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Isz Amerikos
Sūnelis sumusze motina, dan

gau josios nematis.
Detroit, Mich. — Pagal 

sprendimo sudžiaus, 
das Litson,
negales matyti

Iszleis juoda marke ant at
minties prezidento Hardingo.

Washington, l)..(L— l*rezi- 
dentas Coolidge užtvirtino isz- 
leidima juoda 
pacztine marki*
mirusio prezidento Hardingo. 
Yra tai pirma karta idant Snv. 

juoda marke, 
už

centudvieju 
ant atminties

mi

tai Pre-
27 nu*< u daugiau

'not inos

Harietos Litson 71 lietu senu

kės.

sa

tu už 
gimdytojos, 
skunda prieszais 
damas jam,

suinnszima 
Tėvas

Litfionas likos pripažytu kai 
savo senos 

innesze 
su u, nžines-

buk sk udžei su
musze savo motina. | > tam isz- 

laukan. Kada 
taji viro-

mete isz stubos 
sudže jam iszskaite 
ka, tėvas su aszaromis priėjo 
prie sūnaus k ' ’""s:

\ I jfk 1 . I » 11 ♦ ai a ♦ . x h y
sūnaus

Meldžiu tavęs
nuo manės. Daugiau ne noriu 
tavos teipgi matyti.”

Iszsižada tėvai 
kuri iszaugino 
senatvėje turės

savo vaiko, 
su vii -zia, jog 
pas savo sūne

li prieglauda, <> ežia k taip at- 
t warns 
Ogi

atejs an’ minties 
levu žodžei, bet jau bu per v< - 
lai.
Turi 29 metus, o tn 

bobutia.
Saint Louis, Mo. — Mrs. Ro- 

ln*rt Morton, 
Wardsville, gal 
lM)hute visam Suv. Valst.

sitinka. Argi ne grand 
isztarti tokius žodžiu 
kada sūnui

įsiliko

o apsi- 
pagirn-

'Visam

Valst. iszleistu
pasirodys už trisde- 

szimts dienu. Jiji neužims vie
ta dabartines raudonos mar
kes.

kuri

raudonos

Bažnycze del maldos, baksa- 
vimo ir szok^u.

Pamaldos, 
szokei ir žandapiszkinimas 
(haksavimas) ejna paskui 
viens kita katalikiszkoje 
n y ežioje 
Blackwood, N. J., 
diena turi didesniu 
Kada pamaldos 
sileidže kurtina kuri Uždengė 
altorių iir pasilieka tik didele 
sale.

Kožna Subat 
kei tęsęsi lyg

Philadelphia.
ir

oj na
ba ž- 

szventos Agnieszkos, 
ir su kožna 

pasekmių.
užsibaigi1, nii-

va k a ra szo-

misziu. Tan- 
atsibnna terp 

Ivieju mnsztuku žandaiviszki-

spor-

os
11 :45, po tam visi 

ejna namo idant atsilsėtu irej- 
t u ant ankst vvu 
kei bažnyczioje 
i
n ima s.

K unigas Vincentas O ’Brien, 
prabaszczius parapijos kalba: 
‘ ‘ nesiprieszinu jokiam 
t ui, kuri užvedžiau bažnyczio
je viltije, jog ant to sutiks ma
no parapijonai. 'rikiuosiu, jog 
kožna jauna mergaite lankysis 
ant tuju szokiu, nes tokiu budu 
"atkreipsime ant joju geresnis 
atyda ir vienkart gales pasi- 
linksmyt terp doru žmonių.

Labai geras užmanymas to
jo prabaszcziaus, nes kam turi 
stovėti dideli murai be jokios 
naudos kurie parapijonams ne- 
atnesza jokios naudos, t iktai 
susirinkti ant pamahln.

Daiigeliuosia miestuosia szia
dien suprato ajriszei 
ežiai, jog 
su augsztais

i-r

J*

ir vokie- 
didelios bažnvczios 

boksztais sunku 
užlaikyti, todėl stato toip vadi- 

ehnreh
ne tik du

namus 
and hall 
s^.ia turi nauda bei ir kūnas.

4 4
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Kukluksai nupirko Valparaiso 
universitetą.

Indianapolis, Ind. — 
Klnx Klan ilrauguve pirko su-
bankrutinusi Valparaiso uni- 

už kuri
o ant pataisymo ir

Ku

užmokėjo

kita puse milijo-

versi lėta 
$350,00(1 
pagerinimo ižduos pust* milijo
no doleriu, <>
no doleriu aat užlaikvmo.

In taji universitetą lankosi 
ir daugelis Lietin iu, nes tasai 
universitetas yra žinomas kai
po ‘ ‘
laino in kuria lankosi visokios 
tautos ir iszpažinimo 
tai.

vargingo žmogaus” moks

st oden

Medalei ant atminties 
Hardingo.

Washington, I). C. — Vyriaii- 
muszimo pinigusės direktoris i 

Scobey, iždave.paliepima idant 
Filadelfijos menyezia 
muszt medal iris 
mirusio prt'zidmil 
Ant vienos puses
sis paveikslas Hardingo, o ant 
kitos puses diena 
da buvo 
mirimo.

pradet n 
ant atminties 

o Hardingo. 
medalio ra

erintendent

New York. t 
apskundė 
už pavo- 

vvro Tamosziaiis.

vare munszaine.

kur isztik-

Pasiutus viesulą pridirbo ne
mažai bledes.

X

Chicago. — Czionais ir viso
jo aplinkinėje siautė' smarki 
audra su perkūnija ir dideliu 
lietum praejta ketvergą. Aud
ra, kuri pavirto in

Ko-

i*

tvdama 
trukdvdama

gyvenanti Ed- 
yra jauniause

nes 
pabaigė 29 metus, kada josios 
pirTnntinici-flonk*vii«.'v užgimė. 
Jiji apsivedė 1906 mete, turė
dama ketiiriblika metu, josios 
duktė gimė 1907 meto, 
ved e 1920, mete o 1921
de sunu. Mortoniene turi ketu
ris vaikus, i
Vilnis iszntete marini milžiną, f

Miami, Fla. — Nepaprastas 
ir da lyg sziol nežinomas ir ne
matytas marinis milžinas (žu
vis) likos iszmestas per vilnis 
ant kranto mariu arti Biscav- 
ne, kuris svėrė suvirszuin tūks
tanti svaru, bet buvo negyvas. 
’Pasai milžinas vra asztuoniii 
pėdu ilgio, o ketnrin pėdu ap
linkui, žvynai yra dvieju pėdu 
ilgio, akis mažos prie pat žio- 
czio. i •

Žuvininkai kurie ji surado, 
duos skūra iszkirnszti ir nu- 
sinns in valdiszka miizeju.

Permaina darbo visosia 
plieninesia.

Pittsburgh, Pa.
czionaitiniam distrikti* plieno 
fabrikai permaino 12 valan
dų darba ant asztuoniii, ir to
lei permainys lyg gaus užtek
tinai darbininku.

Youngstown, ir (‘levelande, 
Ohajui užėjo panaszi permai
na su 25 procentu pakėlimo al
gos.
Tokis pasielgimas prieszinasi 

valdžios konstitucijai.
Collinsville, Okla. — Keli de- 

setkai atojviu kurie turėjo už
siėmimus dirbtnvesia, likos 
iszvarytais isz szio miesto, nes 
Fabrike Tulsa Fnel and Mfg. 
Co., kilo nesutikimas terp sve- 
timtaueziu ir amerikiecziu, na 
ir isz to 3x11,0 tokia neapykan
ta, jog amerikiecziai susitarė 
visus svetimtauezius iszvarvti 
isz miesto.

Nekurie tuo- paklausė tojo 
paliepimo, bet buvo ir tokiu ka 
pasiprieszino. Tokius nuvarė 
ant geležkelio stoties ir pri
verstinai pasodino ant, trukiu. 
Buvo ir tokiu szeimynu ka ne- 

• turėjo laiko parduoti savo ra
kandus ir turėjo palikti, o 

-- - YM>v4»ltnn

ta kita moteria.
Princeton, K y. — Motore tu

ri tiesa panaudoti botaga ant , 
inoteres, kuri 
gromatas josios vyrui, tokia 
vra nuomom* sudžiaus Raise F. 
J )ot*re.

Rena Taylor, parode sudžiui 
grom'ata, kuri likos prisiunsta 
josios vyrui in 
t ogios “

< < f f

rasto meilingas 
vyrui,

namus nuo pa- 
viszteles”. Po trumpu 

pasikalbėjimu su slidžia, Tay- 
loriene nuėjo 

rimbą,

gimimo, ka- 
prezidimt u ir diena 
Modalei Ims pardavi

nėti žrnonim po $1.52. Kas geis
tu ji apturėti, lai nusiunezia pi
nigus su užpraszymu pas Sup- 

of Philadelphia
Mint, Philadelphia, Pa., o me
dali aplaikys.

Naszle pavogė jaunamartei 
vyra.

Mare Boskvet
19 metu jaunavede, 
naszle .Julia Delaney 
girna josios 
su pagialba dvieju kitu vyru, 
apmigdino ji kloroformu ir lai
ke pas save kėlės sanvaites. 
Naszlele kuri turi 44 metu sta- 
czei užginezino buk Tamos/Ju 
nepavogė, nes jis pats atėjo pas 
ja ja in “sveczius. ”

Automobilius nutraukė mer
ginai czeverykus.

New Philadelphia, Pa. — Ko- 
praojnantis automobi

lius trenkt* in Eleonora Jonai- 
cziute, nupleszdarnas jai ezove- 
ryka nuo kojos, bet szeip mer
gaites nepažeido. Stovinti ar
timoje žmonis isztikruju ma
ne Imk Eleonora likos užmnsz- 
ta.

i

Nenorejo gyvent kad josios 
tėvas vare munszaine.

Detroit, Mich. — Doviniu 
metu senumo Mariute Pulevi- X ‘
cziute, 3883 Oliver ulieze, isz- 
gere trneiznos tyksle atėmimo 
sau gyvasties isz Sarmatos, buk 
josios tėvas
Mergaite nuvežė in ligonbute 
szv. Juozapo.

Palicije nusidavė po tam in 
namus mergaites,
ruja rado katilėli ant pecziaus 
kuriame virė munszaine. Priek 
tam suėmė asztnonis galonus 
munsuiines ir daug brogos. Tę
va uždari' kalejiiiH*.

Nori persiskyrimo nuo mirsz- 
tanezio vyro.

Buffalo, N. Y. — Jonas Sal- 
tysns kuris serga ant uždegimo 
phiuczin badai yra labai, užvy- 
dns savo paczinlei Helenai, ku
ri turi vos 22 metus. Negana ka 
žmogelis palengva mirszta ant 
kojn, bet ir turi gera priežastį* 
būti užvydu savo paczinlei, 
jeigu loji 
dovanas nuo 
< 
kio tai 
puiku szalika, kuri 
draskė ant szmoteliu. Na ir už 
tai Helena užvedė skunda prie
szais. vyra ant persiskyrimo, 
užmet i nedarna jam, buk negali
ma su jiiom ilginus gyventi isz 
priežasties jojo nžvydėjimo.

Taigi vietoje pasaldyt pas
kutines dienas ’mirsztanczio 
vyro tai toji nedorėlė trankosi 
su kitais priiminėdama viso- 
k(*s dovanas su kurioms arži- 1 •

li u i j u turėjo

vėtra, pri
darė dideliu nuostoliu, iszvar- vokiecziu 

daug medžiu, ir sn- 
teltfono ir elek

tros veikimą. Kiekviena žemes
ne vieta liko užlieta vandens, 
taip kad gatvekariai daugely 

paliauti vaigsz-
czioti, ar jieszkotis kitokiu ke- 
liių

Per abi naktis audroje žuvo 
szeszi žmones. Tarp žuvusiųjų 
vra ir vienas lietuvis — Jonas 
Levickis, 55 m., gyvenos prie 
3347 S. Morgan St. Jam būnant 
prie 35 ir Auburn Ave. žaibas 
trenki* in telegrafo stulpą ir 
nutrukusios elektros vielos la- 

apdegino ji, taip kad jis

isz visu SZAL1U Isz Lietuvos.
Tikra velneva Vokietijoi — 

vieni kitus užmuszineja.
Chappele, Vokiotije. —

lios sanvaitos adgal keli szim- 
likos nžnmszta 

maiszacziiiosia. Da 
to nebuvo gana, nes ana diena 
vela, prasidėjo 
Altedofe kuriame nžnmszta 2S 
koministai o in du szimtus .su
žeista.

Ant 
terp 
sziai ir

visokiosia
nes ana 

sumiszimai.

paredko
niu-

sveczius.

kis tai

Nesimeldė garsei, gavo 
plakt nuo vyro.

New Britain, Conn. — Cž tai
kad jojo paeziule ejnant gult 
nekalbėdavo garsei poteriu

29 motu

re- 
t i k' -

rr<*legramai prane- 
vakarinoje Korėjoje 

vilniu ir viešnios žuvo

savo
priiminėja visokes 

kitu vvru. Ana 
liena paeziule aplaike nuo ko

pa žy st amo ”'1.”

bai
veikiai pasimirė.

»

A belnai

draugo 
vvras su-

žaibo užgavimu in 
namus ir stulpus buvo apie 50 
ri delei to buvo kilę nemažai 
gaisru.

Daugelis rusiu
ir ten isztiko daug nelaimiu su 
elektros vielomis.

kasdieninio 
vokieczni atsibuna

kaip rodos iieiržilgio 
Vokietįjojo iszkils kruvina
volincije, nes sklypas yra 
rai siisibmikrntines.
Vilnis užliejo 25,000 namus
Tokio. — 

sza buk 
laike
daug žmonių nes Jaluje vilnis 
užliejo arti 25 tnkstaiezins na
mu. Daug valcziu ir laivu nus
kendo.

Kaizeris neri pabėgti.

Nesutikimas poroje priežaste 
nužudinimo trijų žmonių.
Gruzdžiai. — Liepos men. 11 

d. Bncziunn kaime invvko no- 
laime. Pas viena to kaimo ūki
ninką atvvko in vaiszes kele- 
tas jo giminiu, ju tarpo ir kaž
koks Dryža. Pavakare, kai visi 
svecziai enie skirstytis namo, 
Dryža paprasz<» savo zona, su 
kuria buvo iszsiskyres ji paly
dėti. Ta sutiko ir jiedviem pa
ėjus gala kelio Dryža su ja at
sisveikino, o paskum paleido in' 
ja 4 revolverio szuvius. Beeida
mas namu lik, Dryža sutiko sa
vo giminaite Bugiene, kuri buk 
tai ardo ju szeimynine laime ir 
ja taip pat trimis szuviais nu- 
szove. Grižos namo, Dryža 
dviem sznvlais patsai nusižu
do. Liepos men. 13 d., visi trys 
palaidot i Gruzdžiuose.

IĮ.

'W

liko užlieta
Doorn, — Kaizero palociuje 

sziadien vieszpatauje dydelis 
nerimastis isz priežasties pavo- 

kokis kylo po 
Kas diena in

palociu Doorn, kuriame kaize
ris randasi nelaisvėje, pribu- 
na nežinomos ypatos, iszkelian 
damos vėlyba nakewiaz

jingo padėjimo 
visa Vokietija.

na daugiau vyra.

Nauja liga “velniszka gripą.
Richmond, Va. — Czipnais 

prasidėjo prasiplatinet

> >

nauja

Nepaprasta operacije.
Findlay, Ohio. — Czionaiti- 

neje ligonbnteje Findlay dak
taras Biggs su kitais padare 
cezariszka operacije ant Mrs. 
O. K. Jelley idant
motina nuo srnert. Kūdikis ke
tino užgimti da už kokifts ke- 
t nrin nu*nesiih o kad motina la
bai sirgo’ ir buvo mirsztantiį 
daktarai sutiko

ižgialbet

padaryti tuo-
liga kuria daktarai užvardino jaus operaei.je kuri buvo panok 

ant kurios Kūdikis atojdamas ant
svieto tokiu budu keturis me-

badai yra užkrecziamoji. Badai 
toji
šute Jnfluenzos, 
bjauresne.

