nežinojo, katra 
rinkt i jaunuoju.

— Tai tegul bus Simukas 
jaunuoju!
gaite, kuri, 
tikros skaros, buvo apsigobusi 
prijuoste, nes turėjo būti sve- 
czia.

vaikina isz-

penkiolika 
Magdutei devyni.

Kol buvo gyva Simano mo
tina, vaikelis, neturėdamas ka 
veikti motinos pirkteleje, ei
davo žiema mokyklon ir szi-ta 
iszmoko, nes prie mokslo, kaip 
ii. jirie darbo, varyti jo, nęrei- 
kejo. Dabar vienok, turėdamas 

darba, turėjo visai 
mesti mokykla, 
kai)) ir pirma, 
mokindavo skaitvti. Bet kada 

pramoko tiek, jog 
galėjo paskaityti maldaknyges 
ir Įiaraszyti nors 
dės, ja atėmė 
idant butu prie motinos ir pa
dėtu jai namieje prie darbo. 
Caigi butu ji nieko dauginus 

kad m* Simanas,
*'’f 

sugriebdamas knygas,

paSki rt a

mergaite
L-‘ Jt

— tarė viena mer
ui* turėdama tam

— Asz nenoriu, — atsake 
Magdute, užpykusi ant Simu
ko, užtai, kad 
sziandien pasiliko nesmagu, ir 
žaisti taip linksmai, kaip dar
bininko neteksiu.

Simukas, iszgirdos tai, visas 
užkaito ir nuėjo už diendaržio 
sąsparos, nebenorėdamas dau
gi aus žaisti.

Jam atsitraukus, vaikai nu- 
Nors nesuprato gerai,

kaij) negražu paniekinti ma
žiaus turinti, 
jaute tai ir 
pasiliko nesmagu, ir 
teip linksmai, kaip pirmiaus, 
nėbegalejo.

Magdute nusimetė
viu” apytaisus ir, tarytum ne
norėdama, nuėjo ip ta puse, 
kur už siisparos sėdėjo ir ver
kė Si manas. Ul.il

— Te, tarė, duodama grie
žinį ropes, I 
ves” turėjo būti įtariu

jis nenorėjo

liudo.

vienok, turbūt, 
numanė.'’Visiems 

žaisti

4 4 vestu-

kuri per,et vestu- 
' ’.K.''

— Nenoriu I — .atsake ber
niukas, stumdamas jos ranka 
nuo savos. — Nenorėjai manes 
jaunuoju, tai man nereikia ne 
tavo sūrio.

Kvaili! bene tai isztik- 
Jei tu kit^i-kart norėsi, 

tu asz busiu ir už jauna ja, tik
tai neverk.

Taip vhikai susitaikė ir su- 
gryžor>»odan, bet ju draugai

rujll.

turėjo 
bet Magdute, 

atspėdamas

ISZ
kreivas rai-, 

moky klos,

nemok ėjus,
kuris ]iats, mielai skaitydama 
kur lik
vakarais paskaitydavo ūkinin
kui ir visiems namams daug 

apie visokius 
Klausydama

Magdute

visiems 
gražiu istorijų 
atsitikimus, 
skaitymu, 
szi-ta apie pasauk*.

Perėjo metai ir Rudžiu so
džiuje invyko didele atmaina 
jaunuomenes gyvenime.
į Netoli Rudžiu gyveno Jonas 
Keblaitis, kurs leido, arba ta- 

leisti mokyklai! 
Tas Petras 

iszbuvo kelerius metus Sziau
liuose, kur mokinosi noredams 
lazduoti 
penkta kliasa;
gimnazijon jam nepasiseko. Ar 
jis buvo “per senas,” ar tik 
giumazijos vyresnybe nemalo
niai norėjo ji, kaip sodieczio 
sunu, turėti mokykloje, ar ki
tos buvo kokios dideles prie
žastis, tik Petras nors ėmėsi 
isztikruju ir buvo lengvos gal
vos, vienok, kaip sakiau, iaz- 
buves kelerius metus mieste 

priverstas

riant, norėjo 
savo sunu Petrą.

