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Isz Amerikos

UŽ-

yma 
San

girdėt 
lok iol i

tai neužilgio 
areoplanai in 

Dabar ketina susi

Isz San Francisko in New 
Yorka in 28 valandas.

Mineola, N. Y. — Paczto vir- 
szininkai praėjiu sanvaitia tu
rėjo baudimą, kiek laiko

areoplanams nulėkti in
Pranciška su paežiu. Du 

areoplanai iszleke tuom paežiu 
laiku — vienas isz San brau 
visko o kitas isz New Yorko.

Kelione atbuvo in 28 valan
das. Grwirziauses trūkis pada
ro -t a ja kelionių in ketines ir 
puse dienas. Dabar valdže už- 
\ es kasdienini lekiojinla paež
io su areoplanais.

Kaip 
pradės 
Europa,
tveri arooplanines kompanijos 
kurios gabens pasažierius isz 
vieno miesto in kita, o jeigu tas 
invyks, tai isz Mahanojans ke
leivei galės nulėkti in Piladel- 
fije in puse valandos.

458 Letuvei jau atvažiavo.
Washington, D. C. — Lyg 

sziai dienai isz Lietuvos atva
žiavo in Amerika 458 y palos, o 
szi menesi da gali atvažiuoti 
526. Latviu jau inleista 245, o 
da gali
skaitlio 6,1! >5 
4,159.

at važiuot i 
lenku iideista

.308.

Žmogus su mėlyna skūra mirė.
New York. — Fredas AValt- 

ers kuris turėjo mėlyna skūra, 
keliaudamas ' su cirkusais po 
visa svietą, mire Bellevue li- 
gonbutije. Daktarai isztyrinejo 
jojo visa k ima, 
m i, jog ne 
visi viduriu, 
pilvas ir t.t. buvo mėlyni.

Tasai persimainytnas balto 
kūno ant mėlyno, buv 
lis užsitrucinimo

nuo sidabro. Apie 40 metu 
adgal Walters dirbo kasyklo- 
sia Australijoj, 
in save sidabro dulkes nuo ko 
visas kūnas pamėlynavo, 
lionis paliko paezia ir viena 
k nd ik i.

persitikrinda- 
jojo skūra bet

t

t ik 
szirdis plauezei

o
su

priezas- 
“argy r-

> •

ink rėpdamas

pa ežia
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prapute per maža miesteli Leati, Kansuosia, \ isiszkai ji sunaikindama, 
bledes aut vienos isz tenail ini u ulveziu, 
si leipgi ižgialbet nors kiek naminiu rakandu.

o gyvent ojai joszko sa v o

I1

i;
t, 
Lit

baisi
Pa\-eikslas pa rodo 

b ra ugi* ii) l»iu, st e ugdą m ie-

Isz Lietuvos.

Lidos, kada

60 pražuvo kada trūkis trenke 
in prūdą. Daugelis važiavo 

in Amerika.
\ ilnius. — Baisi nelaime at

sitiko artimoje
trūkis bėgantis Įsz Vilniaus in 
Warszawa trenke in mūra prū
do kuris truko ir negana to, 
kad daugelis likos užmuszta 
bet iszhegantis vanduo isz prū
do paskandino teipgi nemažai 
pasažieriu.

Trūkis buvo pripildytas pa
ša žie ra is, daugiausia žydais 
isz kuriu daugelis buvo kelio
nėje in Amerika. Badai kelioli
ka Lietuviu teipgi pražuvo ku- 

isz Lietuvos in

F. W. MOCZKOWHKl, KAI torI.—4

Jcsios dydžiauses linksmybe.

. * ■ ..-'"'--T ■ ' -          "T'1—~

Lenkai prispaudineja stu- , 
dentus.

Vilnius (Nuo kor.). — Len
ku vieinei valdžiai pradėjus 
vėl persekioti lietuvius, ypa
tingai inteligentus ir studen
tus baigusius gimnazija (stu
dentus aresztuoja neva už til
tu sproginima, o I)r. Alseikai 
uždraudė 
lietuviai

tis.
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Pavogė paezia, keturis vaikus 
ir forduka.

Bonner S p m irs
likosBlve

Juo
I

dl
, it
I

užsiimti gydymu), 
sudarė delegacija, 

kuri nuvvko in Varszava skus- 
Delegacija atsilankė pas

kelis ministorins ir nurodinėjo, 
kad Lietuvoje lenkai turi pilnu 
laisvių kaslink mokslo ir gyve
nimo, o A’ilnijoje lietuviai ne
gauna jokiu leszn isz valdžios 
savo mokykloms, o profesio
nalams nėra velijama gyventi 
ir dirbti. Ka atsakę lenku val
džia, dar nėra žinoma.

Nusiszove.
Kokiszkio aps.

Sziu metu Liepos men. 17 d. 
A’arniszkiu-Kereliu vien, nusi
szove nežinia del kurios prie
žasties jaunas 18 metu vaiki
nas Bolius

Miss Lilije Steward isz Chi
cago, turi kaip rodos puikiau
sius plaukus isz visu moterių 
ant svieto, Norints no v ra tai 
ilgiausi plaukai bet labai mink 

Musu lietuvaites gali
panaszei pasigirt nes nekurtos 

puikesnius plaukus 
apie kuriuos žiaunai nieko ne
žino.

keli a v o
Amerika.

Gialbejimas
vo su dydelams kliūtimis. Spe-

tnikis kuris iszejo

no

gyvųjų atsibu-Gindama sunu, nužudė 
savo vyra.

Bei la i re, ()hio.

MINKSZTU ANGLIŲ KASY
KLŲ DARBININKAI ŽA

DA PAGIALBA.
szti. Skapiszkis,

eialiszkas
isz Lidos neszti nelaimingiems 
pagialba negalėjo pribūti nes 

likos suardytas

Kans. - 
a reszta vol a 

du
zas 
ezionais uz peržengimą 
szimts Dievo prisakymus.

Imk Blve
sa v o

u z
is j kad josios \ >vvras

Manydama 
geidže niizu turi da

M i akdyt i sunu, kada ji nubaudine- 
prasikalt ima 

Barlipsk ieia* isz
ir trimis

savo

i
i la ijo už koki 

ne įJova 
art imo i pagri<*b(* 

paezia Mrs. Lida Bernard, bei jszuveis padėjo 
jojo szeimvna susidedam i ] \*) ra. 

nu*.

Palieije sako 
lik prisisavino

Echo,
geležinkelis 
per vandeni. Czelkis, tarnavęs 

pas pil. Lapieni-Lapoli bernu. 
Ta diena minėtame vienk. pas 
kita p. J. L. buvo gražiai lei
džiamos vestuves, kuriose ve
lionis žvaliai ir mandagiai ap- 

szvecziams ir gyvai 
Vienok vestuvių / ~

pagialba, 
augliu darbinin- 

Kokia 
būti, tai

revolveri
negyva

Likos uždaryta kaleji-

kareiviai laukia ne- 
Fat jam atsako: 
galvoj

o
1 I rp m“ Kas

— tylėk, dur-
Kareivis, supykęs, dro-

Negalėjo gaut gyvos — susi
jungė po smert.

P ra e,j ta sanvaitia 
ezioniiis senas jau-

visa 
isz keturiu vaiku nuo 8 mene
siu lyg 6 mel u ir i.... : * :
sztamo asila-l’orduka.

Visas pulkelis 
tavotas kada l’ordtikije važiavo 
in New Meksika ant prisiimsiu 
telegramų nuo nuskriausi ujo 
vvro.
Supliekė moterelia su lazda ir 

aplaistė karszta sriuba.
(’hieago. — Ana diena J in 

gis Bamakas, 1668 W. Grand 
avė., atejas namon užsitraukęs 

paszauke: “Boba 
valgyt!” Bet Katre ne

skubino su valgiu tiktai atkir
to: “O tu prakeiktas girtuok
li, asz su niekuom apsiejnu, 
tu prageri visa savo i 
tai ejk valgyt ten, kur palieki 
pinigus. ”

Bet Katriukės szrdis atsilei
do. Pastate ant stalo sriuba ir 
pradėjo tolinus 

misijonieriszk'iis 
mokslus. Jurgiui buvo 

bobiszku poteriu, paszo- 
ko nuo stalo, pagriebė pagali 
ir pradėjo szveisti kaili Katrei 
teip, jog vargsze sugriuvo ant 

gana to, 
iszliejo karszta sriuba- ant jo
sios galvos. Palieije aresztavo- 
jo Jurgi o 
gonbiit i.

Kada Jurgis stojo priesz ma- 
• jojo del ko 

teip snmusze savo prisiegele ? 
t'ž lai, kada turėjo per dide

liu burna ir nedave man ramv- 
Sudže ji nusiuntė in

•munszaines 
duok

vvrm

IHIO

likos

naujausio .Neiszmoko angliszkai bus su
grąžytas adgal in Europa. 
Chicago. A psigyvenias 

dvideszimts 
neiszmokes

Nurijo dantis — mirė.
Baltimore, Md. — Daktarai 

tvirtina, buk jeigu Mrs. W. R. 
Reynolds butu sutikus ant ope
racijos ant iszemimo jai dantų 
isZ p 
sziadien butu 
Moterį* likos trenkta 
lomobiliu ir nurijo falszivus 
dantis kurie gavosi 
Paprastu budu jujn 
izgaut tiktai per 
ant kurios moterį* 
1 urejo nuo to mirt.

Žveriszki tėvai — baisei 
kankino kūdiki.

St. Joseph, Mich, 
nuo vogimo atpratyt 
niu metu podukte, moezeka 
Elzbieta Wetzliene baisei pa
sielgė su sieratelia Blanche. 
Mergaite turėjo papratimu pri- 
sisavinet po keliolika centu, 

moezeka nedavinėjo jai 
niekados keliu centu ant ken- 
džiu. Ana diena pasiėmė pen
kiolika centu kuriuos rado sze- 
poje. Moezeka baisei insiuto ir 
prie tėvo snmusze mergaite, 
jog kraujas pasipylė isz dau
geliu vietų ant kūnelio. Po tam 
sukruvintus pirsztukus laike 
ant ugnies. Tėvas mergaitei 
kerszino, jog padarys da di
desniu liepsna ant gazinio po- 
cziaus, jeigu nepaliaus rėkti. 
Ąnt kliksmo kankinanezios 
aukos, subėgo kaimynai, kurie 
kūdiki paėmė po savo globa. 
Abudu Wetzlol likos aresztavo- 
ti ir pastatyti po kaucije lyg 
geismui.

nes

’O,

Jurgiui
dauir
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Pyga. — 
nusiszove 
nikis Jonas Melis ir Ona Aj- 
immt kuria mylėjo nuo jaunų
jų dienu.

Savžudintojas ir žadintojas 
turėjo 66 metu o Ona turėjo 50 
metu. P(»r 26 metus Jonas svi
lino kurkus 
Ona jam
už jojo netekes paleido szuvi 
iii Ona po tam pats in save.

alaus, 
valgė, 
mums 
niau! ”
že vienam per valgomąja. Tas 
ponulis parpuolė ant veido nuo 
kėdės.

Tuomet visi ponuliai supuo
lė ant kareivio ir ome kumsz- 
cziuoti. Žinoma, kareivis turė
jo ginklą persvėręs per pe- 
czius. Tai vienas sueziupo už 
karabino ir eme sukt karabina 
ant kareivio pecziu, ir taiį) 
smarkiai susuko karabino dir
žą, kad kareivi ko nepasmau- 
ge.' Mokytojus, gerai iszkau- 
szes gardus aluezio, drožė ka
reiviui, ir taip visi paeiliui eme 
kareivi muszt. Kareivis bandė 
nuo ponuliu pabėgt, bet sun
ku buvo. Tuomet kareivis pa
siekė karabino gaideli ir szove 
in virszu. Žmonių subėgo žiū
rėt, kas czion nepaprasto. Tuo
met ponuliai nusigando ir ka

tu re jo proga nuo ju

tarnavo 
linksminosi, 
pabaigoje, anksti ryta, rado ji 
sodybų 
szauta krutinę. Nors.pas lavo
ną jokio szaujamojo in ranki o 
nerasta, bet gi yra tikru davi
niu, kad vaikinas del szeimini- 
nio pobūdžio pats nusižudė.

Sziu metu derlius.
Teko važinėti Rokiszkio Pa- 

kurszej. Nežiūrint szalto pava
sario, javai atrodo gana gerai. 
Rugiai, 
įminus, tik vasarojus troszkau- 
ja lietaus. Dobilai, pievos skur
desni; daug vietų skudžias 
žmones, kad bus striukai su pa- 
szaru. Pavasario ankstybasis e* 
pasirodymas kai kuriuos ap
vylė; užėjus vėliaus szalcziams 
tureje antru kartu vasarju so
ti. Oi, nepaprastas buvo sz..m. 
pavasaris!

Nubausta.
Kaunas. — Nuo 22-Vl už kė

limą triukszmo vieszoj vietoj 
1.3, vaikszcziojima vėliau nu- jooicj 

girtuokliavi-

su
Atlant ie 

su prezidentu 
apibegineja,

aresz-
I

ISuv. Valst.
penkis
angliszkos kalbos ir nepasiru- 

amerikoniszkn popierii, 
pakliuvo in 

rankas imigracijos valdžios ir 
bus dabar sugrąžytas a<lgal in 
tennis isz kur pribuvo.

Vogė idant pirkti mirusiai 
motinai stovyla.

Philadelphia, Pa. Aszluo- 
niolikos melu senumo sierala, 
likos aresztavota už vagysla 
per savo darbdavį, idant už pi 
nigus galėtu pasini)!i stovyla 
ant mirusios molinos kapo. 
Sieratos pravarde yra Charles 
Si et zer, g. ___ ... ...... . ....
uly ežios.

Kada sierala stojo priesz su- 
dže su aszaromis 
“Mylėjau savo

> vienaiiniu priete- 
lium ant svieto, norėdamas no- 
riilts kuom 
smert, nutariau pirkti i jai nor 
maža pomnikeli. Jau inmoke- 
jau 45 dolerius už akmeni ir 
da buvau kaltas dvideszimts, o 

nedingt n,

per 
mot us i r pievoje negyva per-

f

, o 
uždarbi,

rėžti girtam 
pa- 
uz

. . -- .. . grindi! be žado. Nekuriuos nurijo, tai 
gyva ir sveika.

per au-

nurijo, tai

in pilvą.

MM

K a t re nuveže in Ii-

negalėjo • t 4 -i i gistrata užklausi1opera ei je 
nesutiko ir

Idant 
septy-

4 4

bes. ’ ’ 
paikszu prieglauda aid tyrinė
jimo ar yra pilno proto.

Užtrucino broli idant ap- 
laikyt posmertinia.

Baltimore, Md. — Vedus se
sute Mrs. John Creighton geis
dama aplaikyti insziurene pi
nigus po savo broliui Charles 
Avery, davinėjo jam kas dien 
trucizna, pakol vargszas mirė. 
Palieije dažinojo buk brolis 
buvo .asekuravotas ant tuks- 
tanezio doleriu, kuriuos tai pi
nigus užrasze savo seserei, pra
dėjo tyrinėt ir aplaike groma- 
ta nuo kokios tai ypatos, buk 
Charlesa nutrucino jojo tikra 
sesuo. Kita gromata aplaike 
buk toji nelaba moteree buvo 
užtrudinus panasziu budu ir 
savo tėvus kurie nesenei mirė 
ir buvo užasekuravpti. Dabar 
ketina kunus iszkaSti tiksle 
dažinojimo ar tikrai buvo už- 
trucinti. , Creightopiene likos 
aresztavota draugo su savo vy
ru.

pino 
italas J. Greco,

rvvenantis ant 16-tos

su
Aly lojau 

buvo mano

kalbėjo: 
motina, kuri

atsilygint jai po
s

idant mano pinigai 
turėjau vogti nuo mano darb
davio. Gailiuosiu 
sižengima, bet

uz naro pra- 
ket i- 

nau sugrąžyti visus pa vogtus 
y >

at ejteje

ji ant liuosy-

mirė

pmgus.
Klausytojai tuom pripažini

mu sieratos teip susigraudino, 
jog sode surinko dvideszimts 
doleriu ir sugražino darbda
viui kuris atleido vaikui kalte 
o sudže paleido 
bes.