Visztukas su kates galva.
Philadelphia, — Angelus Li- 

ciardello yra locnininku navat- 
no sutvėrimo “visztuko su 
kates gidva’'’. Tušai navatnas 
sutvėrimas musza spaYnukais 
ir miaukė

“velniszka gripą 
serga vaikai

>♦

ir suaugusioje ir

velniszka gripą” yra se
nes liga yra

4 *

lninga. Kūdikis atojdamas ant

lai k,
II coliu ilgio o galvute 

arbatinio puo- 
in inkn- 

porgulejo per
menesius (visa savo

r Holan- ’ . Il *
dijbs vaTdže todėl pastate ap
linkui paloviu daugiau sargu. 
Manoma, buk Jpivusis kaizeris 
daro fįlaptingus planus su savo 
prietelei,s i(|ant pabėgti isz ne

Gyventojai Lietuvoje.
Kaunas. — Lietuva turinti 

58,700 ketv. myliu žemes ploto 
i gyventoju. Taigi 

plotas didesnis už 
Belgijos, Olandijos, 

Szveicarijos, dabartine^ Turki
jos ir Estijos. Latvija turi 65,- 
800 kv. myliu, 
1,846,000.

ir 2,546,000 
jos žemes 
Danijos,

o gyventoju tik

in miestą pirko 
gera rimbą, nusiduodama in 
sztora kuriame patogi visztele 
dirbo. Apdaužius gerai 
prieszia, nusidavė in 
lauke nubaudimo.

Bet sudže 
bausme: “I 
savo vyra ir duokie jam tu pa- 
cziii'gydiiolin, po tam sugryž- 
kie adgal. ” 
džiaus paliepimo, 
gryžo, paliepė jai ejti namo ir 
atsilset po sunkiam darbui. — 
Gud nail vvruczei. Gilukis kad 
tokiu sudžiu ne visur randasi.

savo
suda ir

jai uždavė tokia 
Dabar nuejkie pas

Motore iszpilde su- 
o kada su

Banditai pavogė du ameri- 
koniszkus kunigus.

Omaha, Nebr. — Katalikisz- 
ki kunigai Mikola McHugh ir 
Danielius Word, kurie iszkelia- 
vo nesenei in Kinus kaipo misi- 
jonieriai, likos pavogti ir iž- 
gabenti in kalnus per kinisz- 
kus banditus, kurie apiplesze 
katalikiszka ligonbutia Psoa- 
Shih kur kunigai radosi. Apie

g’iirSOl [hm .vi i ii| 
Pranas Kovalczikas, 29 motu, 
plakdavo savo 18 metu paeziu
le Ona rimbu už ka turėjo už
mokėt deszimts doleriu baus
mes ir visus kasztus teismo. 
Kada kaimynai paszauke pali- 
eije, toji rado. Ona klupojent 
ant keliu o Franas laike ranko
je rimbą. Jaunos pacziules pe- 
czei ir akys buvo pamelynavia. 
Sudže norėjo t a ja žmogiszka 
bestije pasodyt in kalėjimą, bet 
Ona su verksmu prasze idant 
ji paleistu namo. Sudže sutiko 
ant praszymo nuskriaustos bet, 
prižadėjo Pranui deszimts rim
bu ant pec.au jeigu 
panaszei pasielgs.
“Senam pecziuje velnes kure.

Madison, Wis. — Jonas 
Johns, 68 metu senumo farine- 
ris isz Cuba City, Wis., Ifkos 
suimtas per palicije už nemo-

nesius priesz
svaru,
turėjo didumo
dūko. Kūdiki indejo 
batori kuriame 
ket u ris
laika) ir dabar turi konia 13 
coliu ilgio ir svėrė keturis sva
rus. Yra tai pirmutinis kūdi
kis kuris pasiliko gyvu užgi- 
mias keturis menesius priesz 
laik.

Paszelus darbas girtuoklio.
Worcester, Mass. — Anei 

Dilangauskiene, 34 metu mo
tore gyvenanti ant Taylor uli- 
ezios, mirszta vietiniam ligon- 
butije nuo žaiduliu kokius op
ia i ke nuo vvro. 
atejas namo

poteriu ”
Mikas nenorėjo

No-

su Onutia

> >

raliszka pasielgimą ir drauga
vimu su paleistuviu Hazel 
Smale, 22 metu mergina. Senas

• inisztvirkelis atvažiuodavo 
miestą tris kartus in sanvaitia 
pasigiardavo
visa diena pas ja ja. Ant galo 
jojo niotore dažinojo del ko jo*- 
sios Jonukas teip tankei lankq- 

,-pa-

ir praleisdavo

si in miestą ant “biznio

kaip kate, lipa in 
medžius ir nuo jujn nulėkė že
myn, ėda mesa, ir gere pieną, 
ant galvos neturi “szuku” tik
tai kates plaukus. Liciardellui 
muzejo locnininkai davinėjo 
jam net tūkstanti doleriu už 
taji mia.ukin-viszta bot ne no
ri jojo parduotų spirdamasis 
da daguiau.
Szuo iždave apgavinga paezia.

Williamsport, Pa. —
rints szuo Jack yra prastu szu- 
niu, bet Yra. iszmintingesniu 
kaip sau kas mano. Yra jisai 
numiletinu
Schatico ir ana
savo ponui buk jisai yra jam 
isztikimesnis ne kaip jojo loc- 
na pati.

Sclraticas
prie namo. Ūžtom i no jisai ne
paprasta pasielgimu Juoko, ku
ris bego 'lunkui nuo namo pas 
poną lodamas garsei. Jonas 
manydamas, buk namie gal už
ėjo kokia nelaime inejo in vidų 
ir iszlikruju jam persistatė ne
malonus reginys, nes jojo “mi- 
lema ” 
burdingicriaus 
no.

Apgavinga paeziule

.Josios vyras 
užsigeriąs, gavo 

už tanku pasigėri
ma. Mikas nenorėjo klausyti 
tuju poteriu, pagriebė Aniele 
in glebi ir iszmete per Įauga isz 
ketvirto laipsnio ant saidvoko. 
Miką aresztavojo.

i t

savo pono Jono 
diena parode

dirbo darželije

svėrė 1%

PlensiitmL
Gargždu m. apielinkej labai 

iszsiplatino pleszimai. Czia-yra 
keletas vaikinu kurie nedirbai 
m i labai linksmai gyvena. Vo
kiecziu 
kiems 
duodavo darbo. Ar nevertėtų 
ir musu valdžiai minimais 
nais” rnpintis!
Vagiu vadas persipiove sau 

gerkle.
Vabalninkas. Priesz’pora sa- 

vaieziu vietine milicija sugavo 
visiems szioje apielinkeje ži
noma vagi Joną Vazni. Sulai
kytasai buvo pasodintus mili
cijos areszto minuose. Czia mi
licininkas J. nugirdo Vazfni 
kalbėjusi su savo draugu Jo
kūbu, apie padalytas vrtgystes( 
i n vykius, ir pastebėjos^ kad mi- 

iszgirdo jųdviejų 
kurios pąaiszkejo

okupacijos metu to*
dykaduon/ams .vafldžįij :

i 4 pe

.jįl

m

Praneszimas Apie Kuponus’ 
Lietuvos Bonu.

geri)Szi uomi praneszam 
visuomenei, kurie turite pirko 
Lietuvos Laisves Paskolos Bo
nus, ir dar (Uogavote apmokėt 
nuoszimti už prinokusius ku
ponus, kad' kuponu apmokeji-

Del tu, ka žuvo Ypre.
Kanadieczei pastate del savo 

žuvusiu draugu ant kariszko 
lauko Xpi’o, 

‘ parniūkia kuri
Juliano Memorialas.

Franeijoi, puiku 
užvardino Szv.

Lietuvos Prezidento alga.

■ < 17
J»

i

inąs yra laikinai sustab'dytas, 
del stokos pinigu sziam reika
lui Lietuvos Finansų Prekybos 

Pramones' Minįsterijos są
skaitoj musu banke.

Kaip tik Finansų Ministeri- 
Apgavinga paeziule su burJ.ja prisiims užtektinai pinigu, 

dingiorium stojo sude už pe/H tai ir yel pradėsim kuponus 
’ *• '• *■ o tr*. Innmoket.

paeziule radosi glebije 
Vinco Bagdo-

ir

Kaunas.*

Seimo darbu
— Laikraszcziuosc! 

apraszyme tarp 
kitko randame, kad krikszczib- 
niszkuju atstovu balsais Pre
zidentui P. A. Stulginskiui ta
po nuskirta 5000 litu mėnesi
nės algos ir be to kas ketvirt- 
metis po 12,000 litu reprezen
taciniu, tai reiszkia, P. Stul-

licininkas 
kalba, isz 
tikras 
iszduotu ixit..
vaznvs likes vienas atskirame 
areszto namu kambary persi- 
piove sau gerkle. Nugabentas 
in Biržų ligonine girdėti iszgy- 
si a s\ A pž i u re j u s, pasip io vusio 

rasta skustuvas, o 
įbaras duonos, kurioj 

buvus dėta skustuvo žyme.
Sumusze milicininką. v

Vabalninkas. Birželio 27 die
na milicininkas J. Zaleckis, ki
los isz Salocziu valscziaus, 
Brenczu kaimo, iszvyko tarny- 

reikalais in apskiti. Ta 
paezia diena pavakarėje tbejo- _ _

■

! t i
•< "

kaltininkas, it kad ne- -i”
kitu savo draugu

sias>Aj)ži 
kambarv 

t' 

szale jo g:

bos

isz I

jant K. kaimo gale ji užpuolė 
samagonėzikai” neva kersz-“samagonezikai” neva kersz- 

ydami už mokesniu ir pabaudų 
(linkima, nuginklavo, atome vi
sus dokumentus ir žiauriai su
kapojo galva, veidą, viena akis 
visai iszmuszta ir visa sumusz- 
ta paliko be sąmones.
Biržų ligoninėj guli jau 5 die
na, tacziaus sveikata nepagerė
jo ir maža viltis, kad pasveik
tu.

Kaltininkai, keturi a&menys,

Dabar

aidinti kalėti-
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KAS GIRDĖT
Jeigu nesutinkamos vedu

sios poreles teip persiskyri- 
nes kaip lyg sziolei, tai 2276 
mete, neturėsime ne vienos ve
dusios poros ir vela užejs ant 
szio svieto Rojus.

Didžiausi universitetai czion 
Amerike gali drasei pasistatyt 
su visais universitetais Euro
poje. Doleris ne tik pastate 
niilžiniszkus mums del žmo
gaus mokslo, bet pritraukė ir 
geriausius profesorius isz visu 
daliu svieto. Po teisybei czio- 
naitinei profesoriai yra var
gingai apmokami,
profesorių pribuvo in czionais 
tiktai jeszkoti doleriu, norints 
europiszki pinigai tada turėjo 
didesnio 
dien.

Su laiku czion gimiai gyven
tojai pasiliko mokytojais, nes 
sziadien Amerikas 
girt priesz Europa

Žinios isz Lietuvos.
Motina priešaste nusižudimo 

sunaus irhužudinimo 
m y lemos.
r > :i •» •

Py ragai ežiai, Kupiszkiuose, j
Birželio •

T

hot daugeli

Kalifornijoi, 
szeszi 
vyno,

Santa Rosa, 
raminsi dauginu kaip 
milijonai galonu gero 
kaip pranesza tenaitinei augin- 

lirbėjai tojo gardaustojai ir < 
skyst imelio. Bet kas isz to, kad 
ne visiems jojo gaunasi.

Moterėlės, szita iszkirpkite 
ir prilipykite ant zerkolo idant 
kas dien matytumėt

Augszeziauses Hildas Brook- 
lyne nusprendė sekanti galva- 
snki: “Moterų 
tam name koki 
l inko ir parandavojo, 
ras t tiri 
privalo

Mat. Margarieta Gruberiene 
ne norėjo kraustytis in ta na
rna kuri 
nes 
ras ant kito nesutiko 
kilo szeimvniszkas 
inas kuris atsidūrė in suda, nes 
pati geide persiskyrimą nuo 
savo vyro. Todėl sudže iždave 
toki nusprendimą kuris kisza- 
si \ isii 
valstijų.

But pana.szios tiesos lytisi vi
su valstijų motorėliu kurios 
prieszingai pasispirtu kaip mi- 
siukc Gruberiene.

turi gyventi 
jai vyras isz- 

nes vy
ti esą ir motore 

ant to sutikti.
tarne

1 >

vyras paraudavo jo, 
jai kambariu nepatiko, vy- 

ir isz to 
nesut i k i -

moterių New York o

Seniauses lietuviszkas laik- 
rasztis “ Vienvbe”
lyno. N. Y., pradės iszejtineti 
nuo pirmos dienos Rugsėjo 
(Septembcrio) tris kartus ant 
sanvaites. Prenumerata kasz- 
tuos keturi doleriai ant meto.

isz Brook-

Kožnas, kuris turi nors ma
žiausia nameli — savo locna 
apdraudže (asekuravoje)

J 
apdraudže (asekuravoje) ji 
nuo ugnies ir regulariszkai mo
ka už ji, tasai apsaugoje save 
ir savo szeimvnelia.

Jeigu žmogus apdraudže nuo 
apie kuri 

ar ne,-—tai 
yra apsau- 

nuo mirties,

»

sudeginimo narna, 
nežino ar sudegs 
svarbesniu dalvku 
got savo gyvasti 
kuri ar sziadien ar vėliau turi 
kanecz atejti.

Namas gali stovėti szimta 
metu — per szimta metu gali
ma mokėti asekuracije ir ant 
galo narna suardyt 
damas jokio atlyginimo, 
su žmogaus gyva st e kas kitas, 
nes atejna laikas, jog asekura
cije ant tikrųjų aplaiko.

Argi tasai prilyginimas ne- 
ajszkei suprasti, 

jog žmogus privalo prigulėti 
prie sziokios ar tokios draugo
ves idant po smert aplaikytu 
jojo szeimynele paszialpa, nes 
prieszingai turės 
arba būti palaidotu ant 
giszku kapiniu.”

Juk žmogaus gyvastis yra 
daug daugiau vertas nekaip 
namas.

asekuracije
neaplaiky- 

bet

duoda mums

kenst varga
“ uba-

) 9

gvvastis

adgal, o

Suszalsime visi ant smert! 
Teip sako profesinis Gregory, 
isz Yale universiteto, nes jau 
artinasi nauja gadyne. Pirmu
tine ledine gadyne buvo du 
tukstanezei metu
priesz tai ir buvo kelios ledines 
gadynes.

Ant abieju poliu kas metas 
priauga daug ledu ir toji sun
kenybe apvers visa svietą 

auksztyn kojom” tada viska£ 
susimaiszys kaip 
pustais.” 
vijo, Szkotije, dalis Anglijos, 
Azije ir Si be riję bus nuszluotos 
nuo svieto. Szvaicafije apsi
dengs ledu, dalis pietines Ame
rikos teipgi bus uždengta le
dais, bot Australijoj nėr ko bi
jotis. Ten kur milijonai metu 
buvo rojus, o dabar vieni ledai, 
vela bus rojus.
Bet nenusigąskite, nes ne atsi

tiks tai ryto tik už keliu tuks- 
taneziu metu, o tuom kart pa
sirūpinkite sziltus overkocziuH, 
nes žiema szimot bus smarki.

visa
i i

“žirnei su ko-> 
Kanada, Skandina-

verte no kaip szia-

pasi- 
su mokslu.

Skaitlis studentu pasidaugina 
su kožna diena. Szimet lankosi 
in Columbia universitetą net 

Kalifornijos 20,983;
15,534 o Now

O 
-r

gali

umversiteta
20,98% *O Ai

Yorko universitete lankosi 1 
330 st ndenl u.

27, 
l’eniisv ’ I vau iii

Isz visu maszinu kokias žmo
gus naudoje, mažiause rūpina
si savo — kunu.

Duokime ant paveizdos ko
kiam žmogui automobiliu ver
tes 2.000 doleriu. Kaip jisai ji- 
ji prižiuręs, czystins szmeruos 
ir rupinsis juom diena ir nak
tį! O kiek žmogus rūpinasi laja < 
viena isz brangiausiu maszinu 
— savo kunu. Kiek tai žmonių 
ižduoda po 60 doleriu ant nu
pirkimo guminio rato del au- 
tomohiliaus arba užmoka kelis 
szimtus ant jojo pataisymo? 
Užmoka be jokio zurzejimo už 
viską, bet kada reiki* ižduoti 
kelis dolerius ant savo kimo tai 
gailesį pinigu.

Nėra geresnio budo iszleidi- 
mo pinigu kaip ant užlaikymo 
savo kimo ir sveikatos.

gyvenant is 
szimtus metu nesirūpino apie 
savo sveikata, nes gamta, sun
kus darbai padare ji drutu ir 
sveiku, bet su užstojimu dides
nes civilizacijos (apszviotimu) 
turime daugiau rūpintis savo 
sveikata,.nes apleista “ 
na” greitai surūdiję ir suyra 
in szmoteliiis. Panaszei su žmo
gaus sveikata.

