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Isz Amerikos

norejo apszutyt kaip 
Sztai ka nuskriaustoji 

sodžiui, kada

PANERINO PACZIULES 
GALVA IN VERDANTI 

VANDENI.
Philadelphia. — Per tris įpe

nėsiąs Aleksa Majauekas, 29 
motu gyvenantis Bridesburge, 
atsilsės kalėjimo už nemanda
gu pasielgimą su savo paeziule 
kuria 
kiaule.
motore kalbėjo 
Aleksa stojo priesz sndžia Pin- 
1 et tori:

‘‘Aleksa atejas namo vėly
bam laike, gavo nuo manos isz- 
barti, nes ir kitos moterėles pa- 
naszri padarytu už naktini 
trauk vmasi. 
tai, pagriebė 
galva in verdanti vandeni ku
ris stovėjo bliude ant pecziaus. 
Negana to, kerszino mane nž- 

Sndže nubausdamas 
negali

nes

už
supyko už 

mane ir inkiszo
Jisai

muszti.”
Aleksa pasako jajn, jog 
gyvos moter(‘s szutinti 
ezionais Ameriko teip su mole 

nepasielgineja, o
gal trys menesei kalėjime ji ap- 
malszvs mm karszezio.

rimis niekas

Morgano

TURĖJO MOKĖTI SAVO PA- 
CZIULEI UŽ BUCZKIUS.
Cedar Rapids, Iowa, 

dusis gyvenimas
Sheeley, K2 metu žmogaus, bu
vo labai brangus, kaip vėliaus 
tasai senelis persitikrino, o 
ypatingai jeigu paėmė mot oria 
32 metu.sejnimo. Jauna moterė
le * ‘ semtTh'iWt*< 1 iri ’1 bu czk i u n e - 
davinėjo už dyka, nes turėjo jai 
mokėti už kožna 
doleriu,

• brangei

lio deszimts
mokėjoo pri(‘k tam

už glamouejima ir pa
rodus. Ne gana to, moterei teip 
nubodo senis, jog 
sukapoti kirviu, i 
porele jeszko persiskyrimo. — 

nes /.i-
su

kersziuo ji 
na ir dabar

Morganas pats kaltas, 
n o jo gerai, jog 
Gruodžiu nesutiks.

ficgllžis

MOTINA BE DARBO PAR
DAVĖ KŪDIKI UŽ 300 

DOLERIU.
Brooklyn, N. V.

vo kūdiki

V
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PACZTINIS INSPEKTORIS 
PRISIDĖJO PRIE PAVO

GIMO $2,000,000.
t ’hieago.

giausin ir geriausiu valdžios 
paez.tiniii inspektorių William 
Pahy, likos aresztavotas per 

surengimą va
rna iszu kū

rinusia buvo sn\ irsznm du mi
lijonai doleriu. Jisai prikalbino 
vagius ant sulaikymo’pacztinio 
trūkio artimojo Rondonte, III., 

pinigais pasidalino. — 'Pei

A’ienas isz t eisin- 
ir geriausiu

li kos 
detektvvus už 
gyslos paežį i ui u

FILADELFIJOI 
NAUJUS LENKISZKUS 

PINIGUS.
Philadelphia. — Nenžilgio 

czionaitine dirbtuve pinigu isz- 
mnsz 
‘‘zlotn ” 
sida brinis

*
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Pali-
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<> pinigais pasiusimo. — 
singas inspektoris ar ne.’ 
NUĖJO VUOGAUT, NUŽU
DYTAS IR APIPLESZTAS.

Ashley, Pa
rinkdami vuogas art i moję Deer 

mylės nuo Pocium 
rado kaulus žmogaus, 

kuriame pažino, buk tai din- 
Jurgis Gudauekas, 50 

metu, kuris iszejo vuogant Au
gusto menesi. 1923 mete ir nuo 
los dienos nebuvo apie ji nieko 
girdėt, nes dingo nežino kur.

(Iudauckas 
namu turėjo 
kaklo maiszinka

Lake, tris 
kalno,

gūsis

)

Viiogautojai

lingo

Juozas Ko

iszejdumas isz 
pasikabinės ant 

su 300 d<»le- 
rris kuri visados nosziodavo su 
savim. Su juom iszejo kokis tai 
Italijonas, kuris sngryžo pat 
namo ir in kvies dienas < 
isz miesto.

Lavonu surado
laski isz Piltstono ir Jonas 
Milleris isz Ashley praneszda- 
mi apie tai valdžei kuri Ino pa
dare slieetva. Galvoje Gudaiie- 
ko radosi didelis žaidulis, (t 
maisziukas buvo perpjautas isz 
kurio iszimta pinigai, kas paro
do, jog Italijonas ji turėjo pir
ma nužudyt po tam apiplesze.

jeszko pabėgusio1 letekt vva i «
žudintojaiis.
VISA SZEIMYNA UŽMUSZ-

TA ANT SYK.
’raci'imseb, Visa

apie penkis milijonus 
del Lenk i,jos. Naujas 

zlotas vra vertas 
apie dvidoszimls Amorikonisz-
ku centu.

Pirma karta kada Suv. Vals. 
iszmusze Europiniam sklypui 
pinigus, tai buvo laike karos, 
del Eranciiziszkos lndo-Kinu,o 

iszmu-
nuo daugeliu

ISZ VISU SZALIU
4**^.-t**1 j1’’

NUŽUDĖ DAUG VAIKU 
PRIIMTU ANT ISZAU- 

GINIMO.
Paryžius, Era nei je. -

eijei pasiseko suimti kokia lai 
Dinora Galou ir josios vyra už 
nužudiuima (langeli vaiku ku
riuos priimdavo ant iszangini- 
nio, bet |»o kokiam laikui vai-

del Pietines Amerikos 
pinigusszineje 

met n.
.Naujas Lenkiszkas zloty bus 

tiek vertas kiek Pranciiziszkas 
frankas ir Rumuniszkas hm.
NENORĖJO UŽMUSZT KŪ

DIKIO; PATS PRAŽUVO.
Idant apsaugo-

mares.
apsiverta pri

)
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Isz Lietuvos.

W. ». ■OCZKOWSKI, PrM. A Mfr
r. W. BOCZAONMII, KifHr

SURASZAS NUMETIMO 
SOVIATINES VALDŽIOS 

UŽBĖGTAS.
Moskva. — Bolszovikiszi 

sznipai isztyrinojo Vladyvos- 
toke surasza prioszais numeti
mą sovietines tebyres valdžios 
idant uždėti vela monarkijo 
ir iszrinkti cara.zApio szimlas 
žmonių likos aresztavota

Arosztavoti prigulėjo prie 
monarkistu draugoves Harbi- 

’ kilosią vieto
sią, kurie surenginejo visokius

TEISMAS SUYMTU 
PLESZIKU.

Kūnas. — Teisme1.
apygardos Teismo iszvažiuoja 
moji sesija 
nagrinėjo

Kauno

II'

K 011 11 OS, — m. žiemos 
Jonisz- 
Žmona

M
-I-"'

LAVONE PAŽINO SAVO 
DINGUSI VYRA.

laiku buvo prapuolęs 
kio pirklys M ii virk i.s. 
ir vaikai jo lauko parvažiuo
jant visa pusmeti. Bot karta 
jie, pasiskaito laikraszti, suži
nojo, kad koki tai Milvictį ra
do Nemune paskendusi. Visa 
laika jie norimo norėjo važiuo

kai dingdavo be jokios žinios. I n0, Parižinje ir
Vaikai buvo daugiaaše tur

tingu merginu kurios susiimi- į užklupinus, pleszinms ir Žu
ke juos nelegaiiszkai, 
damos 
gus, bot toji motoro 
juos prižiūrėt kaip prižadėjo, 
tai po keliu menesiu nnžudin- 
davo o kūnelius 
ar paskandydavo upoje. Dail
ei jei pasiseko daejti prie dvi- 
deszimts vaiku kurie tokiu bu
di! likos

Vaikai buvo daugiaaše tur-

—■ moko- 
moterei didelius pini- 

v iotoje

dinstas, kaltindami 
kns už tuos darbus.

bolszevi-

sudegindavo
Eugenija Galici- 

pati žy

praszalint i, 
daugiau toji motoro iszvare isz 
szio svieto nekaltu kūdikėliu, 
tai da nedažinota.

o kiek

KUNINK. GALICIENE NU
BAUSTA UŽ VAGYSTA.
Paryžius, l?raneije. — Kuni

gą ik sz t i one
one, 60 motu senumo, 
maus kuning. Nikalojaus Gali- 
cino isz Rusijos, likos nubausta 
ant dvieju numesiu in kalėjimą 
ir užmokėti 200 franku baus- 

už vagysta vienam iszvienam

sziomis dienomis 
Panvvožy banditu 

vado Gajparino ir jo padėjė
jos paneles Kovarskaites I

laidymas parode, kad 1920 |{jo asmenybe. Neturėdama 
daugiau kantrybes jo lankti, 
žmona atvažiavo Kaunan pas 
žydu rabinu, praszydama leis
ti jai iszkasti isz kapu pil. Mil- 
vicki, nes ji norinti pažinti, ar 

.jos 
cheverekadiszc

do Nemune paskendusi.
• J! lĮĮii: ’

| a n a a a iii M

')V^},-!ti Kaunan sužinoti to Milvic-
111. , a- .

m. Gasparinas su savo padeja 
ir plosziku gauja užpuoli* vie- 

apyIinkos uki- 
gi ūkiais 

ir sužeidė

na Panevėžio 
ninka ir grasindami 
visa turtą iszplesze 
p. Jaszinski. Gasparinas su sa
vo gauja 1922 m. buvo sulaiky 
t i ir patalpinti kalėjimai!, bet, 
jie neilgai pabuvo

linkti susitarė isz-nes viena

ii

kalėjimo

asmenybe. 1

I jisai jos vyras. Rabinas su 
‘‘chovorekadisze” (laidojimo 
komisijai) turo.jo tam tikra po 

atidaryti 
Atida-

sėdi ir nutarė leisti
■ m i r. Milvickio kapa.

bego isz kalėjimo. rl eisme ple- nint kapa ji tuojau pažinus su
vyra apalpo. Tapo nugabon 

Isz ligonines da- 
i sz važia vo Jon i szk i n 

ta liūdna naujiena 
savo vaikams.

PLESZIKAS NUŽUDĖ 
SENA ŽMOGŲ.

Sekmadieni, 
Liepos 6 diena, apie 4 vai. po 
piet, nežinomas žmogžudys 
perszove Jot i szk i u kaino gyv. 
Prana Szim k n, 
metu amžiaus, kuris atvežtas 
Kauno ligoninėn Liepos 7 d., 
nuo žaizdos mirė.

Apie 4 vai. Mažeika ir Ka
minskas ejoi isz miestelio na
mo in JoniszkiUR, esaneziua 
viso vieno kilometro atstume 
nuo 
apaugusi krūmais upelei Južu- 
pi, isz krūmu iszszoko pleszi
kas su brannngu rankoje. Isz 
Mažeikos atėmė laikrodi 
kiek pinigu. Pr. Szimkus tnp

Gasparinas prasze ji 
bausme, nes

szikas.
nubausti mirties

gyventi kalėji
mo ir jisai daugiau vistiek pa
sauly nenoris gyventi, nes nuo 
jo kentės ir žmonos.

Po pertraukos Teismas isz 
neszo nutarimu, kuriuo pleszi- 
ku vadas Gasparinas ir jojo 
padėjėja Kavarskeite nubaus
ti 5 metams sunkiųjų darbu

«IN"

negalis ilgiau

vo 
ta ligoninėn, 
bar ji 
praneszti

IN

I If

mos 
czionaitiniu didesniu kromu.

Galiciono prisipažino prie 
pavogimo szmotelio szilko isz 
kurio ketino padaryti puikius 
siuvinius ant pardavimo tur- 
cziams, isz ko galėtu iszsimai- 
tyt, nes 
davo
draugavęs jai neužtekdavo, nes 
kitaip turėtu mirti 
O kad motore yra pasenus 
szauke josios in snda. 
senuko likos iszvežta in Szvai- 
ea rijo per pa žy st amus.

NUŽUDĖ TRIS SAVO 
VYRUS.

Palieije

New York
Ii gyva st i mažos mergaites, ku
ri stovėjo ant kelio, Jonas La- 
žewski isz Brooklvno, nukiera- 
vojo savo automobiliu nuo pi
ro, invažiiiodamas iii 
Automobilius
slėgdamos ji per ka prigėrė p< 
penkių pėdu vandens.

ŽUDINSTA IR 
SAVŽUDINSTA.

Woodlawn, Pa. — Kaimynai 
ateja in st ubo Primoku net su
kliko isz baimes kada rado to
nais du lavonus: Mikola Kru
nėk 61 motu i r jojo paezia Ona. 
46 metu. Moteres gerkle buvo 
perpjauta nuo ausies lyg ausies 
o vyras kabojo ant virves. Prie
žastis žudinstos ir savžudinstos 
buvo senatve poros ir apleidi
mas vaiku, kurio nenorėjo pri- 
jalbet tėvui ir motinai prag\- 

Senelei nutarė mirt i 
abudu idant neimti sunkenvbo 
savo vaikams.
MANE JOG YRA UŽMUSZ- 

TU PER BANDITUS.
Danville, 111. — Koki tai bau 

ditai ateja in “ 
ejga Prano Saikley

Beri i nas.
ezionais Mare Kruegerione, da 
gana patogia moteria 55 me
tu, kuri suviliojo turtingus se
nus vyrus per apgarsinimus 
tiksle apsivedimo. Po apsivedi- 

vyrai dingdavo
o turtus nžgriebdavo nasz-

suėmė

mio
paszialpa k a aplaiky-

Randono Kryžiaus

metams 
kalėjimo.

Seredžius. —

nežinomas

seneli apie 60 **

t r r* 
venime.

mid, 
kur, 
le.

nežino

Kriiegeriene yra 
dikin’’
vu, o kada turėjo 18 metu pa
bėgo in Hamburgą kur veile 
l>a leist u vi nga gyvenimą ir 
viliojo vyrus. Dabar josios dar
belei iszsidave ir likos uždarv- 
ta kalėjimo.