Tikras prieteliszkumas.
Manitowac, Wis. — Albertas 

Bolle isz Shcboygano dalaike 
duota žodi 30 metu adgal Ed- 
wardui Thorison, kuris
ezionais ana diena. Abudu vy
rai davė sau žodi, 
isz jujn pirmutinis niimirs, tai 
pasilikias at važiuos put miru
sio laidotuvin.

Ana diena Bolle isz Shehov- ♦ 
gan aplaike telegrama buk jojo 
draugas miro ir in penkiolika 
miliutu Thorison jau buvo ke
lionėje pas mirusi dranga. Ke
liolika metu adgal draugai tu
rėjo papratimu rodytis vieno
kiai ir nekarta juos laike už 
dvynus, buvo ne perskyriami 

gyveno visadosdraugai ir 
prietolingai,

jog katras

Al laid ir ('it y, N. J.
szl u augliu kasyklų darbinin
kai isz 21 ro disi rikto prižadėjo 
prezident ui I .ewisui 
jeigu kiel uju
kai iszejtu ant streiko.
loji pagialba keline
virszi n inkai laiko slaptybėje.

Prezidentas Marks isz mink
sztu ju kas\-1< ln pribuvo 
peikeis draugais in 
Cit v ant rodos 
Lewisu. Paskalai
buk minksztu kasvklu darbi- v
įlinkai teipgi mano straikuoti, 
bet tas prieszinl usi sutari ei 
padarytai terp (uju anglekasiu 
ir operatorių. Kada užklausta 
Markso, ar isztikruju minksz- 
lieji sustotu dirbt kaip kur, tai 
jisai atsake:“ užklauskit Lewi- 
so jisai žino geriau, mes nega- 

padaryto kon-limo sulalužyt 
t ra k t o.

Girdot, jog jeigu streikas už- 
cjtu, lai valdže pristatytu 
minksztus anglis del žmonių ir 
lokiui budu perlaužtu straika, 
bet ar valdže dasipranta kas 
isz (o kiltu? Darbininkai tokiu 
augliu neprileistu in viptas kur 
straikuoja o isz to kiltu dideli 
sumiszimai visur. Jau dabar 
kompanijos pristato ant zopos- 
ties daug minksztu augliu kur 
tik gali juos patalpyt, isz ko 
duodasi suprast, jog kova terp 
operatorių ir anglekasiu isz- 
kils, bet ant kaip ilgo tai sun
ku inspet i.

O gal viskas duosis susida- 
vadyt'ir abi szalis susitaikins J

nes s t ra i kai*

k urie
no bus isz-

■

užlaiko

uganadinanezei, 
niekam gero neatnesza, žmonis 
panesza daug vargo ir inlenda 
in skolas o ant to ne tik patys 
kenezia bet ir visas biznis su
stoja.

Badai visi pumpmonai ir ki
li darbininkai-
kasyklas pa red k ia 
szaukti.

Prezidentas Coolidge prasze 
Penn sylvan i jos gubernatoriaus 
Pinchoto idant stengtųsi vi
som pajėgom sutaikinti opera
torius su anglekaseis ir užbėg
ti st vaikui. ■'

Vėliausi telegramai
buk operatoriai ketina sutikti 
ant 10 procento pakėlimo mo-

skelbia

|<est.ies.

Bulgariszkas ministeris 
nužudytas.

— Kokis tai ariarkis- 
tas 'Aiitanas Nikolovas, 26 me
tu, szovo tris kartus in M. Das- 
k.alova, bulgariszka ambasa- 
doriiij užnmszdamtĮS ji nnt vie
tos, l ' a, '■ : -r .

Praga.

pas Ona, o kada 
staezei pasako, jog

Ponulei piszkina in žandus ka
reivinius o tieji atyduoda 

adgal.
Balbieriszkis,

(Vien.”
Atvykau isz Amerikos atlan- 

kyt savo gimtini kraszta, Lie
tuva, 
nam
ros lędka 
nedidelis, 
Pro pati

Mar.
Kor.)

a.ps.

reivis 
isztrnkt.

Ponuliai,

pecziu, ir taip

kviecziai daugumoj

;’L
»ut

f

I

'a
1

■

■

produktu vakarienių.

Czion patariu kiekvie- 
važiuot ir praleist vasa- 

kadangi miestelis 
aplinkui puszynai.
miesteli teka upe,

Nemunas, kur galima praleis
ti daug smagaus laiko.

Sziom laiku nuo Alytaus in 
Kauna yra remantuojami tele
fono ir telegrafo stulpai. Ta 
darba iiirba Elektros Techni
kos Bataliono kareiviai. Vie
na diena kareiviams pritruko 
maisto; vienas isz ju buvo pa
siustas in Alytų parvežt valgo
mųjų
Kareivis, važiuodamas, prisa
kė Balbieriszkio valscziaus 
virszininkui pristatyti padva- 
da (stoiką) ant vakaro, kaip 
grižsz atgal. Apie 6 vai. karei
vis grižszta isz Alytaus ir už- 

valscziaus rasztine; 
klausia padvados. .Jam kokia 
tai moteris atsako, kad valdi
ninku nei 
jau nuo pat
Ercku aluti maukia. Kareivis 
supykęs nueina pas Ercku ir 
randa czion valscziaus sekre
torių, liaudies mokyklos moky
toja, valsczįaus tarybos pirmi
ninką, 
szio yra 
dininkai:
gerdas, Statkeviczius* Sinke- 
viezius. Kareivis paklauso kur 
padvada važiuoti 
kareiviams maista? Juszkaus- 
kas jam atsako: 
nėra”. Tat kareivis sako: 
nuliai, kas bus ? Jus czion prie

Balbieriszkio

sujea in

vieno nėra. Sako, 
pietų pas žydeli

milicijos v i ražaiti — 
Balbieriszkio val- 
Juszkauskas, Dau-

ir parvežti

4 < Padvados
“Po

matydami, kad 
kareivis pabėgs, cine szaudyt, 

szaliu burininka 
vvt ir suaresz- 

Kareivis, maty-

ir privertė 
ant dvi ra ežio 
tuot kareivi, 
damas 
puolė 
Szaulis mane, kad kareivis pa
bėgo in paszta, tat pastate dvi
rati ant szalygatvio ir nuėjo in 
paszta kareivio ieszkoti. Ka- 

ir pabėgo nuo 
s, iszejes isz 

paszto, jau nebrado nei dvjra- 
czio nei kareivio, ir sziandien 
dviraezio neturi, kuris jam 
kainuoja apie .300 litu.

Kareivis, pribuvęs in savo 
buri, prauesze karininkui kas 
su juo atsitiko.
jaus anksti atvažiuoja in Bal- 
bieriszki karininkas su 15 ap
ginkluotu kareiviu, ir paliepta 
4 apginkluotiein kareiviam eit 
in ponuliu stubas ir atvest po 
viena sargybiszkai. 
prisirinko isz viso

žuret kas czion bus, o 
mus ponuliai bandė prieszintis 
nes daug žmonių žiurėjo. Bet 
gavo gerai sprandiniu nuo ka
reiviu, ir buvo nuvesti in vals- 
cziu del tardymo. Indomu bu
vo žiūrėt, kada Balbieriszkio 
“ponstva” buvo plakta karei
viu. Bet czion kiekvienas skai- 
tytęjas lai

kad pavojus artinasi 
grovi arti paszto.m

reivis gi sėdo 
prieszu. Szai

Tat antryto-

Zmoniu 
miestelio

ui

1

■ I
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j

daug,

sprendžia kieno 
sziamo atsitikimo kalto.

statyto laiko 31, girtuokliavi
mą 98,^*jieinkainavima prekių 
4 neszvaruma 6, darkymu, kal
bos 5, kainu kėlimą 1. važioji- 
ma szaligatviais 1, pergreita 
važinėjimu automobiliu 2, ne- 
užsimeldavima 2, leidimą szu- 
nies be apynasrio 1, lenktynia
vimą arkliais gatvėj 1.

Vis apipleszineje žmones.
Dysna, Tvere- 

cziaus vaIsz., Szvenczioniu ap. 
Czia žmones neturi ramumo 
nei diena, nei nakti, nes poli- 
ciantai beiszkodami kažkokiu 
jaunuoliu naujoku teapsako
mai

Vilnius. —

< h i
i irto 

B

t

’ d

.i

r"

v

•įi
i n baugi ne savo žiauru

mais. Ateje in kaimu, jie tuoj 
reikalauja sūrio, sviesto ir 
daužo visiems veidus, o daž
nai ir szaudo. Nesenai poįiei- 
ninku tvezia sužeista minimos

sūrio

1 . e v • i e .'n

apylinkes sodžiaus 4 jaunvy- 
rai, 
szauta.

o viena mergina visa nu-

• ■»
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-
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Suvienituosia Valstijofia*
randasi 15 milijonu telefonu^ 
arba 64 procentas visu telefon* 

j ant miesto. . ■
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Isz Amerikos
Isz San Francisko in New 

Yorka in 28 valandas.
Mineola, N. Y. — Paežio vir

szininkai praejta sanvaitia tu
rėjo baudimą, kiek laiko už- 
yma areoplanams 
San Pranciška su 
areoplanai iszleke tuom 
laiku - 
risk o o kitas isz New \ Orko.

Kelione atbuvo in 28 valan
das. Greicziauses truk is pada
ro taja kelionia in ketines ir 
pusi* dienas. Dabar valdže nž- 
ves

la i ko
nulėkti in

paežiu. Du 
miežiu 
A

vienas isz San Ernu

kasdienini lekiojima paež
io su areoplanais.

tai neužilgio 
areoplanai in 
ketina susi-

Kaip girdot 
lok iol i

Dabar

pasažu rius isz

pradės 
Europa.
Ivort arooplanines kompanijos 
kurios galams
vieno mii'sto in kita, o jeigu tas 
invyks, tai i>z Mahanojaus ke
leivei gales nulėkti in Eiladel- 
fije in puse \ alandos.

458 Letuvei jau atvažiavo.
Washington, D. (’. —

sziai dienai isz Lietuvos atva
žiavo in Amerika 458 y palos, o 
szi menesi da gali atvažiuoti 
526. Latviu jau inleista 245, 

gali atvažiuoti
skaitlio 6,195 
4,159.

I Ag? -*

da
o 

.308. Isz 
lenku inleista

Žmogus su mėlyna skūra mirė.
New York. — Erodas Walt

ers kuris turėjo mėlyna skūra, 
keliaudamas su oirkūsais po 
visa svietą, mire Bellevue li- 
gonbutije. Daktarai isztyrinejo 
jojo visa kurni, 
mi, jog ne 
visi vidurei, 
pilvas ir 1.1, buvo mėlyni.

Tasai persimainytnas balto 
kūno ant molyno, buvo priežas
tis užsitrucinimo su “argyr- 
va ” • 
adgal Walters dirbo kasyklo- 
sia Australijoi, inkvepdamas 
in save sidabro dulkes nuo ko 
visas kūnas pamėlynavo. Ve
lionis paliko paezia ir viena 
kūdiki.

persitikrinda- 
jojo skūra bettik

szirdis plan oze i

su
nuo sidabro. Apie 40 metu

paezia

Nurijo dantis — mirė.
Baltimore, Md. — Daktarai 

tvirtina, buk jeigu Mrs. W. R. 
Reynolds butu sutikus ant ope
racijos ant iszemimo jai dantų 
isz pilvo, kuriuos 
sziadien butu 
Motore likos trenkta 
lomobiliu ir

Smarki Viesulą Isznaikino Visa Miesteli.

Į z I

I
Id

*
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Trisdeszimfs penki gyventojai likos užmiiszti o

’ * M

daugeli snžeidi 
prapute per maža miesteli Lėni i, Kansiiosia, visiszkai ji sunaikindama, 
bledes ant vienos isz tenai! ini u ul.x’cziu, o gyventojai ji'szko savo brangenybių, stengdamie
si teipgi ižgialbet nors kiek naminiu rakandu.

baisi
Paveikslas

viesulą kuri
parodo

sa v o

Isz Lietuvos.

Lidos, kada

Pavogė paezia, keturis vaikus 
ir forduka.

Bonner Sprnirs 
zas Blve 
cziona is
szimts Dievo prisakymus.

Palicije sako buk 
tik prisisavino savo

likos 
už

Kaus

f
‘I

Josios dydžiauses linksmybe.

ku vieinei 
vėl persekioti 
t ingai

į
b

i 
'MJ 
'W
1
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Lenkai prispaudineja stu- , 
dentus.

Vilnius (Nuo kor.). — Len- 
valdžiai pradėjus 

lietuvius, ypa-
inteligentus ir studen

tus baigusius gimnazija (stu
dentus aresztuoja neva už til
tu sproginima, o I)r. Alseikai 
uždraudė 
lietuviai

or

S

60 pražuvo kada trūkis trenke 
in prūdą. Daugelis važiavo 

in Amerika.
Vilnius. — Baisi nehiiine at

sitiko artimoje
trukis bėgantis įsz Vilniaus in 
Warszawa trenke in mūra prū
do kuris truko ir negana to, 
kad daugelis likos užmuszta 
bet iszbegant is vanduo isz prū
do paskandino teipgi nemažai 
pasažieriu.

Trukis buvo pripildytas pn- 
daugiausia žydais 

isz kuriu daugelis buvo kelio
nėje in Amerika. Badai kelioli
ka Lietuviu teipgi pražuvo ku
rie keliavo isz Lietuvos in 
Amerika.

Gialbojimas gyvųjų atsibu
vo su dydelams kliūtimis. Spe- 

trukis kuris iszojo 
isz Lidos neszti nelaimingiems 
pagialba negalėjo priimti nes 

likos suardytas

sažierais,

11S.

užsiimti gydymu), 
sudarė delegacija, 

kuri nuvyko in Varszava skus- 
Delegacija atsilankė pas

kelis ministerius ir nurodinėjo, 
kad Lietuvoje lenkai turi pilnu 
laisvių kaslink mokslo ir g>’ve- 
nimo, o Vilnijoje lietuviai ne
gauna jokiu leszu isz valdžios 
savo mokykloms, o profesio
nalams nėra velijama gyventi 
ir dirbti. Ka atsakę lenku val
džia, dar nėra žinoma.

Nusiszove.
Rokiszkio aps.

* <
4,
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Miss Lilije Steward isz Chi
cago, turi kaip rodos puikiau
sius plaukus isz visu moterių 
ant svieto. Norints no yra tai 
ilgiausi plaukai bet labai mink 
szti. — Musu lietuvaites gali 
panaszei pasigirt nes nekurios 
turi da
apie kuriuos žiaunai nieko ne
žino.

f

Gindama sunu, nužudė 
savo vyra.

— Manvdama 
gi'idže nužu

ji nubaudine- 
prasikalt ima, 

isz Kclur, 
ir trimis

s.»v<i savo 
Likos uždaryta kaleji-

MINKSZTU ANGLIŲ KASY
KLŲ DARBININKAI ŽA

DA PAGIALBA.

K.
Skapiszkis,

Sziu metu Liepos men. 17 d. 
Varniszkiu-Kereliu vien, nusi
szove nežinia del kurios prie
žasties jaunas 18 metu vaiki
nas Bolius

cialiszkasBellaire, ()hi<>.
s

ida
t ai

- Juo 1 
i 

aresztavotas ] kad josios vyru
dyti sunn, kad 

!jo už koki 
įJeva Barlipskiene 

art imo I pagriebė 
paezia Mrs. Lula Bernard, bid szuveis padėjo 

jojo szeimyna susidedam i vyra, 
me.

perže ilgima de Mink-

prisisavino
Blve 1H

I
revolveri

negyva
visa
isz keturiu vaiku nuo 8 mene
siu lyg 6 met u i i.......... : ‘ :
sztamo asila fordiika.