Panevėžio apskr. —
19 d. sz. m. saulei leidžiantis 
sykiu su ja užgeso ir dvi jau
nos kits kita, mylinczios gyvas
tys
ir Adele Augustauskaito 17 m. 
amžiaus, abu Pyragių k. Velio
nis P. B. pats savo rankomis 
nutrauko savo ir savo meilužes 
gyvybes siūlą, nuszaudamas ja 
ir pats nusiszandamas. Priožas 
t is to, pastojimas jiems sker
sai meiles kelio juodosios jėgos 
dievobaimingos veliones Ade
les motinos, kuri 
velioniui 
žinoma, bolszevikiszknma) 
somis jiegomis kliudė judvile- 
ju meilei ir apsivedimui. Nors 
a. a. velionis nebuvo joks bedic 
vis, nei bolszevikas, tik sziaip 
pažangiosios minties jaunuolis. 
Paskutiniu laiku, kuoipet jam 
buvo visai užkirstas kelias ir 
jis jau nustojo vilties savo už

tiksiu (mat — ji,

Povilas Bocziulis 25 m.

primesdama 
bedieviszkuma (ir 

vi

man v tame 
kaipo visai jauna, motinos ver- 
cziania,

Žmogus kelis

maszi-

Visi prasižengimai 
kasztuoje gyventojams tris bi
lijonai doleriu ant meto — ar
ba po 30 doleriu ant kožnos 
galvos.

Teip apskaitė National Sur
ety kompanija, kuri užstato 
kaucija už visokius darbinin
kus, bankinius kasijerius rasz- 
tininkus ir kitus.

Visokį neteisingi subankru- 
tinimai apgavo ant 400 mili
jonu, apipleszimai 250 mil., ap
gaudinėjimai 100 mil., arba isz 
kožno penkiolikos doleriu ka 
žmogus uždirba, tai visokie va
gys gauna isz to viena doleri 
apgavingu budu.

ez i on a is

Apszviestuosia sklypuosią 
kas geidže nuvesti mergaite 
prie altoriaus idant pasiliktu 
jojo moteria lyg smert, kasz
tuoje nemažai dolerukn, bet 
i
Ii, .jeigu jaunikis 
ant pussalio Malajus kur gautu 
pigei paeziule, ba net — už 
t ris adatas.

Turtingi malajiszki kandida
tai in luomą moterystes, gali 
tik tada apsivesti su mergina, 
jeigu duosis josios giminėms ji 
sumusztį kiek jiem patinka, 
ant ko noringai jaunikis sutin
ka, bet jeigu pas mus butu to
kia papratimas, tai senberniu 
pasidaugintu ant milijonu.
* Dienoje vinezevones, jauna- 
vedis pastato savo milema 
prie medžio, paima tam tinka
ma akmeni ir iszmusza 
virszutinius dantis, o norints 
kraujas teka mergaitei isz bur
nos, bet džiaugėsi, jog pasiliks 
vedusia motore, Pp tam jauna-

nuo to visko galima apsisaugo
mi važi uotu

jai du

i

vedis nuveda savo milema ant 
‘ * Kalno Lųiksmybiu, ’ ’ kur 
jprie giminiu abieju szaliu nuo
taka suėipažini*vedusiu gy- 

,5 Ir iMi prie visu susi-

Kalno Linksmybių,

į^|Mi prie vivertimu
> .■ ar"' «■

rinkusiu Žirtoniu!

* Miesto Najorko randasi
I j« - - *

lauskij Steponą Borkerta ir ki
tus, ir jiibs jtiu virttoje Bikavė
nų kaime eme’musžti kumszti- 
inis, botkoežiais, o parvarė in 
Naumiesti' irtilicijos rasztincje

______________________________________________

joinls, daužė nuogu kardu, lie 
.1 uorėje

UŽ’rhrtrtfcti' xmiliftiljiinta. Isz ten
L < i-1'1. u. r'* . _ . t ii.X k • 'u... 1

žmo-
NartlfiiOsczio arcszto

pradėjo prie, žmonių 
akiu nuo jo szalintis, nors apie 
savo mirti vistik sako ji žino
jusi ir slaptai su juo sueidavu
si) pradėjo girtuokliauti ir vi
saip eikvoti savo tyrta saky
damas, kad jam užteks. Dau
gelis isz senesniųjų tarpo kei
kia velioni, kam jis taip pada
ręs, bet mano nuomone visgi 
jis keikti negalima, nes reikia 
priminti seno galvocziaus isz- 
sitarima: “Nėr didesnio skaus
mo už meilėj kilusi — nėr di
desnes 
subrendusia. ” 
paliko užraszus kuriuose nuro
do mirties priežastį ir praszo 
sykiu su ja palaidoti savoj 
žemoj szale kelio ir ant abieju 
gaivu pastatyti kryžių; taipgi 

raszte atsipraszo visu 
draugiu ir praszo 

milicija nesikabinti prie kitu 
draugu.

Szios nelaimingos meiles au
kos tebunii* perspėjimu moti
noms ir levams, kurie briauja- 
si in 
lui.
Milicininkai szaudo ir kankina 
žmonis kurie apleidže namus 
laukus slėpdamiesi po girres.

“Sziu metu 
sekmadieni

f

meiles už skausmuos
Mirdamas jis

tame 
draugu ir

vaiku sąžines ir ju tiks-

Naumiestio. —
Gegužes 6 diena, ^.numuivm, 
apie 10—11 valanda, pro Žvin
gių parapijos, Tauragės apskr. 
koplyczia, kur buvo susirinkęs 
pamaldoms didelis būrys žmo
nių, grižo dviraeziu isz Klaipė
dos Kraszto Antanas Arnuszis 
Pajuriszkiu kaimo gyventojas, 
kuris del nesveikatos buvo sa
vo laiku paleistas isz kariume- 
nes. Prie dviraezio prisiriszes 
jis vožėsi papinosu irbovelnos 
pakeli. Pamatęs szita. vaikina 

važiuojant, milici- 
jantas Petras Grikszas, be jo
kio

dviraeziu

perspėjimo, visos minios 
akyvaizdoje, paleido isz brau
ningo szuvi in Arnuszi isz už
pakalio, ir pataikęs in nugara 
perszove ji. Daugelis žmonių, 
iszvyde perszauta vaikina, be- 

pasipiktino milicijauto
darbu ir apie tai pareiszkc ton 

Naumiesczio Nuo- 
Mi 1 i e i j os V i rszii i i n ku i

galo

mrt^^tknnisztiniik, spardo ko-

p darni prisipaži nti, kad

niilidjęfnttti htiVcde tuos žrno- 
hei4 • Iii' Nhtfrfilėsezio a rcszto 
namus po viena guldo ant na
ru ir pnszlapin<r1<cthHinkai su 
pintas vadžias pasikaitydami 
plaice juos, virszuthiius rnbus 

ii ” i. ' r.

Pasiskendimai.
Kaunas. — Aleksoto pusėj 

besimaudant Nemune nusken- 
d o Czesl oVąs $il i n s k i s, 12 m e t u 
amž., gyv. N-VilniauA g. N r. 
3. Skenduolis isz vandens bu
vo i szta.uk ta s.

— Apie 10’vai. ryto t ies Til- 
manso Sale Neimi ne atrastas 
skenduolis vvriszkosios Ivties.* •

— Szancziuose, ties Vižan- 
sko JjCntpiuve, Nemune besi
mam la n t per <nea tsa rgu ma nus
kendo Adolfas Macziulis, gyv. 
Kaune,
Skenduolis nesurastas.

— \riliampoles 
prie 10 batarejos, rave besi
maudant nuskendo Petras An
drijauskas.
tas.

— Keli
Slabada, 
nuskendo.
gelbėti. Visi, kaip kalba, buvo 
gerai inkausze. Skenduolis ne-

Vanduo stovintis. 
Skenduolis yra jaunas vyru
kas, n o pa ži n sta ma s.

Ukmergės g. N r. 88.

d y toj a

Slabadoj,

Lavonas nesuras-

Taurage ir ten prie 
rasztines 
buvo nmszami

reisuiorp

I Del Musu Gaspadineliu S
ję >#< ■' v;- į

/

vvrai maudosi ties 
Norelyje, vienas ju 

Kiti nesuskubo jo

surastas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Elizabeth, N. J. — Policija 
surasti Petra 

metu amžiaus,

ta Szilales

nuvilkę taip, kad kito inarszki 
niai kruvini paliko, o kiti ne- 
aglejo nei sėdėti nei stovėti, o 
gavo ant keliu ir alkuniu atsL 
rėmo kniupszti gulėti. Kuomet 
sumusztuju moters atvedu gy- 

ligoniams apžiūrėti,
Nuovados Virszininkas nepri
leido prie ju. Jsz Naumiesczio 
suimtieji buvo nugabenti in 

milicijos
jie dar milicijantu 

tomis paezio- 
mis vadžiomis, kumsztimis ir 
spardomi kojomis. Pagalios su
imtieji buvo atgabenti in Szila
les kalėjimą, isz kur
Tardytojo buvo iki teismo pa
leisti. Bet negana to Birželio 2 
d. buvo milicijos suimta del tos 
paezios priežasties AFakariene
50 m. su puses .metu kūdikiu ir buvo praszyfa 
taipgi aplinkiniais kelias per Žemaituka 1 
Naumiesti in Taurage pristaty- 

Nuovados T. Tar
dytojui be jokio isz pastarojo 
puses reikalavimo. Ta paežiu 
Birželio 2 d. Szilales Nuovados 
T. Tardytojas telegrafavo Tau 
rages apskrities Milicijos Va
dui ir Naumiesczio Nuovados 
Milicijos Virszininkui, kad 
daugiau 
invykio be jo parėdymo nea- 
resztuotu, vienok Birželio 5 d. 
Vainuto milisijantas su kokiu 
tai szauliu važinėjo po Žvingių 
apielinke,

Virszininkui, 
žmonių del Žvingių » 1

si,
J T

“laisva
Ir caro budeliai taip 

juos kotavoju savoji
J >

Liop. 18 diena

reikszdamas dau
giniu žmonių aresztuoti! Gyven
tojai tokiais milicijos veiks
mais tevorizuoti, nestovi namie 
sėjamus laukus palike, slApsto- 

“liijodami, kad milicija ir
juos suėmusi nemusztu.

Tai ve, kaip iszrodo 
Lietuva, 
dabai*
szventa valdžia!

Nelaime su areoplanais.
Kaunas, 

nukrito keturi orlaiviai. 6 la
kūnai sunkiai sužeisti. Yra vil
ties, kad pasveiks. Nesenai žu
vus lakūnai Stelmokui, dabar
tine nelaime labai sujudino vi
sa Kauna.

Taip neprivalo daryti.
Eržvilkis (Tauragės apskr.) 

1922 m. Birželio men. 20 d. bu
vo musu bnžnyczioj musu vai
ku ]firmoj komunija. Pas kle
boną V. Pocevicziu tarnaujan
tis piemuo A. K., eidamas isz- 
pažinties nuėjo paszyti atlei
dimo klebono brolio Leono Po- 

p r i s i pa ž i ūda i na s,

buvusiam 
vados
Eismontui ir tam paežiam mili- 
cijantui Grikszui, ir gali būti, 

kilus triukszmui vienas 
kitas milicijanta Griksza pastų 
me, kuris bet^i.prisipažino kai 
tap esąs ir prasze dovanoti. 
Ant rytojaus atvyko Žvingių 
apielinken daugiau milicijantu 
;szreikalavo, be mokesnio isz 
gyventoju kiausziniu, sviesto, 
avižų ir suėmė vietinius gyven
tojus: Broniu Vaicziuli, Juozą 
Laurynavicziu, Juozą įMileri, t

kad
• •

(žinoma turi pildyti),

cevicziaus, 
kad 'pavogęs isz jo aukso žeida 
priesz Velykas ir pardavės ko
kiai nežinomai moteriszkei už 
3 litus, ir prasze atleidimo ža
dėdamas dauginus nobevogtį 
ir isz savo algos atlyginti. Bet 
P. L. vieton atleidimo, parei
kalavo milicijos, kad aresztuo- 
tu pu ne ta vaika. Milicija ta isz 
pildė
atvarė daboklen, kur iszbuvo 
per naktį ligi autos dienos 12 
valandos. Kadangi milicija pa-, 
klausė klebono V. Ikicevicziaus 
ar jis ims savo piemenį laidon? 
sakydamas, kad kalėjimo isz jo 
pasidarys žniogžudys, atsake 
neimsiąs, ir patarė vesti Skaud 
vilen, o isz ten in Sžiauliu ka
lėjimą pasitaisyti. Laime dar, 
kad susipratusi motina paėmė 
laktyp. Klebonas ruoszdamas 
vaikus prie pirmos komunijos 
mokina juos priesaku. Gaila,
kad tie jo priesakai 4įk lupose,

vartoti kai'fizfi del dizinfektuo-
Verdantis vau-• vartotas ir garas

jamu tikslu, 
duo namie 
del vieszo dizinfektuojimo.

Turimo atsiminti, jog dizin- 
foktuojant daigius ar
ga verdaneziu vandeniu

(spices) denis

Raugyti agurkai puodynėse.
Pirmiausia gauk ketviriu ga

lonu puodyne, lygiais szonais 
ir be uždengalo. Nevartok puo
dyne su siauru kaklu.

Ant puodynes dugno indek 
eile krapu ir pus-nncijos kvo- 
pianezin szaknoliu
ir indek ant tu vieno didumo 
agurku iki dvieju arba trijų 
oblių nuo virszaus. Ant to už
dek kita eile krapu ir pus-un- 
eijos kvepiancziii szaknoliu. 
Ir jeigu galima gauti, ant tu 
dek viena eile, vynuogių lapu. 
Ant dugno ir galima dėti la
pus. Daryk sūrymą isz vieno 
svaro druskos, •'!j kvortos acto 
ir 10 kvortų vandens. I ždeng- 

Į t i reikia su lenta arba torielka 
ant kurios akmeni uždėtas. Jei 
gu agurkai indeli puodynėj tin 
karnoj sžilmnos

•>
isz 43 Genova St., kurio jau vi
sa savaite kaip niekas nežino 
kur yra. Jis szviesiu plauku ir 
melsvu akiu.

— ♦Jonas Lunskus, 59 metu 
amžiaus, isz 220 Pont St. atsi
tūpė kalėjimai! už tai kad ne- 

$500 belos, kuri liudytu, 
savo paezios 
savaite duoti

po $8. Lunskiene teismui inro- 
de, kad per du menesiu ji nuo 
jo gavusi tik $1. Viena syki ji-s 
buvo
sius ir nesirodė. 

• • I

— Juozas (’aiezauskas, kar 
penteris susižeidi* ana diena be
dirbdamas ant 
gelžkelio naujai

gą vo 
jog jis sutinka 
maitinimui kas

pabėgės inene-

Pennsylvania t 
statomo tilto 

ties South St. Jis kirviu insi- 
Gvvena J ursi* v * •k i rt o 

Uitv.
koja.

Grant Town, W. Va. — 10 <1. 
Kugpiuczio 10 vai. vakare mi
rt* czion daugeliam pažinsiama, 
gerbiama ir numylėta motoro 
M agi la Iena Pranokia v ieziene,Magdalena 
prisiega Juozapo Pranukevi- 
cziaus. \’elione paėjo isz Vil-

Redybos, Alytaus aps- 
Norgeliszkiu kaimo, 

33 metu amžiaus^ Velione sirgo 
apie b sanvaites, 
(’ook 
\V. Va.

niaus 
kriezio 9

6 sanvaites
Ligonbnt ije, 

kur ir 
sziuom pasauliu pa likdama di
džiausiam nuliūdima savo vv- 
ra Juozapa ir 5 mažus kūdikė
lius. Velione buvo gera Lietu
ve, gera pati vyrui ir gera mo
tina kūdikiams. Palaidota ka- 
talikiszkai su miszioms ant 
Szv. Kryžiaus kapiniu .14 d. 
Rugpiuczio. Laidotuvėse daly
vavo visi Lietuvei czionyksz- 
cziai ir isz aplinkines, su di
džiausiu nelindimu atiduoda
mi draugei Magdalenai pasku
tini patarnavimu. Lai drauge 
lengvai ilsisi sžioj žemelej.

gulėdama 
Fairmont, 

persiskyrė su

Chicago. — Alex J.
isz Indiana Harbor kiek laiko 
atgal nelaimėj su automobiliu 
neteko akies. Apdrandos kom
panija jam užmokėjo $5,000 at
lyginimo. Už tuos pinigus jis 
nusipirko dar geresni ir tvir
tesni automobiliu. Užvakar in 

’ta naujaji automobiliu inva- 
žiavo kitas automobilius ir pa
ti Vitkų taip sunkiai sužeidė, 
kad abejojama apie jo pasvei
kimu.