“meiles ku-
nepažinodama savo to-

nuo bado.
, ne- 

Badai

Pereita ine- 
apylinkes

gy veniniu
Japonija. — Daug 

užgriautais per 
1 lakono kalnu,

PLESZIKAI.
Kazin Ruda. — 

nesi Kaziu Rudos 
miszkuose prie vieszkelio, ku
ris eina isz Kaziu Rudos in 
I*ilviszkius, du nežinomi asme
nys, apsiginklavo revolveriais 

i veidus, 
Karmnsziu kai- 
val. keturiems 

ir A. 
Ambrasams, kurie gryžo namo 

jomarko, ir 
kuriu tebuvo

ir apsiriszo skaromis 
pastojo kelia 
mo, 
piliecziams

Pilviszkiu
A., M., V.

miestelio. ^iėrrtfr inejus 'ftT*

isz Kaziu stoties
atomo piningus
pas juos apie 10—15 litu. Apie 
szružpuolimą tuoj buvo pra- 
neszta in stoti policijai, kuri 
stropiai pradėjo plosziku jesz- 

ir jos pastangomis pas

DAUG UŽGRIAUTA PER 
NUSLYDIMA KALNU.

Tokio, 
žmonių likos 
misi vdima
priek tam prisidėjo ir nuolati
nei lietus kurie užliejo vargin
gesne dali miesto kur gyvena 
arti 8000 žmonių. Negana to, 
ugnis Hakodate sunaikino 98 
namus, kuriame žuvo keliolika 
žmoni u.

tarpu taip pat nusileido nub 
kalveles in upeleli ir ežia pa
stebėjos bebėganti pleszika, 
drauge su 
vvtis.
szove isz brauningo,

KOLERA SMAUGĖ INDU 
SUS, — 3000 IN VIENA 

SANVAITIA.
London. — Kolera baisei pra

dėjo platintis po Indija, o ypa
tingai Bengalo provincijoi, kn- 

t ukstanezius aukų, 
už-

siivirszum tris tuks- 
o tukstanezei

'r
szeim\na susidedanti isz tėvo, 
motinos ir ketvertą vaiku, li
kos nžmuszti artimoje Sterlin
go, Nebraskos, kada in juju au
tomobiliu trenke (‘kspresinis 
trūkis ('hieago, Burlington and 
Quincy, aut skerskelių, 
begu 50 myliu ant
Kitas automobilius užtiko ne- 
iaimiin^us ir pranosze apie ne
laime artimiems farmeriams 
kurie surinko szmotelius.
MAŽA PRIEŽASTIS DEL 
' SZITOKIO ATSITIKIMO.

Jersey ( it v, N. J. — \ ladas 
Isinskas atejas isz darbo ant 

savo motoria se- 
maszinos siuvan-

In-

kuris 
valandos.

!

jauniausia, 10 inc- 
negaladama

dinezia prie
ežia o pietų nepagamino.
siutęs, pagriebė mėsini peili
durdamas moterei

pagriebė
in peczius.

— Palieejs- 
kam snde likos perkratinėtas 
teismas motinos, kuri likos 
aresztavota už pardavimu sa
vo kudyki, rodos kad tai butu 
koks gvulis.

Agnieszka Mack pardavė sa- 
už 300 doleriu ko

kiam tai Edvinui Dntbe kuris piet, užtiko 
leipgi likos aresztavotas. Mo
tore yra naszle, turinti penkis 
vaikus, o 
nešiu Katriiite,
iszmaityt nutarė jaja parduot. Motoro pradėjo szaukti pagial- 
Dathe aiszkino, buk jisai dėlto 
pirko mergaite, nes jam nese- 
nei mirė jojo dukrele kuria la
bai mylėjo, o idant 
jojo nuliudusia
mergaite vien isz niilaszirdys- 
tes ir prigialbeti vargingai mo
tinai. Sudže po iszklausimni 
abieju paleido juos ant lino-

suramvt 
paežiu, pirko

sybos.

ISZMES VISAS BILAS UŽ 
GERYMUS ISZ SŪDO.

Wilkes Barre, Pa. — Badai 
prokuratoriui James nubodo 
visoks bilos už peržengimą pro- 
hibicijos ir mano jais iszmesti 
isz sūdo, kuriu prisirinko net 
500. Prokuratorius sako, kam 
po nogiu sznipai skundže žmo
nis jeigu džiure visas bilas at
meta o kasztus sudeda ant pa
vieto. t

Kaipgi džiure gali nubausti 
savo artima už daryma mun- 
szaines, jeigu jie patys ja ja da- 

: rojjr pardavinėja f/-— Gerai da- 
ro kad'tokias bilas Iszipeta isz

Gerai, da-

S

soft drinks” už- 
, in kuri pa

leido keturis szuvius kada ta
sai norėjo pasislėpt po baru, po 
tam banditai pabėgo, o Saikley 
pradėjo paskui juos vytis. Be- 
go du blokus, o kada sustojo po 
elekt rikinia szviesa, pamate 

kruvini plot
inai. Žmogelis teip persigando, 
jog krito ant ulyczios apalpda- 
mas.

Palicijos anibulaneas ji nu
vožė in ligonbuti, 
t uoli i vaikai su

szviesa, 
ant marszkiniu

žiūrėtojos

nesukrito
Kai-

bos. Vladas supratęs ka pada
re, pradėjo peiliu uždavinot 
sau žaidnlius pakol 
nuo skausmo ant grindų.
mynai subėgo pažiūrėt kas at
sitiko, paszauke ambulansa, 
kuris paėmė sužeistuosius in li
gonbutia, bet Vladas kelionėje 
mirė, motore iszgyvens. Badai 
Osinskas lankei pasigiardavo 
nuo mnnszaines ir tas ji justu
me prie paszolusio darbo.
ŽMOGUS NEGALI NE PER 
MIEGA KALBĖTI, UŽ KA 

BUNA BAUDŽEMAS.
Washington, Pa. — Jau jei-* 

gu žmogus per miega pradeda 
ka toki kalbėti arba ant ko 
keikti ir ji už tai nubaudže, tai

C. H. Chris-

perpjaudama jam

ir apalpo

ri painia
Praėjusia sanvaitia kolera 
smaugė
tanezius žmoniii 
serga.

KINCZIKAI ĖDASI TERP 
SAVES.

mCorp provincijų

ko t i 
viena isz intartu asmenų pada
ryta krata ir rasti ginkkai. 
Nukentėjusioji pažino ji isz 
balso ir ūgio ir net ginklą, ku
riuo jis buvo ginkluotas. Pa
sirodė, tai Kaziu Rudos kaimo

BAISEI NUBAUDĖ SAVO 
PACZIA UŽ NEISZTIKI- 

MYSTA.

i

Pekinas.
Kiangsu ir Czekiango atsibuvo 
kruvini musziai.
suardyti ir telegrafai nukirsti. 
Badai daug užmuszta ant abie
ju szalin.

laisvo Ameriko visai dingo.
Teip buvo su 

manu, kuri palieije aresztavojo 
už keikimą per miegus ant ko
kios tai nežinomos y pa tos apie 
kuria ne pats kaltininkas neži
nojo, už ka likos nubaustu per 
sudže Smith ant 25 doleriu su 

l idant negertu 
mini ofz<i innc

persergojimu

Nuremborgas, Vokietije. 
Kupczius Siebke, 50 motu, 
viliojo savo jauna paezia kuri 
su juom negyveno in jojo na
rna ir pradėjo baisei kankyti. 
Paliepė moteriai iszsiredyti, o 
kad jojo nepaklauso nuplesze 
nuo josios visas drapanas, už- 
kimszo jai burna kad nerėktu, 

ir kojas kaip

su-

Geležinkelei j pj| j Bal-nis, kuris tuoj buvo 
I perduotas 
nm tn rd vi 
kas dar nesugautas, jo jeszko- 
ma.

i Mariampoles teis
mo tardytojui. Antras pleszi-

VAIKAI NUŽUDĖ MOTINA. 
KITA CHICAGINE SLAP

TINGA ŽUDINSTA.

ŽUVO LAKŪNAS.
Kaunas. — Besileidžiant or

iai viii, lakūno Kraucovicziaus 
vadovaujamam, maždaug szim

’Chicago. — O j tas Czikagas, t0 metru augsztumoj iszkart •1 VI* • J • _ I _ .

Kaminsku ome ji. t 
Tuo tarpu piktadarU 

pataiky
damas Szimkni in pilvą, ir t Ai į 
buvo mirtina žazda. T

t Spėjama, kad pleszikas bits 
vienas isz pabėgusiųjų isz Kali 
no kalėjimo, nes pirmiau aplo 
jokius pleszimus bei užpuoli
mus 
nebuvo girdėti. X

Žmones kaimiecziai labai 
nusiskundžia, kad valdžia rei
kalaujanti perdaug formalu-' 
mu ir mokesnio ginklui (revol 

Ka gi galėjo 
vyrai padaryti 

i n k 11 mt a m gal va žtIK 
džiui, kuris niekuo nerizikilh- 

liesislapstydamas 
janeziuose. 
vuose.

SULAIKYTAS APGAVIKAS;
*

Kaunas. — Paskutinėmis 
dienomis policija vis gaudavo 
žinių, kad po provincija važi- 

f 
sutartini 

tarnvsten lis 
‘‘rankpini- 
apleisdavo

Sored ž i a u s a py 1 i n kęso

vėrini) laikyti, 
nors ir trys 
vienam K

<

■i!i

'! 'i

žaliiio 
krūmuose bei ja a:jnme visko yra o žudinseziu tai 

jau nest okas. Vincas Lydon 16 
Aldanas Valinas 19 

prisipažino buk jiedu

40 metu mot oria. Badai tam 
darbelije prigialbejo jiems dvi 
merginos. • •

Motore buvo turtinga,persi
skyrus motoro ir likos nužudin- 
ta 17 Apriliaus, palieije nega
lėjo isz pradžių susekti žadin
toju ir teip viskas pasiliko lyg 
laikui. Bet I’tarninke Jeva No
vak into kuri randasi prieglau
doje del mergaieziu prisipažino 
buk jiji draugo su Lucijo Mar
shall ir Ona Valinas (iszrodo 
ant Lietuvaites) prigialbejo 
vaikams žudinstoje.

Lydon ir Valinas (brolis 
Onos) likos tuo arosztavoti ir 
prisipažino, buk mergaites pa
žinojo motoria ir suplanavo ža
dinsią ir apipleszima su vai
kais. Mergaites insigavo in 
kambarį inleisdamos vaikus, o 
kada motore pradėjo szaukt 
pagialbos, 
ant smert.

orlaivis pasviro ant sprando ir 
krito žemyn. Lakūnas Krauce- 
viezius nžmusztas,

nugabentas in 
bot vilties jo

metu ir 
metu, 
nužudo Mrs. Bessie Gaensslen

o sėdėjossuriszo rankas ir kojas kaip 
koki kamuolį, tokiam padėjimo 
paliko jaja per dvi dienas. Po 
tam pririszo jaja su krutinę 
prie lovos, galva prie galvos lo
vos, o kojas žemai, palikdamas 
jaja teip gulinezia per visa pa
ra. Ant rytojaus ketino jisai 
da bjauriau kankyt deginimu, 
liet kada paronginejo kanezes, 
staiga! kas tokis užskambino 
prie duriu. Senis nuėjo pažiū
rėt kas ten butu ir tame laike 
motore iszsigavus isz paneziu, 
pagriebė kaldra in kuria apsi
supo ir nuszoko per Įauga nuo

ti pati ir asz- 
riksmu bego 

paskui vežimą. Daktarai ir da- 
parenginojo stala 

idant paguldyt sužeista ant da
rymo operacijos. Viena isz da- 
žiuretoju 
marszkinins suvuode sultis nuo 
avieczin, na ir viskas iszsiaisz- 
kino. Banditai szaudami in 
Saikley sumusze bonka sulcziu 
isz avieczin kurios apteszkino 
jam marszkinins, žmogelis ma
ne, jog tai k ra u jei 
nuo baimes.
PANIEKINTAS PER MER

GINA; SUDEGINO SAVE.
Mount Kisco, N. Y.

minias kad mergina, kuria my
lėjo per du metus, ji paniekino 
ir neprižadejo su juom apsives
ti, Tamoszius Bibona, 24 motu 
isz Stanford, Conn., sustojo bu 
"nntomobilium ant kelio artimo- 
jo kaimelio Bodford, aplaistė 
maszina ii; pats save su gazoli- antro laipsnio. Kada vyras au
nu ir uždegė. Farmeroi pamate 
deganti automobiliu ir sėdinti
jame žmogų liepsnoje, isztraib f ereliu kad toji draugavo ir 
ko Bibona, užgesino ant jo paleistuvavo su jaunesnėis vy- 
liepsna ir nuvožė in ligonbutia, ifais, o norėdamas iszgaūti isz 
bet žmogus buvo baisei apde
giau, jog in kolos valandas mi
ro. Farmeris Miller, kuris isz* 
franko Bibona isz automobi- 
lians likos skaudžei apdegin- 
tma.

ko Bibona

Nusi-

I

užgesino ant jo

su .juo žvalgas
Karo ligonine, 
gyvybei iszgclgVti maža.

noja koksai tai ‘padriaezil^as 
apsi imdamas saly 
aprūpinti butais, 
ir gaudavo už tai 
giu” ir 
miesteli.

Sziomis

paskiau

.i1'

r>

dienomis Kalino
II i* * 

kriminale policija gavo isz vie*
ir vedė ja.

gryžo mdtercs jau ne buvo. Se
nas vyras nužiurinejo savo mo-

paleistuvavo su jaunesnėis vy

josios visa teisybe kankinimu. 
Motete isMiėgus isz namo pra- 
nosze apie tai palicijai kuri 
a rosz t a vo jo v y ra ir pasodino
[ant BŽesziu menesiu in kalėji
mą.

likos užsmaugta

TURĖJO PACZIA, BET 
APSIVEDĖ SU KITA.