tu 
patyrė

egzaminą bene in 
vienok instoti

Keblai ežiu s. 
džiaus vaikezai

Mat Rudžiu so- 
ir mergaites 

taip prie jo priprato; taip ma
loniai klausydavo jo apsakinė
jimu ir skaitymu, jog nedeldie- 
uiais, būtent nedeldienio vaka
rais jis nebegaledavo isztrukti 
isz namu. Bet dabar jis, galima 
sakyti, ne nebeprivale vaka
rais vaikszczioti: jisai pats bu
vo jau perėjos visus Keblai- 

Petro mokyklos kursus. 
Jis dabar tapo antruoju mo- 
kintjoju, tikru Petro padėtoji!: 
nedėlios vakarais 
s|caityti savo sodžiaus jau- 

įienusiminc. nuomonei, kaimynu vaikinams 
ir mergaitėms. Kartais ateida
vo jo paklausyti ir tūlas ūki
ninkas arba ūkininke.

Laikas bego 
keliu. Atėjo ir 
lauktieji metai, kada Simanui 
pasibaigė dvideszimts pirmi 
metai ir paliko paszauktas ka- 
riumenen. Isz to ir buvo dide
lis nuliūdimas Povylaicziu na
muose. Szeimininkui gajlejo 
gero ir darbsztaus berno; szei- 
mininkei isztikimo ir paklus
naus tarno; o duktė... o jai tur-

ir

ežiu

ant. mažiuko 
baliaus.

i grinorkele turėjo ge
ra laika,

Bet isz to ))asidare juokin
ga baika.

Apie viską dabar
apraszyti

Žinoma

negaliu
1

i

ta,ip, kaip lindi žmogus,“ 
ir ’matvdamsredams nustoti 

nustosiąs visu savo brangeny
bių. Bet Petras 
Nenusiminė jis gal ir dėlto, 
kad jis, kaip geras vaikinas, ne 
tiek Imti kunigu geide, kiek 
tiesiog geru žmogumi, kurs sa
vo žmonėms, mažiaus už ji mo
kant iems, g 
rl’odel jam
jis Ims: jisai norėjo Imti tiktai 
naudingu žmogumi, o Imti to
kiu žmogumi

alėtu neszt i naudos, 
buvo vis tiek, kuo

jisai galėjo, gy- 
vendamas ir sodžiuje, tarp dar- 

ir su darbo žmono-bo žmonių 
mis.

Ka-gi jis dirbo

Ba daug vietos nenoriu nž- I

jis privalo 
sodžiaus

savo parastu 
tie su baime

u “ imti, 
Tik tiek pasakau, 
Ka tikrai rnacziau, 

Kaip svetimtaueziai

namieje, pa
klaus skaitytojas.

' Jis dirbo viską: 
javus, sziena, ruoszesi apie tė
vo ūki, žodžiu sakant, dare 
visa, ka daro paprastas darbi*- 
įlinkas. Bet vienu ranku darbu 
nepasikakino jisai.' 
kaip sakiau, 
bebūdamas, 
skaityti. Ta. gera savo ypaty
be jisai suvartojo dabar ap- 
szvietimui saves ir platinipiui 
szviesos tarp savo kaimynu. 
Prasidėjo nuo to, kad aplinki
niu sodžių vaikezai, su kuriais 
Petras greitai susipažino, pra
dėjo iminėti nuo jo visokias 
knygutes pasiskaityti. Bet ma
tydama, kad daugelis ju ne

are, pjovė

Pats jis,i 
dar Sziauliuose 

mėgdavo daug

but labiausiai gailėjo. Ir ko-gi 
taip gailėjo? Paklauskite savo 
seserų ir dukterų, o jos jums 
atsakys, nu leisdamos akeles ir 
užkaisdamos.

Toliaus bus.

KUR BŪNA?
k ............. ........ . ...y || ...

Asz Juozas Pliauskas pai-
eszkau Prano Urbono kuris bu
vo Amerikos Karpomeneje 8 
metus ir buvo paleistas Lap- 
kriezio 8 diena. Jis nuvažiavo 
pas sesri in mainas ir ten gir
dėjau po 4 dienu mirė. Jeigu 
. v • • * • • 1 1 v •kas žino apie ji meldžiu pra

jisai pradėjo tuoj rinkti juos 
ir aiszkinti jieriis, ko jie nesu
pranta. Tokiu budu szventva- 
kariais eme rinktis pas jo tėvus 
visokie vaikinai, kurie geis
davo iszgirsti ir patirti ka nors 
naujo. Kuriems būdavo arti ir 

ti lauko darbu. Petras Keblu i-1 daugi aus atspėdavo, tie atei
davo ir taukiaus.