Visas pulkelis

6 mot u

likos aresz- 
tavotas kada fordnkije važiavo I 
in New Meksika ant prisinnslo . •. ... penkistelegramų ............. ........ 4 —
v\ro.
Supliekė moterelia su lazda ir 

aplaistė karszta sriuba.
Chicago. — Ana diena Jur

gis Bamakas, 1668 W. Grand 
avė., atejas namon užsitraukęs 
•munszaines paszauke: 
duok valgyt!” Bet Katre ne
skubino su valgiu tiktai atkir
to: “O tu prakeiktas girtuok
li, asz su niekuom apsiėjau, o 
tu prageri visa savo uždarbi, 
tai ojk valgyt ten, kur palieki 
pinigus. ”

Bet Katriukės szrdis atsilei- 
lo. Pastate ant stalo sriuba ir 

rėžti girtam 
misijonieriszkus 

Jurgiui

nuo

naujausio .Neiszmoko angliszkai bus su
grąžytas adgal in Europa.
Chicago. Apsigyvenias 

iSuv. Vaisi, per <1 vidcszimts 
nciszmokes 

nepasiru- 
popienl, 

in

nuskriaust o jo

4 4 Boba

per 
metus ir 

angliszkos kalbos ir 
pino 
italas

amerikoniszkn
pakliuvo

Al hint ic ('it y, N. J.
sztu augliu kasyklų darbinin
kai isz 2tro t list rikto prižadėjo 
prezidentui Lewisui pagialba, 
jeigu kietuju augliu darbinin
kai iszejtu ant streiko, 
toji pagialba ketina
virszininkai laiko slaptybėje.

Pr(‘zidentas Marks isz mink- 
ztuju kasykla pribuvo su 

po i keis draugais iii 
rodos

puikesnius plaukus

Kokia 
būti, tai

s

geležinkelis 
per vandeni.

nusiszove (

o
> i r

kareiviai laukia ne- 
Pat jam atsako: 
galvoj — tylėk, dur-

Kareivis, supykęs, dro- 
Tas

k k Kas

(’želk i s, tarnavęs 
pas pil. Lapieni-Lapoli bernu. 
Ta diena minėtame vienk. pas 
kita p. .L L. buvo gražiai lei
džiamos vestuves, kuriose ve
lionis žvaliai ir mandagiai ap- 

szvecziams ir gyvai 
Vienok vestuvių / “

I»

Jil

i

alaus, 
valgė, 
mums 
niau! ”
že vienam per valgomąja.
ponulis parpuolė ant veido nuo 
kodes.

Tuomet visi ponuliai supuo
lė ant kareivio ir eme kumsz- 
cziuoti. Žinoma, kareivis turė
jo ginklą 
ežius. Tai

tarnavo 
linksminosi, 
pabaigoje, anksti ryta, rado ji 
sodybų
szauta krutinę. Nors.pas Įftjo- 
na jokio szaujamojo inrankio 
nerasta, bet gi yra tikru davi
niu, kad vaikinas del szeimini- 
nio pobūdžio pats nusižudė.

Sziu metu derlius.
Teko važinėti Rokiszkio Pa- 

kiirszej. Nežiūrint szalto pa vi v 
sario, javai atrodo gana gerai, 

kviecziai daugumoj 
bu i nūs, tik vasarojus troszkau- 
ja lietaus. Dobilai, pievos skur
desni; daug vietų skudžias 
žmones, kad bus striukai su pa- 
szaru. Pavasario

pribuvo 
At hint ic 

City ant rodos su prezidentu 
Lewisu. Paskalai apibegineja, 
Imk minksztn kasvklu darbi
ninkai teipgi mano straikuoti, 
bet tas prieszint usi sutari ei 
padarytai terp tujų anglekasiu 
ir operatorių. Kada užklausta 
Markso, ar isztikruju minksz- 
tieji sustotu dirbt kaip kur, tai 
jisai atsake:” užklauskit Lewi- 
so jisai žino geriau, mes nega- 

padaryto kon-

Negalėjo gaut gyvos — susi
jungė po smert.

Ryga. — Praejta sanvaitia 
ziomiis senas jau

nikis Jonas Melis ir Ona Aj- 
munt kuria mylėjo nuo jaunų
jų dienu.

Savžudintojas ir žudintojas 
turėjo 66 metu o Ona turėjo 50 
metu. Per 26 metus Jonas svi- 

pas Ona, o kada 
staezei pasakė, jog

pievoje negyvą per-

persvaros per pe- 
vienas sueziupo už 

karabino ir eme sukt karabine 
pecziu, ir taip

J. Greco, 
rankas imigracijos valdžios ir 
Ims dabar sugrąžytus adgal in 
tenais isz kur pribuvo.

Vogė idant pirkti mirusiai 
motinai stovyla.

Philadelphia, Pa. -- Aszluo- 
niolikos metu senumo sierata, 
likos aresztavota už vagysta 
per savo darbdavį, idant už pi
nigus galėtu pastatyti stovyla 
ant mirusios motinos kapo. 
Sieratos pravarde yra Charles 
Stetzer, gyvenantis ant 16-tos 
ui vežios.

Kada sierata stojo priesz su
dže su aszaromis kalbėjo: 
“Mylėjau savo motina, kuri 
buvo mano i vienatiniu priete- 
lium ant svieto, norėdamas no- 
riiits kuom atsilygint jai po 
smert, nutariau pirkti ijai nors 
maža pomnikeli. Jau inmoke- 
jau 45 dolerius už akmeni ir 
da buvau kaltas dvideszimts, 
idant mano pinigai nedingtu 
turėjau vogti nuo mano darb
davio. Gailiuosiu 
sižengima, bet 
nau 
pingus.

Klausytojai tuom pripažini
mu sieratos teip susigraudino, 
jog sude surinko dvideszimts 
doleriu ir sugražino darbda
viui kuris atleido vaikui kalte 
o sudže paleido 
bes.

Tikras prieteliszkumas.
Manitowac, Wis. — Albertas 

Bolle isz Sheboygano dalaike 
duota žodi .30 metu adgal Ed- 
wardui Thorison, kuris 
czionais ana diena. Abudu vy
rai davė sau žodi, 
isz juju pirmutinis numirs, tai 
pasilikias atvažiuos put miru
sio laidotu v j u. s

Ana diena Bolle isz Sheboy
gan aplaike telegrama buk jojo 
draugas mirė ir in penkiolika 
miliutu Thorison jau buvo ke
lionėje pas mirusi dranga. Ke
liolika metu adgal draugai tu
rėjo papratima rėdytis vieno
kiai ir nekarta juos laiko už 
dvynus, buvo ne perskyriami 

gyveno visados

lino kurk a s 
Ona jam 
už jojo netekės paleido szuvi 
in Ona po tam pats in save.

■••V.
i m
*
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ant kareivio pecziu, ir taip 
smarkiai susuko karabino dir
žą, kad kareivi ko nepasmau- 
ge.' Mokytojas, gerai iszkau- 
szes gardus aluezio, drožė ka
reiviui, ir taip visi paeiliui eme 
kareivi muszt. Kareivis bandė 
nuo ponuliu pabėgt, bet sun
ku buvo. Tuomet kareivis pa
siekė karabino gaideli ir szove 
in virszu. Žmonių subėgo žiū
rėt, kas czion nepaprasto. Tuo
met ponuliai nusigando ir ka- 

turejo proga nuo ju

lime sulalužvt 
t ral<to.

(i i rdet, joj 
ejtn, tai 
minksztus anglis del žmonių ir 
lokiui bildu perlaužtu straika, 
bet ar valdže dasipranta kas 
isz to kiltu? Darbininkai tokiu 
augliu neprileistu in vietas kur 
straikuoja o isz to kiltu dideli 
sumiszimai visur. Jau dabar 
kompanijos pristato ant zopos- 
tiesdaug minksztn augliu kur 
tik gali juos patalpyt, isz ko 
duodasi suprast, jog kova terp 
opera toriu ir anglekasiu isz- 
kils, bet ant kaip ilgo tai sun
ku inspeti.

O gal viskas duosis susida- 
vadvt 'ir abi szalis susitaikins" i- uganadmanczei, i..... ______
niekam gero neatnesza, žmonis 
panesza daug vargo ir inlenda 
in skolas o aid to ne tik patys 
kenezia bet ir visas biznis su
stoja.

Badai visi piimpmonai ir ki
ti darbininkai kurie užlaiko 
kasyklas pa red k ia 
szaukti.

Prezidentas Coolidge prasze 
Penn sylvan i jos gubernatoriaus 
Pinchoto idant stengtųsi vi
som pajėgom sutaikinti opera
torius su anglekaseis ir užbeg- 
I i si ra ik u i.

Vėliausi telegramai skelbia 
buk operatoriai ketina sutikti 
ant 10 procento pakėlimo mo-

jeigu st raikau už- 
pristalytu

Rugiai,
<r
valdže

M a r.
Kor.)

aps.
I

iiJ

i

!iA ti

daug

Ponulei piszkina in žandus ka
reivinius o tieji atyduoda 

adgal.
Balbieriszkis,

(Vien.”
Atvvkau isz Amerikos atlan- 

kyt savo gimtini kraszta, Lie
tuva. Czion patariu 
nam važiuot ir praleist vasa
ros lyika, 
nedidelis, 
Pro pati

įveliantis ant l(>-tos( 
pradėjo tolinus 
vyrui i 
mokslus. Jurgiui buvo 

bobiszku poteriu, paszo- 
ko nuo stalo, pagriebė pagali 
ir pradėjo szveisti kaili Katrei 
teip, jog vargsze sugriuvo ant 
grindi, be žado. Ne gana to, 
iszliejo karszta sriuba* ant jo
sios galvos. Palicije aresztavo- 
jo Jurgi o Katre nuveže in Ii- 
gonbut i.

Kada Jurgis stojo priesz ma
gistratu užklausė jojo del ko 
teip sumusze savo prisiegele! 
“l’ž tai, kada turėjo per dide
liu burna ir nedavė man ramy
bes.” Sudže ji nusiuntė in 
paikszu prieglauda ant tyrinė
jimo ar yra pilno proto.

Užtrucino broli idant ap- 
laikyt posmertinia.

Baltimore, M d. — Vedus se
sute Mrs. John Creighton geis
dama aplaikyti insziurene pi
nigus po savo broliui Charles 
A very, davinėjo jam kas die n 
trucizna, pakol vargszas mirė. 
Palicije dažinojo buk brolis 
buvo .asekuravotas ant tuks- 
tanezio doleriu, kuriuos tai pi
nigus tižrasze savo seserei, pra
dėjo tyrinėt ir aplaike groma- 
ta nuo kokios tai ypatos, buk 
Charlesa nutrucino jojo tikra 
sesuo. Kita gromata aplaike 
buk toji nelaba moteree buvo 
užtruCinus panasziu būdu ir 
savo tėvus kurie nesenei mirė 
ir buvo užasekuravpti. Dabar 
ketina kimus iszkasti tiksle 
dažinojimo ar tikrai buvo už- 
trucinti. .Creightpuiene likos

. i dau

kiekvie-
pa

ti z reivis 
isztrnkt.

Ponuliai

pi I va. 
negalėjo 

oporacije 
nesutiko ir

Idant 
sept y-

nes

nurijo, tai 
gyva ir sveika.

per au- 
nurijo falszivus 

dantis kurie gavosi in
Paprast n bildu juju 
ižgaut tiktai per 
ant kurios motore 
t arejo nuo to mirt.

Žveriszki tėvai — baisei 
kankino kūdiki.

St. .Joseph, Mich, 
nuo vogimo atpratyt
niu metu podukte, moezeka 
Elzbieta Wetzliene baisei pa
sielgė su sieratelia Blanche. 
Mergaite turėjo papratima pri- 
sisavinet po keliolika centu, 

moezeka nedavinėjo jai
niekados keliu centu ant ken- 
džiu. Ana diena pasiėmė pen
kiolika centu kuriuos rado sze- 
poje. MoczeĮca baisei insiuto ir 
prie tėvo sumusze mergaite, 
jog kraujas pasipylė isz dau
geliu vietų ant kūnelio. Po tam 
sukruvintus pirsztukus laike 
ant ugnies, 
kerszino,
dosnia liepsna ant gazinio pe- 
cziaus, jeigu nepaliaus rėkti. 
Ąnt kliksmo kankinanezios 
aukos, subėgo kaimynai, kurie 
kūdiki paėmė po savo globa. 
Abnclu Wetzlei likos aresztavo- 
ti ir pastatyti po kaucije lyg

Tėvas mergaitei 
jog padarys da di-

teismui.

Kat re o
y

už. savo pra- 
atejteje keti- 

sugražyti visus pavogtus

ji aut liuosy-

mirė

jog katras

kosties.

arosztavota draugo su savo vy
ru.

draugai ir 
prįotelingai,

kadangi miestelis 
aplinkui puszynai.
miesteli teka upe, 

Nemunas, kur galima praleis
ti daug smagaus laiko.

Sziom laiku nuo Alytaus in 
Kauna yra remontuojami tele
fono ir telegrafo stulpai. Ta 
darba dirba Elektros Techni
kos Bataliono kareiviai. Vie

nos straikai’ na diena kareiviams pritruko

matydami, kad 
kareivis pabėgs, eme szaudyt, 

szaliu burininka 
vvt ir suaresz- 

Kareivis, maty- 
pavojus artinasi,
grovi arti paszto.

J

no bus isz-

Bulgariszkas ministeris 
nužudytas. <

Praga. — Kokis tai anarkis- 
tas'Antanas Nikolovas, 26 me
tu, szove tris kartus in M. Das- 
kalova, bulgariszka ainbasa-
doritų nžmnszdamiĮS ji nnt vie- 
tos.'

/ '
M*

/ 

maisto; vienas isz ju buvo pa
siustas in Alytų parvežt valgo
mųjų
Kareivis, važiuodamas, prisa
kė Balbieriszkio valscziaus 
virszininkui pristatyti padva- 
da (stoiką) ant vakaro, kaip 
grižsz atgal. Apie 6 vai. karei
vis grižszta isz Alytaus ir už
suka in 
klausia padvados. Jam kokia 
tai moteris atsako, kad valdi
ninku nei vieno nėra. Sako, 
jau nuo pat
Ercku aluti mapkia. Kareivis 
supykęs nueina pas Ercku ir 
randa czion valscziaus sekre
torių, liaudies mokyklos moky
toja, valscziaus tarybos pirmi
ninką, 
szie yra 
d i ninkai:
gerdas, Statkevicziusx Sinke- 
viezius. Kareivis paklausė kur 
padvuda važiuoti
kareiviams maistu? Juszkaus- 
kas jam atsako:
norą*b Tat kareivis sako: “ 
nuliai, kas bus? Jus czion prie

produktu vakarienai.

Balbieriszkio

valscziaus rasztino;

vieno nėra. Sako 
pietų pas žydeli

milicijos v i ražaiti — 
Balbieriszkio val- 
Juszkauskas, Dau-

ir parvežti

4 4

. Tat kareivis sako:
Padvados

Po-

ir priverto 
ant dviraezio 
tuo! kareivi, 
damas, kad 
puolė in
Szaulis mane, kad kareivis pa
bėgo in paszta, tat pastate dvi
rati ant szalygatvio ir nuėjo in 
paszta kareivio ieszkoti. Ka
reivis gi sėdo ir pabėgo nuo 

isz 
paszto, jau nebrado nei dvira
ezio nei kareivio, ir sziandien 
dviraezio neturi, kuris jam 
kainuoja apie 300 litu.

Kareivis, pribuvęs in savo 
buri, pranesze karininkui kas 

Tat antrvto- 
jaus anksti atvažiuoja in Bal- 
bieriszki karininkas su 15 ap
ginkluotu kareiviu, ir paliepta 
4 apginkluotiem kareiviam eit 
in ponuliu stubas ir atvest po 
viena ,sargybiszkai. 

viso

prieszu.
gi sėdo

Szaulis, iszejes

su juo atsitiko.

Žmonių 
prisirinko isz viso miestelio 

žuret kas czion bus, odaug, 
mus ponuliai bandė prieszintis 
nes daug žmonių žiurėjo. Bet 
gavo gerai sprandiuiu nuo ka
reiviu, ir buvo nuvesti in vals- 
cziu del tardvmo. Indomu bu
vo žiūrėt, kada Balbieriszkio 
“ponstva” buvo plakta karei
viu. Bet czion kiekvienas skai- 
tytęjas lai
sziamo atsitikime kalto.

ankstvbasis ♦ 
pasirodymas kai kuriuos ap
vylė; užėjus vėliaus szalcziams 
t u re j e antru kartu vasarju sė
ti. Oi, nepaprastas buvo sz. m. 
pavasaris!