Sziauliai. — Pilietis Anta
nas Norkeviczius gven. Sziau- 
liuose Vilniaus gatve 43 Nr. 
būdamas Rusijoj 1917 m. susi
pažino su pan. Ona Szevolinte 

Kada bolszevikai
nurojo ji mobilizuoti savo ka- 
riūmenon, jis paliko žmona ir 
pats gryžo Lietuvon. Czia jis 
jokiu žinių nuo savo žmonos 
negavo. Galu galo jam atsibo
do gyventi vienam ir vedė an
tra karta pan.Josefiua Konju- 
ezaito. — Priesz kuri laika isz 
Rusijos gryžo pirmoji jo žmo
na. Kuigas, pas kuri visi trys 
atėjo tartis, tuoj apie tai pra- 
neszo policijai. Dabar jis arosz 
tuotas ir turi progos pagalvo
ti, nr apsimoka pas mus in ves
ti Turkijos sistema ar ne.

jisai.davė ko- 
vyrui 6,000 

ir padare su

no Kauno namu savininku pra 
noszima, kad 
kiam tai jaunam 
litu rankpinigių
juo sutarti statyti namus, bet
tas asmuo pasislėpė. Liepos 
28 d. Kriminale policija sulai- 

‘ ‘ a rcl i i t e k t or i u ” d a rant 
sutarti su vienu Kauno pilie- 
ežiu Cukeriu.

Sulaikius ta “gabu arch įtek 
tori,”
isz daugelio piliecziu nnsis* 
kundimn aie jo apgavimus. Ji< 
sai apgavo 10 asmenų isz visu 
kartu iszviliojes 20,000 litu, J

k e ta

kriminale policija gavo

Ja
Ii; ‘ , Iii11 il'«l, Ha.
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Vok i szk a s 
herr von ’iiouniub 
ja savo 
ateinanti svieHue karu kuri Ke
tina atsibūti 1930 mele, Ims 
viena isz hai u imJ’i kokios da 
svietas ne vra matus m* girdė
jas. Pranašiau j*' jisai, Imk toji 
kare prasidės terp Anglijos ir 
Japonijos; po tam Rosije už
klups amt Lenkijos o Vokietija 
griebs už sprando Prancijo ir 
Belgije, nužudimlami puse mi
lijono žmonių in laika dvieju 
parų. Franeuziszki areoplamii 
nužudvs in szimta tukstaneziu 
gyventoju paežiam Berl're in 
kolos valandas.

Tokios kares galime tikėtis 
atejteje, nes visos 
tęs
atejteje,

vieszpatys-
pasirengineja ant kares 

o kožna iszradineja 
kamiobaisiansius budus žudi- 
nime vieni kitu.

Unijos anglekasei vidurinėje 
Pennsylvanijoi, turės priimti 
sumažinimą mokesties, jeigu 
uores turėti darba kasyklosia, 
t ei p sako opera t ori u pirmsedis 
Charles O’Neill ant susirinki
mo ana diena.

Tasai operatorius sako, buk 
kasyklos West Virginijoi ne- 
prigulinczios in unije, gali isz- 
kast angli konia doleri pigiau A * a e ** ane kaip Pennsylvanijos darbi- 

pa rd not i anglis pi
nos tonais darbininkas 

dirba už daug mažiau.
Tasai klausymas 

apsvarstytas gerai 
toriu susirinkimo kuris atsibus 
mieste Altoona, Pa., atejnanti 
menesi Septemberio penkta.

Bet tas priguli nuo anglcka- 
siu ar sutiks ant numuszimo 
mokesties ar ne, nes kitaip tu
rėsimo vela ilga straika.

ninkai ir 
ginu,

vola bus 
ant opera -

Didžia uses drebėjimas žemes 
kokis kada atsibuvo, tai atsili
ko 1.556 mete Kinuosia, kuria
me pražuvo 840 tukstanezei 
žmonių, o antras, kuris yra vi
siems žinomas,* buvo 1908 mete 
Messi noje,
82,268 žmonių.

Italijoj, kur žuvo

(laspadoriavimas Lietuviu 
Klaipėdoje nelabai patinka Vo- 
kiecziams kurie badai pasiren- 
gineja ant pasikėlimo. — Vo- 
kiecziams niekas i 
jeigu negali daryti pagal savo 
kurpaliu. Lietuvei žinos kaip 
apmalszyti tuos fricus, jeigu 
pradės už daug spirtis.

t

josios ponas suvalgytu pusry- 
czi us.

Newlonas labai užpyko, kad 
jam pertrauko jojo darba, pa
liepdamas tarnaitei iszoiti, o 
pats sau iszvirs kiauszini kadn 
turės daugiau laiko. Tarnaite 
iszeidama paliko kiauszini ant 
stalo ir ziegoreli, primindama 
ponui idant kiauszini ilginus 
nevi nd n kaip pusantros mi im
tos.

Po kokiam tai laikui tarnai
te sugryžo idant nuvalyt sta
le. Ir ka paregėjo! Sztai Now- 
tonas stovėjo prie puodelio ku
riamo virė vanduo, o kuriame 
radosi ziogorelis, o jisai ranko
je laike kiauszini ir akyvai in 
ji žiūrėdamas rodos in ziegoro- 
ii ’ ____ _

Suvienytosia Valstijosia ran
dasi 25 milijonai tokiu žmonių, 
kurie nemoka skaityt ne ra- 
szyt. Yra tai baisetipas skait
lį s. Ir tai ne tik ate.h’oi, bet 
daugelis randasi ir czion gimu
siu kurie nemoka raszyt ne 
skaityt. Matyt ne visur moks- 
laines 
geidže apszviet imo. Valdže 
stengėsi uždėti visur mokslai- 
nos idant žmonis apszviest.

pasiuke žmonis, kurie 
apszviet imo.

Mete 1864 vienas isz geriau
siu kalb-žinunu Anglijoj pra
dėjo raszyti Angliszka Žodyną. 
Po jojo mirėžiai jojo sūnūs ap
siėmė tuom darbu. Nuo laiko 
pradėjimo tojo darbo, tai yra 
szeszosdoszimts metu, tai kny
ga likos užbaigta tik pusiau. 
Rankraszczei lyg sziam laikui 
svero septyni tonai. Medžega 
arba materijolas del tojo žody
no likos surinktas 
tukstaneziu knygų.

Bus tai didžiauses žodynas 
kokis lyg sziam laikui likos isz- 
duotas.
džiauses žodvnas vra daktaro

New English Die- 
kuris užėmė asztuo-

isz szimto

Lyg sziam laikui di-

JohnAono 
t ionary,“ 
nis metus paraszyf.

4 t

manoNekuriu Amerikonai mo.v,, 
buk Siberije tai yra mažas 

jeigu prajosime 
jiji prilyginet prie Su v. Valsti
ja tai kitokia nnomonia turėsi
mo apie jnja.

Suvienyti Valstijoj be Alas- 
kos turi 2,811,520 ketiirkampi- 

, jog tai 
Siberije

sklypas, bet

niu mvliu ir manome 
didelis plotis žemes.
viena turi 5,493,639 keturlcam-

nepatinka, P’nbi myliu, todėl yra konia du
kart didesne ir turi mažiau ne
naudingu kalnu ir pustymu 
turi gera orą,
derliu ir turi didžiauses girres 

■ ant svieto.
Siberijoi randasi daug ang

lių — minksztu ir kietu, alie
jaus, geležines rudos, platinos, 
aukso kurie vos likos dalypste- 

ketis nuo paprastu bolszevikn? t i. Ne vienas sklypas ant svie-

Bolszevikai nubaudė keturis 
sudžius kalėjimu už ėmimą ky- 

Jau jeigu soviatai yra 
lapovnikai“ tai ko galima ti-

sziu.
4 l

•— Juk Rosijoi nuo cariszku 
laiku visi buvo “lapovnikai 
ir toip pusi liks atejteje.

> t

l

Ana diena Kalifornijoj likos 
nukirstas raudonmedis isz ku
rio supjovė 250 tukstaneziu pė
du lentų. Tasai medis turėjo 70 
pėdu aplinkui,
nngszczio o du darbininkai kir
to ji per septynes dienas.

321 pėdas

* i Majoras’’ Dandy 
najorkiniuosia laikrasz-

apgarsi-

Sztai yra tai nvksztukas, v r

)|O

cziuosia buk jisai geidže apsi
vesti ir ragino visas merginas 
idant atsisznuktu pas ji.

Kas vra tuom “Majoru Dan- 
dv»“

♦

kuris rodosi cirkuse. Turi jisai 
28 metus, 18 coliu dydžio ir 
svėrė 18 svaru. Yra labai links
mu žmogeliu, uždirba daug ir 
geidže pariidalyt savo turtu su 
.mergina, kuri už jojo isztekotu 
Sr juom rūpintųsi.

Mokyti vyrai tankei yra nor- 
yiszkais ir trumpaproezei, o tas 
lankei kyla isz didelio mansty- 
mo ir profiszko darbo. — Gar
sus mokslinczius Newton buvo 
y ienas isz daugelio tokiu žmo- 
nin. Ana diena tarnaite atne- 
sze in jojo kambari spiritinia 

į lempukia, puodeli su karsztu 
? Vandeniu ir kiauszini, kuri uo

■įl!

B 
f
■
I

r vandeniu ir kiauszini, kuri no- 
; pejo iszvirt ir dažiuTęt idant

.4 I. * -*■ ' gn |<

1

iszduoda gera

to neturi tiek upiu ant kuriu 
laivai gali plaukti. Geležinke- 
lei Ameriko ir Kanados ejnan- 
ti in Atlantiko mares, yra 
trumpi prilyginant su trans-si- 
birsku geležinkeliu kuris turi 
9000 mvliu.

Upe Ob galima plaukti per 
Į 16,869 myliu, o Jauiseja ant 
11,808 myliu ilgio. Priek tam 
reike pridėti ežerą Baikalu, ku
ris yra didesnis ne kaip Didieji 
ežerai Amerika. Upe Lena ga
lima plaukti per 6,864 mylės, o 
Amour, kuri prasideda Si beri
jo! ir inplauke in Atfantiko ma
res, yra 8541 mylės ilgio.

Visas tas gamtiszkas turtas 
da neiszdirbtas. Duoti Siberijai 
gera valdže ir iszmintinga gas- 
pailorysta, o atnesztu daugiau 
naudos ir milžiniszkus turtus, 
kokiu lyg sziam laikui neat- 
nesze ne vienas sklypas.

Todėl Amorikoniszki 
sotyti kapitalistai godžei ryja 
seile ant Si be rijos ir stengėsi 
aplaikyti pavblinhnus nuo bol

idą n t fenais pradėti 
darba jeszkojimo aukso, plati
nos ir kitokiu minėrolu. *

Atlant iko mares

nepri-

szovikn

l

PUIKI MALDAdCNYGELB 
“AN1OLAS SARGAS’* 

Vlsoa railmllafoa aaaldoe, Litaaljoa, 
ir t.t. Paikiai apdarytą aaiakaatela 
almriaaia apdarai*, aakadali kraaatal. 
Pralw aa prteiaatiaia tiktai SI.6S. 

yw. d. boczkauskasxo^
> MAHĄNOY CITY. PA.

1 1 ’ ■

Isz Lietuvos.
AMERIKIETIS SUKAPOJO 

KRYŽIŲ.
Rokiszkis.

Roki szk i o a py H11 ke je
*(“ Vienybes 1 >

pauiekin- 
sukapojo ji ir 

tomis malkomis

kor.) 
placziai kalbama apie szitoki 
nuotiki. Vienas amerikonas at
važiavus Lietuvon, 
damas krvžiu 
pusi kūreno
pirti. Pirtis iki szio laiko esan 
Ii pilna ugnies ir toje ugnyje 
vis vanojasis tas amerikonas.

vieta Užpalennos. 
Szi nutikima, kalba, kad ir ku
nigas sakos per pamokslą.

GUŽINE — ŽUDINSTA.
Sz. m. 

Paszknvenu.kai-
ja u n i mas pasi- 

Va i kiną i gerai in-

Nutikimo

mis

pasimirė, 
tapes pasirodė 
kuris tapo po-

Luoke, Telsziu ap. — 
Leipos 13 d. 
rne susirinko 
linksmint, 
auszo baltskios, pradėjo tarp
saves (del paneles) ginezytis; 
vėliau ginezas virto posztyne- 

ir baigėsi tuo, kad pi L 
Beržas gavės akmeniu in gal
va. rytojatis diena 
2mogužudžiu 
yra pusbernis,
licijos suimtas. Luokisziai tuo 
nelabai stebisi, 
girtuokliavimas ir niusztynes 
no senovės paprastas daiktas, 
bot reiketu su laiku ir atpras
ti.

— Biržuvenu dvaro (Luok. 
v.) VII—17d. iwtemotyje už
sidegė kumeczio namelis, tuo 
laiku levu namie nebuvo, dir
bo dvare, tad namelyje sudegu 
ir 5 metu mergaite, iszgolbeti 

nes volai žmonos

nes pas juos

kor.) — Liepos

nebuvo kam, 
pamate.
NUŽUDĖ SAVO RŪDYKI.
Litviniszkis. Rokiszkio vals. 

(“Vienybes“
10 d. sziame dvare buvo inta- 
riama O. Saldyti' nužudyme ku 
dikio. Padarius 
kis rasta, drapanų 
Kalt i ii liko patupdyta 
j ima.

KUNIGAS BAŽNYCZIOJ 
ISZRUPUŽIAVO.

Taurage. — Liepos 13 diena

krata, kudi-
skryniojo.

in kale-

Taurage. — Liepos 13 diena 
Tauragės bažnyczioj buvo vie
no darbininko jungtines. Jau
nasis buvo muzikantas ir pa- 
siprasze draugu sugrieszti du 
domis, jungtuvėms 
^ts.
paprasta. Tai va muzikantai ir 
drožtelejo marsza. Dudas už- 
gides, kur buvęs nebuvęs isz- 
szoko perpykęs klebonas ir isz 
viso balso eme muzikantus ta- 
szyti: — Jus, rupūžes, ar jums 
ežia kareziama? Iszeikit! 
Juksz rupūžes!