Suprantama, kad prie tokio 
jaunimo turėjo, greitai prisi
dėti ir Simanas, Povylaicziu 
pusbernis. Szis laukdavo ir ne
sulaukdavo s^ventu diepu, kad 
tik galėtu sueiti su Keblaicziu 
Petru, pltaikalbėti

viską, kaip reikiant, supranta,, neszt. Žinantieji jo sesers adre-
sa malonėkit praneszt.

* J. Pliauskas,
274 Wythe Ave., 

Brooklyn, N. Y.

(t6)

besimokindamas, 
buvo grįžti prie tėvo ir gyven-

tis jau buvo nebejaunas. Grįž
damas pas tęva, jis buvo jau 
gangreit suaugės vaikezas ir 
galėjo turėti, jei neklystu, apie 
asztuoniolika metu.

Gyvendamas Sziauliuose, jis 
kas-žin kokiais keliais gauda
vo lietuviszkn kiiygueziu ir 
laikhiszcziu ir 
skaitydavo

labai mielai 
ka tik sib 

griebdavo savo kalboje.
visa

J au

i su juo ir 
auti per ji viena kita knygu

te. Koblaicziukas jam taip ru-

Ignotas ir Franciszkus Ausz- 
traczialis’ isz parapijos Luk- 
nickos,' parapijos Kerkliuku, 
ir Stanislovas pacjnantis isz 
Užvenczio parapijos, . kaimo 
Szunikiu, Kauno gubernijos. 
Juju pajeszko Aleksandras 
Ausztraczialis. Visi gyvena 
Ozion Ainorike, bot juju adresai 
yra nežinomi. '___
mieli brolei ant szito adreso:

Europe Scotland.

nežinomi.
mieli brolei ant szito adreso:

Atsiszaukito

pejo, kad jis nepraleisdavo ne
isz Sziauliu parvažiuodamas vienos šventos’ dienos, nencu

* * '• I

Aleksander Ausztraczialis
18 Barnside Lane

I I k 1 . I,

isz to 
visko juokėsi,

Net žiūrėti negalėjau ir kok
tu darėsi,

Jog tokios žalios grinorkos, 
Tai szirdeles jau ne kas.

Visiems lietuviams tik sar
mata daro,

Dyvai dideli, kad tokios da 
neiszvaro.

O j tu grinorkele greitai pasi
taisyk,

Kvailumą isz galvos iszvaryk, 
Ba kaip ant tayes visi užklups, 
Durnumą isz tavęs iszlups, 
Tada gausi protą ir kitaip 

apsiėjai,
Ir savo tautai sarmatos ne- 

, darysi.
* *

, Ant vienos, sugertuves, 
Atsibuvo visko invales,

Prisirinko ten senu, žiopliu
- ir jaunu, 

Bobeliu, vyru ir vaikinu, 
O buvo tai nedėlios diena, 
Kada geri žmonis in bažny- 

czia ejna.
Bet Jei szitu tas visai neapejo, 

Ba ant szventos dienos lie
pa i sėjo.

Varinėjo visokius bjaurus 
szposus, 

Kele riksmą ir juokus,
Visokius niekniekius iszra- 

dinejo, •
Isz kunigu ir geru žmonių 

iszjuokinejo.
Teip tai traukėsi per visa 

diena,
Gere in vales, žiūrėk jau ke

lios bobos nepaejna.
Buvo tai '.g^uja nęiszmaneliu. 

Nemokanti jsz knygeles ne 
poterėliu.

Juk tokiems poteriai neapejna, 
Bilo invales snunsza i nes isz* 

giart gauna.
Jus neiszmanelei goriau ap- 

šimalszykite, J 
Ir biski padoriau gyvenkite,
Ba kita sykį kitaip su jumis

padarysiu,

ir

n

A

i-
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' 18 Barnside Lane
(tjl6) Hamilton, Lanarkshire

' ■■ . f i i 'l 1

Vardus ir miestą del visu ap- 
garsysiu.

a
s. Jt ocNU iis.

Liduvisikas K/ iaucztafi;
Pasiuva visokius Siutus ir Overko- 
tus pagal naujausia mada Ir Isz 
geriausio matorljolio pagal noro 
kostumeriaus. Senus pataisau ir 
iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuojamas Ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centro St. SHENANDOAH.