Nubausta.
Kaunas. — Nuo 22-Vl už kė

limą triukszmo vieszoj vietoj 
1.3, vaikszeziojima vėliau nu
statyto laiko 31, girtuokliavi
mą 98,uieinkainavima prekių 
4 neszvaruma 6, darkymu, kal
bos 5, kainu kėlimą 1. važioji- 
ma szaligatviais 1, pergreita 
važinėjimu automobiliu 2, ne- 
užsimeldavima 2, 
nies be apynasrio 1, lenktynia
vimą arkliais gatvėj 1.

Vis apipleszineje žmones.
Dysna, Tvere- 

cziaus vaIsz., Szvenczioniu ap. 
Czia žmones neturi ramumo 
nei diena, nei naktį, nes poli- 
ciantai beiszkodami kažkokiu 
jaunuoliu naujoku Jneapsako- 

inbaugine savo žiauru
mais. Atėjo in kaima, jie tuoj 
reikalauja sūrio, sviesto ir 
daužo visiems veidus, o daž
nai ir szaudo. Nešertai polici
ninku tyczia sužeista minimos 
apylinkes sodžiaus 4 jaunvy- 
rai, o viena mergina visa nu- 
szauta.

Vilnius. —

niai

• •

leidimą szu-

t

sprendžia kieno
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Su vieni! uosio V aisti j ogia 
randasi 15 milijonu telefonu, 
arba 64 procentas visu tetefon* 

| ant miesto.
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Katalikai arkidiecezijoi Bal- 
timores likos pakviesti per ar
ei visk upa Curley idant pri
siims! u
rasztus apie gyvenimą perdeti- 
nes Elzbietos Onos Seton, kuri 
uždėjo
kliosztori Suvienvtosia Valsti- 
josia, kad galėtu tuos rasztus 
nusiunsti in Ryma, nes laja 
miolaszirdinga motorai ketina 
iszkelti in skaitli szventuju.

Motina Seton likos palaidota 
Emmitsburge, Md.

popiežius

Curley idant 
visus dokumentus ir

M ielaszirdingu Seserų

in

žine in kur nuvožė.
Vage lietuvei medi ant ku

ro, čigonas vage vaikus, inte
ligentas svetimas moteres, ir 
kitus daigins: žemeziugus, au
tomobilius,•namus — o diplo
matai smaugė tautas — juk ant 
szio svieto “kova už būvi.”

Kas kuom
tuom yra “geresniu” — o kas 
laikosi Christ ilso mokslu, jog 
geriau kentėti, ne kaip prigial- 
bet savo artimiems----- tasai
yra laikomas už apgaviku, fa- 
ryzejn ir kvailiu.

daugiau 
geresniu

vage
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PRAĖJUSIEJI DIDELI 
STRAIKAI.

Czionais paduodame del vi- 
žinios kiek buvo angliniu 

straiku kiotosia augliu knsyk- 
losia, kokiam mote, kiek strai

ned i rbo

su

kavo ir

Georafiszki Palyginimai
" i ™ ■' 3 .,y f r ■’ ..... j

Amerikos ir Europos.
/ . % 3 .

ŽINGEIDIEMS.

1) Katalikai Misionieriai ku
li žangi no

Su v i ei i v t ose V aisti -

Guodok Tęva ir 
Motina Savo.

. « r", ; f

Yra viltis, 
jog popiežius ja ja iszkels in 
skaitli szventuju. Butu tai pir- 

Amorike susi-mutino ypata 
laukdama tosios garbes.

l’žman vmas iszkelt i m 
szventuju skaitli Motinos Se
ton prasidėjo 1908 mete, kada 
tai mirusis kardinolas Gibbon- 

pradejo rinkti visus dava- 
gyvenimo to

Butlegerei artimoji' Sarnac 
Lake, Minu., artimojo kalnu 
Adirondae-k, omesi ant naujo 
bndo apsisaugot nuo prohibici- 
još agentu. Kada agentai nori 
arosztavol i hutlegerius, 
tiejoi pagriebia savo 
vaikus ir su
krutinės idant tokiu bildu ap
sisaugot nuo kulkų, 
juos pnsiyma su savim 
tomobilius kada gabena mun-
szaino in miestus, nes agentai 
nedrystn szauti iii juos idant 
neužmuszt nekaltus vaikus. — 
Linksminkis duszolo— l’ri kon 
tri!

tai 
mažus 

jeis užsidangsto

kiek dienu 
per st raiba: 
Mete 
1900 
1902 
1906 
.1908 
1910 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
I91S 
1919 
1922

Straikavo
131,973 
209,453
372,343
145,145 
218,493 
311,056
135,396 
161,720
67,190

170,633
160,240
79,395

446,436 
600,983

Jeigu k iet uju
los sustotu dirbti Ponnsvlvani-

Dienu
37 
83 
52 
38 
88
40
23 
68 
37 
20
15
6 

35 
155

augliu kasyk-

ka, iV

sas, 
dus kas kiszasi 
sios mot eres.

Chieaginis sūdąs perskyri
mo nenutinkamųjų vedusiu po
relių paduoda sekanti skaitli.

Mete 1SS5 ant tukstanezio 
a ps i ved imu, a pi a i ko persisky
rimus 59 poros, tik paežiam 
vaisi i jo I Ilinojui.

Kare daug prisiidejo
ska it liaus persiskyrimu, nes po 
karei ant 7597) apsivedusiu po
relių 1923 mete, paežiam Chi
cago likos perskirtos net 1589 
poros del visokiu priežaseziu.

prie

Dairn raszosi ir skaitosi apie 
anklrjima ir auginimą vaiku ir 
nekuriu laikraszczei paszvcn- 
czia daug vietos ant to tikslo. 
Daugelis svetimžemiu gyvo- 
nancziujii czionais mažai at
kreipia a t ydos kaip turi augy- 
ti vaikus, nes pagal juju nuo- 
inonia, tai laikrasztis vra del 
to idant raszytu, o jieje neturi 
laiko ant tokiu “nieku” nes 
turi rūpintis gyvenimo reika
lais. Juk tokie skaitvmai vra 
nuobodus, nėr ten nieko akvvo.

Bet tegul iszejna kokia nau
ja knyga su kokiu akyvu ant- 
galviu, tai tuojaus kožnas jaja 
perka ir skaito, o kada iszejna 
isz spaudos knyga apie auklė
jimu vaiku, tai gali gulėti ant 
lentynų pakol supus.

Idant gerai iszaukleti kūdi
ki, reikia jam duoti gera pa- 
veizda namie nuo jaunu, dienu 
reikia pripratyt kūdiki idant 
klausytu paliepimu tėvu. Ka 
palieps tėvas, to motina nepri
valo permainyt, o k a palieps 
motina levas turi ant to sutikt. 
Jeigu kas užejtu nesutinkamo 
terp tėvu, tai turi būti terp tė
vu sutaikyta idant vaikai ne
girdėtu ginezu, nes jeigu vai
kai ižgirstu jog tėvas ar moti
na laiko jojo szali, 
del tojo, kuris jam duoda pa
liepimus, jokios paguodones.

Panaszei, jeigu tėvas liž
ei ra u dže vaikams nedarvti to, 
ka jiems paliepė iszejna n t in 

Nekarta motina drau- 
“žiūrėkit, kad man 

tėvui apie tai nieko nekalbetu- 
” Tokia mo-

svet imžemiu 
(•žirniais

darba.
dže vaikus:

tai neturi

iszmokes me
ta pati daris

met, ba užmusziu! 
tina suka virvutia sau ant kak
lo, nes kūdikis 
luoti prieszteva, 
ir su motina.

Paklusn u ma s, t e i sy be 
virumas, tai svarbiausi dalykai 
ant iszauklejimo vaiku; kudi- 

senos- 
To-

ir at-

kis greitai seka paskui 
irius; daro viską ka mato.
del tėvai privalo visados davi- 
net vaikams kanuogeriause pa- 
veizda nuo saves.

Teipgi 
in au- sekanezios ka

l utermever isz New 
Yorko, parodo, buk nuo užsi- 
baigimo svietines kares, ameri
konai luina apgautais kasinė
tas ant S00 milijonu doleriu 
ant visokiu szeru, bondu ir ki
tu speknlaeijiL Dabar valdže 
stengf'si užvesti tiesas, kurios 
apgintu ir apsaugotu gyvento
jus nu<> t uju nesavžiniszku va
giu.

Matyt, jog
bet ir Ajriszis, Vokieti 
iszmint i 
pinigu.

(}y ve n imas, 
mokslaine, o josios mokytiniu 
tai patyrimas savo gy.vt'nime.

l'ž dyka da niekas neaplaike 
iszminties, turto ne gylinko. 
k i o.

Reikė būti pasi rengusi u ne 
i bet ir ant blogo 
(lerove

Mr.

jo i tai sustotu 
svklos ir 1 .t.:

Kasykla sustotu 374, augliu 
nekastu 77,901,110 tonu, darbo 
netektu 139,499 darbininku ku
rie netektu 210,289,473 doleriu 
uždarbio.

Akyvi Trupinėliai.

Dabai* žiu rėk i me kaip Suv. 
'Valstijos ar jos atskiros valsti
jos arba kelios Valstijos gali 
būti Nulygintos su Europos sža- 
lidis.

Suv. Valstijos, inimant Aliis- 
kitas jos teritorijas ir

valdymus, truputi mažesnes už 
visa Europa. Uždodttht Euro
pos žemlapi ant Suv. Valstijų 
žomlapio rasimo, jog Now Yor
ko valstija yra tokia didele 
kaip Anglija be Airijos, Szko- 
tijos ir V'alijos, ima dvi Latvi- 
jas arba tris Szveicarijas arba 
puse Jngo Slavijos padaryti 
viena New Yorka. Jeigu mos 
prie New Yorko pridėtumo pu-

New Jersey valstijos tu retu
me Čekoslovakija. . . .Dabar pažiūrėkime in Suv.
Valstijų 
sziaurrytu kampa, turime 
szias Naujos Anglijos valsti
jas; Maino
Vermont, Massachusetts, Rlio- 
Ic Island ir Connecticut. Dvi 

neapdengtu ta. Suv. 
Valstija kampeli, bet dvi Lie- 
1 uvos gerai 'apdengtu.

Padidinkime 
priskaitant prie

New Yorko valstija, 
tiiretnine Italija.

priskaitant prie

paežio didumo sp South Caro
lina ir Lietuva
didesne už Airija. Vengrija ir 
Portugalija, kurios lygios, ne- 
tokios dideles kaip Indiana. 
Bulgarija galime sulyginti su 
Kentucky, ir Graikija su Ponn- 
sylvanija.

Turimo daug Czeko.slovaku 
Iowa. Jie gyvena valstijoj ku
ri tokio pat didumo kaip <’ze- 
koslovakija. Kiton pusėn Ju
goslavija gali būti sulyginta 
su Oregon arba Ponnsylvani- 
ja ir New Yorko valstija pri
dėta.

Italija, Rumanija,
NoiTegija ir Einlandija beveik 
paežio didumo. Italija yra ma
žiausia. ir Einlandija didžiau-

Bcveik kiek viena szalis
szitos grupes gali Imti sulygin
ta su New Mexico.

kuri truputi

Lenkija

sė

Tik viena ypata isz kož- 
luri sveikusno penkiolikos 

dant is.
Kinuosia sziadien randa

si 436,004,95s gyventoju pagal 
paūžto surasza.

Ka ranso apie knyga ^Tukntanti* 
Kaktų Ir Viena**

(

Airijos

gi i jos, 
mes

žemlapi. In tolima
sze-

New Hampshire,

kampelita
Naujos An-

si n.

Szodija du

pirmuosius
Buvo

Ramiai
graži
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suaugusiu
— |>riemc

nigai 
kvieezius 
jose Amerikoje.

2) 1922 metuose net 86,000 
kiniecziu atsiverto

Kataliku Tikėjimą.
Dabar Kinijoj randasi 
000 kimi Kataliku.

3) Stabmeldžiu tukstaneziai 
kas-inet priima Kataliku Tikė
jimą. Bot nemažas būrelis mu
su broliu lietuviu Kataliku kas 
mot atsimetu nuo Kataliku Ti
kėjimo -
Bažnvczio 
ta juju susi

4) Dievas 
daugiau negu

to k a 
musu paežiu kalte.

5) Popui iariszki.

2 142 - «,l -t.-,
zu.

iSj
,''11

4

žiemos diena, 
szypsojosi saulute, 

nors ir ne tokia linksma kaip 
vasara. Sniego nedaug — gra- 

Tohirnoj matėsi būrys va
žiuotu žmonių. Ant lauku -vi
sur tyku... ramu... Aplink ap
juosė lankus miszkai nulindo 
snaude aptraukti sniego szar- 
malais.

Tokioj dienoj traukte žmo- 
gu trauke insoiti in laukus.

Einu... Kaip malonu, links
ma! Paėjės keliu atsisėdau ant 
szalvkelio akmens.

‘‘Dieve mano, Dieve!
girdo dejavimo balsas... Pake
les akis pamaeziau iszlengvo 
einant vargsze semite.

‘‘Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus,”
lama prie manos.

‘‘Ant amžių...”
Ar nebijai Tamsta szalczio 

apsivilkės, ftnt lauko?

- atstoja nuo Kataliku 
Kas žiu kur dings- 

nas!
’uodą mums 

■i mes no- 
ome, taigauname \ < *

n a h :
9 9 pasi-

ias žmo- 
jziandien tarė ji prisiartingas visoje Austrijoje

yra ne kas kitas, kaą> Katali
kas kunigas, pralotas Seipel, 
fedora lis kanclerius.

6) Now Yorko miesto, Ame-į 
rikoje, kataliku skaiezius szio-į

(

atsakiau.
Ji i

plonai
' - --- - • - ’ mat vis jaunas, nei jam szal-

met'fflekin netoli dvieju milio-jta- ,iudnni 8ennte-
iui - 1.94” 1

syk didesni* už 
Utah, ir taip pat su Ukraini-| 
ja. Vokietija gali but sulygin
ta. su Colorado ir Kansas. Isz-! 
panija 9,006 kvadratiszkoms, 
mylioms didesne už Vokietija. 
Urancija. sziandion yra antrai 
didžiausia szalis Europoje, kad' 
nors vra lik devinta dalis lan- 
ropiszkos Rusijos.didumo, iri 
mažesni' už tris sujungtas vai-! 
stijas North ir South Dakota! 
ir Nebraska. Erancija (urėtu 
prisisavinti netik 
kii't i jos 
landija, Belgia. ir Szveicarija 
turėti tiek žemes kiek musu di
džiausia. valstija Texas turi.

3,730.
7) Badaujanti Sovietini' Ru

sija daugiausiai paszelpos ga
vo

i i Neszalta, motut, bet kur-
gi tamsta eini ’”

isz kataliku isz visu krasz- 
a Ru- 

! sija labiausiai persekioja Rusi-

. i dar s\ k i

I VO ISZ KlllllllKII ISZ. \ IMI K 
’! t u, bet toji pati nedeking?

ine.zius Katalikus. Czia 
už geraapsirt'iskia 

blogu atsimokejimas.
H) Jei jau

i t ikrai gerus draugus 
tavo 
dos

4 t

turi iszsirinkes 
su kureis 

ro-
•g j u

Czia senute nieko neatsako, 
tik galva palauke ir aszaros 
pradėjo riedėti jai per veidą. 
Supratau jos nelaime. O, be- 
szirdžiai žmones! O, nedekingi 
vaikai, kurie atstumia nuo sa
vos savo moeziuto. Beszirdžiai!