Nuo tu žodžiu 
is*z sarmatos nutilo

Dabar klausi- 
bažnyczioj 

kaip kareziamoj, — klebonas 
ar dūdos?

pasibai-
Tauragos bažnyczioj taip

kareziama ?

visos dūdos
ir iszejo

isz bažnvežios.
mas: kas laikėsi

! ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konekcijos in Lietuva 
ORBITA , 
ORCA . . 
OHIO . . .

I
Sept. 20 ir Novem. S '
............. Octoberio 4
. . . . Sept. 6 ir Oct. 8

Privatiszki kambarai. 
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas į

, vietini agentu arba tiesog pas
The Royal Steam Packet Co.

Sanderson & Son, Inc. Agents,
26 BROADWAY*

Goriausia

NEW YORK.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, . su dau
gybe nauju paveikslu, 
isząiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta, kietais nudeki inois 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D, Boqricauakas- Co. 
Mahanou City, Pa. 
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PAJESZKOJIMAI.
: j ’ ; B J .

Motore gali gauti gera buvi- 
prigialbiiid mano motereima, prigialbant mano moterei 

prie naminio darbo ir mokyti 
mano vaikus Ijietuviszkos kal
bos. Mos gyvenamo ant pu i- . ,n ! ' į t

k ios u kes 2 mylės uno Grove 
City, Pa.

Mes
4

Yra lai ' gera proga
del kokios biednos mot eres ku
tu norėtu gauti sau pastovu gy
venimą.
ruso.

Atsiszaukit-e ant ad- 
(t.71

Mrs. J. Dumbroski 
drove City, Pa.B,R. 16
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KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dekliamacijos.

Apie Karo.
Tėvynes Rauda.
Attnincz.iai 1 dienos Rug- 

piuezio 1914 meto.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
Tėvynes Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Ątminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios 
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio .Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei i.
Myliu.
Daina Sicratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Slidžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Prancūzu Karos.
Palszis Bambizas.
Finis.
Apie Jabnikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka,
Lietuvos llymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aisxki spauda. 
Spaudinta ant drūtos popie- 
ros popierineis vyrszais.

PREKE TIK 25c.
Siuskite pinigus stempomis.

W. D. BOCZKAUSK AS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.
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UKES SUVIENYTOSE 
VALSTYBĖSE.

Ūkiu skaitlius.
Sausio 1, 1920,. isz viso buvo 

ukes Suvienvtose 
Valstybėse sulyginus su 1910 

Tas parodo 
86,841 arba

,6,448,343

akiu turėjo mažiaus kaip 20 
akru;
15.6% nuo

DIDELE PROGĄ.
DEL VYRU NUSILPNEJUSIU ANT 

y

a,* .'Mil
snauv^i. sp- ia *

mto 49 akru;
175 i kivi99 a kru ; 

2.3% nuo 500 iki 9^9 akru ir 
1% 1,000 akru arbn, dauginus.

1920 metais 60.9% ukiu sa
vininku iszdirbo savo, žemes,

v 
Zft-

ir 38.1% arenduotoju isz- 
1910 metais 37% 

arenduotoju 
35.3%; 1890 

25.6%*.
Ūkininku Lytis ir Tauta.
Sulyg 1920 cenzos pirma 

ki ukes 
operatorių lyties, 
ukiu S 
(6,448,343) 6,186,624 buvo vy
ru valdytos ir 261,719 moforin 
arba 4.1 %

Isz visu ukiu 
Vddstybese 1926 mulais 66.3% 
buvo operuotas czion gimusiu 
baltu ūkininku, 
siu baltu 
parvuotu rasų ūkininką. 1916 
molais įmosziineziai 
del czion-gimusiii 
del svetur-gimusin

23.3%
LYTlSttKU ORGANU.’

I v ,4

1.1% prižiūrėtoju iszdirbo 
me, 
dirbo žeme, 
visu ukin buvo
iszdibta; 1900 ~— 
— 28.4% ir 1880

II

J

ji

i

inkstu liga arba k.Tos ligos
yra mnžosnis

n?
Pasire

metu 6,361,502. 
pad idejima isz 
1.4%.

Tas ukiu skaitliaus padidė
jimas (1.4%)
negu padidėjimas kaimu 

skaitliaus.
miant ant informacijų nuo rin 
kojų pasirodo, 
tais daug žemes

ventoj n

kad .1919 1110- 
neiszdirbta 

del tokos darbininku, 
cenzas ta žemo kaipo tikos nes
kaito.

ir 1920

Ūkiu Žemes.
1920 motais u kiti žemos bu

vo

arba padidėjimas 
padidėjimas 5.1 %

955,883,715 akru sulyginus 
su 1916 m. 878,798,325 akrais, 

isz 8.8% ir 
pagerintos 

žemos. Priežastis didesnio )>a-
didėjinio ukiu žemes negu pa
gerintos žemes yra ■ todėl, jog 
daug nepagerintos žemes, ku

lnį vo vartojama 
ganymotikslams huvo pridėta
prie ukin kaikurioso valstybė
se.

Apskritai
tais kiekviena u ko turėjo 148.2
akrus žemes sulyginus su 1910 
motu 138,1 akrais. Ir 1920 mo
tais, paprastai,

ri piriniaus

imant, 1920 mo-

liko turėjo 78 
akrus pugrintos žunios sulygi
nus su 75 >

vo
su

$77,924.100,3383

akrais 1910 m.
Ukiu Verte.

Ekiu verto 1921 metais bu- 
sul vginus

1910 m. $40,991,449,090, ar
ba padidėjimas 
651,248 arba 90.1 r<. Žemes ir
mimu vurtu, 
dali 
90.6%

VISOS

tarp
verte i ura ukiu 

184.1% ;jos,

isz $36,932,-

kuri sudarė 5/6 
sumos, padidėjo 
1916 ir 1920 m., 

ir masziueri- 
galviju verte

62.7%. 1920 metais likos ir ti
kiu dalykai bu va augsztai kai-
mioti.

Apskritai imant, ukiu nuosa 
vybos vurtu del kiekvienos 
ukes 1926 metais buvo $12,- 

su 1910 metu 
Nejudinamo

ir namu verte)

verte

084 sulyginus 
$6,4444. * 
verte (žemes 
del kiekvienos ukes 1921 me
tais buvo $10,284 sulyginus su 
1910 motais $5,471.
raukiu ir maszinerijos del 

ukes 1921 metais 
$10,284 sulyginus su 
$10,284

turto

Verte in-
ir 

kiekvienos 
buvo 
buvo $10,284 sulyginus s 
1910 metais 5,471. Verte inraii 
kiu ir maszinerijos del kiek- 

ukes padidejio nuo 
1910

vienos
$199 — 1910 metais iki $557
— 1920 metais, ir galviju ver
te nuo $774
$ 1,243

1910 metais iki 
— 1920 metais.
Ukiu Didumas.

Suvienytose
4*

Isz visu tikiu
Va 1st v bose 1920 motais 12.4% t

Tūkstantis Naktų ir Viena
i . J ’ •' Ii 'jLiUt^ ... '. K V . Iul 'S'1 : . . ' : , |l

ARABISZKOS ISTORIJOS
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABE3ZK0S ISTORIJOS.

150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
AP J E SZITA KNYGA

lakstantis Naktų
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"Tūkstantis
už kuria tariu

Gerbemasls TamUtai:
Sulaukiau nuo Jusu aiuneziamoa 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena”
■zlrdinga aeziu ir labai dkiaugiuoai 
kad tokia knygą kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tlngeidu skaityti visokias, 
istorijas, jas skaitydamas nei liepa-
si junti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja. 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamh’sztl Ir visokį rupeseziai nors, 
ant valandėlės! atsitraukia.

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

/

Yra tai ketvirtas tezdavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti ta Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos ta Lietuva su nuMuntimu tiktai $2*50.,Preke knygos ta Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

. , ......... _ . .1 :• ' Ji ■ 'MM' td

W. D, BOOZKAVSKAS-OO.-MAHANOY CITY, PA.
f?

S. p-

% >
t. t Į3 J

i!. M;:■ L t, ♦l

sy-
lc laši f i kuotos sulyg a O 

sz visu 
deny tose Va 1st y boso

moterim
Suvienytose

svotur-giinu- 
ukininku, ir 14.7f<

1926 Imvo 
svetur gimusiu

Nusilpneje ant lytlszku organu vyrai, 
kaip tai nervu, paliks iszgydyti ant 
visados per vartojima gyduolių Novo. 
Tai yra; galima pasakyti, eudauna 
gyduole, kurios iszgyde jau tukstan- 
czius vyru serganeziu lytiszkomis li
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku 
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
ke nervu, kad nustojate vyriszkumo, 
kad esate nusilpnejusiam padėjimo, 
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
mai, užkietėjimai viduriu, nevirinlmai 
skilvio,
pūsles, nemielus sapnai, baime sutikti 
žmones, kaip tai daro nekurie, pallk- 
siet iszgydyti per vartojima gydyoliu 
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika 
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gi galima bus naudotis 
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos 
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo 
gyduoles ta padaro, iszsiunsitne jums 
dykai kompletiszka kursą tu gydyoliu, 
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
siusite mums savo adresa ir 60c stem- 
pomis arba sidabru del apmokėjimo 
kasztu už persiuntifna. Praszom at
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža 
dėžutė, bet kompletlszkas kursas isz- 
gydymui, užtektinai ant 15 dienu, labai 
lankei yra užtektinai iszgydymui. Ta 
proga tik ant trumpo laiko, todėl ra- 
szyklte mumis tuoj ir nelaukite, teipgi 
praneszkite kokiam laikrasztijo skai
tote szi apgarsinima o įneš iszsiusimn 
jumis tuojaus tas gyduoles.

Novo Company,
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y

1920 metais

G.

#

1920 Skaitykite “Saule
❖ ❖ ♦

M

liu v o 75 
baltu, 10.5 

baltu, ir 
14..j parvuotu. Svarbu touivti 
knd nuo 1910 iki 
sumažėjimas 
ūkininku.

949,889 purvuoti ūkininkai 
Su vien vt oho Va 1st vbese 
inutais susidėjo isz 925,708 nu 
gru, 16,680 Indijonu, 6,892 Ja
ponu ir 609 Kiniecziu.

purvuoti uki
niukai turėjo 47.3 akrus žuinus 
del likus sulyginus su 191.3 
akrus svuf iir-gimiisiii baltu 
ukininkii ir 162.6 akrai ezi<»n- 
gimusiu IJdtu ūkininku. Skir
tumas yra tarnu kad purvuoti 

randasi piutuosu, 
kur ukes paprastai mažos, 
knoiiK’t daugumas 
mušiu baltu ūkininku randasi 
valstyjosu kur ukes didesnei.

kur pa<’j<i dau
giausia svetur-gimusiii akiniu 
ku (581.068) 1920 metais buvo 
sekanezios 
667; > 
vogi ja —

sulyginus 
svet nr-gimusiii

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY.

ūkininkai 
u kės

svetnr gi-

140,- 
60,461; Nor- 

Kanada 
32,388; Aus-

HI.-

Reikia
sknitlvnes

Va 1st y- 
isz kaikuriu 
isz Italijos, 

Airijos, Nenžiima

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centra St. Mabanoy City Pa.

Insziuriniu

Vokietija — 
>z\’ed i ja 

51,399;
48,668; Rusija —
f rija — 30,172 ; Anglija 
614 ir Danija 25,565. 
atsiminti, kad tos 
nereiszkia tu tautu gyventoju
skaitlius Suvienytose 
bose. Imigrantai 
szaliu, kaip tai 
Lenkijos ir 
žemdirbyste. B

Ukninku Amžius.
Isz visu ukiu operatorių Su

vienytose Valsfvbese 1926 me
tais kuriu amžius raportuotas, 
6% noHidauka 26 motu am
žiaus; 20.9%
34 motu amžiaus; 24.9f
35 iki 44 metu amžiaus

nosulauka
buvo nuo 25 iki 

c nuo 
, 23.3% 

nuo 45 iki 54 motu; 15.6% nuo
65 metu55 iki 64 metu; 9.2% 

ir virsziaus.
Ūkininkai Klasifikuoti pagal 

metu ant Ukes.
Sulyg skaitliaus metu pra- 

leiseta ant ūkiu, kuomet skait
lius surinktas, ūkininkai kla
sifikuoti sėnkanezini; ma-sėnkanezini;
žiaus kaip vienus metus 10.6% 
vienus metus, 14.4% ; 2 iki 4 
metu, 22.4% ; nuo 5 iki 9 metu 
17.4%, ir 10 iiiotu iCdaugiaus, 
35.1%. — F. L. I. S.

14.4%

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

I ' I,.-

Lietuviszkas Bankieriust , "
ir Laivakorcziu Agentas

H

Ant. J Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS
►

f

IT
Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau* 

jausia mada. Pigi '' preke. Taipgi 
pristato > automobilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu, pirksite POMNINKA UI 
kreipkitės pas mane, net ass galiu ju-

automobilius

mis pigiau geriau* parduoti negu kiti.
' 1333-33$ W< Centra St., Mabanoy City

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

Kampas Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gaust naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visoMas 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgastics, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo,'strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų katalogo. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave-

kosulio,

Rochester, N. Y.

Lietuviszkas Graborius
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
. . . f

Mokame 3-czia procentą ant

i

sudėtu pinigu. Procentą pridedam
i

iprie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banką 
nepaisant ar mažas ar didelis. _____ r
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Pres.
Jos, E. FERGUSON, Kasierius. t
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VARGO
Jau antra diena

szvilpo, kauke,

lietingi de
besys laike Musuezius savo ne
laisvoje. Szia u vys vejas daužė 
medžiu szakas, 
atsimnszdamas in elektros vie
las. Palsza dienele pakeitė ne
rami naktis. Tarytum, visos bė
dos vienu kartu kris ant gyven
toju. Tarytum, lietus rengėsi 
viską prigirdyt, o vejas viską 
sulaužyt, iszgriaut. Tai buvo 
szalta, inkyri Lapkriczio nak
tis. Tas pats likimas ir Svajo
nes gatve lauke, knr po ketu
rioliktu numeriu gyveno gyva- 
naszle Ona.