I

ROYAL MAIL
APMOKĖTA KELIONE
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija.
Specialiszkas patarnavimas 

del lietuviu pasažieriu, geras 
valgys ;r lezisti kambariai 
visiems.
Dideli parankus greiti laiva; 

tankiai iszplaukia
ORDUNA 
ORBITA

OROA 
OHIO

" I I
Laivakortes in visas dalis 

dalis Europos.
Raszykite o gausite knygute. 

Kreipkitcs ant adreso.

ROYAL MAIL
STEAM PACKET COMPANY

26 Broadway.
Arba ptts vielinius agentus. ,

New Tork.
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4CAPITAL STOCK 1125,000.00
Surplus Ir Profits 1630.348.60

Mokama antri; procentą ant sudCtu 
Ptnl<tt. Procentą pridedara prie jue 

x Sausio ir 1 Llepoe. ncpal- i 
•ant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mea norim kad Ir jus tur<3- Į 
t ūme t reikale su musu banka, ne- 5 
paisant ar mažas ar didelis. <

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 S 
popiet. Subatomls 9 ryte Iki 12 vai. J
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H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, VIce-Prez.
Jos. E. FERGUSON. Kantorius.

ji Ant. J. Sakalauskas
LIF.TUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALS AKUOTOJ AS
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Žinios Vietines IszLietuviszku Kaimeliu 
____L

— Sniego ūžte Ik tinai.
— Influenza arba

e,j naGreggs, Pa. — Darbai 
pamažėliu dirba tik po 2 ir 3 

prmlejo^‘pTati ntis’po Skui- di?un’ Rn! Lietuviu
czion randasi keturios szoimy- 

[hos, vienas farmeris ir keli sin- 
1 gėle į. Visi gdVcnn si(t ik imi a 
tik ursziausiu su toms moterė
lėms, kurios tankei susibara ir 
trauke vrena'^kitn pas* vaitą? 
Yra czion viena grinoukele, ku
ri da mažai moka kalbėt ang- 
liszkai, bot apkalbinėja savisz- 
kius visaip. Nepadoriai Maro 
toj mišiųke, jog 

Jeigu

4 4 plur-
zeM 
kino pavietą.

— Saluninkąs ’Andrius Rė
klaitis likos sunkiai pažeistas
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Laidoja kimus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobiliu a visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINJCA tat kreip
ki t M pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 E. Pino 8U Mohanoy City, Pa.

jier nupuolimą apglies Hillso 
k usikloje. Ji;nx Iwavo nulaužta 
vi ena koja ir sužaistas apie gal 
va. Jisai dabar randasi Ash- 
lan do ligonbutijc»..

t .Juozas Ga nas, 
mirė praojta 
sirgdamas ntiojkokio tai laiko. 
Velionis pergyveno Ailieriko 
apie 44) metu, paliko paezia, 

vedusias įdukteres, viena 
nevedusią ir du Alinus namie.

— Aplaikemle kelis 
apie neku- 

rias moterėlės ir merginas, ku
rios badai veda 4,4high life.” 
kad daneszikai bijojo pasira- 
szyt ant tuju djmesfcimu, todėl 
redaktoris nusiuntė iii gurbą. 
Szoszkas kuris bijc» pasiraszyt 
ant savo (lancszimo, yra tik 

kitu ypatų, kuris 
norėtu pasislėpt po» sparnu re
daktoriaus, idaiit vjsa atsako
mybe pultu ant jojo. Pažysta-

65 metu 
Ketverge ryta7

dvi

dane-
szimus isz nrieelto

šmeižikas

me žmonių budus gdrai.
— Senas gy vein toj a s
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JONAS M. CISARIKAS
'.Fire Insurance Agent =

je.
“Saules”

Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus, 
Tavoms. Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. 
Geriausiose Kompanijose

315 IV. Mahanoy Atp, Mahanoy City 
ta«R«iiivivii t f i mnnm rr
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,W. TRASKAUSKA3
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

QRABORIUS MAITA NOV CITY, PA.

Laidoja Kun u u Numirusiu. Pasamdo 
Autorooblltus del laidotu vi u Krtk- 

Bztlnlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t. t.

620 )V. Centre SU Mohanoy City, Pn.

Lletwlsskaa Grab ori n s

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblnlnke moters.