Turbut nelaime atsitiko,”
paklausiau senutes. Ji nubrau
ko nuo skruotu aszaras ir tarė:

‘‘No, vaikeli, Dievas dar lig- 
sziol gelbėjo nuo nelaimiu, gy
venom isz Dievo Apveizdos 
tvirtai, visko buvo, jei tik bu
tu meile namuose buvusi. Su
ims apsivedė ir nebenori toliau 
motinos užlaikyti, varo isz na
mu,
gan!” Ir

ne t ik Liet avys, 
s ir 1.1., 

po netekimuigauna

tai brangiausi* 
o josios

tik ant gero 
gyvenime. Gerove neprivalo 

apjakint ” o isz blogu-

su vil- 
o norints ne-

žmogu “ 
mo nusimint.

Reike žengti pirmyn 
ežia, nes tvirtai, 
karta parpulsi, atsistok vela —
juk kožnas kūdikis ant szio 
svieto nekarta parpuola, pakol 
iszmoksta vaikszcziot ir szokti.

Kas ne nupuolė ne czevery- 
ku nesuplesze — tasai mažai 
vaikszcziojo, arba 
nedaejo.

Kokis tai p. Moliverf, gyve
nantis Saint Queen, arti Pary
žiaus, pirko sau lota ant ku
rio pasistatė puiku nameli. Po 
tam iszvažinvo pas giminės pa
sigirt su savo pirkiniu. Kada 
sugryžo rado tuszczia lota —Į ir 
vagei pavogė visa narna laike 
jojo nebuvimo. Vagysta namu 
Paryžiuje isz priežasties stokos 
stubu atsitinka labai tankei.

Tpkia paryžine mada likos 
investa ir czion Amorike nes 
ana sanvaitia Passaike teipgi 
kas tokis pątoge nameli ir ne-

prie nieko

Kvadrukai (keturi vaikai gi
rnių ant kart) Juozo Ormsby, 
kurie teip pagarsėjo po svietą 
1902 mete da sziadien gyvi ant 
farmos artinoje Chicagos turė
dami sziadien po 21 metus. Yra 
tai vienatini kvadrukai kurie 
dagyveno vyriszkumo.

Pati Ormsbijo turėjo 26 me
tus kaip isztekeji) už Juozo 
1894 mete, o in septynis metus 
susilaukė 14 vaikus: 1895-sunu, 
1896-dvinukns, 1897-mergaite, 
1898-dvinukys, 
1900-sunu, 
tris sūnūs 
kvadrukai užginu', buvo rodo
mi muzejuosia per keliolika 
metu ir tėvai surinko gana pui
ku turteli rodydami tuos vai
kus.

Mrs Mary Barton isz Kelley- 
ville, N. H. ana diena pasiliko 
motina 20 vaiku turėdama 45 
metus.

Nelankei duodasi 
sziadien apie dideles 
uas, bet senoviszkuosia laikuo- 
sia 20 vaiku ne buvo isz ko gė
rėtis. Didelios szeimvnos szia
dien yra dideliu retumu.

Sziadien, jeigu motina turi 
20 vaiku, tai yra teip nepa
prastu ir retu atsitikimu kokie 
buvo kvadrukai 1901 mete. Gal 

butu didesnes szeimynos 
sziadien, 
butu lengvesnis — sako ferme
ris Barton, ievas 20 vaiku, nes 
jam teip lengva iszmaityt 20 
vaiku kaip penkis.

' Skaitykite “Saule”

1899-trinukus,’ 
1901 -kvadrukus — 
ir dukteria. Kada

iszgirst 
szeimv- 

V

jeigu pragyvenimas

kuria man prl-

Gerbiami Tamstos:— Szluomi duodu 
žinoti ramstoma kad asz eslu aplal- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena’’
siuntėt, norint asz prlsiunczlau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplaikiau kaipo dovana, už tai 
asz prishinczlu tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manes pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
pulkus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lletuviszkal kad kož- 
nas turėti Jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszyinais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydamas tuos puikus skai
tymus namuose atranda tenai stebė
tinus apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus Ir 
rupesezius savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo mllema szelmina, 
Dekavoju tamstoms už suredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu Istorijų, teipgi deka
voju už puiku kalendorių man 
prisluntet kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlame 
gyvenime. Viso glaro velijantis pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu feikalaujate 
virsz-mlnetos knygos tai prlsiuskite $2 
in/’Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
lauš Der naczta.

sey ir

Tolinus 
to kampelio 

puse New Jersey valstijos mes 
turėsimo Suvienyta Karalyste 
Rumanija. Bet jeigu pridėsimo 
visa New Jersey valstija turė
sime' Lenkija, Norvegija arba 
Kinlandija. Pridedant Penn- 
sylvanija prie Naujos Anglijos 
Now Yorko ir New Jersev vai- 
stiju, turėsimo plota žemes ku
ri lygiai gali skaitytis su Szve- 
dija arba l’krainija.

Jeigu tin's pridėsimo Dela
ware ir Maryland prie Naujos’ 
Anglijos, New Yorko, New Jer- 

Pennsylvanijos turime
Vokietija. Kitais žodžiais, Vo
kietija yra paežio didumo kaip 
sziaurrytinis kampas Suv. Val
stijų nuo Kanados rubežiaus 
ir didžiųjų ežeru in pietus ir 
vakarus inimant Ponnsvlvani- ik
ja ir Maryland.

Jeigu pridėsimo W est Vir
ginia prie tos teritorijos mato
me Erancija su Alsace-Loraine.

Didžiausia szalis Europe yra 
Rusija. Nepaisant kiek Rusija 
pralosze žemes, Maskvos val
džia vis kontroliuoja tiek že
mes, jog gali but palyginta su 
daugiaus kaip puse Suv. Vals- 
tiju,

užimta Vo-
1 ori tori ja bet ir 11<>

bangavimas kasdie 
malonesnis, tai pri(

sau dar geru knygų 
skait vniui. n

9) Ji'i nori 
prie 
pasistongk pats būti tikrai 
ru žmogumi.

10) Neturėdamas ka nors ge- 
pasakyti apie savo artima,

nesakyk nieko blgo.
• II) Visu sziu dienu nelaimiu 
atitolinimui žmonėms reiktu 
geriau prisilaikyti Dievo Insa- 
kymu.

12) Jeigu yra pasakyta, kad 
‘‘žmogus kaip gyvena taip lin
ini rszt a”, 
kiekvienam pasistengti kuoge- 

gyvonti, kad kuoge- 
riausiai numirtu

I

11 < > > . . .
pasirink

gero, tai

Bot ka apie Alaska ? Penkis 
syk didesne už Italija arba tiek 
turi žomęs kiek Iszpa.nija, Kran 
elizija ir Vokietija.

Dabar si v ginkime koiithion- 
tiszkas Suv. Valstijas (t. y. ne- 
inimant Alaska ir kitas teri
torijas) su atskiroms Europos 
szalims.

Neskaitant
palygiome

Rusija, kuria 
su Suv. 

kontinent iszkos 
Valstijos yra tokios di- 

Eraneuziju, 15

virszui
Valstijoms, 
Suv.
doles kaip 14

16 Vokietijų, 17 
Szveliju, 24 Rumaiiįju, Norve
gija, Einlandiju arba Lenkija, 
25 Suv. Karalyscziu, 26 Itali
ja, 31 Jugoslavija, 55 Czokos- 
lovakiju, 73 Bulgarija 84 Ven
grija, 91 Lietuva, 94 Austrija, 

, 189 
240 11 olandiju

ra.

ri’ausiai

Iszpaniju, 
Szveliju, :

kitus patraukti 
visupirmiausiai

g0.

tai kodėl negalima

tariau asz, “glo

sako asz tik jo duona val- 
vel gargsze senute 

pradėjo verkti, blizganczios, 
kaip stiklas asząros krito ant 
baltos žemes.

“O, Dieve,”
bok ja! Kad galecziau priglaus 
cziau ja, bet ir asz esu menkas, 
silpnas, neturiu kuo jos suszel- 
pti. Jsztraukes paskutini dole
ri padaviau senutei. Ji padėko
jo ir melsdamosi nuėjo... kur?..

Praslinko daug metu, kada 
asz vėl aplankiau savo gimti
ne. Senutes jau neberadau, nes 
jos vargo kelione užbaigta bu
vo. Jos

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

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

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

26 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

4 4 » >

i r-g i jau

<>‘
į21. Latvija, 178 Danija 
Szveicarijip
258 Belgija ir 275 Albanija, 
kad nors
Alaska ir kitoms teritorijoms 
ir valdymais yra paęzio didu
mo su 
gyventoju yra daug dauginus, 
apie 476 milijonai kuomet Suv. 
Valstijų

isztvirkes, sėdėjo
J

klesoj po dvejus
inimant Alaska ir kitas 

teritorijas ir valdvmus. Bet 
jeigu mes prie Europiszkis Ru
sijos pridėsime Teritorija Azi
joj, turime jilota žemes d vilin
go didumo Suv. Valstijų.

Europa turi kelias mikros- 
kopiszkas szalis dviejos isz ku
riu prisidėjo po karu. Mažiau
sia. valdžia yra Monaco — 
Monte Carlo garsumo. Ji yra 

szeszis syk didesne už 
Central Park, New Yorke. Ne
daug didesne yra neprigulmin- 

szalis Eiume, kuri puse

Suv. Valstijos suLietuviszkas Bankierius 
' ir Laivakorcziu Agentas

J. G. BO.GDEN
4 S. Main SL Du Bois, Pa, |Į

.. .. ...............  CUNARD;
AR MANOTE ATSIIMTI » 
GIMINES IN AMERIKA? g 

2629 Lietuviai atvažuos in czia S 
bei meta.

Leisk musu rasztinei Kaune pa
gelti jusu giminėms iszguuti pas- 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono. 
laukti del vietos, 
Cunard Linijos laivakortes, nes 
Cunard laivas iszplaukia isz Eu
ropos kas kelinta diena. Cunard 
laivakortes yra geros kelionei 
ant laivu Aquitania, Berengaria 
ir Maurct&nia, greicziausia juru 
kelione tarp Lietuvos ir Ame
rikos. Del daugiaus informacios 
kreipkitės pas musu vietinius 
agentus arba musu rasztiineje.

CUNA11D LINE,
25 Broadway, 

Now Tort.

/

Europa bet Europos
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valdžia yra

Nereikia 
turintiems

...... -M*I

T

Kny*«1« DrauiyuUBM <•! 
iusmokejlmo pinigo UgMila-

iVITU tnygela Drauryitemi, del 
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ga 
Manhattan Salos. San Marino 
respublika, yra asztunta dalis 
New Yorko. Kuomet Lichten
stein valdžia lygi su Columbi- 
jos Distriktu. Danzigo nepri
klausomas miestas, nauja in- 
steiga szalis, yra lyg pasauline 
imeprija, yra didumo Qhica- 
gos metropolitiszko distrikto.

Musu mažiausia valstija, 
Rhode Islad, gali but prilygita 
prie Grand Duchy of Luxem
bourg, Ilolandijos, ir truputi 
didesne už Belgija. Danija yra 
apie tūkstantis kvadratiszku 
myliu didesne už Szveicarija, 
ir apie tiek myliu mažesne už 
Estonija, padarytu apie tro- 
czia. dūli Now Yorko valstijos.

Austrijos respublika yra

mažiausia valstija

■
I

4

1

gyventoju yra ne- 
daugiaus kaip 118 milijonu.

—Forciim. Language Infor. Service

GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos 
PREKE TIKTAI 25 c.

W. O. B o ck kowikLCo.
Mahanoy City, Pa.
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DEL PATALPINIMO DIDELIU ORINIU LAIVU.
Erancuzai omesi ant naujo budo statyti prieglaudas arba

• 4

I. 1 Vi

oriniu laivu. Pirma statydavo
bet dabar dirba juos isz cimento kurie yra 200 pėdu augszczio 
o 300 pėdu ilgio. Ant paveikslo matomo forma aplink kuria 
pila cimenta ir vela patraukė in nauja vieta ir teip dalimis 
užbaigė ssjopa.

f 
J

szopas del savo isz medžio,

sūnūs, tas beszirdis, 
kurs iszvare motina isz namu, 

pasenės. Vaikai jo 
suaugę — vyrai. Vienas sūnūs
dar mokslus ėjo, bet toks buvo 
tinginys, 
kiekvienoj 
metus. Kitu du sunu buvo prie
ūkio, bet kadangi liko prasko
linti namai, neberimo ir jie, tė
vo neklausydavo, skriausdavo 
seneli, galop abu iszejo jn mie
stu gyventi, paliko vargsza tę
va viena. Liko vienw-vienas 
senelis, kaip stuobris, visu už- 
mirsztas. O namus skolininkai 
vaikszczioja, jo laukus dirba. 
Vargas seneliui. Ir tas moky
tas sūnūs, — taip ir jis užmir- 
szo savo tęva.

“Visu likau apleistas, už- 
mirsztas,” aszarodamas kalbė
jo senelis. “O, Dieve brangus, 
delko taip vaikai mane užmir- 
szo? Juk Tu insakei: “Guodok 
tęva ir motina savo! ’ ’

Ant žodžio “motina savo,” 
senelis sustojo kalbėjos, ir lie
damas graudžias aszaras mel
dėsi kad jam Dievas dovanotu 
už motinos.iszvarima. Atsimi
nė jis ta nelaiminga diena, ka
da savo mocziute-sengalvelo 
iszvare isz namu, ir verke, 
gailėjosi, bet pataisyti klaida 
buvo negalima.

Jonas Tarvydas.

ne jis ta nelaiminga diena, ka-

/

SKAITYKITE SAULE
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4. Geležkelio sargas Tylius
\ ' k , ' k f

iszski-

apskritai, per de- 
tik du kartu il- 

ligonbuty- 
a uglies

bo-smarkume 
jam in kruti-

|Tyliui: žemesne už ji tik puse, 
galvos, svarinimu ir suaugimui 
suvis buvo atsakanti; veidas 
taipgi stambus ir tik tiek ski- 
resi nuo vyro, kad jame nebu
vo jokio iszmintios ženklo.

Jau kad rrylius norėjo gauti 
gera darbininke, taigi ir gavo. 
Vienok tai buvo moteriszke, 
godžiau!i valdymo ir vioszpa- 
tavimo, greita prie barnios ir 
nenauda. Koletai menesiu pra
slinkus, sodžiuje visi jau žino
jo, kas sargo namuose galva, 
arba kitaip tariant, kas dėvė
jo kelines. Nuo to tai buvo 
jam graudu.

— Laime jos, kad gavo toki 
Tylius — mur-

mojo nekantrus vyrai: blogai 
ji iszeitu su savo smarkumu 
prie kitokio.
ragai tokiam gyvuliui, kad no- 
kitaip, nors su lazda. Apsimal- 
szintu, kad nors 
ant savos junga.
mėsingos sargo 
buvo sut vertos. 
bos jam nekenke, o 

] >aczios

avineli, kaip

i

b

■»

I

sodžius buvo, ke
ži ta vosNaujosios

L
Geležkelio sargas Tylius kas 

nedbldieni lankydavosi Naujos 
kitavus bažny ežioje,
riant tik tas dienas, kada bū
davo tarnystėje, arba susirg
davo. Tecziaus sirgdavo jis la 
bai retai;
szimts metu, 
gesni laika gulėjo 
je: viena karta didis 
szmotas, puldamas nuo began-
ezio traukinio, sužeidė jam ko
ja; kita karta vėl vyno bonka, 
iszmesta isz greitojo trauki
nio, paežiam 
gaut, atsimusz(‘ 
ne.

Apart sziu dvieju atsitikimu 
nieks ji negalėjo szventadio- 
niais sulaikvti nuo bažnvežios, * * 
bv tik liuesas nuo tarnvstes. • •

Pirmus penkerius metus isz 
paupio Szprevos, kur Szen-Sze- 
rusztein jo 
liaudavo
miestelin vienui vienas; bet tu
la rytmetį, kaimynai nustebo, 
iszvyde szalia jo einanezia jau
na, liesa, smulkia, 
mergeliu ir, kaip ; 
noma, netinkanezia 
su milžiniszko ūgio 
vienok, kelioms savaitėms prau 
slinkus, nedėliojo po pietų, su 
t a ja pat mergele stovėjo sar

siu

, iszbalusia 
abelnai ma- 
“in pora” 

sargu; o

gas prie aukuro (altorių,) 
prisiekė kits

jauna žmonele,

du motu

silpna ir

keite žiedus ir 
kitam amžina meile.