Vitkus

II ■ IU>I> ...........

Jeigu visi Amerikonisz- 
ki gyventoja i kuriu yni 109 mi
lijonai turėtu gyventi vienam 
name, tai tokia namas turėtu 
būti 750 laipsniu augszczio už-

*

į i

■

h

medžia-
van-J

turi virti nors penkias 
miliutas priesz indedant daig
ia in karszta vandeni.
Persergėjimas nevartoti galva

nizuoto geležies indus.
Neliesk maistui ar gerumui 

pastovėti fiors ant trumpo lai
ko in gj 
da, ir

Keikia
Agur-

kuomet atlieka
toniacziu, jas

Agrikultūros 
sekan- 

rangytu to-

laipsnije var
totu in deszimts dienu apmigti. I 

su szaukszt u nuimi i j 
putas kuomet pasirodo, 
kus galima po tam indeli in
bonkas ir gerai užlipdyti, arba 
suszildyto parafino ant neuž
dengtos puodynes virszaus.
Žaliu tomaeziu prieskoniai.

Rudenyje, 
daugelis žaliu
galima vartoti su kopūstais, ci
buliais ir žaliais pipirais pada
rant gardžius prieskonius.

Su v. Valstijų
Departamentas baudi* 
ežia receptą, del 
macaiti:

Reikia kukajioti 
viena galoua tomaeziu, 
viena galima kopūstu, 

1 j galono cibiiliu, 
24 didgl es žalias tomates, 
12 didelius raudonus pipirus 
Viskiaiudeti in piioibi ir iki 

virszaus daržovių pripilti van
denio, induti puskvortu drus
kos ir palikti iki rytojaus. Ry
tu viską iszpilti in maiszeli ir 
duot
tam ant daržovių induti pus- 
kvbrte baltu garstyczios seklu 
(white'mustard seed). Kitame 
puode reikia virinti 1 galoua 
auto ir lHj svaru tamsaus cuk
raus. Verdanti užpilk ant su
kapotu daržovių. \ iska uždėti

skystimui nubėgti. Po

ant |X*cziaus ir virti 15 minu- 
cziu. Atimti nuo pecziaus indu
ti in bonkas ir užsukti. •

szimtai tukstaneziu žuvo

Nupirk gera sveikata.
Kuomet kare paėmė tukstan 

ežius gyvaszcziu ant kares lau
ku,
namie nuo nukreipiamu ligų. 
Kare užsibaigus.
demokratijos kova, bet dar ta
riame laimuti kova priesz szi
ta tvirta ir baisu žmonijos prie- 
sza — liga.

Nėr slaptumo apie ligų nu
kreipimą. Szvarus namai, ge
ras maistas,
szvarus dantys, szvarus pienas 
tyrus vanduo, tyras oras, sa- 
nitariszkos reikiavietos, kovos 
priesz

Laimėjome

szvarios rankos,

vaistais

uodus ir muses — ju 
kaina maža, bet stebuklingai 
veikia ir nukreipia, ligas.

Dizinfektuojami vaistai.
Dijsinfektuojamas

isznaikina perus ar organizus 
su kurias susiduria.

“Antiseptic”, arba, veikian
tis vaistas priesz puvimą, su
stabdo peru iszsipletojima bet 
juos neužmusza.
“Deodorant”

ru kVipia bet neisznaikina ba
kterijas.

Yra

isznaikina biau

keli d i z i n fe k tuo ja mi 
vaistai, kaip tai kabeline rug- 

(carbolic acid), ėdantisztis
medžiaga (corrosive snblicatc) 
bet gal geriausias yra karsztis. 
Yra saugiausias ir visuomet ga 
limo turėti ji. Garas ir verdan-

i

alvaniziioto geležies in- 
ne vartok toki i įminki 

darant prezervus ar uogu ki- 
gira, 

ar vaisiu gerymus, yra perser
gėjimas isz Su v. Valstijų Žem
dirbystes Departamento Uhe- 
mijos Biuro. Paprastai indas 
pavilktas cinku ir kartais tru
putis cinko gali sutirpti ir ne
tik nuduoda nepriimnn skoni 
bet gali būti priežastis baisios 
ir netiketos ligos.

Neseniai dvvlika 
Guam 
bunka 
ant svk

sieliu, ir jame nelaikyk

gerymo ir
vėmimas

vyru prie 
Navai stoties gere po 
kokio ten 
juos baisus

užpuolė, ('hemiszkas isztyrino- 
jamas parode, jo 
dosi c 
rodo, jog gėrimas 
hiaiirinstas.

Federaliai 
i szt yri nejimu s 
pienu, vandeniu, ir t. t. Laike 
juos 
geležies, induose. Beveik visuo
se atsitikimuose gi*rvmai cin
ko subiaurinti. Todėl sveika
tos virszininkui iszleido per
se rge ji i na priesz vartojimu to
kiu indu del maisto ir gėrimo. 
“Nuc ranku in burna” gyvas

tis.
Ligų porai nuo 

burna” 
priprastu neprileisti nenuplau- 

rankas in butna, prasza-

g bonkose ra
tuko. isztyrinejamai pa

rinku >11-

chemikai vedu 
su lemonadu,

per nokti galvanizuoto

“rankos in
gyvena. Jeigu žmones

tas 
lintu daug visokiu ligų.

Mes kasdien cziupinejame 
užkrėstus daigius, ir visados 
dedame rankas prie burnos. 
Lengva suprasti, jeigu ligų pe
rai randasi ant to daigto kuri 
cziupinejame, mes lengvai pri
vedame kuna prie pavojaus.

Daugelis žmonių skaitydami 
popierinius paszlapina pirsz- 
tus su scilėm kuomet verezia 
knygos puslapius, ir panaszius 
darinis. Tokiu budu jeigu žmo
gus serga kokia užkrecziama 
liga jis lengvai kitiems per
duoda. Visi isz mus turėtume 
kasdien.

Nuplauti rankas tuoj - - -
Priesz Vidgant.
Priesz cziupinejant, pagami

nant ar duodant maisto.
Po aplankyma ligoniu.
Po cziupinejimu neszvaraus 

daigto ir
Kuomet rankos nors mažiau

sia neszvarios.
—Foreign language Infor. Service.

C<J N AR D
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika?
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasportu visu kitu metu "Quotes”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
groieziausias pasaulyje. Pasažterei 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo 
pasažieriams per ju pacztu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
Iszlaidas dėt to kad privoda pasa- 
iierius prie pat laivo, szitas patar
navimas yra dykai. Del tolesniu 
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agon ta arba:
CUNARD LINE,

WRr<mdway.
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Iszdavingas Plaktukas.
* t f Į > w

Isz Atsitikimu Slaptingos Policijos.

d ra pa nose, pa s i j i u o s ze s 
pluszezium, su perskelta kak- 
ta, isz kurios pamaži varvėjo 
kraujas; pora žiugsniu nuo jo 
paskutines tumios brangus ui 
limleris ir revolveris su viena 
iszszauta kulka — toks buvo 
paveikslas, kuri
būrelis žibintuvo poliuisto No. 
192 ir kuri mate būrelis snbe-

• sznvio 
pasisėti-

mirusioji > reikalauja, kad su
rast i. priežasti, privertusią ma
no snnu prie tokio baisaus
žingsnio.

kad jenarolas 
prie 

paslapt ies.
apsz\ iete ži- inuiszdn sta

bu V

Man rodėsi, 
veda kalba 
kokios

at (dengimo 
kurios

at idengt i.
asz pasiskubinau
prie at v i rūmo.

— - Jei szis

.1' s 
Dell o 

ji isz! raukt i

yra persitikrinus 
Ballentaino liudijimą 

namo;
1

■V; JA*

'•‘.4

1

gilsiu ant revolverio 
naktiniu valkatų ir | 
imsiu darbininku.

Laikas— antra 
ryte; vieta atsitikimo 

vidurmiesczi<i

ant

v;d;m» In 
toli 

inamm vniurmiesuzio gaivu, 
ant kranto upes d'emzos ( Lon 
done.)

Poliuisto
suszvilpe nakties tamsoje. Su
bėgo ir daugiau poliuistu ir la
vonu jauno žmogaus nuneszv in 
artimiausia ligonbnti. 'Ten pa- 

velionis 
suims

tarnavusio Indijos 
kuris turejo savo 
dens kampe ir 
turtingu žmogumi, 
tarai pripazin 
saužudyste.

'Prims dienoms praėjus atsi
lankė pas mane jenarolas Mel
vill, nusižudžinsio lovas ir da- 

kad vra rei

szvilpukas/ aszt riai

žino, kad 
Melvill,

\ ra Lesi i 
jenaroio, atsi- 

a rmi joje, 
namus Lau-

skaites gana 
Sūdo dak- 

greita mirt i —(I

ve man suprast i, 
kalinga mano pagelba.

Jenarolas, žmogus ; 
metu, su 
plaukais, 
žilti, inejo 
tvirtu žingsniu, 
ant jo tvirtumo ir kareiviszko 
užsilaikymo, kuris ji priverto 
stovėti tiesiog, Iv 

mąstą, ant 
veido nesunku huvo patumyti 
ženklus gilaus nuliūdimo 
netikėtos sūnaus mirties.

— Asz manau, pono inspek
toriau, kad jums yra žinomos 
visos smulkmenos mano liūdno 
atsitikimo, kuris mane

apie ()(l

trumpai nukirptais 
pradejlk n rie 

m
jan pradėjo 

mano kambarį
Bet nežiūrint

.les
butu prari

jo apmirusia
g

dūlei

pri ver- 
czia pas tarnista atsilankyti.'— 

man jena
rolas. — Randasi vienok viso
kį pasza linini 
nedaleidžia giminėms

pradėjo persistates

dalykai, 
ir drau

gams daleisti, kad mano var 
pats nusižu- 
iszrad<

kurie

(f

szas vaikas butu 
dės, kaip teismas 
pobudije ir 
kiliose mus Leslio 
mažiausios priežasties užbaig 
t i savo gy vast i.

— Ar nenorite tik jus, jena- 
role, duoti man 
justi sūnūs 
nors

>, nes 
gvvemmo šaut i 

nebuvo ne
t r.

r-'.

vra 
prasižengei i< tariau

nieko pa

liudnas atsit iki 
mas turi ka nors bendro ir pa
slaptingo, tai laminta paleng
vinsi surasti siūlą, jei drąsiai 
papasakosi viską, kas tik žino
ma isz sūnaus gyvenimo: apie 
jo draugus ir pažinstamus; ne
paslėpkite ir ta, su kokiais 
jausmais patikote ta liūdna at
sitikima. Jenarollas Melvill su 
pasididžiavimu pažiurėjo tie
siog man iii akis.

Asz nemanau, pone in
spektoriau, slopti mm tamistos 
tokius parodymus, kurie galė
tu pagelbėti atidengimui tos 
nelaimes ir jau iii ežia eidamas 
buvau pasiryžęs Imti atviras. 
Bet tanlista suprasi mano pa
dėjimu, jei dasižinosi, kad su 
priežasezia mano ezion atvyki
mo yra snrisztas mano duk
ters likimas ir jos jungtuves su 
jos dabartiniu 
praskilo, kad nelabai 

paszalitiems 
zi tokia me atsit i- 

namiuius reikalus 1 
kiose k ui eiiancziose aplinkybė
se. Bet kad 
pavelykite ] 
trumpuose žodžiuose pati svar
bumą: mano sunns Leslis, ku
riam pora niuiiesiu 
metai, buvo ne g

kad policija
apie
apie laika jo ugryžimo 
pranesza man, kad tanu* laike
kada ant 'Pemzos kranto atsi
liepė sznvio balsas, 
jau valanda (taip i 
kambaryje.
man papasakoti apie pati svar
biausia mano pasakymu: Mano 
duktė Edita nuo laiko to bai
saus atsitikimo 
žadėjo Ballentaino, 
ma, kad jis t uri koki 
žinoma susiriszima

Nepaisydama mano ir 
perkalbini'jimii, 

\ ii*na :

, Vilfredas 
sėdėjo savo 

Dabar pavelykite

serga ir 4szsi- 
t virt inda-

nors ne
su Leslio

t' 
'<w

'4-
■v

i ::£y-x

Pel
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Z a
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ta,

nemanau,

at idengt i
s

b
4 4

1

žmonis vadino

vaikinu.
vra ma-

Ant atminties žuvusiu geležin- 
keliecziu laike karęs.

art

į

*»
e ■
D

nurėžia, 
mot inos 
t virt ina

<

vis
.1' 

slaptas
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toliu 
ypatonis, net 
k imu. < )-

I pabaigti su tuo, 
pasakyti t a mist a i

sukako 22 
geresnis ir ne 

blogesnis už di- 
jaunuo- 
Tureda- 
laiko ir 

nudot ies 
Baszali- 

ypatos, bi* abejones, Taiko 
ji už vėjavaiki, bet m* asz: asz 
pažinojau jo gera 
vau persitikrinęs, 
tais jis pasitaisys. Ir isztikru- 
jn paskutiniuose laikuose asz 
pradėjau pateminti ant dauge
lio dalyku, kad jau jam nusi
bodo tuszti žaidimai ir kad pa
sidarė daugiau prisiriszusiu 
prie namu, laikydamasis sesers 
ir motinos draugijos.
turėjo dranga Vilfreda Ballen- 
taina,
Demliszo, jauna 

vardu ir 
pažint is

ne
gėrusius ir ne
• luomene da bart iues 
menus musu luomos. 
mas 
t tirto,

luomene

iki valei liuoso 
galėjo pilnai 

sost a py les gyvenimu. 
1H‘S

būda ir bu- 
kad su me-

I a*slis

balsas vis jai kuždąs, kad jos 
brolis neimi u
ta artima pažintis

mires, jeigu ne 
su Ballun- 

kuris buvo užkariavęs ji 
daly ka

y

Apie ta pas mus 
pasi kalbe- 

jaunii žmogumi, ir

tainu
visa.
buvo pora karsztu
jimu su
kiekviena karta mes- persi)ik-
rindavonie, kad jisai tame yra

Vilfredas,visiszkai nekaltas.
kaip mums rodosi, nieko bend
ro net uri su tuo atsitikimu. 
Ant jo labai atsiliepi* nustoji- 
mas draugo ir da atsimetimas

- mano dukters 
labai užgavo

sužiedot ines
toks pasielgimas
jo jausmus. Susitelkus tiek at
sitikimu, asz pasiryžau kokiu 
nors budu susekti priežasti to* 
kios Leslio tragiszkos mirties. 
Jeigu jisai pats

dasižinot i,
davede prie to
nio; jeigu jis griuvo kaipo pra
sižengimo auka, tai jo brangi 
mums atmintis pri\’eruzia mus 
surasti prasikaltėli
tam ir dvasiszkas ramumas ir 
laimi* mano dukters priguli 
nuo iszriszimo prie.žast ies Les
lio mirt ies.

Jenarolas pabaigi
man in akis pažiūroj* 
sisl(‘bedamas, kad asz nesisku- 

at sa k vma, 
jo abejo-

Nožiurint ant to, kad jam 
pasakojant mano žingeidumas

mes turime
. nusižudė, tai 

kas ji 
baisaus žings-

pri eg

•irt iesiog
>, tarsi nu-

binu duoti 
kuris galėt u iszriszt i 
nes.

pilna

mano 
toaugo prie to pilno paslapties 

atsitikimo, man ne syki neatė
jo in galva
teisingumą daktaru protokolo. 
Vienas dalykas man buvo aisz- 
kus: kad jeigu jaunas \ aikinas 
ne pats save nužudė, tai jo pu
slapi inga mirt is
delis ir labai supainiotas daly
kas, kuriame man neteip bus 
lengva surasti galus.

nieko neturi 
asz — tai 
norecziau

persi! ikrint i apie*

vra labai di-

PO SZIA VARGINGA PAST OGIA GIMĖ DABARTINIS
PREZIDENTAS.