Prieinamos prekes.

614 Went Spruce Street 
MAHANOI CITI, PA.

Bell Tclcphonan No. 149

CHAS. 8. PAPILEI 
Real Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojame 

randas Ir telp tollaus.
238 TV. Centre SU

Kotai, 1’ūMlc

Mfthanoy City, Pa.

TvlrcaUnsla Lietnvlszka
B A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Eslu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Rankoje negali pražutk Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
roul. Siunčiu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompsnlju nustatytame 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, gre! 
tai ir pigiai. Raszyktte apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaktma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AveM 

MAHAKOY CITf, t • PA.

eje.

D R. JUOZAS J. AU8TBA 
(UetUTla)

Bomnti Daktaras Karlumen- 
Gydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryta. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakare. Bell Tel. 859-R. 
113 E. Coal SU Shenandoah,

*

.GERA PROGA PLIKIAMS!
I W—M——Į  

^Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stern- 
pu ir savo adresa tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszyklte 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite iss ežios progos visi kurie yra

A.. «Mh *1 9 A dl

lizdą. ’y 
tai jąja 
atlankys,

“.torszia. savo 
neapsimalszys, 

Baltruviene neužilgio
1O tada ink aut !

Pribu-Sugar Notch, PA.
vusiems in czionais sunku ap- 
laikyti darbus, bet kitoki fa
brikai czionais dirba diena ir 
nakti — ant dvieju ir keturiu 
sziptu —o tai varymas Tarnybė
lės. Nekurie nuo tojo sunkaus 
darbo strapaliuoje net ant 
t*keturiu” kaip vįsi žvėris, tik
tai keturkojai turi 
proto už du kojinius 
liūs.”

K

SAULE,
■_____  . -.-■--t---

ar ne?

III1IIIHI1 IW'WWI imi II nuĮr"*!UIIrfĮįiir.

Amerikiecziai buvo geri su pi
nigais, bet dabar yra pa

niekinti.

Sztai ka 
apie 
ežius

isz Kauno 
umerikie- 

kada viską

raszo
pribuvusius 
in Lietuva,.

prnlei’dd, tai dabar kerdžiauje
pas ūkininkus.

< * J t Ui ' • .. i

%!

‘ ‘ Be t k i ek pa fVH ž i a vo tok i u 
kurie vien 
ežiams daro

geda amerikie-

I

7 J

Parvažiavą’invairin tainsu- 
alkoholiku, 

visi statosi

Patogi
liciji

>
Pana Alicije Appenheimer

Far Rockaway, N. Y. lai-

daugiau
“gyvu-

isz
me,jo pirma dovana už savo pa
togumą ir geriausia sudėjimą 
kimo isz 900 kitu mergaieziu. 
— Ka manote, patogi mergai
te ar ne f

Adolfas Gudaviczivis isz Fila
delfijos. pribuvo ant, laidotu
vių savo szvogorio Gano. Prie 
tos progos atlanko ir rcdakci-

i

R ėda k t oris
F. W. Boczkauskas, iszkeliavo 
Utarninko ryta, in sostapyle 
Harrisburga pasimatyti su 
nauju gubernatorium 
tu, kuris szi'adien apima savo 
dinsta.

rvta.
pasimatyti

Pincho-

t Nedėlios diena, apie 1:15 
po piet, po trumpai ligai, mirė 
nuo uždegimo 
žinomas visiems
rius Adomas Kluezinskas, 44 
metu, pergyvenias Mahanojui 
apie 30 metu, laikydamas sa
ldina arti 15 metu. Velionis pa
ėjo isz Rudaminos parapijos, 
Strumbagales kaimo, Kalvari
jos aps. Paliko dideliam nuliu-, 
dimia paezia Marijona, dūkto- 
re Petronėlė, sūnūs Joną, Al
bina ir Juozą, broli Povvla. ku-

• • • \ V •no vieta gyvenimo yra nežino
ma, nes
Suv. Valst., teipgi seseria gy
vena nezia Konetike. Prigulėjo 
prie Saldžiausios Szirdies Jė
zaus draugystės ir S. L. A. Sla- 
voku kunigas aprūpino velioni 
ant amžinos keliones. Laidotu- 

atsibus Ketverge ryta.
Marcelinus Lapinsko 

teipgi yra sesuo velionio.
Graborius Traskauckas užsi

ėmė laidotuvėms, kurios atsi
buvo ant vietiniu kapiniu.