Nuo to laiko per 
bažnyezioje szalia jo sėdėdavo 

bot
iszblyszknsi, o jos skaistus vei
das, vis prilenktas prie pasenu- 

labai kois- 
rausvo, sau-

veido josios

sios maldaknyges, 
tai iszrodo szalia 
les apdegusio 
vvro. *r'

Praeita sanvaite tik bažnv- 
czios varpai graudžiai sukliko 
pasigedo jo žmonos.

Bet žmones nepasergejo ja
me jokios permainos: vis buvo 
szvariai ir dailiai apsitaisęs; 
knypkiai in mada vis žvilgėjo, 
kaip ir visados; suteptus pa- 
mada (plauku tepalu) plaukus 
nesziojo augsztyn, tik apželes 
jo sprandas labiau buvo sulin
kęs, o bažnyezioje stengėsi dar 

melst is,
klauso pamokslu ir 
psalmes.

Žmonos 
buk paežiai mirus, 
nusiminė,

karszeziaus

taipgi

atvdžiai 
giedojo

juo labiaus, kada 
metams praslinkus,

sznabždejo, 
jis nelabai

J 
antrąsyk

vede, tada jau stora, drūta, isz 
gimines Alte Grund sodžiaus 
merga, vardu Lena.

Net kunigas nustebo, kada 
Tylius atėjo 
savo sieki:

— Jau tu vėl 
užklausė kunigas.

— Priverstas 
juk nabaszninke 
mininkauR.

iszreikszti jam

nori vest i ? —

esu, kunigėli 
man neszei-

savo
Reikia aplaužyt

syki pajustu 
Bet stiprios, 

rankos uotam 
Žmonių kai- 

“szuns po
teriu” paezios kalbanczios 
klausydaavo paprastai ramiai; 
jaigu retkareziai ir atsakyda
vo jai, — rami ir lota jo kalba 
akvvai iszrodvilavo •< • 
riksmą.

Galima buvo manyt, jog vi
sas pasaulis tam žmogui nieko 
noreiszkia, stengėsi Imti tokiu, 
kad visos prieszais 
tos nedorybes, vienytus! 
kokiu tai slaptu jam geru.

Tecziaus būdavo, ir tokios 
kada tveziotis isz 

savos nesidnodavo. Būdavo tat 
reikaluose,
Tobijuka. Ramus ii* paklusnus 
žmogelis, akies mirksnyje, sto
davusi tada milžinu ir taip bai
siu, 
veiklumas 
prieszintis.

priesz jos

o

t 
valandos,

ji atkreip
si!

palieczianeziuose

kad Lenos drąsumas ir 
negalėdavo jam 
Bet ir panaszios 

valandos laiks nuo laiko būda
vo retesnes, o pagalios ir suvis 
noatsikartodavo.

Isznyko taipgi drąsus, 
t i prieszt a ravimai, kuriuos pir
muose apsivedimo metuose 
priesz Lena išžiūrėjo, kuri

t vir-

a psi vedimo
Lena išžiūrėjo, 

st(uigesi suvis inpainioti ji sa
vo sijonan. Dabar jau negalėjo, 
kaip seninus, ramiai iszeiti 
tarnystei!, jaigu 
Lena susiremti, bet stengdavo
si perpraszyti ir suraminti už
sirūstinusia. Nesvki net mels
davo jos būti vėl gera, visada 
prisipažindamas, pats esąs kal
tu.

ramiai
i tekdavo su

ramiameli* prie geležkelio, 
puszinelyje sargo namelis jau 
jam nemielas paliko. Jo galvo- 

iszleto sukinėjosi mintis 
su naujais jaus-

jo
apie velione
mais ir inspudžiais. Negryž- 
davo daliai* namon be noro, bet 
su kokia tai priverstina pasku- 

p ba; skaitydavo jis valandas ir 
miliutas,

T

skirianczias nuo lai-
— Taip, taip.... vienok, ar tik ko < t u i t ^i i ) t c .

neperdaug!
— Priverstas 

delei kūdikio.
Pirmoji jo pati numirė po 

kūdikio ir paliko maža vaike
li, kurio vardas buvo Tobijus.

— Ak, taip... mažas! — tarė 
kunigas, tartum apie 1_____
tiktai dabar atsiminęs. — Taip 
taip... tai kas kita. Kas-gi glo
bia, esant tau tarnystėje?

Tylius atsake, jog vaika pa
liokas globoje tūlos kaimynes, 
kuri nelabai pildo savo prie
dermes: karta Tobijukas vos 
nesudegęs; paskui vėl nupuolė 
jai nuo kelin ir tai labai lai
mingai, kad užsibaigė tik gum
bu ant kaktos.

Taip ilgiau būti 
vaikelis buvo menkas ir reika
lavo ypatingos priežiūros. Be 
to dar velionei buvo prižadė
jęs, jog mažutėli visados pri
žiūrėsiąs, — taigi ir 
apsivesti.

Szventadieniais jauna pora 
ant pamaldų ateidavo savu lai
ku, ir žmones jau nieko prikai- 
szioti nebegalejo. Sodžiaus 
mergina rodos ir sutverta tik

(‘SU kunigėli
Su pirmąją paezia vienijo ji 

szirdinga meile, bet sziandien 
pakliuvo rankosna tokios mo- 
teriszkes, kuri uždėjo ant jo sa
vo sunku junga. Retkarcziais 
dar atbusdavo jame jausmas 
savy meiles, bet ir tas su visu

SAULE

Anftlelcasift turi savo

>»

ir

plaukais, nontsakaneziai dido-
supluko no 

viena Vokiszka oroplana. Kada kare I 
užsibaiąe pancryv.ias namon nusipirko 
sau eroplana už $1,500 ir dabar su 
juom lekia kur tik jam patinka.

locnn oroplana.
Edmundas Enricjuco isz Gates, Pa. 

žinomas kaipo “lekontis anjęJokasis 
ntbuvineja visas save keliones su ero-
planu. Laike kares jisai buvo lekio- 
tojum kariumeneje

ir su pasibjaurėjimu pertrauk
davo ta svajone.

Kad Tyliai rinkei u pildyt i 
tik dienos tarnyste, tada svajo 
tu vien apie laimingas valan
das praeities su įnirusiąja ir 
užsiganėdintu vien mielais at
minimais. B(‘t nakties tamsu
moje, kada puszyne vejas me
džius laužo ir, nesziodamas 
sniegą, pasiutusiai ant gelež
kelio linijos 
savo menkai 
Ii paversdavo

Ant stalo priesz ji mažuose 
juoduose apdaruose stovėjo su
dilęs veliones paveikslas, atvi
ra Biblija ir persenusi malda
knyge, isz kurios draugi* mels
davosi. Ir dabar per ilgas žie
mos naktis, viduj tamsybes jis 
balsiai giedojo ii* meldėsi, per- 

vieu kaukimais 
t raukiniu.

stugauja, sargas 
apszviesta name- 
in koplyczia.

traukiamas 
pridiegs neziu

jis matyda- 
kaip gvva

To
kiose tai stebetiuo dvasus isz- 
kilimo valandose, 
vo prieszais save, 
velione.

Tas jojo namelis isz visu pu
siu buvo atkirstas nuo gyvmi- 
toju, vidui miszku keletą vers
tu nuo art imiausiojo sodžiaus.

Vasara per kelias dienas, 
žiema ir sau vai tęs,
liaus ir kitu geležkelio 
vos 
žmogysta, j'ik permaina oro ir 
dalis metu toje
tuszturnoje pertraukdav 
no< luina. Žy mes n i u s 
mus savo vienodoje 
je, apart virszminetuju, Tyliu
turant delno: keturi metai at- 
f r H 
iii

o
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TARADAIKA

tI

Io; veidas geltonai iszblyszkes, 
iszdžiuvusis netaszvtas kūnelis 
nekokį

m t Ja ji k ud i lc i,
suteikdavo inspudi; 

kiekvieno 
gailestis, 

rankutėse

matantJaji kūdiki, 
szirdyje atsirasdavo

Kada silpnose 
neszdavo žydinti sveikata bro
liuką — stora banibli, — vai
kelis vos vilkosi gatve Szpre
vos krantu linkon; kaimvnes in 
tai su pasipiktinimu žiurėjo 
pro langus, szaukdamos pra
keiksmus ant Lenos, vienok jai 
in akis to neviena sakvti ne- 
drvso.

Tik Tylius rodėsi nieko neži
nąs; nenorėjo suprasti, kad ir 
gana aiszkiu žmonių primini
mu. O kitiems kas galvoj? Kas 
rūpinsis!

tarnyste,
Buvo Iv-

r v-

Kam ruko

su-

nori skaitvt.

SKIEDRUTES.
------------------H

Žeme, tai tikra musu moti
na. Kuomet pasekime, puikioji 
žmonija musu neapkęs; neno
rės niekas musu priglausti, bet 
žeme duos mums vieta savyje, 
tai yra: kapa, ir ten mes prisi- 
glausirne, su lyg Augszcziau- 
siasis paszauks atsikelti. O ka- 

atlankys szaltas vejalis;
dirstels menulis 
saulute szvies, bet žemes glo
boji? busime, tu užjautimu ne
jausimo.

Nesunku
ant žemes teisybes keliais ei- 
dams gyveno.

Tik nedorėliai mirties bijosi.

Tame iszbega lauk kunigas, 
Isz piktumo net pažales, 

Paszauke ant stovineziu 
pykins,

cigarus ir pypkes?
Ka jus ra kale i,

Jus prakeikti arklei!
Ar tai jums cze rūkyti cigarus, 

Ant cigaru turite, o in ger
bei i metate centus!

Vonl cze nevalo stovėti, 
Juk žmonis negali praejti.

Vienas da nesiskubino, 
Nagi aplaiko žandini nuo ku

nigo.
Tai dalibuk puikia dovana 

aplaiko,
Jog vos ant kojų susitaiko.

Man tas dalykas ne galvoje, 
Bot jeigu tai parapijų lietu

vi sz k oje,
Teip lietuvius vieszina.
Tai jau vyruezei gana.

Kur tiktai Lietuviu apsiseda, 
Visur atsiranda kirminai ka 

jos oda! 
* * <

Vienas žmogelis apsipaeziavo, 
Airiszia už moterie gavo, 
Tiktai tris menesius susavim 

gy veno, 
[biti nuo vvro iszv;ižiavo. e

O gal pokszcze iszejo,
Ba pinigu neturėjo.

Ir toji žaliableko paroikalav 
Kad nuilsta, davinėtu nuo 

vyro savo,
Ir in prova pasidavė, 

Argu toji misi ūke yra padavė.
Jau antras motas kaip tran

kosi,
O pane su kitu vyru laikosi, 
Ir sako, jog .. n—

m
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ir maloniai

mirtie tam, kuris
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Jei tavo rankose žvangės si

dabriniai arba auksinai žvan- 
gucziai... Apie save draugu ir 
patarėju neapsiginsi, visi jie 
tau uores suteikti szirdingiau- 
sius 
gus
prietel i

Tokis darbas
Tai ne kas, 

In viena viela pribuvau,
Tai apie \ iena maineri daži- 

nojau,
Mat kaipo darbszus vyras, 

Tai geras daigias.
Nedaliomis ii* įieapsileido,

Iii mainas ejdavo, 
I)i nerkes pasiymda vo, 
Iii mainas skubindavo.

Sake kad propus ejna statyt 
Ba namie ne

Ir ar teip dare mainosia kaip 
kalbėjo ?

No, mat jis ka kita galvoji* 
turi* jo.

Nuejas iii mainas slankiojo. 
Po bręstus parako jeszkojo, 
Isz kožno borlainio yminejo.

In savo k ego iszpildinejo. 
Vienas žmogelcs ji nuvaktavo,

Ir ta parakini ant karszto 
darbo pagavo,

Del unijos pasako, 
Ir priesz kamite pastato. 

Unije už tai ji. peikei nubaudė
1 r nusprendė:

Ant keliu doleriu bausmes, 
Kuriuos neatbūtinai užmokė

ti turės.
Tai matote, ka godumas daro, 

Per godumą sarmata gavo, 
Dabai* . visi parakiniu vadina
Ir tuom savo varda pagadina.

* * *
In viena dydeli miestą pri

buvau,
Na ir in bažnyczia inejau, 

Mat, kiti ėjo,
Tai ir mane prikalbėjo, 
Kad drauge nuejezia, 

Žolines dienoja pasimelsczia.
Na gerai, nuėjau, 

Nabažnai pasimeldžiau. 
Kada isz bažnyezios iszojau, 
Priesz bažnyczia susilaikiau, 

Ba daug pažystamu pamaeziau 
Na ir teip sau sznekuczovau,

m

,/ o,

patarnavimus ir gausin- 
pa t a rimus. — Prietelis 

virszis. Bet jeigu jie 
sužinos, kad jau tu tuos žvan-
guczius pabaigei, tad nors di
džiausioj 
tu ju inaža-kuri prisisząuksi, 
kad jie tau prigelbetu arba pa
remtu.

Jei esi turtingu, nestinga 
apie tave piminiu, ir visi mas
to isz tavos pasinaudot; bet jei 
(‘s i 
gimines tave nemato.

Sziais laikais, žmogaus su 
tuszcziom rankom niekam ne
reikia.

Ir patarle mums teisybe sa
ko:

Kas turi iki valiai pinigu,
Tas nesibijo valdininku, nei 

kunigu.
Doleris tvli — kalta radus; 
Doleris tyli — jo nesuradus. 
Už pinigą visur gera surasi; 
Už pinigą niekur bloga ne

rasi.
Kvailas kvaila plaka, 
Doleris krauja laka.

bėdoj arba varye,

esi

vargszu, nei turtingieji

polanderio
nori,

Su tokiu gyvent negali.

4 i ne
t

o
Tula gražu birželio rytmetį 

atlikus mik ties 
liūs siigryžo namon, 
giai septinta valanda. Lena vos
pasveikino ji ir tuojaus pradė
jo savo poterius; 
skundu ir iszmetinejimu: szit 
sklypas žemes, kuri lygszioliai 
jie turėjo nuomoje sodinimui 
bulviu, kam kitam liko, o kito 
sklypo dai* nėra. Po teisybei jai 
neprideretu kisztis in ukiszkus 
reikalus, nes tai vyro dalykai, 
ant jo galvos tas 
stotis: deszimtis 
pirkti už 
tai ne juokai! O kas kaltas?

Sargas stengėsi suvis negir
dėti tu “szuns poteriu,” tik 
ramiai iszleto rengėsi gulti in 
ova, kurioje tuuomkart vieta 
mvo užemes Tobijukas. Sedos 

ant kraszto lovos ir valandėlė 
žiurėjo in mie- 
noriai nuo isz-

visa eile

7

Dabar Lietuvis prova užvedė,
Ir in sūdą pasidavė.

Tai matote, jog tokia žalia- 
bleke, 

Tai ne Lietuve;
Isz to pamokinimą ne vienas 

turės,
Ir ajriszes už boba ne uores.nemažas nuo- 

puru bulviu 
grynus pinigus, —apart 

tarnu, 
kokiaezion pusiro<lydavo

mieganezioje 
o vie

niši tiki
te rnvsl e-

s

važiavo laukine ožki 
vasaros laike per 
taip inkaitusia 
kad atkimszus

vaikeli silpnas.
Ir taip: vieninteli savo na

meli ir užvesta jo globai gelež
kelio plota, laike už kokias tai 
szventas vietas, 
vien szeszeliams 
(‘zion buvo 
Daugumu visokiu iszsikalbine- 
jimu lykszioliai pasiseko jam 
sulaikyti Lėna nuo aplankymo 
tu vietų.

Turėjo vilti, kad tas jam pa
siseks ir ant tolinus. Lena, mat, |neiižkenczipmu, 
ne nežinojo, ne kur itiszkot i io riu.

paszvestas 
jo veliones, 

josios karalyste.

rr

negalejo:

sumano

szuns poteriu
o rengėsi

Ar žinoto, jog italijonka my
li isz paprasto budo, iszpanka 
isz linksmumo, vokiete isz 
kvailumo, maskalka isz pasiu- 
tiszko noro, 
pratimo paryžiete 
mo, kroete isz prijautimo, ang
lį ke isz prievartes o lietuvaite 
isz geros szirdies.

linksmumo,

turkai t e isz pa- 
isz akvvu-

♦ ♦ •

Sakoma yra: kad deszimtu- 
iszdirbtas daugkas, tikrai 

brangesnis esti, negu kad do
leris veltui rastas.