Kuomet visi dienos gyvūne- į tame 
miegojo n a szt a.

KELIU |
. i ' , • ”|N> ' '! ' ’

-Oll-,^l,ll n-Į^n mi.,—, I ne A

kianti aniola ir jos gailus skun
das, tarsi, jos akys palydėjo:

— Ko tu verki, szventa pa
saulio galybe? Gal tu plauni 
mano skaudžias be galo gyve
nimo žaizdas savo tyromis 
aszaromis ?

savo
Ar gal tu apverki 

tnkstaneziuS tokiu nelaimingu 
kaip asz? Verk,

r 
szventasis 

szventomis 
vieszpacziu

a sz ?
aniole, plauk savo
aszarpmis kojas
vieszpacziui, kaip asz jomis 

skurdu
kad jis atši

Ii a i - žm< mėliai sa 1 d žia i 
ir tik kur-ne-kur naktiniai sar
gai retais žingsniais 
szen ir ten: kuomet vėjo st an

knitėjo

i

iv SAULE ■ *j

nes jos veidelikas nedejuoja, : 
pa dengė szypsa.

Oąa užgesino lempute ir dar 
valanda stovėjo prie lovos, da
rydama kryžiaus ženklus tai 
ant lovos, kur ramiai miegojo 
jos dukraite, prityrusi gyveni
mo vargus, savo anksztose die
nose. Ona palindo po iszdevetu 
apklotu, savo sudžiovusia ran
ka apkabino mieganezia dukte- 
ri ir lauke saldaus miegelio,

Viskas, lai mes turime, jis 
mums paliko, o dabnr asz tai, 
valdau; tai todėl abieju vardu 
po raide iszijjoviaiL kad buvu-

wnm i iiii«»i. mį nu...................

kai trokszta turėt toki užveiz-. 
da kaip Tamsta. I r szventa die- 

ii juos lankai, —

si ir esanti szio turto savininką 
minavojus.

Ir džiaugėsi.
taip gerai

kad

-į

f . I d/.
T

H

j

SERGĄ^ tMONES;
J— b.. .......... „i

KREIPKITĖS PRIE DR. HODGENS, 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAKANTIS IR GREITAS 
GYDYMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

I

na jąos lankai, — sake Ona pri- 
dedama. »■

— Daug kartu girdėjau sa
vo teveli sznekaift, kad Antano 
Įlžupio visi javai laukuose 

, isztolo mato-

ii

I <14visi 
kaip rėžto užrėžti 
si jo szniuras.

— Aczin
vni, negaliu rugot, auga. Žino
ma, begu, dirbu, vis juoda dno-

i. Bet kas 
isz to? Kam jie dabar? Nemie
la man sziandien nei žaliuojan- 

cziUęi, nžmirsztanti, ka daro ir t i laukai, nei maloniai spindin- 
senute gerai suprato jaunystes ti saulute

Antanas, 
jam pasiseko nu

kreipi motinos mihti nuo tikro
jo kelio. Mat jis nedryso pasi
sakyt savo motinai Ona mylis. 
\ Senute jau nekarta numato 
jif savo geriausi, vaiku ' 
riniu Ona. Nekarta ji mate sa- 

Antaneli ko lai susimas- 
llį

Ii

Vieszpacziui Die- r • B
4r

k i

MAHANOY CITY b

j

ro. Ofiso
i

ua koina Utar- 
ninka 30 E. Centre St. ant antra flo- 

valandoa: » ryte iki 9 
vakare.

RODA SUTEIKIA DYKAI.
* ;' r ■■

< DAKTARAS HODGENS u

Philadelphia Specialutaa. e

Užsitcn*jusiu ir Chroniszku Liga.
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydymą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydymą ka aplaikote nuo manea yta 
gvarantuotas.

<pas Gi- na neaplenkia musu 
r* 4 ra I t 4 ra ♦ TiT»Y1 i t ii /I <1 liti

kuomet nuostabus sapnai, nors 
dažnai prigavingi, pakeiezia 
jos skurdu kasdienini gyveni
mą gražiais atsiminimais.

Szi karta Ona kažkodėl ne
galėjo užmigt. Ne sapnas ja ap
lanke, o praeities atsiminimas 
tu dienu, kuomet ji pati dar bu
vo tokia mergaite, kaip dabar 

Jos dukrele jau 
» a '

vo

f
'4

r i fi 1in« T .

■
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BALTRUVIENEį — iii.vK.ii3 o niekas, 
sapnus, nes savo jaunyste dar Ir kam dar reikia gyvent, jei-

niekas 'iI
* !i

i n
gu ilgu dienu viltis žūsta akies 
mirksnyje...

Antanas pažvelgė savo mėly
nomis akimis in Ona, meiles ir 
liūdesio pilnomis akimis. Ona 
suprato Antano žodžius ir jis 
tai mate.

— Bet kam apie 
szneket, — Antanas tose toliau, 
— kam mirusius szaukt, kuo-

nepainirszo. Gi jos pamirszt ne
galima.

Senute netrukdo savo vaikui 
su Ona susieit, nes ji. buvo pa
girta kaimo mergaite. O kas 
nemažai senutes szirdi ramino, 
tai tas, kad dorai mergelei tur
tingas kraitis buvo skirtas. Ir 
nekarta durnojo sau motinėlė, 
kad jos vaikui tik tokios ir rei
kia. Tiesa, Antanas buvo per met gal jiems yra skirtas gyve- 
biednas

duonosplaunu
kąsni,
žvelgtu in savo vaikus, in mus
— žemes dulkes. (Ii mes nyks- 

po gyvenimo silpnybių

sa v o 
praszyk,

Teve, t e ve, iszvysk žmo- 
nedorvbiu verpetuosen įjos 

grimstanezias jaunas gyvybes.
gimas ir szalto lietaus laszai ir Atsižvelgž ir in ji... Atsižvelgk!
storai apsirengusius naktinius įPraszalink
sargus vede isz kantrybes, sva
jones gatvėje, trecziame augsz- 
te vos bianksojo menka lempu- 

iszvaizdos
kambarėlyje, kur gale, po kai- 

kotnoda.
lempute, 
sienos

ant žalio

los szvieša karsto

Aut jos 
O nugsz- 

kabojo pa
ku po k ry

ji p k a bines aniola s

I

Detroite nesenoj Jnivau, 
Tai navatna pora ten užtikau,

Kaip juodu in pora suėjo ne
žinau,

Tiktai biski nuo žmonių gir
dėjau.

Tiek to, tegul teip gyvena, 
Su tuoin gana,

Bet isz bobos gero neyra, 
Ba kas dien trauke munszaina, 
Nuo ryto gere, paskui guli, 

O triūso šluboje suvis ne žiuri.
Šluboje smirda, net vemt 

vereze,
Silpna žmogų smarve apvar- 

cze, 
''Ba neturi laiko apsidirbti, 

Ba ne gali iszsipagirioti.
Burdingierei dideli varga turi 

Ba boba viralo neprižiūri, 
Del josios viskas gerai, 

Nors kopust uosia bambadie- 
riai, 

O mesa nedavirus,
Nemazgbta — apglaumijus, 

'Panktd nedavirta,

jos Mariute. < 
spėjo pažint gyvenimo žiauru
mą. Ji gi, būdama tokiu motu, 
dar nieko apie gyvenimo skur
dą noiszmano. Onos tėvu na
muose nieko nestigo. Motina 
mergaite gražiai rodė, visi ja 
kalbino, visi jo mylėjo ir visur 
jos lauke. Tai buvo laikas, kuo
met motinos rūpestis Onai tvė
rė jos gyvenimo pasauli. Bet 
laikas bego, jis ir ta pasauli 
keite. Ir sztai Ona pradeda vis 
dažniau sueit Antana Užupi. 
Tiesa, ji nieko neturi jam pasa
kyt, nei ko klaust, 
norisi su juom ilgiau pakalbėt, 
su juom ilgiau pasilikt.

Antanas Užupis neslepia mė
lynu akiu nuo Onos, kuomet su 
ja szneka, nors jo gėdingas bū
das ji kitoms mergaitėms isz-

ta ir be-

1.

a
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jo piki us geidi
mui laimes

sapnu

nuo 
mus; gražink jam

O didis leve 
gražink anas laimes 
dieneles, kad tau amžinai gale- 
eziau tarnauti. Kad daugelio 
metu savo vargelius priesz ta
ve galeeziau atneszt ir gvveni- 

Szian-

dienu iszminti.
anas

paklaidas pataisyt.

nimas ten ir gyvenimas lai
mingesnis, Geriau sznekekime 
apie linksmesnius
Girdėjau, Tamsta rengies ap
leist gimtini lizdą ?

Ona nusidavė nesuprantanti 
stengėsi klaust :

— Kaip, k a Tamsta, Anta- 
Asz nesupra-

del turtingu Giriniu 
Onos. Bet darbsztumu, iszma- 
numu ir dora buvo vertas ge
riausios kaimo mergeliu. Bet 
apie Ona nei Antanas, nei mo
tina tarp saves niekados nepri
siminė.

Giriniu Ona gi mylėjo Anta
na, kaipo gera ir malonu jauni
kaiti. Jo siekiu dar nesuprato. 
Ji linksmai dainavo ir žolynais 
puoszesi.

Antanas pradėjo 
kuomet jis patemijo
niau pas Girinius atsilankanti 
jauna ūkininką Petrą Tyliu isz 
Anksztuoliu. Ir Onos jis jau 
taip dažnai neinate nei sodne, 
nei tarp žolynu darželyje. An
tanas pastebėjo, kad Ona szal- 
yziau jo žodžius sutinka.

Nepraslinko ir poros savai
tes dienos, kuomet 
mate Ona iszeinant

ir

dalvkus.«
Jaigu esate silpni, nerviszki ar li

goti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padare, atejkite pas mane ir pa
slaptingai pasikalbėsimo. Laukti yra

M

is
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptraukta* lie* 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazai, svaigulis, silpnumas szir- 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei* 
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimai, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydymą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunys
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargo 
ir silpni? Ar stokas jums drūtumo, 
mitrumo ir pajėgos ka gamta juma 
paženklino, jaigu teip tai matykite 
mane.

Rumatizmaa visokiuose padėjimuo
se, teipgi isztine ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydymą.

Ar esate nervuoti ir trote nuode- 
ju, silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, 
be ambicijos, be gyvumo, trotinat 
ant vogos, silpnos atminties, sarmat- 
lyvi, greitai pailstai, pikti, iszblysz- 
kusis ir iszberimai ant veido, pailsės, 
nuvargęs, skausmas pecziuose, skaus
mas kauluose, skausmas gerklėje, sto
kas energijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydau katara, astma, 
dusuli, užima galvoje, trumpa girdė
jimą,
kraujo, odos ir speciales ligas pilvo, 
inkstu, kepenų, pūsles, lumbago ir, 
neuritis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabas gydymo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tie gydy
mai patvirtinti ir rekomendavoti peq 
garsingiausius Europos ir Amerikos! 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens bu
na kožna Sereda ir jo ofisas tenaig 
yra po No. 44 BROAD ST. Ofisos yaj 
landos nuo 9 ryte iki 8 vakare.

bet ko tai ■
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nei i, minavo j i ? 
tau.

re i, stovėjo 
žybeziojo 
eziau ant 
veikslas
žius, kuri 
verkia.

Ar Ona ko jeszkojo maldos 
galybėj, ar norėjo joje vargus 

kas žino.
prie komodos, priesz szventaji, 

rkianti, I..
Per jos suvytusi smuiko styga

paskandini —

jeszkojo

Tik

m o
dien pei’silpna esu ir nebegaliu 

tinkamo žmo- 
tik kiekviena

gyvenimo dienele 
mane in prasižen- 

Puom asz rūstinu tave, 
tiiom nusidedu

T
I )ieve;

uo rimą u t, 
vis daž-

veirgi ko tai liūdinti, 
stipriai pirsztus sunėrus ji il
gai klūpojo. I
be laiko veida isz akiu viena po 
kitai žibanezios aszaros riedė
jo-

()na ilgai
nuo

akiu 
vaizdo, lyg ko 

szvontojo. Ir, 
suraminimo nesulaukus.

neat it rauke 
szventojo

jomis prasze isz 
larsi,
ji tyliai skundėsi:

Dieve, mano l)iev<>, - 
dės ji balsu, — 
gyvenime tos 
asz bueziau galėjus. Tau, Die
vo, taip didžiai nusidėt. I ž ka 
man tokius vargus davei ?

— Toli praeityje, už dau
gelio metu, mano atminimas 
suranda darželi. Jame gėlės au
go, invairiai žydėjo ir ju spal
vų veiduose bitute medų rinko, 
darbszcziai dugzdama. Moti
nėlė kalbėjo man, kad Dievulis 
mane pamilo, todcl mano dar
želyje gražiausias gėlės augi
no. O už tai asz jam savo dė
kingumą dažnai reiszkiau baž
nyczioje taip kaip mane mama 

Tau Dieve,
nesziau, 

buvau, 
tai už ka,

rn

guo- 
nesuramlu savo 

valandos, kur

mano

kūdikio 
tėveliam 

kaimynus 
už ka t u,

užsilaikvt ant 
niems kelio, o 
rust i mano 
gramzdina 
girna, 
mano
savo geriems kaimynams, 

palengva
i tyloje iszduoda 

|miela skambėsi virpanti valan
dėlė oro vilnimis, kol jis visai 
neužgesta, tarsi, nubėgės in pa
saulio k ra szt a, taip Onos kam
barėlio tyla užgavo neąiszkus, 

dukters, 
dvylikos metu mergaites bal
sas. Po’ valandėlei Mariute kaž
ko vėl suvaitojo, atmete ranka 
nuo saves ir apsivertė ant ki
to szono. Menkos szviesos spin
duliai palytėjo jos veidą, mer
gaite pabudo. Iszvydus motina 
klupanczia priesz szventa pa
veikslą, ji tarė:

Kaip užgauta
puoszia jo

retai jis teuž-

susapnavusios

kiu

jos

Mama, eik gult. Nuo lo- 
vargdieniu,

— .Taigi sziandien sake kle
bonas bažnyczioje, — Antanas 
mėgino būti linksmas, jis mėgi
no prasijuokti, bet tas jam ne
labai sekėsi,: žodžiai painiojosi 
ir tie patys nedatarti truko.