Szlai bakužele po kurios pastogių gimė dabartinis mn 
prezidentas ('oo Ii ilge, 
kurioje prezidentas užgimė 4 Julajaus, 1K7
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Lietuviai iszmintingi 
Ne buna apszvietai priesz- 

ingi, 
Jau tieji laikai praėjo, 

Kada net ir zokristijonai 
pievoti galėjo.

Szluptarneis”
Ir da kitus teip vadino.

Sziadien tieji szventi misi- 
jonieriai dingo, 

Kaip palukai in uolas inlindo 
Kas gero, tai draudžema,

Apie tai bus gana.
* • #

Terp musu lietuviu,
Vra ir pusžydžiu,

Isz Mičigano dažinojan, 
log bus ki i ksz.t y uos, tai užėjau 

T(*is\ b<* szirdel

r 11

la

l’asai mmu’lis randasi
2 mete.

tu
su

Plymout Ii, V t.,

suprasti, kad 
auka kokio

asz. — Protokolai, kaip dakta
ru teip ir policijos, 
naszaus neprimena.

— Žinau — patvirtino jena
rolas: — pol luistas girdėjus 
szuvi, prisiegauja, kad nuo sa
vo vietos neatbūtinai butu ma
tes kiekviena begauti nuo tos 
vietos; gydytojai teipgi isz 
vien tvirtina, kad žaizda pada- 

Bet kaip
ne sesuo, ne

Da ir tur
savo nuo

ryta jo paties ranka, 
t y ežia, nė motina, 
asz pats negalime užsiganedin 
ti tokiu atsakvmu.
(1 y to jas i leisz re i sz k e
mones, palaikydamas viską už 
netikėta nelaiminga
ma..

Asz pa k ra ežia u galva.
— Žmones, kurie nusiszauja 

bežaizdami su užtaisvtu revol
veriu, neina ant rPemzos kranto 
nakezia — tariau asz. — Mes 
turime reikalu ar su žmogžu
dyste, ar su saužudyste; vienok 
už paskutine 
mai.

— Jei teip, tai mes turime be 
jokiu jeszkojimu teisybes nesz- 
tj savo nelaime — tarė 
norėdamas pasirodė t 
dintu. — Da prie to viso mes
randame už reikalinga dalyku 
iszgirsti nuomone ypatos, ži- 

reikalu, kai[) 
tarnista, pone inspektoriau. Jei 
tarnista mums darodysi, kad 
Leslis pats dabaigė savo gyve- 
nima, asz be priesztaravimo ta
mistai patikėsiu. Bet dabarti- 
Tiinmtvlftiko noras ir ramumas

atsitiki-

visi davadžioji-

I < į .

Viskas, ka maeziau, 
neką It a is da i gi a is, 
ne netyrinėja u. I 
užsirasziau in knygute apit* di
deli* daugybe dežueziii, isz da
lies su papirosais, 
tuszcziu — visos isz 
tos paežius k rant lives.

Ar kuriais tamistos sūnūs 
neturėjo kokio reikalo, kuris ji 
butu privert 
toniszkoje gal veju r — pasi
klausiau asz, rodydamas ženk
lą ant dožui 

no

iszrode 
, tai tolinus 
I)el1 o asz tik1

isz dali (‘s 
vienos ir

es at silank vt i Kas- 
ga t vėjo!

r >.

karta neminėjo
vieta ! imsis!ebejo

I >esl is t a n k ia ilsia i

— Jis 
apie ta 
jena rolas. 
Imdavo \'i<lurmiest ije, tose \ ie
tose, kur visuomet 
sitikti savo luomos 
K iek a.>z žinau, jis niekad 
lankyda\ o užmiest ije.

I ta ug da ugia u y ra 
žaseziu lank\ ties 
jo gatvėje,” asz

S
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TARADAIKA
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o

es, kriksztynos. 
Vienu t<*vu keli vaikai ant 

vienos adyuos.
Du vaikai, penkių ir dvieju 

met u,
Ne bile kur teip atsitaikytu,

Tiek to, tai vis gerai, 
Kad ir biski per volai.

I'urbul levai yra gadynes 
naujos, 

<) no senoviszkos.
ai pinigu pirmiau neturėjo.

Tai už krikszta užmokėti 
nugalėjo, 

kitokį* priūži ne,

m

g*
rn
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galima pa 
žmones.

nesi

r'

dvi dainorkos
kok ios,

gy va lUHZ.Ies,
senmerges .*

SZ.1IO,

ai vo.

jaunesniji snnu lordo 
vaikina su 

dideliu t tirtu. 
Artima pažintis susimezgė 
tarp mano sūnaus ir 
metai 
tam Leslis 
visa musu szeimvna; mano 
dukteriai patiko nuolatinis at
silankymas ir meilinimasis 
Balluntainb, 
in art ima pažint i, 
apie sujungtuves. Tam mes ne 
nesipriyszinome.
turi gera var<|a, ir asz jame ne- 
patemijau jokiu
džiu. Jis užsilaiko, kaip tikras 
ponas, jo mandagumas ihano 
dukteriai buvo matvt ant kiek- 
vieno žingsnio, v ienų žodžiu 
asz drąsiai galėjau neklausyti 

apie praėjusi 
gyvenimą mano

geru
-------
jo dveji 

Netrukus poatgalios.
supažindino ji su 
szeimyna;

ir
ir kada abu suėjo 

tai susitarė

Balleutainas

blogu pobu-

dali laiko, 
nes (ame,

ir buvau per-

senis, 
nesuju-

novo panasziu

— Jei tarnista 
priesz tai, — tariau 
asz su džiaugsmu 
apžiūrėti kambarį lamintos sū
naus. Gal būti mums pasitai
kys in rankas koks nors daig
ias, kinis parodys mums tikra' 
kelia. Baskui asz laikau už 
peikaliiiga daigta atsilank vii

žmonių kalbu 
jaunu dienu 
busiunezio žento 
sitikrinos tame, kad Editos li
kimas pavestas in geras ran
kas. Mano suims ir Ballentai- 
nas praleizdavo kartu didesne 

Nėra jokios abejo- 
kad jiedu praleido

sykiu ir ta vakaru, kuris užsi
baigė atsitikimu, mums vi
siems teip liudnu. Balleutainas 
ne karta to 
isz jo parodymu 
kaip matyti, isz protokolo, jis 
ir Leslis atsilanl<e viename, 
kraszte miesto esaneziame te
atre, paskui vakarieniavo res- 
t aura no ir persiskyrė puse po 
dvyliktai .vidurnaktije 
(’haring-Kroskios stoties, isz I 
kur Balleutainas nuvažiavo in I 
Albania, kur jis gyvena, o ma
no snnu^ sodo iu truki važiuoti.

atsitikimu,

nemėgino užginti, 
tardytojui,

prie

pas poną Ballentaina. Sakyki
me, kad mum$ nėra ne mažiau- Į 
šio reikalo kaltinti ji tame rei
kale, bet vis gi man reikia su 
juo pasikalbėti. Kada tamistai 
butu malonu matyti mane savo 
namuose f

— Galime dabar eiti svkiu.
Už pusvalandžio mes buvo

me jenarolo namuose, ir, pra
leidus pora miliutu, asz stovė
jau gražiame kambaryje, pil
ni tinkanczihme jaunam vaiki
nui augsztos kilmes jr didelio 
tūrio.

Paveikslai žinomu loszikiu ir 
szokikiu puosze stala ir sienas. 
I'arp visokiu smulkmena man 
daugiausiai mėtėsi in akis vi
sokio dydžio papirosu dėžutės. 
Jenarolas pasakė, kad kamba
rys paliktas tame pauziame.pa
vidale,, kokiame jis buvo da 
prie sūnaus. Rastos ant jo dra
panos, gulėjo gražiai suvynio
tos prie lovos. -Greta ant nak
tinio stalelio — auksinis 
rodei is su 
su keturiais 
rais sterlingu popieriniuose ir 
sidabre sidabrinis pieszukas ir 
degute su papirosais; ant pas
tarosios, i^zemus vardu dirbtu
ves, buvo ženklas tabako dirb
tuves Kastoniszkoje gatvėje. ,

Asz atydžiai apžiureji* a kam
barį, pažiurėjau in stalczius, 
peržiurėjau ir ėmiau in raukas 

vįeua, tai^Uu maža d^igta

prie - 
Kęst on iszko- 

gatveje,” asz pamislijau. 
Leslis Melvill turbūt ten Imda
vo tankiai ir t urejo 
slept ios su tuo. Ta 
tarpu da 
r<»desi <la per 
t i savo manymus. Asz atsisvei 
kiliau su jenai'ohi ir nusisku
binau pas Ballentaina. Jenaro 
las pasisiūlo eiti sykiu, bet asz 
paduka vedamas 
razdamas, 
( 
ba su Balleiilainu kitokiam pa
vidalo.

Bevažiuodamas in Albani 
asz permainiau savo manymu. 
z\sz sumaseziau pirma rasti ta 
polieista, kuris pirmas po szu- 
viui atvyko in atsitikimo vieta. 
Jo parodymas, protokole užra 
szytas, buvo tikras ir teisiu 
Vienok datvrimas 
kad ludytoju parodymai priesz 
teismą dažnai visai permaino 
prasme, ne kaip privatiszkas 
pasikalbėjimas du vienu. Da 
man rodėsi reikalingu daigiu 
pasiklausti poliuisto, ka jis ma
no apie ta atsit ik ima.

I Nq. 192, 
atstovėjus savo eile 
sėti in savo butą. Buvo tai 
gyvenus ir patyrus pollieistas, 
užsitarnaujantis pasitikėjimą. 
Lengva buvo matyt teisingumą 
jo pasakojimo. Jis buvo apie 50 
žingsniu nuo to atsitikimo ir 
mate tik viena žmogų 
veikmes
.Jis mate, kaip žybtelejp 
szviesa, ir prie 
žiburio ant gatves Imtu paste

le uris po to 
nuo tos v lu

priežast i 
viska t no 

asz užtylėjau. Man 
anksti iszreiksz

atsakiau, 
man

ai - 
kad man vienam 

latig bus patogiau užvesti kal

m

gas. 
mokina,

ant laimes, tik-ka 
ėjo atsil- 

pa-

, bet jo 
negalėjo patemyt i. 

sznvio 
elektrikiszko

bojęs kiekviena, 
sznvio butu begos 
tos. Policistas mano, kad sau- 
žudys tyczia atidėliojo baisia 
valanda, kol nepasirodo netoli

i dėlto, 
lavonas hiojaus butu 

k i tos •—— kai I 
jog jis yra

------- --.p.

laik- 
reteželiu, masznele 

ar. penkiais sva-

žmogus isz vienoj puses 
o

paimtas,
niekas nemastvt u
keno nors kito užmusztas

Tolinus bus.

kad j<
ir isz

J

Vengrijoi szirnet surinks
60 milijonu buszeliu kvioeziu. 
Gal neiszmirs vengriecziai szi-
mot.

‘ * Alavelius pradėjo pir
miausia naudoti 1564 mete.

* Visokį vabalai ir kiti 
gaivalai Naujoj Zelandijoj pa
daro kas metas bledes žmoni m

ALi - - - - 1 - * ■

Ala vėlius

Visokį

Atsirado
N e ž 111 e 

Badai
< > gal

SI aug jei>
M a 11 i n • g 

gi r<lejan kad peikei dai 
lioje, 
loję.

ausis, 
suvis,

I ’er Žolines jau ka iždare, 
Ir kokiu fnniii pridarė, 
Tai Sodomije darėsi. 

Visko pridarė.
viena grineze suėjo,

I r sau geras dienas t nrejo, 
I‘er dvi dienas uliavojo, 

Ka tik isz galvos neiszejo. 
Klyksmas ir eipymas, 

Buvo ir girtavimas, 
l’askui nakti ymtis pradėjo, 

Namo gaspadine ant pe- 
eziaus padėjo.

Ka loji vargsze nudisge — 
neži nau 

> girdėjau, 
galas,

Tik

Kaip keturkojes 
Klausant vysta

Pijamus žodžius

Iii

5

i

ir ant misziii

Rodos dali kum
Tegul jeis

Gal tai t i k melas / - - - - 
* # #

Kelios iii bažnyuzia pasige
ria atėjo,

Na ir pakampemi vemti pra
dėjo,

Ir ne dyvai, per nakti girksz 
nojo, 

nu vėžliojo.
Tai vis lietu\’iszkai,

O kad ir kiauliszkai,
Tas dėjosi ant vargonų, 

O tai darbas kriauuziu ponu 
Mat, silpnas galvas pakelt 

negalėjo, 
Tai vemti ožius lupi pradėjo.

* * *
Tiktai tamsunas ir kvailvs 
Apszviesta žmogų 

tarniu

J

szliup- 
vjidys.

4 4

t) gal buvo
'Tai vyruezei uežiiie. 

* # #
Noreikų jeszkoti kvailiu. 

Gal matyt ant. visu paszaliu,
IIlona 15 Augusto, 

I’apreniokas si rytu ujo, 
<) buvo girias ir ruvolveri 1 n- 

rejo, 
ant vieno vaikino, 
revolveri ir nu- 
szauti ketino, 

.\o ji \ luini 

Kat ras
O kada šlaitinei po savo ap-

Ir pa>z<>ko
Iszt ra ūku

tik
bot ir kitus, 

pasisuks.

globa paėmė 
Revolveri atėmė, 

In cypia pasodino, 
Bausmes 50 dol. apsudijo, 

Jeigu ne ta,
Tai szesziu menesiu džela, 

Tai rots butu ohidra!

KUR BUNA.

r p

Baieszkau brolio sūnaus Jo
ną Yesvieziu, jisai buvo Lietu-

• Kariumenejvos 
szt a bo 
Kuopos, 
adresu^

1 Divizijos
Alinas vaidžiu W. P.
Tegul atsiszaukia po 
Kaži s Yesaviczius, 

204 N. 2nd. St.
1 larrison

Bara
nausku, apie 20 metu kaip at
važiavo isz Lietuvos in 
nandoah, paskiau gyveno Lai- 
mont vėliaus 
Pittsburga, 
kur. 
Red.,

Paieszkau Stanislava

She-

nuvažiavo apie 
nežinau 

isz Vi luinus
zdabar 

Paeinant is
T rak u Apskr., Kieta- 

viszku Para. Tegul atsisząukia
ant szio adreso.

Adam Stankevicz
Box 85 Lvon Mountain, N. Y.

Motiejus Saveikis pirmiau dir
bo už staloriu Scranton. Paei
nantis isz Lietuvos, Staigisz- 
kiu. Jeigu kas apie ji žino mel
džiu pranoszt.

Simon Kuzas
Burdine, Pa.

Karalius Viktoras ir
Mussolini nesenei 

paszventinime naujo 
Rvme ant atminties

Italijos 
mini'teri- 
da I vbavo f 
stovy lo
žuvusiu darbininku — geležin- 
kelieeziu laike Kvietines kgres, 
kurie state naujus geležinke
lius ir prigialbinejo visame sa
vo tevvnei.

NENORĖJO KAD IN JI PER
KŪNAS TRENKTU.

kuriame munszaine 
o ir in ta žmogų kuris

Kunigas ant pamokslo drau
dė žmonis idant negertu mun
szaines, ba jeigu kas jaja gers, 
tai in ta žmogų kuris gers ir in 
ta narna 
varo,
jaja dirba, perkūnas trenks.

Karta kunigas turėdamas 
sveczin, 
nuga lema buvo 
gero gėrimėlio.
goninka in salimui idant gau
tu nors kvortelių geros mun
szaines.
forduka ir 
damas isz saliuno, padėjo kvor
ta munszaines po sedynia, at-

kjebonija pasakė 
kunigiu, jog sztopas jau cze, o 
kada jau kunigas liepe atnesz-* 
t i vargoninkas atsiliepei

— Atneszkie prabaszteli 
pats, nes asz bijau - - - -

— Ugi ko tu bijei!
— Kad perkūnas in mano 

netrenktu.
Iszejo

kunigas 
neteko arielkos o ir 

isz kur gauti 
Nusiuntė var-

Vargoninkas sėdo in 
nupiszkejo. Gryž-

važiavęs in

kunigas laukan at- 
neszt munszaine, o kada pare
gėjo kvorta užpakalijo forduko 
po sedynia pradėjo juoktis pil
vą susiemias ir paklausė var
gom nko del ko paslėpė bonka 
po sėd i n ia?

— Ne esi u kvailas jegamas- 
teli, ar norite kad mane per- 

trenktu ir užmusztu.