Poni Khiczinskiene pavojin
gai apsirgo ant krutinės plėvės 
uždegimo nedėlios

plauczin gerai 
senas biznic-

randasi kariumeneje

ves
Pati

po piet.

MIRTINUMAS NUO SZLAP^ 
LIGES: 1921.

-... - ' " ■

Washington, D. C.
!džio 30* 1922. —Susineszimo 
i Departamentas per Cenzo Biu-
Ira

į apie 15,000 žmonių 1921 m. mi- 
nuo szlapliges, ir užrekor- 

į užraszymo vietose, ku- 
inima 82 procentą Suv. 

Valstijų gyventoju

Gruo-
30, 1922.

iszduoda praneszima, jog

re i 
duoti 

j rios 
j Valstijų gyventoju. Sziose vie
tose mirimo rata nuo szlapliges 
buvo 16.6 —
kiekvieno 1(X)0,000 gyventoju, 
ir 1920 m, 16.1.

Del 34 valstijų 
vietose

1;921 metais del

užraszytose 
augszcziausitr rata 

(21.8) yra del New Yorko, ir 
žemiausia (6.4) del Tennessee. 

Balti ir juodi žmones atski
rai skaityti. Isz, 11 /valstijų
szlaplige tarp bailu gyventoju 
augszcziausia (21.8 del 100,000 
gyventoju) New Yorke, ir tarp 
juodu yra 22 Pennsylvanijoj. 
Mažiausia ratu juodu yra 4, del 
^lississippi,.

Del 27 valstija užraszytose 
vietose 1917 m. mirimo rata 
nuo szlapliges del kiekvieno 
100.000 gyventoju buvo 17 — 
1917 m., 16.1 - 1918 m., 15.4 
— 1919 m., 16.5 — 1920 m. ir 
17 o i noi

uoliu, isztVirkeliu 
cici Ii keliu kurie 
viską žiną ir nors ne vienas isz 
ju tamsesnis už bato aula, nori 
kitus mokyt, nori kad visi ji 
auksztintu, gerbtu, jam klonio- 
tusj ir gudruoliu laikytu... Krii-
ku r ie

>

o

I i*^*VA'AAo^ 4,
fe

Ibi*4,| I

ARESZTAVOTAS UŽ DALIBAVIMA ŽUDINSTOJE.
Dr. B. M. McKoin, kuris likos aresztnvotas Baltimoreje

už dalibavjiua nužudinime dvieju žmonių MeC Rouge, La., ku-

K

— Parapijos veikalai ejna 
gerai ir malszci, tiktai liūdna, 
kad musu lietuviszkos kaphuos 
neaptvertos, ant kuriu daro 
piknikus visokie gyvulei. Lai
kas butu aptvert mirusiu mies
teli, idant turėtu didesniu ra
mybių amžinam atsilsi.

oras

gerai, bet 
žmonių vaiksz-

Philadelphia. — Sniego pas 
mus visai ne nematyt, 
sziltus kaip pavasarije.

— Darbai ejna 
da vis matvt
eziojent b(> darbo.

— Riclimondo Lietuvei 
Vena sutikime. Parapijos 
kalni ejnaka nuogeriause o tas 
priguli daugiause prie kunigo 
Žimblio nes tai kunigas, kokiu 
mažai Ameriko randasi, kuris 
rūpinasi daug apie savo aveles. 
Atejas pas ligoni, iszklansilie
ja ar turi daktaru, ar turi pi
nigu ant maisto ir užmokėjimo 
raudos, o jeigu nelaiminga mo
tore ne turi, tai isztusztina sa
vo kiszenius ir palieku viską 
kiek turi, idant palengvyt ken
tėjimus savo artimams. Isz tik
rųjų yra tai kunigas su dideliu 
pasiszventimu del meiles savo 
artimo. — O kad tokiu butu 
daugiau kokiu vra kun. Zim- 
blis. ' - \

gy- 
vei-

kun

Wilkes-Barre, Pa. — Sausio 
6 d. vidurnakty Kazys Macziu- 
ta nuszove Miką Genukaiti, 45 
motu amžiaus vedusi ir turinti 
tris dukteris dideles. Vyras bu
vo stambaus sudėjimo.