— Asz labai
sziandien ba žn y czi oje.

ožiu nuo 
kuris vie-1 Antanas

pirmu kartu su jaunuoju ūki
ninku, kaip l'žvencziuose sek- 

ji-linksmutėmis | madieni senas klebonas retais, 
nebalsingai žodžiais tampyda- 

szypsos spar- Imas trenkė in Antana. Antanui 
pasiuntus gerajam szir- rodėsi, kad po juora žeme links-

T
Arba persūdyta.

Nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo tokios bobos;

Otų boba nelaba, 
Bus apie tave gana.

$ *
Kam jus rūteles apkalbate 

vaikina.

11

susigėdinau 
Tarsi, 

visi žmones isz manes t vežiojo
si. Asz jau tylomis norėjau, o 
tas musu klebonėlis taip gar
siai ant visos bažnvežios suszu- 
ko.

Dabar Ona gerai suprato, 
apie ka Antanas prisiminė ir 
kodėl jis nepaprastai 
yra. Pagailo jai jo.'

— Tai ka, Antanėli, Petras 
Tylius pradėjo pas mus lanky
tis. TeveJiai sako: “Tegul bus 
tokia Dievo valia, ka padary
si.”

ge ra i Jeigu katras pamyli mergina?

9
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■Tai negražu teip daryti, 
Turite kaneez pasitaisyti.

Erilando moterėlės teip daro, 
Toki liežuviu bizni varo, 

O gal paezios norętu mylėti, 
Antru kartu iszteketi ?

Ba vietoje in pora suvesti, 
Tai liežuvius naudoje idant 

porele lAn'skirti.

Asz misi i na u, kad tik asz 
st ragi, 

() kitos sviete surasti negali.
Bet Pilt stone viena yra, 

Jog tegul Dievas susimyli. 
Asz tiktai bobelėms duodu 

pipiru, 
O mažai kiszuosiu prie vyru, 
Asz su koezelu szonus kaip 

kada koezioju,
Bet kaulu nelamatoju, 

Bet szitoji net su lazdą už- 
•klupineja,

liūdnas

hioda. .lis metais dar jaunas, 
>et gelsvi ūseliai 
inksma veidą ir doro janni- 
taiezio szirdis plaka bernelio 
{rutinoje, kuomet tik prisime
ta Ona, kuria
inirszta. O priežaseziu buvo ja 
atminti, nes dažnai jai ka nors 
Antanas dirbo.

Tas pats laikas, 
niems nesza liūdėsi, kitiems —
aime, užtiko Ona toje valan

doje, kuomet 
akimis žiurėjo in gražia szau- 
dykle; kuomet 
na is
dingą aczin už dovanele, pra-1 ta, molynas dangus ji spaudžia, 
dėjo musztuvu 
dėjo linu drobe 
szaudykle greitai
menu žotyse, bet mergaites [kaimo Anksztuoliu su mergele 
akys vis ja susekiojo. Ar ji ėjo [Ona Gir...

Antanui akyse pasidarė tam
su; jis negirdėją daugiau nie-

Jis užgirdo:
— Kiną motervstes

pyszkyti, pra-
aust. Slidi
nardė met-Į jaunikaitis Petras Tylius

ryszin
, isz
* H

ilszCyninia gerkles (goitre), F

žot y se,
kokiais mes

esam, Dievas daug maldų ne- in savo darželi, ar pradalgiuo- 
nori. Dar tik szia viena žieme
le asz pasimokinsiu, o tolinus 
eisiu dirbt ir mes vargu nei be
du nebematvsime. Veltui save 
žudai, mama, 
atnesz, o per

mokino, 
maldas 
džiaugsmu 
gerbiau, 
Dievuli, man vargus davei ?

— Dažna gražia diena, kuo
met saulute szildo, ant gražaus 
kalnelio musu Svajones gale 
pasipila vaikneziu būrys. An
taniene ramia iszvaizda, pilna 
pertekliaus, skensta džiaugs
me, žiūrėdama in savo kūdi
kius. Kodėl gi man yra svetima 
1a laime, kuria soeziu kūdikiu 
klykimas audžia, 
mylima ir mvlinti vvra.

- Kuomet jie buvo mažu
lėliai, asz buvau pasirengus 
prie visokiu vargu del ju, ga
lėjau numirt del ju laimes, o 
dabar...

— Viskas kitaip virto. Ir 
sziandien ve atbėgo mano pa- 
czios tikras sunūs, mano gim
dytas, mano liūliuotas. Būda
vo, jo menkas suvirkiinas vore 
mano szirdi. Tamsias nakteles 
del jo akiu nesudėjau, 
pasaulis nebutu radęs tokio 
sunkaus 
kurio asz nebneziau 
del savo kūdikio laimes, kūdi
kio Hesiszypsanczio prie mano 
krutinės. Sziandien gi asz žiu
rėjau in ji, savo tikra vaiku, ta 
mano skausmuose iszaugusia 
gele ir užsigyniap jo priesz 
žmones, nes pati jiems sakiau: 
Tas Jonaiczin pasileidėlis, — 
kuomet jie manes klausė, “Ke

il

pažibsiant

del

Viskas kitaip

Baisus
nebotu
gyvenimo kryžiaus, 

paneszus

• «

se vystanti szieneli grebe, ne- su; jis negirde.jp daugiau nio- 
linksmu grėbėjų tarpe ko. Tik po valaądai, sziek tiek 

skaist veides, kuri butu atsipeikejes, atsiminė esąs baž- 
galejusi didžiuotis tokiu greb-[nyczioje. Prislinko jis linkui 
Ii u, koki Ona turėjo. 
Antanas buvo kaltas.

mums turto, nes žmones labai jaunieji draugai žinojo. [kimszusius bažnyczioje žmo- 
Jaima Onute dar nebusima- nes, paskendo maldoje. Ji pri- 

_ *i Antana, ar tik | žadino varpu i" 
bažnvežios**

mynia su numirėliu.

Dievas pats ne- 
žmones nesiims

pavydus.
— Tu, mama, dirbt nebega

li, nes spokits netarnauja. Man 
gi odines prievaizdas pasakė.

si rado 
kitos
b

ne: ar ji myli 
gero

nyczioje.
Tai vis [Kristaus altoriaus, sulinko ant 
Ir ta ju keliu ir, užmirszes apie prisi-

Antana, ar tik žadino 
draugo gailisi, kliomet Linkui 

jos tėveliai apie ji praseziau at- žmonių

skambėjimas.
artinosi

kad (‘su perjauna. Taigi mums siliepia, pamate juodu besikal-j Antanas pasižvalgė in pakrasz- 
czius, kur kelios i _____nėra kitos iszeities, kaip tik ta 

viena, nors bjauru yra su tais 
girtuokliais, 
baugu.

Asz sziandien nuėjau in 
Rudžio krautuve padėti dirb
ti, 
nai, -

O dar ir valdžios

— pasakojo mergaite moti- 
žiuriu ateina Antano 

Piktuczio pati.
bežiurinejant, ikrautnven inejo 

Antaniene, pamaezius 
priėjo prie jos ir

ateina
Jai szi bei ta

Rožvte.
ja, g--- 
sa ko:

“Tu, mergele, vis gyreisi sa
vo doru Vincu, bet asz ji vakar 
visai kitokiu maeziau. Pama- 
cziau isztolo atsketriojanti, 
degtines iszjuota žmogų ir nu
stebau, pažinus tame.latre ta
vo Vincą.

“Sa vajam

greitai

ii^l '' 
senutes besi-bant. Nejuczioms savo szirdu- 

že Antanui patikėjo, toki pat Į melde. Sziaip visi žmones jau 
maina paslėpdama pas save.

Nors Onos tėvai gerai žinojo, Ibiais reikalais pas žydelius 
kad tarp kaimo jaunimo Auta- gaiso. Kiti eilėmis, kaip bluki
nąs randasi pirmoje vietoje,; nes žąsys pavasari, trauke he
ar tai butu lauko darbai, ar su- liais isz Užvenczio in visas pu- 
eiga — jis gėdos nepądąrys, sės ant namu. Antanas nesisku- 
bet svarbiausi tam priežastis bino isz bažnyčios iszeiti. Jis 
buvo ta, kad Užupiu Antanas bijojo su kuom nors susitikti, 
neturtingas, todėl ju Onai jis Jam rodės, kad žmonos in ji 
nepora. pirsztais rodo, kad jie juokiasi

Laikas bego Antanas vis la- isz jo. Antanas nėjo bažnytkįe-
_ > . !■* ' f ■ v * ii k m i. !

buvo iszeję., Viepi sziokiais to': 
už-

'■'»

biaus ir labinus prie Onos lin- mio gatve: gėdinosi. Jis nuėjo 
ko. Su kitais būdavo toks tyJpagal Venta vingiuojančia ža*
lūs, o su Ona sznekta galo ne- |liuojancziu rugiu juroje. Pra- 
tnri. ,

Jis ir savo namuose
ėjo bažnytkiomi, o ežia per Jau

namu.szi bei ka takelis vede linkui
ta Onai jau renge, nors apie tai Dideles rugiu varpos glaudėsi

. . x X . • K. . . . ' ‘ ’ x~_. ". * x I Ii ' 1 • a • 1 • • • A

tik jis vienas žinojo, Sztai jis prie einanczio takeliu Antaną,
• fk

prigrumąjau ir padirbo szepa, papuošto ja vi- tai vol sviro atgal. Bet Anta-
tiesiog pasakiau, kad jeigu dar šokiais geliu paveiksiu iszdro- hiąs sziandien ju glaudimos ną- ....

Antąnas nemato,
karta gryžtu namo pmispro- žimais. O duru viduryje taip h’ąute, jis ju nemato, jomis
ges, tuojau begu policijon, kad 
ta ragana Ona isz Svająnes, su 
jos prinkeikta kąrcziaina, pra? 
szalintu. Ji netik jaunuolius 
tvirkina, bot nei senu, vedusiu 
vyru neaplenkia.” Taip ji 
taip — ne, ne. 
A hz... soti...

Mergaite visai nutilo. Oną 
blausėsi dukters' pasakojimo 
suspausta szirdimi iki ji paį 
keite Vėl ramus mieganezios 
mergaites Hznįrpąyimas. Iki 
jos viltis ;

mfu mama, a...

keite Vėl ramus mieganezios

no tas vaikas?
j. 1 g -F 1 .Ii J y: |,y f-’i"

Ona labiau sužiuro in ver- sapno sparnais įn tęu, kulnie*
nuskribo lengvais

tikroje vietoje iszpjąye, raides sigrožejp.
“ O ” i r “ A ’ \ J u vid u ryja isz? J \ 
pjovė -dvi-szake,naszląitą taip, prt'virszium; nemato jis aplin-

A”. Ju viduryje isz? felip saulute spindėjo Ventos

— Žinomas daiktas, 
gaieziu pareiga — apsivesi ir 
stengtis puoszt savo mylimojo 
Jizda, jeigu susiranda dvi szir- 
di, kuriu troszkimai susibėgę 
in viena. Tegul Dievas laimina 
Tamštu gyvenimą. .Tamsta pa
ti esi viena geriausiu mergai- 
cziu, o Petras vol padoras vy
ras, turtingas; ten ir Tamstos 
kraitis ras irražu pritikima.

nėra man ži-

Žinomas me r-

ras gražu 
Musu apielinkeje 
nomos mergaites, lygios Tams
tai savo turtais, o labiausiai sa
vo dorumu. Tegul Tamstoms 
bnnn laimingos gyvenimo va
landos. O ir ’kodėl negalėtu 
taip but, jeigu nieko netrūksta. 
Mano gyvenimas — tai kas ki
ta. Asz neturtingas. Szi rd ingai 
linkiu Tamstai ir Petrui, Tam
stos numylėtam laimingiausio 
gyvenimo.

Toliau® bu®. i

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

£ ERENGAR1A
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona.
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams,

■I. "■< 1
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AQUITANIA

) .įgalės grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

lt
ISZ LIETUVOS

Jei manote parsitraukti gimines
kad jos szakutos gulą ant ra i- kui gražią j žddįąąjąączipą gani- 
džiu. Antanas svajojo, kad tos. ; ", '
naszlaitc bus, meiles ženklu;Į J Sunkiu mineziu prislėgtas

Antanus t svą jo jo, t kad tos.
i;P Sunkiu mineziu- prislėgtas 

szakątes licczianczios raides Antanas iszlindo' isz rugiu in 
“O ir A”, tarsi, vienijo jupdą. maža keleli ir, \

dzin.

tarsi, vienijo juądą. maža keleli ir,0 ir A”, tarsi, vienijo juodip lmaža keleli ir, visai- netikėjai 
Korta seną Antano ląotinęlp sutiko Ona. Sziurpas perbėgo

liL f * '' >. ' A A ' I i ik . _ -ar w ■« ^->4 t «l . J 'I

paklauKe sunans, kąifl jis“ tad per jo kuna. Kad Ona nebutu
dvi .raides iszpjauste. Antanas praszne,uai, Antanas nebutu ptu 
atsake: . Ijįges nei žingsnio žengti'.