4 4 

k e, 
nesza

I Box 85

S

S
‘ S.

kūnas
Juk per pamokslą kalbėjote: 

jog tegul in ta perkūnas tren
ka t ra s gere ir ta j i katras 

munszaine isz saliuno.
Asz nenorėdamas, idant mano 
perkūnas užmusztu, paslėpiau 
po sodiniu. Veluk tegul tren
kia iii forduka ne kaip in ma
ne.

Kunigas 
vargoninka 
munszaines.

daugiau nesiuntė
idant parvežtu

TRUMPOS ŽINUTES.

Amerike 475 miestai iž- 
duoda 10 milijonu doleriu ant 
užu i kimo parku ir kitokiu pa- 

Į silinksminimu vietų del vaiku 
I ir suaugusiu.

i * Amerikon i szkos Seifti
britvos yra parduodamos An- 

• glijoi pigiau ne kaip czionais.
Amej’i ka yra

>14

Amerikon iszkos

Paveiksllas parodo koplyczelia ant kapiniu mieste Marion,
1— 1 2 1 —- . ~ 1 . • • « . - a • • a « aOhio kurioje kūnas mirusio president© Hardingo silsėsi kol

------------1/„MA ,

Amerika vra kalbomos 
• f

1624 kalbos .per visokes.tautas.
Detroite pradėjo statyti 

augszcziausia najna. 
hotelis ant 20 laipsniu augszp 
/../irt * į " , į

*
k

Yra tai
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ŽINIOS VIETINES.
stoties— Ant Read ingo 

likos parduota 2021 tikietai in 
laike Lietuviszkos 

Dienos. O kur aiitdmo'bllei pek- 
szti ir, bosai ? Da tiek žmonių 

parkuosiu kiek 
$ i

Leiksaid

• 51nematyta, 
važiavo ant 
pusko. y’

su-
Lietuviszko at-

— Helena Laginskiute isz 
Sheptono likos sužeista arti 
Parkpleiso kada automobilius 
insiverte in brusta. Kokis tai 
pasiutėlis trenkė su savo auto- 

užpakali pirmomobilium in 
automobiliaus instumdamas ji 
in sena brasta.

— Augustas Pinkus isz 
Saint (’lair ]>ribnves ant atpus- 
ko in Leiksaid su savo szcimv- 
uolia nemažai turėjo rupestios 
kada jojo du vaikai 3 ir 4 me
tu dingo terp dydelos mynios 
žmonių. Po keliu valandu pa- 

" licije surado dingusius isz ko 
tėvai nemažai nusidžiaugi*, bet 
vaikai turėjo už tai alk(*ntet. 
per - - - - sedynias.

Tomis dienomis atlankė 
p^ Povylas

tn

i’edakcijo ‘ * Saules
2ulis su paeziulia t >ua isz Nia- 

Lankesi pas 
gymines Gudymis Erakville.

lankėsi p. Andrius 
paeziule Marijona

gara Halls, N. Y.

1 J

ir prie tos progos

Teipgi 
Krugis su 
isz Elizabeth, X. J. Buvo atlan
ko aplinkineja gymines ir pa
žysta mus
radosi ant IJetuviszkos Dienos.

— Antanas 
miesto, likos i 
m,(>terystes su p. Helena Prun- 
sy isz Szenadorio. Kum Dum- 
czius suriszo jauna pora.

-— Emanuelus Saul isz By- 
artimoje Mahano-

I Pasukonis isz 
surisztas mazgu

vedusios dukteres

rensvilles
jaus likos uždarytas Pottsvil- 
Jes kalėjime už sužagejima sa
vo
kuri yra motina d\ ieju vaiku.

>— Jonas Kraszauckas 
Antanas Baske viržius, 1414 E. 
Market uliezios, likos sužeis
tais Primrose kasi k losią, 
nupuolimą tapo,
nuvežti in ligonbutia.

San le> 
Rutkaiickinte randasi 

vakaciju

ir

per
Abudu likos

l t

Eiladelfijoi ir

.'JI Aug. tai visi

A iiceivviezius

Zolije 
ant 
Bostone.

— Straiko posėdis vela pra 
aidėjo sziadien, o jeigu nesnsi 
taikins lyg
anglekasei bus iszszaliktais ant 
st raiko.

— Juozas
užpraszo szi rd ingai visti pažys
tamu ir giminiu a t si lanky t i ant 
gailės pamaldų kurios bus lai
komos Petnvczios rvta ant at- 

• e

jojo milemosmintii‘s mirusios 
paezios Paulinos.

—<- Asiilando ligonlmteje 
ydosi: A. Andrnseviczius ran

ka, .J. Malukas ranka, M. Ger- 
beris viduriu, 
koja, D. Maliiszanckas 
nes.

A. Bus(‘\-icziiis 
k rut i -

Aleksa Žulinskas 
burmist ro 
už suplakima 

prisiegeles.

ežia vosi 
b oteli jo

sve-
Eogartes

savo

TEMYKITE!

- Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaUs pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Uždrausta

Geriausios Ruszies
Valgykit Federal duona 
ir keiktus. Pakepti isz 
geriausiu ir eziseziausiu 
dalyku. Pabandykite o 
persitikrinsite.

clpt rrtJTnr nn»w*

kubas gyvenantis 
sau gy- 

” Jo- 
pedia nuėjo

Isz Shenandoah, Pa.
L

— Valdžo buvo uždarius 
Home bravorą už dirbimą gero 
alaus, už ka turėjo pastatyti 
(lydeiia kaueije lyg teismui.

— Kokis tai žmogelis Jo- 
Prakuda

Leninge, baudi* atimti 
vast i ” 
kubas 
isztraukt stikleli mmiszaines 
in saliuna ant S. Main uliezios 
kur jam likos atimta $53.50. 
Nebagelis teip tuom susirupi- 

žinojo, jog nuo savo 
*s gaus gerai in kaili, 

jog likos ap-

isz baimes bobos.
aplaikes
stikleli

no, nes 
prisiegeh s 
nes net i kės jam, 
vogtas. Ant galo palicije snso- 
milejo ir 
saldžei prisiegelei iszajszko ne
laiminga 
kubelio. .\r JoKiibas gavo m 
kaili ar ne to nedažinota.

Balsei likos
Juozas l rbonas, jo pati ir Juo
zas Ravaitis burdingierins pas 
Juozą l rbona 
(\mtre nliezios. t’rbonu kaimi
nes. Jurgis 
stribu su 
taisinet t įboniene, o kad ( r- 

szlubas negalėjo 
paezios, 

tik su krukiu gynė paezia ir 
save, bet l.azaras buvo insiutes 
nuinszaine 
ant Irbonn
Juozas iszgirdes klyksmą inbe- 
go in pagialba l’rbonams bet 
pats aplaike smarkius k irt i mus 
ir kad ne Imtu adbegia iii lai
ka palicije tai nežine kas butu 
atsitikia. Sužeistus nuvožė pas 
daktaru,

nuvedė namo, kur

atsitikima josios Jo- 
Ar Jokūbas

sužeistas

ant (»20 Hast

st r
Pažaras inbegias in 

pokeriu, pradėjo ap-

bonus buvo
prigulinezei apgint i

gynė pa ežia

ir szvaiste pokeriu 
tik pataikė.kur

o Lazara uždare in 
knleri ant atvesimo. ”

— Kazimieras Norkeviczius 
52 melu, senas gyventojas per 
35 metus mirt* Subatos vakara 
sirgdamas ilga laika. A'elionis 
paliko paezia, kelis suaugusius 
vaikus, \’t*lionis pi’igidejo prie 
I Jot uviszko beiio ir Moose 
drauguves. Paliko brolius mi
tina Lietuvoje 
Juozą Xaugat like, Conn., 
lieju Lietuvoje, 
nojui ir dvi sosores 
Laidotuves atsibus Seredos rv- 
ta 9:.'!(> vai. su pamaldomis Szv. 
J ai trio bažnyczioje.

me! u, senas

< * cziouais broli 
Mo- 

Szima Malin- 
I Jot uvoje.

benkarteliu 
nes ant kožno 

g) mimu 40 yra nelega- 
poreles. Praejta meta 

l'Jnropoįt* gymi* S00,000 tokiu 
vaiku.

Jeigu sziadien 
visokiu masziim ant 
nimo daibo, 
nni žmonių 
nuosunkiasius darbus.

gema 
szimto 
liszkos

I laugianse 
A ust rijoj,

gvme

nebutn 
palengvi- 

tai keturi bilijo- 
turetu diibti ka-

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

BuvuhIb daktaras karlumeneje. 
Gydo vlsoklan Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-lalkinis ofisas randas!
KAZUNO APTIEKOJE,

38 S. Jardin St. Shenandoah, Fa.

ROYAL MAIL
Greitai Tiesioginiu Kelius Tarp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO.

Ant naujausiu puikiu laivu“0”
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA
4N EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesa Treczia klesa

Hamburgt 
Piliau 
Memel 
Kaunas

$103.50
$106.50
$107.00
$105.15

ROYAL MAIL STEAM

$102.50
$105.50
$106.00
$106.00

PACKET COMPANY, 
2d Broadway, New York,

arba pas vietinius agentus.

GERA PROGA PLIKIAMS!
Arabiszka Mostis yra tikrai 

pasekminga ir kas prisiims ke
liolika s tempu ir savo adresa 
tai aplaikys taju arabiszku gy-

Raszykito ant
, 236

Box 9, Brooklyn,
n o i iv n n aL 11/^ •« zm «

du oi i u dykai.
adreso Dr. Jmbco 

Broadway, 
NT V T>

SZIO

‘ Homesteads” Alaskoje
Žmones, kurie apsigyventi dor” paduoda regi straw i irapsigyventi 

atsargiai apsi-Alaskaj(* turi 
pažinti su tos teritorijos aplin
kybėms. Reikia atsiminti, jog 
didžiausioje dalyje Alaskos vis 

senoviszkas padėji
mas. . Kadangi tiek daug klai- 

praneszimu paskleisti 
, norintieji apsi

gyveni i kuomet galima turėtu
perti krinti visus jiems žinomus 
faktus, irta geriausia padaryti 
reikia peržiureti invairius val
džios

randasi

dingu 
apie teritorija

raportus kurie lengvai 
prieinami dideliu miestu kny
gynuose, arba susineszti suarba susineszti 
A’idaus Departamentu.

Valdžia neužmoka keliones 
iszlaidas norineziu apsigyventi 
Alaskoje, nei isz anksto nepas
kolina tam tikslui pinigu. Ee- 
deraliai muito taksai, vifluji- 

užmokeszcziu takiai, ir 
imigracijos instatymai pana- 

Akiškoje kaip ir kitose 
Suv. Valstijų dalyse, Nėra imi
gracijos sulaikymu in Alaska 
isz kitu Suv. Valstijų daliu.

Galima gauti informacijų 
apib Alaskos teritorija ir paro
dymus kaip 
miu Alaskoje isz 
partamento.

Kaikuriosi* 
dalyse g< 
dvka nuo valdžios. Kiekvienas 
ateivis, kuris padaro intencijos 
apskelbimu arba iszsieme pir
mas popieras, gali praszyti tos 
žemes — aplikacija gali pri
tinsti in vietini žemes ofisą ar
ba in

, AVashinglone 
neturi tiesa 
kol neiszsiima pilnas 
kos popieras.

vailina
. O žeme vadinta 

stead ’

niu

szus

gaut i

gauti viesziu ž(‘-
Vidaus l)e-

Suv. Valstija
galima gauti žemes už-

paduoda registram i ir 
priėmėjui afidavita. ,kuri pa
tvirtino du liudininkai, ir ku
ris tinkamai pažyini jog jis ga
li prirodyti paskutinius priro
dymus 
apdirbinojimo, ir pagerinimo, 
bus praneszta Surveyor 'Gene
ral ir jis neveliaus kai sekanti 
iszmatavimo sezoną paduos in
strukcijas iszmatuoti žeme be 
jokiu iszlaidn ■“Homesteader” 
kuris vėlinus gales priduoti ga
lutinus prirodymus, kai)) ir t k* 
kurie gi
Tie iszmatavimai seka gonera- 
li sistema viesziu žemiu iszma
tavimo, iiz praszytojai žemes 
turės su tuom sutikti.

Kiton pusėn, “Hotnestea- 
dor”
tavima per reguliariszkai pas? 

survaeyor. Jią 
užmokėt, iszlaidas 

sulig seiio instatymo jeigu pa
sirenka toki kursą. Iszvažiavi- 
nias iki 
metu yya
viina ir sngryžjiMa reikia užjitį- 
koduoti. in District Land

'khres, Iszpann- 
Amerikos kiii(*s veteranai, Pbi- 
llipinu Salų, arba kares su Vo
kietija veteranai, kurie tarna
vo nemažiaus kai 90 dienu ka
res laiku ir garbingai jialiuo- 
suoti, gali numuszti
ginus kai du metu savo milita- 
res nuo trijų metu apsigyveni- 

“ Homestead” 
i nst at y mas Reikalauja.

Po laiko
Ant. J. Sakalauskas

LIETUVISZKAS GRABORIUB 
IR BALSAMU0T0JA8

A
*1

rp

m

kaslink rezidencijos,

įima iszmatuota žeme.

pusėn, ” 
gauti speciali iszma-

kirta deputy 
pats Lures

penkiu menesili ant 
leistės, bet iszvažja-

ce. Civilles

mo laiko, ka

ninkus 
der”

generales žemes ofisą 
D. (\ Žmogus 

ant tos žemes pa- 
Ameri- 

Tu žemiu savi- 
I lomestea- 

Home-

I

n*

4 i

C i

Kiekvienas žmogus gali pa- 
praszyma , del llome- 
(vieszos žemes) kuris 

rei-
nuo n pi i kanto del že- 

” Home- 
padarytaspraszymas

mes

20

dlioti 
stead 
Turi reikalavimus kuriuos 
kala uja
mes Suv. Valstijose, ir 
stead ’ ’
Suv. Valstijose, nesu laikys že- 

gavima Alaskoje. Sulig
dabartinio instatymo, žmogus 
gali gauti ne (langiaus kai 100 
akru, bet praszymas paduotas 
po senu instatymu, priesz Lie
pos 8 d. 1910, gali gauti iki 3
akru. Kur žeme vieszai iszma
tuota, instatymai ir regulacijos 
kurie valdo pradžia ir užbaigi
mą praszymo, yra panaszios iu 
Suv. Valstijų. Kur žeme ueisz- 
matuoto, žeme turi Imti tiesia- 
kerezioj
kaip I myle ilgumo su szoni- 

1 i n i joms in sziaurus ir 
pietus, ir keturi kampai turi 
būti pažymėti su nuolatiniais 
stovvlais. Gauti žeme ir neduo- r
t i kitam
reikalinga rekorduoti žeme in 
tinkama vietini rekordavimo 
ofisą, Jas yra, pasiusti in Uni
ted StatesCommissioner in 90 
dienos. Kuomet

formoj, nedaugiams

nems

prisisavini Kutinai

4 4 Homestead-

4

Tamsios, drėgnos mylimojo bernelio, 
Ji dar jauna ir

Ils,

pamanys
bet gi klystu.
nekalta'mergaite nepažino nei
jokiu nevydonu berneliu...
nesvajojo

Ji
• ir netroszko kokiu 

tai meiliu, tik geide turėti mo
tin iszkaja meile.

ma leziu

Ruduo.
dienos ir naktvs. Diena saulu- 
ten nematyti, o nakti nei luomi

nei žvaigždes neszvieezia
keleiviams kelio. Tokios nak- 
tvs nevienam atrodo labai m*- 
malonios ir baugios. Anot že- 

‘ ‘ tokiose ’ ’ nakt Vse ir
drąsinusias vvras su bailiu* kur 
keliauja, nes bijosi bmmin — 
ragann, kurios 
viams kelia pastoti.

Bi*t Rožyte to nebijojo, jai 
niekas niekados kelio ii(*pas- 
tojo. Ji tartum lamniii dūkto, 
prieszingai tokias naktis my
lėdavo. Tokiose naktyso'ji jaus 
(lavos laisve, t) jos jauna szir- 

^duže^prislėgta nevydonu žiau
ri ų žodžid ir pasilegimu, lais- 
Vosylmvo labai isztroszkus/

Viena tokia nakti, 
duris mažos "pirkeles, stoVin- 
czios netoli miszko ir jose pa
sirodo jauna mergaite. Tlgai ji 
nežvalg(*s,- bet kąm tik gali 
greieziau hego iicatįigrežda-

1

megsta kelei-

a t stvėrė

bet ki|įp;-tik gali

nedau-

zemes

Kovos 4' 1922 aktas aprūpi
na 
kos
randasi 
gazas su 
Valstijos pjisiliks

praszymus del žemdirbisz- 
Alaskoje kuriose* 

anglies, aliejus arba 
aprūpinimu jog Suv. 

migli, alie
jų ir gaza ir autorizuoja savi
ninkus kasti kasyklas tik del 

suvartojimo pakol 
Suv. Valstijos sunaudos anglį.