K. Macziuta pabėgo pas sa
vo gimines in treczia narna nuo 
vietos kur nuszove, 47 N.

teisinasi, kad
vietos kur 
Moade St. Jis
Vųk vales, automatiszka vokie- 
eziu revolveri, kuriame mat 

^buvusi kulka, kuri netikėtai 
Jszsiszove. Bet policija in tai 
netiki, nes Macziuta yra. užmu- 
szes kasyklose keletą metu at
gal mainieri su pikiu.

Kaip nelaime tai 
tiems lietuviams — vis naujaii- 
ka padaro už kitus.

Abudu buvo geri Paukszczio 
parapijonai ir Romos aveles. 
Tai nenuostabu, kad taip atsi
tiko.

revolveri

nelaime

I*

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos
PREKE TIKTAI 2Sc.

W. D. Boc*koweM*Co. 
/Mahanoy City, Pa.

Valgiu Gaminimas
V * *IR ——nx

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szią knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklines apdarais. Pre
ke tiktai . .

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
M ATT AUTA V ATTV PA

. . $1.50

------------------------------------- ---- .

Kūdikis užgimė su dantimis.
New York. — Najorko dak

tarai peržiūroje visus rnsztus, 
atsitikimo

atsitiko czio- 
1.7 metu mote re 

pagimdo ku-

nerado panaszaus 
kokis ana diena 
na i s, kada 
Ileiirietta Stone, 
diki, kuris turėjo visus dantu
kus. Kūdikis gyveno tiktai dvi 
valandas.-

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Boia, Pa.

viską pragėrė vyžomis 
apsimovė jau pas Lietuvos ūki
ninkus banda kaipo kerdžiai 
gano, tie nors ir negarbinga bet 
visgi naudinga dauba dirbda
mi save maitina. Bet kiek (to
kiu kurie pradėjo vogt; žmAį- 
žudžiaut ir tt. Ta viską maty
dami lietuyiai negu gali gerai

a

darni lietuyiai negu gali 
apie amerikieczius manyt ir 
dėlto nėra ko stebėtis, kuomet 
žemaitis pakauszi pasikrapsz- 
tes sako: “Kad toje Amerikoje 
tiek butu raziuuo kiek doleriu

riuos nužudė Kukluksklanai. Paveikslas parodo kalėjimą ku
riame daktaras randasi uždarytas.

VAIKU PILIETYSTE.
.............. ....

Cable, isz

pradedu gyventi Su v.
Dabartiniu laiku

Atstovas Cable, isz. Ohio, 
kurio byla teikiant atskira pi- turalizuotas.

i moterims, 
tapo įstatymas Rugs.
neseniai perstatė Kongr 
byla lieczia

Intai 
\alstijose. 
tas teisinga jeigu tik tėvas na-

• lietyste isztekejusi
90 1 (199 i

(‘sui
vaiku pilietysl<‘.

Sulig dabartinio instatymo,

•lis inesza užmanymą teikti pi-- pilietyste.

visi vaikai, gimė Suv. Valsti
jose, yra skaitomi Suv. Valsti
jų piliecziais, nepaisant tėvu

X

4 
tai gal ir'vertėtu važiuot. O da
bar, kioskas ana matos, bevely
be doleriu, negu be proto. »>

Dar yra pargryžusiu kelioli
ka saliuneziku, kurie ir su di
desniu kapitalu, bet ir jie prie 
Letuvos aplinkybei sunkiai tc- 
prisitaiko — jei negauna insi- 
steigti smukles, tai ir sėdi no
sis pakabine ir girtuokliauja.“

lietystes privilegijas svetur gi- 
gimusiems vaikams Amerikon 
iszkos motinos ir ateives mo.. 
nos, kuri vėliaus tnpsta / vr 
ikos piliete.