— Matai, matute, asz mį-
a * ' * a *

. jąges nei žingsnio žengta
I ’ F_ xt.. nu w.iz.:

jį, nors jis žino Tnm^n< Wpo gorinusi
No tik visi žalvidiocziai 

niu a.a. tetuszį npra ji8|jau Ižlfio Tbm^h/ kaipo gpriąufj 
niai ramybes karalijoje ilsisi. Į ukininkh} bet i į* U ž venezio Ja u-

iii' 'ii. . 1 ’ .

'• * . •> ■ . : ■ I
Z J - :. 11 /

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. > Musu1- ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagęlba ir rodą. Visi
dabar.

treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta* 
bias szvarumas ir maistas. Apie 
daugiuas i informacijos klauskite

'S

pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE 
' 25 Broadway 
New Yoyh

ii *
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Jeigu kas skolos neatidavineja. 
Vaikinei is skolos neatidavi- 

nejo,
Tai kaip szirdeles ta bobele 

pas ji nuėjo,
Su lazdiniu hipt pradėjo, 
žmogelis ant keliu puolė, 

Ir tuo atidavė skola.* * *
Skrantone yra namu tokiu, 
Ka mamutes su dukrelėms 

e j na ant szokiu, 
Jau ne sarmatos neturi, 

Ant Dievo ir žmonių nežiūri.
Gerai motyn, dukreles mokini 

Jeigu ant szokiu gabeni,
I ' T 'i* 1 . f

Arba kaip tai viena porele, 
, Erne pas vaita szlubeli. 
Paskui novos pas kunigą nuėjo, 

Bet tonais poterius girdėjo,
Didele sarmata kunigas pa

dare,
Laukai) per duris abudu isz- 

vare.
Skrantono lankei buna tokia 

velneva, 
Gero niekada.

Vyrai liobų nesuvaldo, 
Kipszas viską suardo.

Ir kųęaį terp saves ėdasi t

Su peileis pjaustosi, 
Tai szirdeles ne kas, 

O tai vis už nelabas bobas. 
' Panedeleis ir Utarninkais 

provojesi,
Po sudus valkiojosi, 

O tai vis daro girtybe, 
Toji munszaino bjaurybe.

< ' 'l I. I 1 'f • *.»

Kaip tos smarves ne buvo, 
Tai Lietuvei kitaip gyveno.

TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI
Asz parduodu farmas. Esmių czi< 

pragyvenęs 11 metu ir numanau! 
reikalus apie farmas. Turiu laisnua 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir* prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu issmo- 
keseziu.
neiszdirbtu farmu, 
adreso.

Antanas Macunas,
R. 1, Box 51.

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Čepą

Irons, Mich« ’

EMIGRACIJOS REIKA
LAI PAGERĖJO.

Lietuviai Kreipkitės prie 
Savųjų. ,

t.

Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
in Lietuva szia vasara, tai nepra
leiskite teip puikios progos bet 
tuoj naudokitės ja.

Amerikos Valdžia užgyre nauja i
instatyma kuriuomi rementis kiek < 
vienam svetimszaliui gyvenan- < 
ežiam Amerikoje yra leidžiama < 
aplankyti savo szali, gimines ir J 
laike metu sugryžti in Amerika < 
be kliueziu. Iszvažiuojantiems in ' 
savo tėvyne Amerikos Valdžia « 
iszduoda tam tikrus liudijimus, < 
kad jis ar ji gales gryžti adgal ir ' 
nereikalaus ju paskaityti prie nu- <
statytos kvotos, skaitliaus atva-’ * 
žiu- janezi in szia szali.

Pasiuncziu pinigus in 
szalis pigiausiai, parūpinu paspor- J 
tus, padarom Afidavitus ir atsa- < 

priruosziam
Keliauninkus pasitinkant stotyse 
New Yorke; suteikiam nakvyne, 
nes užlaikom savo vieszbuti.

Reikalauk Laivakorcziu kaino*, 
pažymėdamas isz kur ir kur nori 
Važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.

kancziai

visas I’

kelionėn. r 
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ŽINIOS VIETINES,
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Į « Augustas jau baigėsi, 
ir neužilvio— Vakaeijos 

pasibaigs.
— Panedelije pripuola ‘La

bor Day’. Kasiklos ne dirbs.
— Potnyczioje 

Nukirtimas 
t y tojo.

— Darbai musu aplinkinė
je ejna gerai, 
kas diena be jokiu ergeliu.

Moterėlės, 
i apiplyszusia 

knyge in bažnycze, jeigu gali- 
knyga kaip nauja. 

Atneszkito in rodysi e o apda
rysiu! jaja kaip nauja.

— Laike Lietuviszkos Die
nos, keliolika, žmonių pamėto 
daug piyi^u, bot 
j 
ke idant tas, ka 
pats atsiszanktu. Juk teisingu 
žmonių sziadien mažai ant 
svieto. Gorianse apgarsyt laik- 
raszcziuosia savo bledes o gal 
ir atsirastu. Tula varginga 
motore pamoto 50 doleriu ku
riuos surinko už taksas ir lyg 
sziai dienai neatsirado. Ant to 

idant 
beda.* 

singas žmogus 
jeigu žinotu kas pamoti*.

— Seredos rvta kun. Czos- 
na suriszo mazgu moterystes 
pana Konstantina Jananskiute 
su Vincu Matiilevieziu. Nuota
ka yra dūkti* Janaucku gyve- 
naneziu aut 829 E. Market ulv- 
ežios kur atsibuvo voscile. Jo
nas Baneviczius ir Violeta Ma- 
tulevieziute patarnavo 
vedžiams prie szono.

— Knn. Dobinas 
mokti pakvieezia 
Mahanojoczins 
gyventojus ant paszvontinimo 
kampinio akmens po užbaigta 
nauja bažnvezo 
Dav. '

pripuola
szv. Jono Kriksz-

kasiklos dirba

kam

**

nesztis
jum 

malda-

to turėti

t nesirūpina 
apie juju snjoszkojima ir lau- 

juos surado

atsirastu.

laikraszczei 
žmonis savo

apreikszt i 
, <> gal tei- 

ir sugrąžytu

jau na -

isz Sba- 
szirdingai 

ir aplinkines

diena Labor

DIDELIS PROGRAMAS 
LAKESIDE PARKE.

mojimais.

l»or Day, 
September,

Isz Shenandoah, Pa.

•— Kokis tai 
tas snžeido
Juozuką Lithkovicziii isz Lost. 
Kriko, kuris nuszoko nuo le
dinio vežimo o automobilius 
ji pormuszo iszlanždainas jam 
koja. Vaikiuką nuvožė in Ii gon 
bntia.

— Palicije aresztavojo Juo
zą Szernuka už pasiūtiszka va
žiavimu kada buvo pasigeriąs.

f Agnieszka, naszlo po Jo
nui Silkevieziui, 
high uly., mirė 
karo A sh lando
Velione paliko du sunūs ir se- 

Laidotnvos atsibuvo 
bažnytinėms pn

automobilis- 
asztuoniu metu

116 N. Le- 
Pa nedali o va- 

ligonbuto jo.

seria.
Ketverge su 
maldoms.

— Adomukas

sužeistas per

Eidamas 
“ rai-

Bnszkevi- 
ezius, 12 metu, gyvenantis ant 
Heights, likos 
automobiliu kada rinko uogas 
arti Brandonvilles.
namo, paprasze farmerio 
do’’ ir atsistojo ant szalies. 
T.......... .....N.,
rais, kuris vaiku 
nuo 
mas ji pavojingai. Farmeris .»• 
atvožė mimo, po tam likos nu
vežtas in Ashlando ligonbuti.

t Afargarieta. Bagdanavi 
czieno mirė Panedelio vakare, 
palikdama viena smm Leonu 
ir sesere Amulevieziene Maha- 
nojui. Laidotuves atsibus su 
bažnytinėms apejgomis Suim
toje, isz namo 30 S. Catherine 
nlyezios, kur velione gvveno.

Jnozas Szimanskis, 
N. West nlyezios, likos sužeis
tas 3'urkey Run kasyklosia per 
nupuolimą anglies ant galvos.

” ir
Lame atvažiavo trekas su vy- 

Inuszlave” 
sužeisda-

t

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

St. Clair, Pa. — Szv. 
miero parapija 
pikniką, 
dienas; 
Panedeli

Kazi- 
rengia dideli 

kuris tesis per tris 
Sukatoj, Nedalioj ir 
, 30 ir 31 Augusto ir 1

Septemborio. Piknikas bus lai
komas ant plee.iaus szale Juo
zo Penkuno vietos. Taigi SI. 
Claires irapielinkes Lietuviai 
atlankykite szi dideli pikniką o 
busite užganėdinti. Visas pel
nas eis parapijos naudai, 
praszo kotu i t <*t as.

Ūž

Hazleton, Pa. — Palicije vis 
sznipineja >, o“uždrausta vaisi 
kiti iszdavikai pvigialbsti jiem 
už szmoteli sidabro.

atsistojo

I i

automobiliams

ANT PARDAVIMO

2.39

po No.
2:125

Kreipkitės
(t.f.

u "
SAULE

" *r d * 4

I

t -'Su* 4b if'

su iszlai-
A.D.A.D.

Atsibus Lu

$5,000 programas 
Rengia 

1-mas Apskritys
1 diena Rugsėjo — 

girioj ant kalno.
Prakalbos ir leal ras. Prasidės 
J :.30 vai. popiet. Kali 

‘Baltruszaitieiie. 
prie 
mais .3:30 vai. popiet. Szokimas
nuo augsztos 
teipgi su 
vai. popiet.

vandenio SU

>es 1) r-ka. 
I j'nkl vnes 
iszlaimeji-

lentos vandenin 
iszlaimejimais 4 :.30 
Szokiai su iszlaime

jimais Naujoj Svetainėj popiet 
ir vakare.

l’žkvieczia publika atsilan
kyt ir pamatyti szio sezono Di
dįjį Programa.

Rengimo Komitetas.

DIDELES IR SVARBIOS 
PRAKALBOS.

Utarnyke 2 d. Rugsėjo—Sep. 
1924. Pradžia 7-ta valanda va
kare, Norkevieziaus svetainė
je, Mahanoy City, Pa.

DU GERI PECZEI ANT 
. .„PARDAVIMO.%

“ Mountain
randasi ant pardavimo 

užveda

Du geri h it erei 
Oak” 
pigei, nes locnininkas 
namie gani. Atsiszaukite tuo
jau s pas:

Juozą Urboną
618 W. Spruce St 

Mahanoy City, Pa.
NAMAI ANT PARDAVIMO 

HAZLETONE IR WEST 
HAZLETONE, PA.

ti.S2

•I

Drtbeltavas mūrinis namas 
su visoms vigadoms,-teipgi vie
nas kampinis dubeltavas na
mas. Turiu teipgi daug biznia- 
vu ir kitokiu namu ant parda
vimo Hazletone ir West Hazlc- 
tone kuriuos galima pirkti už 
prieinamas prekes. Kreipkitės 
ant adreso: (t.72o.a.w.

John Szvedas
- ------------------<4* -.....  *----- -- I

W. Hazleton, Pa.

■ hmm—m*

— Lie tuvi sz- 
paszvontini-

jk' 1

— Vladas Rymsza pirko na
rna ant West Hazletono 
Antano Kamarovskio už 2,300 
doleriu.

Jonas Kaminskas, Jonas 
Vaszko ir Jonas Pasarik visi 
isz Winters Ave., norėjo pada-

nuo

ryt szposa ugna^esiams pa
traukdami signola ugninėje dė
žutėje No. 26 bet po tam likos 
susekti ir gerai nubausti. Dau
giau iK’darys tokiu szposu.

I

Irons, Mich. — < 'zion apsigy- 
skaitlis Lietuviu 

turi savo pa-
veno gerus 
farmer i u kurie 
szelpini kliuba ir puikia sale. 
Szimet viskas grąžei užaugo ir 
turėsime gera riigopjnte, tik 
vargas kad lankei palije. Lie
tuvei czionais gyvena dideliam 
sutikime, turi 
kurioje 
t a nekas.

savo bažnvtele 
klebonauje kun. (lu-

Namai SluUiandori, 
26 ir 28 S. Emerick $t. ir 
ir 27 S. Grant SI. 
ant adreso.

J. F. Bradlev
25 S. Wiiite SI.
Shenandoah, Pa.
 > 

Shamokin, Pa.
Jcos Bažnyczi os 
mas kampinio akmens atsibus 
10 valanda per Labor Day, 
Panedelije, kuri szventins bis 
kūpąs McDevitt su asįstencije* 
daugeli kunigu isz visos aplin
kines. Bažnycze jau kone už
baigta, bet nebuvo progos pa- 
szventyti akmeni lyg sziam 
laikui. Lietiiviszkat bnlhveze 

.ii < ilįl' •

jau kone visiszkai užbaigta, ir 
bus paszentyta apie 1 diena 
Novemberio szimet, o kuęi ka 
sztuos in 75,000 doleriu ir jau 
baigėsi iszmoket, o tai 'vis per 
nenuilstanti darbszavima kun. 
Dobino kuris be paliovos dir
ba del labo savo tantioeziu ir 
kad no kun. Dobinas, tai szia
dien czionaitinei lietuvei mie
gotu amžinam miege; nuo kad 
apėmė vadeles czionaitinos pa
rapijos tai lietuviu vardas 
ženklivai pakylo. Nauja baž
nycze yra. viena isz puikiausiu 
lietuviszku 
paviete.

Taigi, kun. Dobinas szirdim 
gai užpraszo visu lietuviu da-

Pirrpa Karta.
Tikras atsitikimas.

I

teismo (Night 
ėjo papras- 

. Už aukszto stalo,

akmeni lyg sziam 
laikui. Lietiiviszka* bitlhveze 

.u > L •

Naktinio 
Court) posėdžiai 
ta, tvarka, 
panaszu in altorių, sėdėjo tei
sėjas, klauso dotekivu prano- 
szimus, greit skelbė nuospren
di ir ėjo prie kito 4‘prasižengi
mo” nagrinėjimo. Teisybes 
maszina dirbo greit ir su pa
sitikėjimu.