— Foreign Language Infor. Service

naminio

iszskiriant senaji uosi, jai szia- 
pasauly, nieko kit

vo. Taigi ir verkia, kad neturi
na* o nebū

motinėlės, neturi užjautan- 
ezios szirdies... Netiesa, ji turi 
motinele... Taip turi, tik 
no, 
na sunkus klausimas, kasdien 
ja. kankina. Ir nieko neranda 
kas galėtu padėti ta klausima 
iszriszti, nieko apie tai negirdi. 
Kai]) ji atmena, ta pati kasdien

Tiesa,

net uri

n eži
ai’ tai toki ji butu. Tas ga-

Laidoja kanu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preka. Teipgi pri
stato automobilius visokiem* reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirksit* POMNINKA U! kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.
801 E. Pine SU Mahaioy City* Pa.

ATSIUSK TIK S1.G0
O gausi sallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus
kaip padaryti ir prisiuntlma apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga “Daktaras Namuose“ 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius 
smagus drukas, prasto ąbdaro po 75c.

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

ja bara,ta pati kolioja. 
uosio neviena syki klausė, bet 
jis tik suuže. I kad kas paro
dytu bent ta 
ipot inele...
szirdis traukia... O iszvydusi 
pultu dar greieziau, kaip prie 

nesis-

szalele, kur jos 
ji eitu... eit ii, kur

Maldu Knygele,

$1.00. >
Aukso

, senovės

MinkBztu abparu su Kabė’ $1.60. Celu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

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

""   —11 ""'■"■I—HI—>11 I

I^iiszkams

ina in palikta skausmo bokijže.
Xeilgai' paszlaistemis bėgu

si, sustojo pas viena sena ųpsi. 
Nubėgus puolė jam in glebi ir 
apkalbinusi verke... verke il
gai. Anot Rožytes jis tai buvo 
jos motinėlė norint szaltas ir 
bejausmis. guodėsi ir 
verke, kol spėkos pradėjo ma
žėti, kol sukniubo,.

Sznabždejo ir senasis'uosis^ 
ly£ * .suprapdapius ynaszlaites 
kalba — smarkiai suirzdavo ir 
tartum isz 
< I rebeda vo... 
rasa,

Ji jam

su-

didžiau verke

gailesio lapai
Berdamas szalta 

jis ja glamonėjo... rami
no... Rožyte irgi <k<iip kūdikis
raminama, dar 
ir labiau sznabždejo.

Nevienas galbūt klausės, ko 
ji verkia; kas ardo jos laimes, 
jaunystes dienas? Tūlas gal< lienas! Tūlas

I , ,

Bažnyczc Del Amerikonu Ryme. i
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Bažnvcze szventos Zuzanos stovint i

T < * *
W0HLl> PHiUJI
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BfeHr
mt Piazza San Ber

nardo, Ryme, szale amerikoniszkos ambasados, likos paskir
ta per vikara kardinola kaipo “ bažnycze del Amerikonu, 

apsigy venia.
“bažnvcze d(*l 

kurie atlanko Ryma arba jame yra 
randasi po valdžia Paulinu zokoninku isz Xe\v Yorko.

> $

Bažnvczia

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad tailpytumet savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.
*—I—« ■

DIREKTORIAI:
D. F. GUINAN, Sek. KailjerluaD. M. GRABAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. OARRAHAN. W. F RVNKTEVTC7.TA P r» ffPMTnN

uosio ir jaU nesiskirtu..
Bet dabai’ Ro

žyte neatmena, kada butu bu
vusi pavargusi, kada 
paguodos žodeli.

Tokio 
paskutine

kirtu amžinai.

gi rdejusi

sunkumo prislėgta, 
iszbegdama, 

niekados ji jau nenorėjo grižai 
inta “skausmo bakuži*” 
noras 
grižo.

Rytmety nevydono pasigedo 
mergaites. Ėmėsi ieszkoti pik- 
žodžiandama, su visa atiihų 
nes nebuvo kas darbiiotnsi. Il
gai ieszkojusi atrado. Jau isz- 
tolo pamaeziusi pradėjo szauk- 
ti ir sugniaužusi kumszti bėgti 
areziau. Pribėgo... nusigando... 
Senas uosis suuže ir jos ]>iktu- 

persimaine in gailesi. 
PriCsz savo akis iszvvdo su- 

Tas

na k t i

bakūže”. Jos
iszsipilde, daugiau pe

su

mas
I •

gniužusi iszbalusi lavonu.
jai baugus, nes pla-lavonas

’. L-T . . . , . . . ” .

ežios akys, tiesiai žiurėjo in ja, 
ii’ tartum szauke pasigailėjimo. 
U^ariiitas nevydonas sąžines 
balsas pabudo ir eme kankinti. 
Tas kankinys buvo jai biaurus 
ir nepakenrziamas. 
rejo 
galva jau ketino szokti in ne
toli beganezia upe. Jos nelai
mei stiprios vyro raukos su
laikė. Tiesa, ji to gal nenorėjo 
ir parpuolusi draskėsi, verke 
dar gal didžau, kaip pirm to 
Rožyte. Ji keike praėjusi 
gyvenimą, 
pratimą.. Galo]) puolė prie Ro
žytes ir norėjo, persipraszyti, 
bet ji stovėjo ramiai ir tartum 
sznibždejo seno uosio pritaria
ma po laiko.... po laiko...

A. A— da.

rp

Tvlrcalanela Lletnyjiika 
B A H K A

DlAala kaucija audata V aisti- 
joa Banko Dapartauanto.
Esi u pa prlažlnra Vaistuos, 
taip kad pinigai sudatl mano 
Bankoja nagai! pražūti Pri
imu pinigus saugiais palalkl- 
mul. Slunczu pinigus In vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Passpor
ts* keliaujantiems ln Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel - 
tai Ir pigiai. Raazyklte'dple ;» 
kalnas p gausite teisinga 
atšalima. Adresavokltel’’1 

V. LAPINSKAS 
< 4•01 w. Mahnney 

MAHANOY CITY,
.   111 ■ —1 1 I 1 w

• FA.

•awmHMManwvuMlflBMNMMaMWBBMHBH

JONAS M. CISARIKAS 
Tire Insurance Ageat

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namui, I 
Tarorua., Namini u b Rakandus, 

nuo Ufnlea.
Qerlausldae Kompanijos* 

F Į .
815 W. Maha’noy Are, Mahaaoy City

Todel
drauge žūti ir

no-
suenms

savo
keike savo nesusi-

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa. »

Levit o Sztoras
13-15 W. Centre St. MahanoyCity

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkiuei ir uektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už prienamas prekes

5

Tintin Q I*

Lfatavtaakaa Graboriaa

K. RĖKLAITIS
> ■ > »

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą.

Turi pagelblnlnks motoro.
Prieinamo?" prekoa.

lit West B price Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telopbonas No.lt>
’ ,ĮI W • 4|l T j, ‘

I’-

CAPITAL STOCK 
Barvlu Ir Profit*

Mokama antra procentą aat audito 
pinigo. Procentą pridedam prie jua 
plato X Sanalo ir 1 Liepos, aepai- 
aaat ar ataooaat parodyt knygute 
ar ao. Moo aorim kad ir jua turė
tumėt reikale eu bubu banka, ne
paisant ar maftaa ar dideli*.

Bankaa adaraa nuo 9 ryto iki S 
poplot. Subatomle t ryte iki 11 vai.

■........... — II. J., d
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prei. 
Jos. E. FERGUSON, Kaslerius.

R

X.

,W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

■BAMBKIUB MAHANOY CITY, FA.
. t ‘A

Laidoja Kunus Numirusio. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuviu Krik- 
sEtinlu, Veeellju, Paslvailnsjlma 

Ir t. t.
$20 W. Centre NU Mabasoy City, Pa.

C MAS. S. 
Real Estate A gelt

PARMLBY x 
— Notary FnbUo

J elfu norite pirkti ar parduoti StubM.
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ŽINIOS VIETINES.
— Ant Readingo 

likos parduota 2021 tikintai in 
laike Lietuviszkos 

pek-
szti ir bosai? Da tiek žmonių• ę
nematyta, parkuosiu kiek 
važiavo ant
pusko.

stot ies

Loiksaid
Dienos. O kur aiitomobllei

uždarius

• G
su-

Isz Shenandoah, Pa.
«—...

— Valdže buvo
Home bravorą už dirbimą gero
alaus, už ka turėjo pastatyti 
dydelia kaueije lyg teismui.

Kokis tai žmogelis Jo- 
Prakuda

Leninge, bandė atimti 
isz baimes bobos, 

aplaikes 
st ikleli

kubus
k 4 Lietuviszko at-

1 I

— Helena Laginskiute isz 
Sheptono likos sužeista arti 
Parkpleiso kada, automobilius 
insiverte in brusta. Kokis tai 
pasiutėlis trenku su savo auto- 

užpakali pirmo
automobiliaus instnmdamas ji 
in sena brusta.

mobilium in

— Augustas
Saint (’lair pribuvęs ant atpus- 
ko in Lt'iksaid su savo szeimv- 
nelia nemažai turėjo rupesties 
kada jojo du vaikai ir 4 me
tu dingo,ter]) dydelos mynios 
žmonių. Po keliu valandu pa- 
lieije surado dingusius isz ko 
levai nemažai nusidžiaugė, bet 
vaikai turėjo už tai atkentet.

- - sedvnias.
Eoniis dienomis atlankė 

redakcijų “Saules 
zadis su paeziulia (hia isz Xi: 
gara Kalis, X. Y.
gymines Gudynus Krakville.

Teipgi
Krugis su 
isz Elizabeth, X. .1. Buvo atlan
ko aplinkineja gymines ir pa
žystamus 
radosi ant Lietuviszkos Dienos.

— Antanas 
miesto, likos i 
Hflpterystes su p. Helena Prun- 
sv isz Szenadorio. Kum Dum- 
ežius snrisr.o jauna pora.

— Emanuelns Said isz Bv- 
artimoje Mahano-

Pinkus isz

per -
rp

pi Povylas
a-

Lankesi pas

lankėsi p. Andrius 
paeziule Marijona

ir prie tos progos

. Pasukoms isz 
surisztas mazgu

rensvilles
jaus likos uždarytas Pottsvil- 
les kalėjimo už sužagejima sa
vo tikros vedusios dukteres 
kuri yra motina d\ ieju vaiku.

■> — Jonas Kraszauckas ir 
Antanas Buskeviczius, 1414 E. 
Market uliezios, likos sužeis
tais Primrose kaMklosia, 
nupuolifna tapo.

per 
Abudu likos 

nuvežti in ligonlmtia.
— “Saules’’ knygvedeja P. 

Rutkaiiukiute randasi 
Filadelfijoj ir

Zolije 
ant 
Bostone.

Streiko posėdis vela pra 
aidėjo sziadien, o jeigu nususi- 
taikjns lyg 31 Aug. tai visi 
anglekasei Ims iszszauktais aut 
st raiko.

— Juozas 
užpraszo szi rd i nga i visti ]iaž\ 
lamu ir giminiu atsilankyti ant 
gailos pamaldų kurios Ims lai 
komos Petnyuzios 
minties mirusios 
paežius Ibudinus.

— - Asidando

vakaeiju

.31 Anų.

Aneereviezius,

ryta ant at
jojo m i lemos

lig<»n I uit ujo 
gydosi: A. Andruseviczius ran
ka, .J. Malu kas ranka, M. Cer
beris viduriu,
koja, D. Maliiszauukas 
nes.

A. Biisrviezius 
krut i-

Homesteads” Alaskoje

I

r

b

t

#1*

M ,!■

11

IV ...‘ISjiii 
e ' L

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAN GRABORHJB 

IK BALSAMC0T0JA8Po laikoŽmones,
Alaskaje turi 
pažinti su tos teritorijos aplin
kybėms. Reikia atsiminti, jog 
didžiausioje dalyje Alaskos vis 

senoviszkas padėji
mas. .Kadangi tiek daug klai
dingu

k utį e apsigyventi 
atsargiai apsi-

der”
priėmėjui afidavita, ,kuri pa
tvirtino du liudininkai, ir ku
ris tinkamai pažyiui jog jis ga
li prirodyti paskutinius priro- 
dvmus 
apdirbinojimo, ir
bus praneszta Surveyor'Gene
ral ir jis neveliaus kai sekanti 
iszmatavimo sezoną paduos in
strukcijas iszmatuoti žeme be 
jokiu iszlaidu “ 1 lomestoader” 
kuris vėliaus gales jiridiioti ga
lutinus prirodymus, kai]) ir tie 
kurie gauna iszmatnota žeme. 
Tie iszmatavimai seka genera- 
li sistema viesziu žemiu iszma
tavimo, ir praszytojai žemes 
turės su tuom sutikti.

pusėn, “Hoinestea- 
gali gauti speciali iszma-

paduoda registram i ir
4

rnTamsios, drėgnos 
naktys. Diena saulu- 

Ies neina! vti, 
Ih, 
keleiviams kelio.

Ruduo. mylimojo bernelio,
Ji dar jauna irI dienos ir

yullBr' • ' '”~R vBy J------ -^į J
Laidoj* kanu* Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
lįsto automobilius visokiem* reika
lam*.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius k mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirksit* POMNINKA Ui kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
801 E. Pine SL Mahanoy City, Pa.

ATSIUSK TIK $1.00
O gausi flaliklo ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaus 
kaip padaryti ir prisiuntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už >3.30.
35c arba 6 pakelei už >1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už >1.40.

"Daktaras Namuose”

vast i 
kubas 
iszt raukt

gyvenantis 
sau gy- 

” Jo- 
pedia nuėjo
munszaines 

in salimui ant S. Main uliezios 
atimta $53.50.knr jam likos

Xebagelis teip tuom snsirnpi- 
no, nes 
prisiegeh
nes netikės jam, jog likos ap
vogtas. Ant galo ])alicije snso- 
milejo ir nuvedi' namo, knr 
saldžei prisiegelei iszajszko ne

atsitikima josios Jo- 
Ar Joknbas gavo in

žinojo, jog nuo savo 
‘s gaus gerai in kaili, 

net i kės jam,

laiminga 
kubelio, 
kaili ar ne to nedažinota.

siiž<‘i st a sBaisei likos
Juozas Lrbonas, jo pati ir Juo
zas Ravaitis burdingierius pas 
Juozą l'rbona ant (>2() East 
Centre uliezios. Urbonu kaimi- 

Lazaras inbegias in
pokeriu, pradėjo ap- 

taisinet l rboniene, 
bonas buvo 
prigulinezei apgint i 

gvne

nas Jurgis 
stuba su

o kad (T- 
szlubas negalėjo 

paezios, 
tik su krnkiu gynė paežiu ir 
suve, bet Lazuras buvo insiutes 
munszaine ir szvaiste pokeriu 
ant l rbonu kur tik pataikė. 
Juozas iszgirdes klyksmu inbe- 
go in pagialba ITbonams bet 
pats aplaike smarkius kirtimas 
ir kad ne butu adbi'gia iii lai
ka palicije tai nežine kas butu 
atsitikiu. Sužeistus nuvežė pas 
daktaru, 
kubui ant atvesimo.

Xorkeviezius 
gyventojas per

o La žara uždare in
’ I

— Kazimieras 
’)2 met u, senas g 
35 metus mirė Subatos vakaru 
sirgdamas ilga laika. Velionis 
paliko paežiu, kelis suaugusius 
vaikus, Velionis prigulėjo prie 
Lietuviszko huno ir Moose 
draugoves. Paliko brolius mo
tina Lietuvoje o ezionais broli 
Juozą Xaugatuke, Conn., Mo
tiejų Lietuvoje, 
nojui ir dvi seserės 
Laidotuves atsibus Seredos rv- 
ta 9:30 vai. su jiamaldomis Szv. 
J u rifio I>ažnyežioje.

ir

Szima Malin-
I Jot nvoje.

randasi kaulink rezidencijos,
pagerinimo,

I >a ilgiausi1 
Aust rijoj,

< >

guma . 
szimto 
I isz kos 
kanopoje 
vaiku.