Deszimtuka sunkiai uždirb
ta taupiusi, o doleri veltui ras
ta arba gauta, nei nepajusi 
kaip praleisi ant niekniekiu.

■II

teviszka akia 
gauti vaika; 
blyszkusio veiduko baide len- 
danezias muses, paskiaus pa
budino ji.

Giliai indubusiose žibanezio- 
se vaiko akutėse pasirodo link
smas szirdukes sujudimas ir 
neapsakomas džiaugsmas. Pa
ėmė tėvo ranku ir karsztai ja 
pabueziavo; luputes gailestin
gai nusiszypsojo. Tylius pa

metus dar gelbėjo jam atsikelti ir apsi
rengti, liet veidas jo staiga su
sidrumstė, nes ant sutinusio 
vaiko veiduko pastebėjo aisz-

ai ezion pravažiavo ciesorius 
Vroelaviu; viena žiemos 

nakti greitasis traukinis per- 
i; tai vėl 

krata rasta
vvno bonka, 

ezirszke, 
kaip isz czirszkynes. Ta bonka 
Tylius pakavojo drėgnojo vie
toje, bet kada po kiek laiko 
atėjo jos paimti, bonka nežino
ma kur dingo. Kelis 
gailėjosi to nuostolio, o ir po 
sziai dienai dar neužmirszo.

Kartais nemažai nusiramini
mo suteikdavo iszkastas prie ku rankos muszio ženklą, 
pat namelio szulinys. Geležke
lio darbininkai semdavo isz jo 
vandeni; tad žinoma, Tylius 
gaudavo proga pasikalbėti su 
jeis. Kada-ne-kada nuraminti 
troszkima atsilankydavo ir gi
rios sargas.

J'obijukas buvo silpnas vai
kelis ir augo išžioto; dvejiems 
metams praslinkus vos pradė
jo sunkiai tarti reikalingiau
sius žodžius. Prie tėvo turėjo 
dideli prisiriszima, užtat ir tė
vo jausmai (truputi susilpne- 

vel atbudo, 
augo, taip

ja,

nusiszypsojo.

je) prie vaikelio
Kaip tėvo jausmai 
szirdis netikusios pamotes 
prie mažutėlio darėsi vis szal- 
tesne, o kada susilaukė savo 
vaiko, posūnis pasidarė jaiposūnis pasidaro

, o d a-g i b ja li
ne nežinojo, ne kur jeszkoti jo I riu. Nuo to laiko vargszui 
namelio, ne kokis to namelio naszlaicziui prasidėjo 

mingos, liūdnos valandos. Ne- 
Tas tarpas laiko tarp gyvos I tikra motina musze

ir mirusios ramindavo suerzin- kio susimylejimo, ypacz, kada 
ta jojo sąžine. Gana dažnai, | nebūdavo tėvo namieje; verte 
ypacz valandose,

» 
numaris.

ne nelai-

ji l>0 jo-

Gana dažnai, nebūdavo tėvo
kada likda- ji neszioti ir glamonėti josios 

vosi vienui vienas ir, kada ar- staugianti vaika; tas tai išžse- 
cziau ir tvireziau mintyse vie- mo paskutines* Tobijuko paje- 
nijosi su velione, — 8zi gady-lgasb *Todelei jis labai vargin- 
ne persistat^davo jam ąiszkus gAi iszrodc: galva su rudais

Pusrycziaujanl Lena vėl pa
kele trukszma delei netekimo 
sklypo ir 
kaskart mikliau plakdama

Bet tuom- 
tarpu sargas perkirto jai kalba 
pasakęs, jog jo virszininkas 
leido jam valdyti sklypą žemos 
ties gelžkcliu, szalia jo name
lio, 
kiauše užvaizdai, bet labai bu
vo toli nuo jo ukes.

Lena iszsyk neintikejo; te
cziaus prapuolė ir abejone, ka
da vyras visiszkai pertikrino 
ja, ant jos veido raukszles isz- 
nyko; ji buvo gera. Atydžiai 
klausinėjo apie lauko diduma, 
geruma žemes, o kada pasiro
do, jog prie to yra du vaisiniu 
medeliu, jau nenurimo ant vie
tos. Nes ir nebuvo apie ka dau
ginus tyrinėti, o isz gatves nuo 
sankrovoles dura trauke var
pelio balsas, kas miliutą liudi
jantis, jog ten galima sutikti 
viso sodžiaus kūmutes. Taigi 

ir taip-pat

naminiu rupesniu, 
sa

vo ilgu liežuviu.

girioje, Laukas tas pri

derama

paszoko ifez vietos ir taip-pat 
bego viso-ko nusipirkti, o po-
di‘aug pasidalinti gera ir links-
ma naujiena ir su savo kaimy
nėmis. ' —Tolinus bus.—Tolinus bus.

Į
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KAIP YRA VALDOMI DIDELI LAIVAI PER MARES.

ant 
President

Pasažioriai keliaujenti 
dideliu laivu kaip “ 
Harding”ir “President Roose
velt” prigulinti prie United 
States Lines, yra akyvi žinoti 
kokiu budu vra laivai valdo
mi per dideles mares ir nekar
ta praleidže kolos valandas 
su virszininkais tuju laivu, ku
rie su mielu noru iszajszkina 
visa surėdymą laivo kokiu bu- 

žino kokiudu ji kioravoje ir 
keliu turi plaukti.

No tik akyva yra žinot ir ma
tyti kaip pagamina valgius, 
kaip juos verda, kaip apszil- 
do laivą ir kaip elektrikinei 
fanai duoda czysta orą po visa 
laivą bet ‘ akyviausia kaip 
virszįninkai valdo tuosius mil
žinus per mai’es.

Kapitonas' W. Wilkinson isz
. I . i “i » ’ ... j. I.. v '

laivo “President Harding” sa
ko, buk pasažierei kurie szia- 
dien plauke in Europa yra la
bai žingeidus žinot io kaip lai
vai yra valdomi ant mariu ir 
nekarta atejna pas ji ant moks
lo, kuriems su mielu noru isz- 
ejszkina viską nuo kada lai
vas apleidže New Yorka ir at- 

Plymouth,plhuke in
bourg ir Bromą. Teipgi parodo 
visas mapas ant kuriu randasi 
marines žibintos, instrumentus 
kurie vąldo visa lai va, maszi- 
nas, signolus ir kitas intaisas, 
kurios parodo kaip greitai lai
vas plauke per vandeni. Laivai 
yra geriausia Intaisyti ir turi 
vištikes apsaugąs laike nelai
miu nes United States linija, 

• J 'h, % v • , - • I

Cher-

rūpinaisi savo pasažionais ka- 
nuogeriausia.

Nevalgęs žmogus negali gy
venti. Kurie 
tie nori stipriau pavalgyti; o 
kurie lengvesniu darbu užsii
ma, tie ir valgyti lengviau tu
ri. Bot persivalgyti nėra leista 
nei tiem, nei aniem.

Visuomet tie žmones svei
kesni esti, kurie mažiau valgo, 
sakysim nedavalgo. 0 kas per
daug valgo, niekad nebus svei
kas. Su miera turi būti viskas. 
Nusidirbti žmogui perdaug nė
ra gerai; bet persivalgyti tai 
dar blogiau.

Gerk vandenio daug, tankiai 
o tik po
niekad in burna neimkie. Busi 
sveikas.

sunkiau dirba,

truputi. O svaigalu

• * •
Stengkis nesupykti, ir kitu 

nepykyk. Buk visada links
mas, nesirūpink. Jei kas Ir ru
pi, stengkis minti nuo to rūpės 
ožio praszalinti.

SAPNORIUS BUS UŽBAIG
TAS UŽ DVIEJU MENESIU.

h | ” M

Meldžeme nesiunskite mums 
pinigu už “Dideli Sapnoriu,” 
nes negalėsime ji užbaigti grei- 
osiau kaip už kokiu dvieju me
nesiu, o gal ir vėliaus, nes po 
atspaudinimui užims gana lai
ko apdarymas. Kada bus už
baigtas, tada visiems pranoki
me. Meldžeme pinigu neoiuftOti 
nes tai mums padaro. daugiau 
ergelio, ir. užlaikymas nerei
kalingu rokundu. ____ _

ii'

r

i
i
c'!il

11

*
ii

Į
Jį?

i

'I
-■i



' /

Il

Žinios Vietines
k.,II. *■■■■■»

— Dabar ojna dydžiausos 
klausimas ar bus straikos ar
no.

Isz Shenandoah, Pa.
h—

— Stasys B
gyvenantis
uliezios perzi u rodamas

Isz Lieta viszka Kaimelis

/

Iff

ergelio turi 
anglių kurie turi 

aledumi visus 
Kožnas szpyresi

— Nemažai 
vežiotoje!
daug orderiu neg 
užganadyti.
anglių priesz sustojimą kasik
iu.

Jurgiui 
atsitiko pereita 

nelaime Lawrence.

‘ ‘ Vyczin ” kuu-Nedelioj
turėjo savo metini iszva- 

žiavima ant Farlevs fanuos.•>

Visi turėjo linksma laika.
— Juozas Szukaitis, 

biznieris
sztori ant E. Pine uliezios, li
kos surisztas mazgu moterys
tes su pana Alicije Stanaieziu- 
te isz Skenadorio per kuo. Nar- 

Prie szono patarnavo

pa
ant Karlovs

musu
kuris laiko grocer-

szonobutą.
jaunavedžiahis brolis jaunikio 
Vincas isz \\ alerburv. Conn, 
ir sesuo nuotakos Ainieszka.

— Tomis dienomis atva
žiavo isz Lietuvos tris dukrel- 
les ponstvos Petru Povylai-

< )na, 
Elzbieta kuriu

Fede ra vieži uh, 
ant South Main 

revol
veri isznetyeziu pasiszove in
ranka.

—■ Kun. Norbutas suriszo 
mazgu moterystes p. Edwarda 
Mažeika su p. Margarieta Ado- 
maieziute. Mažeika vra dreive- 
riu prie Kolumbijos bravoro, o 
jaunamarti yra duktre žinomo 
saliuninko Adomaieziu, 209 E. 
Centre nli.

l’gni^ kylo namo Stasio 
Križnauckio, 433 \V. New York 
ulyezios. kuri padare muliažai 
bh'des.

Arti Koiiertono 
automobilius

Boston, Mass. — 
Buczioniui 
Nedeldieni
Važiuodamas vakare automb-
bilium jis suvažinėjo du žmo
gų ant Haverhill streeto. Vie
nas tapo užmusztas ant vietos, 
o kitas sunkiai sužeistas. Bu- 
ezionis areštuotas už užmusze- 
jvsto ir 
kaucijos.

pastatytas po $1,000

Chicago. — .Jaunas lietuvis 
Domininkas Stasiulis (Schultz 

su keliais 
iszvažiavo maudvtis

Iiub Szokda- 
vandeni gilioj vieloj 

pateko in vandens 
ir

ponst vos 
ezm, 
Magdalena ir 
n(‘ buvo mate per trileka metu. 
Motinos ir tėvo szirdis buvo 
pripildytos neiszpasakit u
džiaugsmu susilankė savo my- 

po tiek metu. 
Bonas Povvlaitis iszvažiavo in 
Na jorka 
kada

1239 E. Centre

lomu dukrelių

Yorko laukusi

fordi- 
susidnie su 

važiavo 
I.akonis, Vincas (la-

I Iowa rd ir Sta- 
isz (lerard- 

ir Stankevi- 
likos sužeistais.

11 IS 
angliniu. Fordukije 
A ntonas 
limiboski, \\ .
sys Stankex iuziiis 
vilios. Lakonis 
ežius 
kos nu.\e/li in Ashlando ligon- 
but i.

Visi li-

\ngiislas Bankus 
J., lankosi szio

pažys

Boliai 
isz t Iraiige, ' 
je n pi i n k 11ie į<• | uis sa v<» 
tarnus ir gimines. Ponas Bau 

\ ra 
damas 
gia iDiip- 1 uiia 11 i n i us 

jus-_________________

Virsz 12 milijonai dekavoniu 
už geradejiste.

slidini inima 
■žili h ir neplik- 

tik" num lojo

k ’ i >
iminės.

groinmin tnre-
nz'-iem i nia pa

<jrl II J

< imliu 
g\ Venį o

5309 Prairie Ave., 
draugais 
ežere i n M i Hm* 
mas in 
veikiausia 
slinkimą ir prigėrė. Vėliau 
vanduo iszplove jo lavonu.

Netoli tos vietos ir veik tuo 
paežiu laiku prigėrė kitas chi- 
cagietis, Jos. Murphy, 16 m. 
Jis szoko in vandeni isz 18 pė
du augsztumos ir 
užsimusze.

SAULI?
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NESIGIRK APIE TAI, K A 
NEŽINAI.

važinėjas ir gerai pa- 
Kada

koki nors 
tai plepys

jam būti terp

ria u už ji

"SjNĮII
M
,įl■*

1

veikiausia

Baltimore, Md. —

Tikietai 50 ir 
Žmonių susirinko

Vienas plepys labai mėgda
vo girtis, buk jisai visur yra
Hives, 
žysta miestus ir szalis.
ik kokiame susirinkimia pa
guldavo kalba apie 
miestą ar sklypą, 
visados girdavosi, jog ir jisai
yra ten buvęs ir važinėjo po 
tuos miestus ir sklypus.

Karta teko
susirinkusiųjų, kur radosi ge-

mokytesniu, kaip 
paprastai, plepelys pradėjo pa
sakoti apie visokius atsitiki
mus apie miestus ir kaimus ir Turi savo resturacije.

r

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVI8ZKA8 GRABORICB 

IR BAL8AMC0T0JA8

i
Laidoj* kimu* Numirėliu pagal Nau- 

lauaia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobiliu* visokiem* reika
lam*.

Parduodu vteokiue paminklus, didel
iu* Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
teinu pirksit* PO M NINKA Ui kreip
kitės pa* mane, ne* asz galiu juml* 
pigiau geriau* parduoti pegu kiti.

SOI E. Pine BU Mahanoy City, Fa.

ATSIUSK ,TIK $1.60
O gauni saliklo ir apyniu del 15 gor- 
czin naminiu alau*
kaip padaryti ir prialuntlma apmoka
me.
arba 6 pakolei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už. $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga "DaktaraH Namuose” $1.00.

H ;

Iii
1

i

1

b

1
'i

Naujas Roosevelto stovylas.
Vienas isz geriausiu stovyln visokius atsitikimus, butus ir

su pamokinimu

kokie likos padirbti lyg szio- 
lei perstatant i Teodora Roose- 
velta, mirusi 
zidento

Stiv. falst. p re

daiktus girdamasisnebūtus
iszvažinejo po
skersai ir iszilgai. Iszgirdes to-

Leonas Braverman isz New 
Yorko, 12 metu vaikas, pralei- /i

visa svietą_ dže savo vakacijes dažiuroda-

Gerinusia stambi trajanka GOc 
Puplaiszka!

Truk-

I

padirbtas per plepėjimą vienas isz susirin- 
skulptiira Bakeri isz Bostono, kusiuju užklauso: 
Mass.

x’ra
mas savo restauracije ant 447 
Seventh Ave. Yra geru nžvoiz- 
detoju ir turi gera bizni.

"Daktaras Namuose”
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 

" Mlnksztu abparti su kabe $1.60. Cetu- 
loido abdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru G5c. Olulotdo $1.60, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
poploros 30 gatunku. tuzinas už C5c. 

m. j. Kuraitis.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

Aukso 
senovės— Jeigu tamista tiek daug 

važinėjai ir matei svieto, turi 
gerai žinoti googral’ije?

Dlepelys manydamas, buk 
tai 
atsiliepe:

— Ne tamistelia, asz paezio-

J
Seniauses isztyrimas.