Bylos, kurias nagrinėjo tas 
teismas — ekspresas”, buvo 

burti-

* • l» *

ri. Ji ėjo pirinyTi ir atgal be jo
kio matomo tikslo. Asz prisi
artinau prie jos. Ji priėjo prie 
manos ir pasiūlo eiti kartu su 
ja. Asz paklausiau: kiek!
atsake: — visvien. Asz aresz- 
tavau ja, jusu mylista.

Kur tai invyko! — paklausė 
nežinodamas ką sa- 
Ant 12-tos gatfįs ir 

atsako

Ji

bažnycziu visam

lybauti paszventinimo akmenį 
■ tikysi daugely 
Skv l.kino, Jjuzer

tąją diena ir 
sveteliu isz. Skplkjno, Luzer-*' 
nes ir kitu aplinkiniu. Lai Lie-r 
tuvei parodo‘kitoms tautomsj
kaip gali skaitlingai dalibaut? 
taip svarbiam apvaikszcz.io.ji-į

Ime. v U
ANT PARpĄY^lO.į? .

nagrinėjimo. pasilenkė ir 
teisėjui ip ausi 

Teisėjas klausėsi

teisėjas, 
kyti. — 
treczios avė. kampo, ■ 
detektivas.

Sekretorius 
ome krt. tai 
sznibždeti
taip, tarsi jis visai nieko nogi r 
dėjo.

— Mes atidėsimo szia byla, 
— pareiszko jis.

Kaltinamąja nuvedė in gre
tima kambarį.

Ir vėl prasidėjo sena istori
ja: burtininke, szoferis, mer
ginos...

, . . , | Jau buvo gan vėlu, kuomet
. kn,nEO.SZeSZI Ošėjas, atsiminė apie-moteri 

nuo 3-czios avė. ir 12 gatves.
prabilo 

sekretorius: — vienas žmogus 
nori ja paimti laidui.

“teismas — ekspresas 
gan vienodo pobūdžio: 
ninke be laisvu Jungtiniu Val
stijų leidimo isžpranaszavo 
dviem virėjom, kad jiedvi groi 
tu laiku isztekes ir abi už se
natorių; nusidažiusi mergina 
be laisvu valstijų leidimo — 
siūle savo

leidimo

szoferis,

Runa pardavimui Jau buvo gan vėlu, kuomet

■■-C**' r , » | " J ' * 1' »

NORIU PIRKTI AR PARAN- 
DAVOT MAŽA FARMA.

•*r*

Kas turi 
ar apie 5

Ii nuo geležinkelio 
szauke tuojaus

maža farmukia 3 
a korius žemes arti 

Mahanojaus ar Leiksaid ne to
tai atsi

ja redakcija,
nes pajeszkotojas geidže Ino- 
jaiis ja ja apimti ir apsigyvena 
ti ant josios. Atsiszaukite 
jaus in redakcije saules” c

ANT PARDAVIMO.

< i

Parsiduoda 80 akeru geros 
žemes, geros bndinkos, maszi- 
nos ir gyvuliai. Preke $8,000. 
Del platesniu žinių kreipkitės 
sziuo adresu. (t.70

Joe. Zubrisįi,
Goodman, Wis.

ANT RANDOM

-•

12?
i

’ h
I 
r

Parduodu narna su bizniu už 
I) i g i a p re k e tiktai už $3,500. 
Kampinis namas 6 ruimu, mau
dykle ir szilnma, 
to.

liktos gatves; szoferis važiavo 
ne taja gatves puse — tai jau 
ketvirta, karta...

Teisėjas ~ gerai iszsimiego 
jos diena — bandė burtininke 
prostitute ir szoferi arba siun
tė in kalėjimo, jeigu burtinin
ke neturėjo $500: po $250Už 
Jungtiniu Valstijų senatorių.

Tacziau prasikaltėliai ture- 
Jis gavo isz val

džios alga už gynima tu žmo
nių, lyginai taip pat kaip tei
sėjas už nuteisima, tu paežiu 
žmonių. Ir teiojas ir gynėjas 
buvo 
kolegija baigė.

— Jusu mylista

Teismo posėdis jau beveiki les Trust Co.

jo gynėja.

ant puses lo- 
(t.73

geri draugai ir kartu 
Bet ežia del 

valdžios prestižo ir prasikaltė
liu gąsdinimo gynėjas sake

Didelis sztoro ruhnas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su szilnma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop-

Randa neper- 
Atsiszaiikite tuojau

tinkamas del u

buvo užbaigtas. Isz tiesu i nėjo 
labai sudžiovęs žmogus su aki
niais ir kalnierium, kuris jam 
buvo perdaug didelis.

Teisėjas pažvelgė in inejusi.
— Jus norite ja laidui paim

ta
— Taip.
Jis kalba lenkiszkai — insi- 

maisze sekretorius, buvęs len
kas: —; Jis blogai ' angliszkai 
kalba; Jis inžinierius.

— Hm... Inžinierius isz Len
kijos,.— sumurmėjo teise jas: 
— vadinasi, jus 
rasti jai darbu ?

— Taip, atsake szaltai ineju 
sis: — Ji. pirma karta buvo in 
gatve jszejusj

Teisėjas susirrtasto. Gynėjas 
Detektivas 

nusisuko, kad nematyti i n st a- 
tymu laužymo, 
jo paniurusi, 
ežiomis akimis.,

brangi, 
pas

(t.f.)

w. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.

ANT PARDAVIMO

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi gražioj ly
gioj vietoj ir dar ne užstatyti. 
Didumas lotu .30 pėdu ploczio 

Arti prio
A t si sza ūk ite 

(t.f.

per 1.35 pėdu ilgio.
visokiu darbu.
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St. 
Shenandoah, Pa.

gasdinimo 
teisėjui:

— Jusu garbe. Your honor.
Tacziau jis ne kižek nesidro 

vėjo užkelti koja ant krėslo ir 
Į visus gynė szabloniszkai: visa- 
! kame buvo kalti suirę prasi
kaltėliu nervai.

Buvo taipgi teismo sekreto
rius, lenkas, senai avė gimtine 
pain i rszos. J is sėdėjo i r rasze. 
O jeigu su rida rydavo koki pai
niava, 
name teisėjui 
ryti.
< Prie baliustrados, 
skiria teismą 
stovėjo sargas ir žiurėjo, kad

Publika 
savi nga:

apsiimate nu
Jos. Trepkins

322 Corner Lytie & Snyder Sts. 
New Minersville, Pa.

PRAPUOLĖ AR PAVOGTAS;
. -.V- iii

bzuo, ril(L.. ____
ženklais apie galva, „kojas ip'

rr, » ■-

link te rojo galva.
U. .

202'John St., 
begesinant 

kilusio

Brooklyn, N. Y. — Sinkus ir 
nuojo moteris, 

sunkini
gaisra ...... ............a, 
isz neatsargumo prie degtines. 
Apdegė ir rakandai. Gaisrinin
kai atvyko rado ilgui užgesin
ta, bet Sinkai tapo nuvežti iii 
Jewish ligonbuti.
T

savo 'namuose

-- -Ji. ; • g 
lo’ koto re/ su baltalį

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

uoiloga. fS‘rikhi Ynėnėshi Henn- 
mo. Kas sugražins szuni gaus

■ ; ; t ■ (L?
..... -Win.* Kubilius •

’• Wild Cat Villagė,

$10 nagrados. 7 oI X/ jis pasznibždedavo jau- 
in ausi, kas da-

!
Girardville, Pa. 
,,. ,.—i 1..4—

rJ ir'7
twin*mr
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SKULKINO PAVIETO FEBAI
* * 1 ' «•■' ti* ’ ■■ v •*'1

SCHUYLKILL COUNTY FAIR
r A.
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Atsidaro Panedeli 1 Septembėrio
Per Labor Day. Tesis per 5 dienas ir 4 Vakarus,

* ' f .......   ,

Cressona Parke Arti Pottsvilles
p >, r
*

A

T " t* l

z i, j .f 1 r ■ ,Yra tai naujas Parkas susidedantis isz 179 akieriu žemės.
Turi puikiausia lenktynių kelia (Race Track),
Geležine Grand Stand kurioje gali sutilpti 5,000 ypatų.
Visoki pasilinksminimai del senu ir jaunu kožna diena 

ir vakara.
Galima in Parka nuvažiuot ant Readinga, Lehigh Valles 

ir Pennsylvanijos geležinkeliu, teipgi ant Stritkaro 
isz Pottsvilles ir kitu apielinkinu miestu. Geri kelei 
del automobiliu isz visz szaliu.

Labor Day, atydarimo diena.
UTARNINKE — Vaiku diena, visi vaikai ta diena bus 

inleidžiami in Parka dykai.
SEREDOJ — Berks County Diena, grajis garsingas Ring

L — —. t. ■

PANEDELI

gold Benas, 40 muzikantu.
KETVERGE — Didieji Diena, visi tonais, bus.

Automobiliu lenktynes ir t.t.

g°h
KETVE 
PETNYCZIOJ

f,

i

kuri at- 
nuo publikos,

publika nesikalbetli. 
irt teisiYia susirinko 
nusiminusios storos moterys, 
nusiminė vokiecziai, girti nus- 
kureliai. Ko jie in teismą atei
davo? Vieni — nuo bado... Ki
ti nuo neturėjimo kas veikti, 
treti, kad susiszildžius... Tuo 
vėlyvu laiku visi kino teatrai 
jau buvo uždaryti, r kai kurie 
ateidwo realaus 
paveikslu pasižiūrėti.

Moteris st o vo
ži 1 ah su žiban-

O jus žinote .ta moteri ? — 
pgklniisė toisej’As.

—• Žinoma. Tai mano pati.—•Žinoma.
Tai asz pasiuneziau ja iu gat
vėj. Mes tris dienas nevalgėme 
-— atsake inžinierius.

Verte K. S-kas.
* ■, 1 ■ . ______________> i

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir
Ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. . Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir

b

laidoja mirusius n

Inžanga in Parka Del žmonių ir dal 
* automobiliu

■’ *

50c.
■Wi

*

g’v veninio 
‘ Visgi 

kino jiems labiau pasidabojo: 
iszeina jausmingiau.

* * • *
— pareiszko 

I teisėjas, nubaudęs penkiais do 
loviais jaunuoli, kuris perdaug 
garsiai szvilpe gatvėje.

I Tvirtas detektivas, 
Szns in ristika, 
žia, sudžiuvusia, 
mados
Jai galėjo būti kokio 35 metai: 
plaukai apie
buvo pažile. Jos veidas turėjo 
pikta iszraiszka.

— Kame dalykas? 
klauso teisėjas, 
isz pavirsziaus inspeti jos pra- 
sižengimo pobūdi.

— Jusu mylista, 
dėjo detektivas, — jinai... — 
Burtininko, — pamastė teisė
jas ir jah buvo besirengiąs 
plunksnai imti.

Į — Jusu mylista, — tose de- 
toktivas: — ta moteri asz su-

I laikiau už nederama pasielgi
mą.

‘‘Nederamas pasielgimas” 
paprastai reiszke no ka kita, 
kaip tik “prostitucija.”

Teisėjas nustebusiai pažvel
gė in moteri.' Ji visai nebuvo 
panaszi tas, 
nederamu pasielgimu, 
jas pagalvojo: 
ros?

— Papasakokite, kaip tai 
invyko, — tarė tęisęjas ir pa
žiurėjo in gynėja.

— Asz ojan treczia avė., — 
pradėjo detektivas: 
kroininn Hnmnol l»-»

. ANT PARDAVIMO.
Dubeltavas namas, ka tik isz 

naujo aptaisytas. Didelis kie
mas. Parsiduos tiktai už $6,000, 
vienas namas už $3,000. Szita 
praperte randasi South Wor- 
do, 'Famaqua, Pa. Geras invest- 
mentas. Kreipkitės ant adreso:

Michael V. Wolfe
336 Arlingtoh St 

Bell Phono 193J, Tamaqua, Pa.

p

veseltu, 
kitiems pasivažinėjimams. 
Bell Telefonas, 1373 M.

llll

•>

*

— Sekamas!

pana- 
invodo negra- 

ir ne sulig 
apsirengusia moterį.

smilkinius' jau

— pa
bandydamas

— prasi-

pamaste teisė

kurios užsiima...
Toiso-

Kas tokia no-

Papasakokite,

Asz at-

PARSIDUODA PIGIAI.
Namas su sahui.u,. su dviem 

gyvenimais po 6 ruimus, Šalti
nas turi visus intaisvmus. 
Teipgi 7 ruimų namas su mau
dykle prie. kito.galo loto. Szita 
praperte randasi Tamaqua, Pa.

n

Kreipkites aut adreso.
Michael V. Wolfe 

(Vilkaitis)
' 336 Arlington St.,

Bell Phone J9.3J, Tamaqua, Pa.

Valgiu Gaminimas
FA-- IR--

'i| r

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga

Apleis isz ryto 
............. 5:00 
............. 5:08 

................ 5:45 

................ 5:52 

..............5:33
6:14

. .I

ir ji • /turėtu rastis kiek-
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- 

... $1.50 
W. D.‘ BOCZKOWSKLCO. 

MAHANOY CITY, PA.
i    >    —      ■■■■■■— i.i —... »     .m

ke tiktai . .
" y*1

$4.00
. IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 31 AUGUSTO
Specialiazkac Exkurainia Treinaa

Isz
Shamokin ...
Mt. Carmel ..

.Ashland ....
Girardville . .
Shenandoah .
Mahanoy City
Tamaqua .............................. 6:42
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy 
City ir Tamaqua in Atlantic City 
$3.75; in Willow Grove $3.25.

GRĮŽTANT—Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.

16 Dienines Seashore 
Exkurcijos

28 Augusto, 11 Septembers 
Apie dauginus pasiklauskite 

ant geležinkelio stacijų.

Readingo^ Geležinkelio
------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

—$—« h

3-crias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in srita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai* pinigas auga sti pa-

_ a * • 1 a ... 1» ...« « ..." dauginimu procento. t
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