Jeigu 
visokiu 
nimo darbo, 
nai žmonių

bei i karteliu 
nes ant kožno 

yniimu 40 yra nelega- 
poreles. Praejta meta 

S(MI,000 tokiuUvine

sziad ien 
masziim

nebutn 
ant palengvi- 

tai keturi bilijo- 
turetu diil/ti ka-

niiosunkiasius darbus.

praiH'szimu paskleisi i 
apie teritorija, norintieji apsi- 
gyventiknomet galima turėtu 
pertikrinti visus jiems žinomus 
faktus, ir ta geriausia padaryti 
reikia peržiureti invairius val- 

raportus kurie lengvaidžios 
prieinami dideliu miestu kny
gynuose,

n iu

suarba susineszti 
Vidaus Departamentu.

\’aldžia. neužmoka keliones 
iszlaidas norineziu apsigyventi 
Alaskoje, nei isz anksto nepas
kolina tam tikslui pinigu. Ee- 
deraliai muito taksai, vifluji- 

užmokeszeziu taksai, ir
imigracijos instatymai pana- 

Alaskoje kaip ir kitose 
Suv. Valstijų dalysi', Xera imi
gracijos sulaikymu in Alaska 
isz kitu Suv. Valstijn daliu.

Galima gauti informacijų 
apie1 Alaskos teritorija ir paro
dymus kaip 
miu Alaskoje isz 
partamento.

Kaikuriose 
dalyse galima gauti žemes už- 
dvka nuo valdžios. Kiekvienas 
ateivis, kuris padare intencijos 
apskelbimu arba iszsieme pir
mas popieras, gali praszy t i tos 
žemes — aplikacija gali pri
tinsti in vietini žemes ofisą ar
ba in 
Wash i ugi one 
neturi tiesa

szus

gaut i

gauti viesziu že-
\’idaus De-

Suv. Valstijų

generales žemes ofisu
D. (Žmogus

ant tos žemes pa
kol neiszsiima pilnas Ameri
kos popieras.
niūkūs vadina “Homestea
der”. O žeme vadinta 
stead”.

rrfu žemiu 
vadina

savi-

4 ( Home-

Kiekvienas žmogus gali pa
dribti praszyma , del Home
stead 
ftiri reikalavimus kuriuos rei- 

nno nplikanto del že- 
” Home- 

padarytas

praszy ma
(vieszos žemes) kuris

praszymas

kalauja 
mes Suv. Vaisi i jose, ir 
stead ”
Suv. Valstijose, nesulaikys že-

gavima Alaskoje. Sulig 
dabartinio instatymo, žmogus 
gali gauti ne (langiaus kai 160 
akru, bet praszymas paduotas 
po senu instatymu, priesz Lie
pos S d. 1916, gali gauti iki 3‘2() 
akru. Kur žeme vieszai iszma- 
tuota, instatymai ir regulacijos 
kurie valdo pradžia ir užbaigi
mą praszymo, yra panaszios in 
Suv. Valstijų. Kur žeme neisz- 
matuotQ, žeme turi būti tiesia- 
kerezioj
kaip 1 myle

linijoms in sziaurus ir 
pietus, ir keturi kampai turi 
būti pažymėti su nuolatiniais 
stovvlais. Gauti žeme ir neduo- 
Ii kitam

mes

formoj, nedaugiaus 
ilgumo su szoni-

I lomosteadei

Kiton 
der” 
taviiną. per reguliariszkai .pas? 
kirta Vlepidv snrvaeyor. Jis

X

ill's bijosi laumių 
kurios mėgsta kelei-

v dužu* prislėgta

kirta deputy survaeyor.
pats tujes užmokėt iszlaidas 
sulig'Seno instatymo jeigu pa
sirenka toki kursą. Isz važi avi- 

penkiu mėnesiu antmas iki
metu yjrir leistas, bet iszvažia- 
\ ima ir sugryžjma reikia užu(\- 
koduoti. in Distinct fjimd O'fįi-’ 
ee. Civil les ’khres, Iszpanu- 
Amerikos kares veteranai, Phi- 
Hipinn Salti, arba kares su Vo
kietija veteranai, kurie tarna- 

neinažiaus kai 90 dienu ka- 
laiku ir garbingai paliuo- 

gali numuszti
Jaus kai du metu savo milita- 

res nuo trijų metu apsigyveni- 
laiko

vo
ros
suot i,
(>• .....

mo .....X..,
i 11 s t a t y n iaK ye i ka 1 a 11 ja.

k a t <

nedau-

Homestead

Kovos 4,' 1922 aktas aprupi- 
praszymus del žemdirbisz- 

\kiškoje kuriose 
aliejus arba 

gazas su aprupiiiimu jog Suv. 
angli, alie

jų ir gaza ir autorizuoja savi
ninkus kasti kasvklas tik del 

suvartojimo pakol

na 
kos zemes 
randasi

Z

anglii s,

Va 1st i jos pasiliks

naminio
Suv. Valstijos sunaudos angli.

— Forclcn Language Infor. Service

• ir netroszko kokiu

o nakti nei mumi
nei žvaigždes ’neszvieezia 

Tokios nak- 
tvs nevienam atrodo labai ne-
malonios ir bangios. Anot že- 
mairziu “tokiose” naktVse ir 
drąsinusias vvras su baime kur 
keliauja, 
ragauti,
viams kelia pastot i.

Bet Rožyte to nebijojo, jai 
niekas niekados kelio nepas
tojo. Ji tartum laumių duktė, 
prieszingai tokias naktis my- 
ledavb. Tokiose naktyse'ji jaus 
davos laisve. O jos jauna szir- 

ncyydonu žiau
riu žodžid ir pasilegimu, lais- 
-VėSv.Duvo labai isztroszkus/ ■

Viena tokia. įnikti, 
duris mažos 'pirkeles, stovin- 
ezios n<‘toIi miszko ir jose pa
sirodė jauna mergaite. Ilgai ji 
nežvalgesy .bet kqm^tik gali 
greicziaiL l)(‘go Haatį’igrežda- 
ma in palikta

atsivėrė
* . -

bet kqm>tik gali
' * .w’ %

skausmo bokirze.
Neilgai * paszlaistiunis bėgu

si, sustojo pas viena sena uosi. 
Xubegus puolė jam in glebi ir 
apkalbinusi. verke... verke il
gai. Anot Rožytes jis tai buvo 
jos motinėlė norint szaltas ir 
bejausmis. Ji jam

I

pamanys 
bet gi klystu, 
nekalta, inergaite nepažino nei 
jokiu nevydonu berneliu... Ji 
nesvajojo
tai meiliu, tik geidi* turėti mo- 
tiniszkaja meile.
iszski riant sena ji uosi, jai szia- 
me pasauly, nieko kito nebu
vo. Taigi ir verkia, kad neturi 
motinėlės, neturi nžjautan- 
ezios szirdies... Netiesa, ji turi 
motinele... Tai]) turi, tik neži
no, ar tai toki ji butu. Tas ga
na sunkus klausimas, kasdien 
ja. kankina. Ir nieko neranda 
kas galėtu padėti (a klausima 
iszriszti, nieko ajiie tai negirdi. 
Kai]) ji atmena, ta pati kasdien 
ja baraja pati kolioja. Tiesa, 
uosio neviena syki klauso, bet 
jis tik suuže. I kad kas paro- 
dvtu bent ta a
ipotinele...
szirdis traukia... O iszvydnsi 
pultu dar greiezian, kai]) prie 
uosio ir jali nesiskirtu., nesis
kirtu amžinai. Bet dabar Ro
žyte neatmena, kada butu bu
vusi pavargusi, kada 
paguodos žodeli.

- sunkumo prislėgta, 
nakt i

Bet gaila,

net uri

rp

szalele, kur jos 
ji eitu... eitu, kur

gi rdejusi

su pamokinimu

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkal 

Truk-

Knyga "Daktaras Namuose” >1.00. 
Kantlczkos >1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju >6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su Kabo $1.60. Celu- 
loldo abdarais >1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido >1.50, 
Minksztu abdaru >1.25.
popieros 30 gatunku. tuzinas už G5c. 

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

■... 7 m ■■■■■ .......................  ■

Ąukso
, senovės

I^iiazkams

Tvlrcsliiala Lletarlaita 
B A H K A

J

guodėsi ir 
verke, kol spėkos pradėjo ma
žėti, kol sukniubo,.

Sznabždejo ir senasis'nosis^ 
lyA- ' .su])ragdapias ynaszlaites 
kalba — smarkiai suuždavo ir 
tartum isz 
drebėdavo... 
rasa,

gailesio lapai
Berdamas szalta 

rami-

SU -

raminama, didžiau verku

jis ja glamonėjo... 
no... Rožyte irgi -kaip kūdikis 

dar
ir labiau sznabždejo.

Xevienas galbūt klausės, ko 
ji verkia; kas ardo jos laimes, 

dienas.' Tūlas galjaunystes fulas

Bažnycze Del Amerikonu Ryme.

Tokio 
paskut ine 
niekados ji jau nenorėjo grižai 

“skausmo bakuži*”. Jos 
iszsipilde, daugiau ne-

iszbegdama,

inta 
noras 
grižo.

Rytmety nevydone pasigedo 
mergaites. Ėmėsi ieszkoti pik- 
žodžiaudama, su visa atiibp 
nes nebuvo kas darbuotasi. Il
gai ieszkojusi atrado. Jau isz- 
tdlo pamaeziusi pradėjo szalik
ti ir sugniaužusi kumszti bėgti 
areziau. Pribėgo... nusigando... • 4 -u »
Senas uosis suuže ir jos piktu- 

persimaine in gailesį, 
iszvvdo su

re , „ 1 as

mas
Priėsz savo akis
gniužusi iszbalusi lavonu.

jai baugus, nes pla-

DM*1* kaucija sudėta V ai*ti
lo* Banko Departamento.
E*lu pe priežiūra ValBtlj©*, 
telp kad pinigai Budėti mano 
Bankoje negali pražūti Pri
imu pinigu* *augia** palaiki- 
mul. Slunczu pinigu* In vi
ta* dali* avleto, pagal dieno* 
kurą*. Parduodu Laivakor
tei kompanija nustatytam* 

kainom*. Pampinu Passpor
ts* keliaujantlem* in Lietuva 
Viską* daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite'apie ; 
kaina* p gausite teisinga 
atsakima. Adre*avoklt*i:*v 

V. LAPINSKAS
•01 W. Mahaney Avdw*

• PA,

p

M1H ANOT CITT,

i "

JONAS M. CISARIKAS 
.Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurinlu)' Namu*, I 
Tavoru*., Naminiu* Rakandu*, 

, nuo Ugnie*.
Geriausiose Kompantjo** - 

M_ ui#
815 U. Mahahioy Avė, Makaiėy Cltyl

------------------------------ . .. --- --------- L

lavonas
\ L i • • # .ežios akys, tiesiai žiurėjo in ja, * • > t • , ’

ir tartum szauke jiašigaVli'jimo.
. ’ : i i , *

nevvdonas sližinos•
balsas pabudo ir erne kankinti. 
Tas kankinys buvo jai biaurus 
ir nepakenrziamas. Todėl no
rėjo

e

i

l 
-4 
r

t-:
B-

I

II

f

i
14

i®
«.v***^**y*- • • yi

j-l -k» t worn o p h m j»

iii
> • :-s.

i 

B 
B 
si 
I

ir j*

it’
•A

1

Ukarintas

rpTodėl 
drauge žilti ir suėmus 

galva jau ketino szokti iii ne
toli beganezia upe. Jos nelai- 

vvro rankos su- 
gal nenorėjo

savo
keike savo nesusi-

Lletiylaski* Graborii*

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliai pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi pifelblnlnke moters.

Prieinamos' prekes.

i

mei stiprios 
laike. Tiesa, ji to 
ir parpuolusi draskėsi, verke 
dar gal didžan, kaip pirm to 
Rožyte. .Ji keike praėjusi 
gyvenimą,
pratimu.. Galo]) puolė prie Ro
žytes ir norėjo, persipraszyti, 
bet ji stovėjo ramiai ir tartum 
sznibždejo seno uosio pritaria
ma po laiko... po laiko...

A. A—da.

111 Weet Spneo Street 
KAHANOT CITT. PA.

Bell Telephone* No. 14*
..... . .... .........  ■ ■ m n....................... linui*...................................

CAPITAL STOCK |1SS,WI.M 
tarpiai Ir Profili »S«.S4I.H

aatra *rocdnta **t auditu 
f >tal« Frocoita yridedam prl* jo* 

X Banal* ir 1 Liepoa, nepai- 
Įaant ar ata*a*at parodyt Any gut* 
>ar ne. Man norim kad Ir Ju* turt- 
*tumet reikale au muaa banke, ne
paisant ar males ar dideli*.
1 Bankas adara* nuo S ryte iki 1 
popiet Bubėtomis * ryto Iki 11 vai.

■ ■■■—
i H. BALL, Prezidentas.

Geo. W. BARLOW, Vlce-Prea. 
C Jo*. E. FERGUSON, Kasleriua.

nems
Daktaras Juozas J. Austrą

LIETUVIS. 
BuvueIs daktaras karlumenej®. 

Gydo visokias ligas.
Priima ligonius iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.

Tuom-laikinls ofisas randasi 
KAZĖNO APTIEKOJE, 

38 S. Jardin SL Shenandoah, Pa.

prisisavint būtinai 
reikalinga rekorduoti žeme in 
tinkama vietini rekordavimo 
ofisą, Jas yra, pasiusti in Uni
ted StatesCommissioner in 90 
dienos. Kuomet

Aleksa Žulinskas
o

s u plak ima
eziavosi burmistr 

už 
‘S.

Iiotelije 
prisiegeh

sve-
Pogartes 

savo

TEMYKITE!
4 i

stovinti ant Piazza San Ber
nardo, Ryme, szale arnerikoniszkos ambasados, 
ta per vikara kardinola kaipo

A*

Bažnveze szventos ZuzanosB

del 
apsigyventa.

• Isz priežasties štoko van
dens, nevale naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tofdems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Geriausios Ruszies
Valgykit Federal duona 
ir keiktus. Pakepti isz 
geriausiu ir eziseziausiu 
dalyku. Pabandykite o 
persitikrinsite.

1*>1 C ACT fClITor cTnrrT

Uždrausta Ant naujausiu puikiu laivu

ROYAL MAIL
Greita* Tiesioginis Kelln* Tnrp 

NEW YORK, SOUTHAMPTON 
IR HAMBURGO. 

“O”
OHIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA

TN EUROPA ISZ EUROPOS 
Treczia klesa Trcczia klesa
>103.50 
>106.50 . 
>107.00 
>105.15

Hamburgt 
Piliau 
Memel 
Kaunas

>102.50
>105.50
>106.00
>106.00

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY, 

20 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

GERA PROGA PLIKIAMS!
Arabiszka Mostis yra tikrai 

pasekminga ir kas prisiuns ke
liolika stempu ir savo adresu 
tai aplaikys tujų arabiszku gy
duolių dykai.

adreso D r. Jmbco, 
Broadway 
NT V

*

Homestead-

‘ ‘bažnveze 
kurie atlanko Ryma arba jame yra 
randasi po valdžia Paulinu zokoninku isz Xew Yorko.

likos Įiaskir- 
Amerikonu,”

Bažn vezia

Lietuviizkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

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

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY^CITY, PA.

▼ 4*

Nori kad tailpytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 
i banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.

4

&

Levit’o Sztoras
13-15 IV. Centre St. MahanoyCity

Gražiausi siutai del vyru ir vaiku. 
Marszkinei ir uektaizos, apatinei 
drapanos, szkarpetkos, skribeles ir 
kepures ir t.t. už prienamas prekes

*

■ II ...............................       I I, ...........................................  ■ll.ll—

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISTKA8

MUMMRIU* MAMANOT CITT, PA. 
jjįjr 4 1 >

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliu* del Laldotuvlu Krlk- 

■r-tinlu, Veeellju, Paslvaiinejlmo 
Ir t. t

120 W. Centre SU Mahaiiy City, Pa.

('■18. S. PARMLBT x 
Notary Pakta

Raszykite ant
236

Box 9, Brooklyn, 
Pn a m n n /I I • n r#

SZ1O

J y

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Preu.

LEON ECKERT. Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZTA. P C. FinNTnN

D. F. GUINAN, Sek. Kaizeriui
f'

** trivieti T 1a Real Estate Ateit

J elfu norite pirkti ar parduoti Stota*.