Jeigu vienas isz tėvu tapsta 
naturalizuota(s), vaikai dar 
neturėdami 21 
vienas

Vaikai gimė svetur dabar 
’ 'kaitomi Amerikos piliecziais 
Įtik jeigu tėvai buvo piliecziai

T

BRANCH No. 1O

Kodėl? Kas kart vis daugiau žmonių
perka savo apsiavimus

Shuey Sztore
ver-už tai kad jie žino kad gauna pilna 

ties tavora už j u pinigą. Pirkite savo 
apsiavimus musu sztore o persitikrinsite 
kad ne tik ka musu sztoras yra pigiausis 
bet ir geriausis.
gaunate tik geriausi tavora.,

Todėl pirkite ten kur

Vyrams Piidi czeverykai $3,49 įr 3,98
Guminei kurko» •

Vaiku geltoni czeverykai $2.69 ir 2.98 
Didumo 1 iki B 1-2 ** •-•v**'

- L. ir  , , -r- - T- nr ,-"-,------------------------- . , ' ' r ,i ' į  ------------------- ■ .   —        ’ _ __ __  

Vaikams juodi ar rudi $j,98 ir 2.49
czeverykai 9 iki 134 . . .
Moterems czeverykai . • $2.98 ir 3.98

, Juod) ar geltoni 2 1-8 Iki S ii w
>■„<! .... ..................... ................................... ..... ........ ............. ...................................... .......... . .............................................. ............

Mergaitėms czeverykai $2.29 ir 2.98
Rudi, 11 iki 2^...........

______ ' >, . . j______i _______*' t ; ,

Vaikams rudi czeverykai $1.98 ir 2.29 
Didumo 8 iki 11- . . . . .Didumo 8 iki 11-

,1 fKūdikiams cjieyerykucziai 98c. ir 81.49
d . ''j1, ’ ir, I* , ■ r I " I *4 '■ 1 '' j". >

•v. —~7-------------------------------------------------
Suczedinsit pinigus pirkdami apsiavimus‘ p •.mušu sztore,

♦

t

!>♦

( Juozas Norkus, Mgr.
110 W. Centre St. Mahanay City\

vaikai 
mętu kuomet 

isz tėvu naturalizuo- 
ta(s), butu, jeigu gyvena Suv. 
Valstijose, skaitytas kaipo pi
lietis, ir vaikas gimęs svetur, 
svetimszaliu tėvu, butu skaity
tas Suv. Valstijose pilietis 
tęvu naturalizavimu, arba at
naujinimu piliet y st es bile tėvo, 
jeigu atnaujinta kuomet vai
kas dar nepilnu metu - vaiko 
pilietyste prasidės kuomet nuo-

su

j kuomet vaikai gimė.
Byla tolinus aprūpina, jog 

vaikai gimė svetur, jeigu vie
nas, ar abudu, tęvi yra Ameri
kos piliecziais, kurie vis gyve
na svetur ir ne Suv. Valstijose, 
pames tėvus gauti apsauga, jei
gu, kuomet sulaukia 18 metu, 
jie neužsiraszys pas Suv. Val
stijų konsuli, ir neiszreiksz no
rą pasilikti piliecziais ir gyven
ti Suv. Valstijose, ir imti iszti- 
kiinunio prisiega in metus nuo 
dienos kuomet sulaukia 21 me
tu.

WM*i

z. i

Didelis Iszpardavimas 
Guinano Sztore!

M

«W-

s.

Rengemes daryti atskaita viso tavoro 
musu sztore todėl nutarėm iszparduoti 
ka daugiaaše tavoro idant butu mažiaus 
darbo prie suskaitimo tavoro.

Moterems Siutai už .Maža Pinigą 11
Bile kokis siutas dabar už puse prekes, j
Sumažintos prekes ant moterų kotu, 

szlebiu ir visokiu jekiu. ;
Vyrams siutai ir overkotai. > 1 I

Numažintos prekes ant fornieziu, kar- 
.petu, divonu ir hiteru.

| Pigios prekes, geras tavoras.

GUINAN’S 201W, CENTRE SI

; ■ '< ...

I I

>

■Į

■h

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytumet savo pinigus ežiam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 
upkyi'įu. Ji gali jumis suteikti pagolba.

jį ži40! kaip suteikti pagelba savo prietelidms. 
lusų cjepozitorai yra musu prieteliai ir szita 
%ariKa jeszko dauginus prieteliu.a^ka jeszko dauginus prieteliu.

Ji suteikiu patarimu kur geriausia . investyt 
pinigus. Prigelpes jumis pirkti praperte.

Getą banka yra jusu geriausis prie telis.
Dekite savo pinigus in

JORCHANTS BANKING TRUST CO. 
. >—j— 

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez. 

LEON ECKERT, Vice-Proz,
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.
-..-- - . -.....— --------------------------------- ------------------------ -- -------------------- ■

D. F. GUINAN, Sek. Kosijerlus
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