Elizabeth, N. J. — Policija 
suturėjo 14 metu Paulina Ned- 
zerskiute, isz Maspeth, N. Y., 
kuri ėjo apie puse po vienuoli
kos Railway gatve, 
yra, pa bingusi mm 
Buvo duota žinia 
dukrele su
sivede namo.

— Jonas

1-alszknniH
dantų geli 

ir Kornu ant kojn
Įtiktai po B) centu. Jeigu jums 

je geografijoj nebuvau, bet vi
sai pro szali važiavau.f .

Isz tokios kalbos, 
visiems jo melagystes ir kvai
lumas, nes nežinojo, buk gro- 
grafijc, tai mokslas apie žeme 
o no kokis miestas.

Todėl sergekites
ežiu, kad tave sugavo iszmiu- 
tingesni, nesnsarmatytu ir ne- 
reikėtų paskui paraudonuoti.

geografijų, 
nors miestas 1

v ra kokis Ant sulaikymo 
mo kaipo korini

nepagiaIbet u tai pinigus sugra 
žvsim. T..............................

• c ■

macije kaip apsisangot mm 
plauku slenkimo, pleiskanu ir 
plikimo. Tuksianezei (lekavo 
ja už dyka rodą. Raszykit tuo 
jaus:
JMBCO Oriental Specialists, 

236 Broadwav, Box 9 \V.
Brooklyn, N. Y.

Mat jinai j 
savo tėvu, 

tėvui ir tas 
par-

I

Tvlrcsiaasla LletuvlsHU
BANKA

kaipgi prisiunsim int’or 
kaip

ph s i rodo

Rugpju- 
e.zio 7 d. sz. m., szv. Alphonso 
par. saleje atsibuvo g. Czižau- 
sku koncertas. 
75 centai.
apie 180 ypatu. Koncertas bu
vo vedamas paties muzikos ir 
dainų žinovo vargonininko pil. 
J. Czižausko. In veikiom inejo 
si m fon i jos 
su invairiais instrumentais. 
Dainavo p. J. Ozižauskas ir pil. 
Czižauskiene.

Jau praleidome keletą var
gonininku szioje pa rupijoje ir 
ne vienas neparodo tokius dar
bus ir jais neužinteresavo jau
nuomenes, kaip gerb. p. Czi- 
žauskas. Girdėjome, kad vyk
sta in Philadelphija 
ninkauti.
žmones susilauks pakelinio sa
vo parapijos. Jis 
parąpija gana
kaip padirbo 4 metus ir 11 me
nesiu, tai ežia kone visa jau
nuomene sutraukė ir su augu
siu apie keletą szimtu. Ir jei 
jis but, pabuvęs dar pora me
tu, tai buto chorai jau du pri
brendo if simfonijos orkestros 
draugija. Dabar, begu 
sis panaszus mokytojas. Para- 
pijonai apie paleidima tokio 
gabaus ir 
mažai

“psiakrevais” Dtdel* kaucija undata Valatf- 
jo* Banko Dcpartamonto.
Ealu po priežiūra Talatlj**, 
taip kad pinigai aud*tl man* 
Bankoj* negali pražūti Pri
imu pinigu* *auglam palaikl- 
mul. Siunczu pinigus In vi- 
■aa dalia *vl«to, pagal 41*no* 
kursą. Parduodu Laivakor

te* kompanijų nustatytam* 
kainom*. Parūpinu Pasaper- 
tu* k*llaujantl*ma 1* Ll*tuva 
Vilkas daroma talalngal. gr*l 
tai Ir pigiai. Raszykit* apl* 
kaina* o gausit* Ulslaga 
atsaklma. Adrasavoklt*:

V. LAPINSKAS
Ml W. Mahan*y 

MAHANOY CITY,

j
oo 
• >. >

Jaunoji Orkestrą 
mvairiais

melagvs-Prisiuntė 
plauku ir kml 
tu plaukai, kurie 
Briind/os Nektar. I)el \ isu bus 
dykai prisiimsiąs būdas gydy
mo ant persi! ikrininm per 

dabar galite pasi- 
z progos, raszyda-

ti z

1IU muiiszaines pagalba
Policija nutarė

Maskeviezius 
metu nuo 66 Magnolia Ave. ta
po rastas begulint ant First St. 
ir Magnolia Ave. bestudijuo
jant su
ast ronomi ja. 
pagelbėt i jam atsistot i ir prie 
to nu fa i na vo $2.

— Jono Sabalimiškio szuva 
isz 537 Spencer St. perkando 
ana diena Antanu Traini', 212 
John St. taip, 

i

Matykite szitus 
priesz pirkimoant 

paūžta. Tik 
naudot n 
mi pas:

Dr. Brundza Co., Broadway, 
South 8th Str., Brooklyn, N. Y.V • T

Pirmutine drukavojamo 
maszinuke typewriter likos isz 
rasta 56 motai adgal.

< liūnas 
gimines

persi vežt dukreles, 
aplaike telegrama jog 

jau randasi kastelgardeje.
Praeita subata lietuviu 

bažnyczioje likos suryszti maz- 
1X11 moterystes Kuzis Bokas su 
France t rboninte.

— K. -I. Tumulai! is isz New 
keh's

szioje aplinkinėje j 
ir pažinstamuš.

— G ra I »< ir i u s 
ka lanekas, 
ant 333 ir 
ežios, 
šia buda ir 
kranstis in nauja vieta.

X’alanireviuzit'ue 
isz Mountain Top (arti Wilkes- 

jonas Traskauckas 
su paeze isz New Yorko lanki 
si pas graboriu 
kaucka ir kitas ; 
te ir aplinkinėje.

— Sukatos

k nri<

perdirba 
buda

Poni

Barre) ir

Uis

A nt anas Su
pirko narna 

\\ . (’ent re uIy- 
pagal nanjau- 

persi

vargoni-
Tai isz tikru j u tie

neužilgio

leading1

rado musu 
nusilpusia ir

Tras-
gimines mies-

Vinea m

vakaru apie 7 
valanda vakare, Eduardas 1 I 
metu sūnūs Antano Szadži 
503 \V. Spruce St., likos baisui

per freita prie
k a s v k I i i, kada

<»,

supjaustytas 
'Funnel Ridge 
užszolto ant karo. Trnkis stuk 
telejo {n kitus karus ir numetu 
Edwarda po rainis. Velionis 
paliko levus, seseria Elzbieta 
namie ir viena broli Juozą ku
ris randasi amerikoniszko je 
flotoje. (rraborius Rėklaitis už 
siem<‘ laidotuvems.

— Kun.

ratais, 
seseria

randasi

Czesna, Salintos 
rvta suriszo mazgu motorvstes 
]>. Frana Banku >u pana Fran- 
A'iszka l rboninte. abudu 

Svodha atsibuvo 
levus ant l>04 W. 

South ulvezios.
*

— Readingo kompnnije su
stabdė visus orderius ant aug
liu del anglekasiu, 
gelis žmonių 
augliu ant žiemos.

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.

Moterę palaidota su savo 
milema viszta.

Woodstock, Va. — Nekurios 
moteres turi labai mažai proto 
kaip pasirodė isz pasielgimo 
nesenei mirusios Karolinos 
Barrey, kuri ant mirsztanczio 
patalo molde savo draugiu 
idant butu palaidota su savo 
milema viszta. Pagal jos norą 
viszta likos užkloroformavota 
(nuo ko pastipo) po tam indo- 
jo i n graba szalc Barrey.

miesto, 
nuotakos

isz
pas

ant

In
$4.00

ATLANTIC CITY arba
$3.50

In WILLOW GROVE
NEDELIO1

2 Septemberio.
_______________________i , , ----------- --....

Spccinllszkiis Ekskursinis Trcinas
Isz ryto 
.... 5:00 
......  5:08 
..... 5:45 
.... 5:52 
.... 5:33 
..... 6:14 
.... 6:42 
..... 9:40

Apleis 
Shamokin ......:.....................
Ml. ('arinei ..........................
Ashland ................................
Girardville ........................
Shenandoah .......................
Mahanoy City ...................
Tainagua .............................
Philadelphia, pribus .....

(Dubeltavas ttkietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 

in Willow Grove Parka $3.25)

GRĮŽTANT— Spec i a 1 i Hzk as t r e i n as 
apleis Philadelphia
vakari* Standard Time, 
vakare Daylight Time.

$3.75n

7:00 valanda
8:00 vai.

gero

rasis

gero vargonininko 
težinojo, todėl szian- 

dien tik cziaudi vaiksztineda- 
mi.

Pittston, Pa. —

ta

todul dnu- 
pasiliko visai be

Uždrausta

szitaa ekskurcijas, 
ant geležinkelio stacijų.

16 DIENINES SEASHORE 
EKSKURCIJOS

Augusto 30 ir 13 Septemberio 
Apie daugiau* informacijų apie 

pasiklauskite

Suimtoj, 
Rugpiuczio 18 d. buvo palaido- 

Margareta Smelstoriute, 
lietuvaite, kuri prigėrė Rocky
Glen ežere laike S. L. R. K. A. 
pikniko toj vietoj Rugpiuczio 
J5 d. Nelaiminga mergina isz- 
važavo ant ežero su draugu ir 
silpnas laivelis apsivertė. Jos 
draugas liko iszgelbetas, bet ji 
nuskendo.

Palaidojimas buvo $zv. Ka- 
žiimero parapijos kapinėse su 
sz votį tomis misziomis Szv. Ka
ži m i e ro ba ž n y cz i o j e.

Paskutinei josios atmineziai 
buvo
kietai geliu.

Apgailestaujame 
like be josios, 
persiskyrimą egalesinie.

— P-as ir p-nia Murauskai, 
gyvenanti N. Main gatves, pra- 
nesza jog sūnūs. Jurgis apsive
dė su p-le Alena Campbell isz 
Hazletono. Kun. .Youngcourt 
suriszo juos amžinu rysziu Szv. 
Petro ir Povilo
Hazletetne, Rugpiuczio 13 d.

— Jurgis Stahl gyvenantis 
154 Mill gatves ir Antanas Mi- 
lauckas isz Sebastopol, lietu
vis, likosi sudeginti mainoso 
ant No. 4 shafto. Miliauskas 
buvo surasta, jog. jis gana daug 
apdengintas Stahlįbuvo nuvež
tas in sayo namus.1 Nors abieji 
ir skaudžiai apdeginti, bet yra 
vilties, kad pasyoiks.

suteikta puikiausi bu-

visi mes
Užmirszti toki

bažnyczioj

Balsuokite už

Wm. G. James
Isz Mahanoy City, Pa.

ANT
County Commissioner

Keelcy Peczius1 
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coftield Skalbynes 
Linoleumu s arba 

klijonkes.
Ant lengvu 

mokeseziu

kad turė jo eiti DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos
savo sena

inligonbuti.
— Kun. Stefanski Panedelv B

pabuvo 44 metu Fitzgibbonsa, brangu paminklą
kuris bando iszvogti auku ba- maldaknyge ant kurios moki- 

bažnyczioje, padėtus notes poteriu, o kuri yra suply- 
Teisojas davė jam szus virszu. Prisiunskit

j

kaukus 
del biednu.
szesziuš meneesius kalėjimo ir 
szimto doleriu užsimokėti. Ka
dangi jis pinigu neturi tai tu
rės ūžta szimtine atsėdėti. Fit
zgibbons yra ai rys.

Minersville, Pa. —Jonas Tu- 
karis likos užmusztas Buck 
Run kasyklosia praejta pienv
ežiu.

szus ir be virszu.
pas mfis, o bus apdaryta in 
skūra ir bus geresne ne kaip 
buvo nauja. Apdarome teipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskite knygas in 
(lakeije “Saules.”
bus padarytas puikei ir ge
rai. (t.f.

re-
o darbas

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

BanUBMMMMMMSOMSSMMMdWMBMMBWHBMBOMMB

JONAS M. CISARIKA8
Fire Insurance Agent

Apdraudžlu (Inszurlniu) Namon, 
Tavorua. Naminius Rakandus, 

( nuo Ugnies. 
GarlaunlOBe Kompanijoje

815 W. Mahanoy Ave, Mahanoy City
MMMBBQBBMMfWBlMMgMVMmnt f l< ••Mil WrtMHMHI
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K. RĖKLAITIS

m

ANT PARDAVIMO.
Namas, 6 ruimai, visos viga- 

dos, dar tuszczias, ggalima tuoj gT ......................................... T - - - M

insikraustyti, 11 N. West St., 
Shenandoah, 'Pa.

Namas, 6 ruimai, 237 Broa(
Mountain St., Frackville, Pa.

Farma, 70
Schuylkill Haven, 
Manheim Township.

> (
14 (‘arimu St. Miners-

akierin 
Pa. i

..<1 I 

L
i

art
Nortl

ruimai, vidurije

Levit’o Sztoras
13-15 W. Centre St. Mahanoy City

<?y^ (s;

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Turi pagalbininko motoro.
Prieinamos prekes.

Ill West Spruoo Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 141

* */

Namas 
miesto, 3 
ville, Pa.

Dubeltavas namas, po 6 rui
mus, didelis kiemas, 412 ir 414 į: 
Lytle St., Minersville, Pa.? 

didelisBizniavus namas, 
sztoro ruimas, du

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

CkTTTkL BTOCK Slli.m.M 
Bsrvlsa Ir Profits HMJ4IJ4

Mokame aatra *rocenta ant auditu 
pinigu. Procentą prldedam gris jus 
pinigu 1 Bauato ir 1 Llipoi, nepai
sant ar atnMsat parodyt knygute 
ar no. Mm norim kad ir jua turi- 
tumot reiklia su musu banka, ne
paisant ar matai ir dldelli.

Bankai įdaru nuo 9 ryti iki 1 
poplot. Bubėtomis 9 ryto iki 11 vai.

H. BALL, Prezidentas, 
Geo. W. BARLOW, Vice-Prea. j 
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus. J

W. TRASKAUSKAB
PIRMUTINIS LIBTUYISZKAB 

■BABBRIUB MAHANOY CITY, FA.

(>gyvenimai gi.... . v ......... r,

po 10 ruimu, visos vigados, go- 5: 
roj biznaviszkoj vietoj, 447 ir j: 
449 Sunbury St., Minersville, 
Pa.

Farma, 11 
namas

naujas
, MI.V..VHO KJM'K.ldi, ai t 

Krebs station, Ringtown jipie- 
linkeje.

Namas, ant Church St,, Min
ersville, Pa.t

Namas aid School Si., Miner-

a kiei’iu, 
didelis sodas

21sville, Pa.
Kreipkitės pas 

i Writ' Paulnuska,
ĄjihorsyiŲp. Pa.

. -r ■ Jm

arba pas Jpš. Abritczhiska, 
Shenandoah, Pa.

‘ 1 ■ ’

Daktaras1 Juozas J. Austrą 
ipETUVIS.

Buvusia daktaras karlumeneje.
Gydo visokias ligas.

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

Tuom-la|klnls ofisas randasi 
KAZUMO APT1 EROJE,

, JnrdlnįSU Shenandoah, Pa.38 S

Užsimoka Pirkti Levito Sztore
V\xvNNNNNNNNNNNNNNNNNNV3SX^v\\xn\x\nnnxxnxN<

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

--------------------’-------------------------.■ . '

Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu - 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliains.
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.
Dėkite savo pinigus in

JMERCHANTS BANKING TRUS^ CO.

t ' t:
d. M. GRAHAM, Pres.
J-

v" ■ 3 .... .
DIREKTORIAI:

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlus 
LEON ECKERT, Vlce-Pres.

J, H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 
T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.į ........ r iį

I j. «

Laidoja, Kurnu Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldoturlu Krik- 
•rtlnlu. Vosellju, PaslTatlisjluis 

ir t L
120 W. Centre BU Mahanoy City, Fa.

CIA8. B. PAKULEI
Notary PaMloReal Efltate Ateit

lelffu norit* pirkti ar parduoti Stabas, 
mes galimo jumis tarno patarnauti. 
Randavojamo namus, kolotarojaam 

randas Ir tolp tollaus.
ttS W. Centre SU Mabaany City, Pa.

ji

'* ■■ * -Į


