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BROLIS APSIVEDĖ SU SA 
VO TIKRA SESERIA.

Johnstown, Pa. ■ 
Baloga, 19 metu, 

seseria

(‘zionait ineje

kjiris api ple-

- Steponas 
apsivedė su 

savo tikra seseria Helena, 17 
metu, ana diena Cmnberlande, 
Md., po tam likos areszlavot i :r 
uždaryti kalėjimo už nepadoru 
pasielgimą, tėvas Povylas bu
vo skundiku. Sesute neužilgio 
pasiliks motina. Sesuo prisipa: 

turėjo m (‘i
su

žino palicijai buk
1 ingus snsineszimus su savo 
broliu per 13 menesiu, nuo ka
da brolis atkeliavo isz Austri
jos, kur ji tėvas paliko iszke- 
liaudamas iu Amerika. Helena 

Johnstowne.
jaunavedžiai 

ne

gimė Johnstowne. Imdami 
szliubn jaunavedžiai pasakė 
kunigui buk no yra gimines. 
Brolis nemoko jo kalbiu Ang- 

sesuo buvo jam 
laike vinezevo

liszkai, todėl 
už. tlumocziii 
nes.
MERGINA SKUNDŽE KUNI

GĄ ANT $25,000.
Trenton, X. J. —Pana Vale- 

rije Wierbickiute užvedu skun
da prieszais katalikiszka kuni
gą Motiejų Xowaka, vikaru 
prie ezionaitines Szv. Jadvigos 
parapijos ant 25,000 doleriu.

Wierbickiute kuri turi 
metus savo

25 
skundo paduoda, 

buk kun. Xowak būdamas vi 
karu prie Lenkiszkos bažny 

Shenandoah, Pa., 
' **F^*Ri*lte ' 41 '.J •

i ir dvasiszko
czios 
pas ji ant rodos 
pamokinimo kaip gali instoti 
in kliosztori pasilikt minyszka. 
Kunigas jaja atkalbino nuo to
jo pasiszventnno. ir prikalbino 
idant sųjuoni gyventu, po tam 
su jaja apsivestu ir ant ženklo 
iszpildymo duoto žodžio davė 
jai žiedą. Kun. Xowak kelis 
kartus ant josios užklupo kada 
da buvd Shenadorijo po tam 
turėjo gerus laikus su jaja isz- 
važiuodamas in kitus miestus. 
Po tam dingo isz Shenadorio 
ir atsiimto advdkata pas Vale 
rijo idant su juom susigadin
tu, bot mergina ant to nesuti
ko. Vėliaus dažinojo buk jisai 
randasi už vikara Trenlono, iu 
kur nuvažiavo ir užvedė skun |

atėjo

da už mipleszima jai szloves ir 
panystes. Szerifas J. R. Kates 
aresztavojo kun. Xowaka kle- 
bonijoi ir nuvožė in kalėjimu 
piekdl už ji kas nepastatys kau
cijos lyg teismui.

♦ t-1*" F' ■ ’1 • t * * i

PUIKEI ATSIMOKĖJO UŽ 
MIELASZIRDYSTE.

Baltimore, Af<l. — 
sziu Armijos
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APIPLESZINEJO TIKTAI 
TURTINGUS.

Pittsburgh, 
aplinkinėje atsirado labai man
dagus banditas
szineja Iartingesnius kostumo- 
riits o paimtus pimgus mm 

Ana 
diena sulaiko ant kelio K. Lut 
za, kuris atidavė jam 80 cent u, 

kokius turėjo 
prie savos. Banditas atiduoda- 

“Gal t u 
reikalauji kaip 

asz, pasiimk adgal ir eikie svei 
kas namo. Lauksiu ant turtin
gesnio kostumerio no kaip tu." 
Po 
moji1 na k t ies.

plIMglls 
vargszu sugražina adgal.

visus 'pinigus

mas jam pinigus tarė: 
juos daugiau

tani banditas dingo tamsu-

MIESTAS PITTSBURGAS 
TURI GANA ERGELIO.
Pittsburgh, Pa

Vasario czionais
užmiisze I I ypatų pavie;

ežiu neteko 
ežiu. Prick tam 
szios ypatos, < 
savžmlinstas o

8 mire

buvo
su 

nuo

.. Mo’ie>i.|o 
ant om<>bi lei 

Alle
gheny arba i>z visokiu priežas-

275 ypatos gyvas 
nužmlvla sz<- 

leszimts papilde 
likusieji 

i>z kitokiu priežaseziu, ll
doge ant smerl, 
munszaines o trvs nuo kitokiu 
truciznu. Kasvklosia užmuszt i. 
trys darbininkai, keturi fabri- 

o ilvyleka aut gbležin-kuosia, 
keliu.

INDIJONAS ISZKASE SE- 
NOVISZKA SKARBA.

Jay, Okla. — Tomas Wi<«k- 
liff, indijonas isz sztamo Che
rokee kasdamas szulini artimo- 

s atrado skar

sa-
valdžei *r

je savo bakužek 
ba susidedanti isz 60 tukstan- 
czin auksiniu pinigu. Apie 
vo radini pranesze
kokiu budu ji surado.

Pagal pavietavo sudžiaus J. 
G rover ai)sakvma, tai . tasai 

būti paslėptas 
kares ir turėjo 

turtingos \’o

apsakyme, 
skarbas turėjo 
laike narni nes 
prigulėti prie 
kiszkos szoimvnos M i Herų. — 
Gilinkningas indijonas neisz- 
dave slaptybes kur turi paslo 
pins savo skarlia.

tai

sau vartės 
czevone

Salavoi- 
kapitonas J. M. 

Clawson sutiko ant ui vežios 
vargsza C. Laughlin, kuri pri
glaudę, po savo pastoge, pa val

da ve jam nakvyne, 
rytojaus kapitonas 

atsikėlė, nerado savo sveczio 
kuris dingo draugo su trubele 
(kornetu) ant kurios kapito
nas grajino Salaveisziu kapeli- 
joi. Kapitonas prižadėjo sau 
daugiau nepriglausti 
vargszu, tiktai duot jam užtek
tinai pinigu ant pirkimo valgio 
ir linkėti jam laimingos kelio
ne?’.

UGNIS KLEBONIJOI — 
BAŽNYCZE PAVOJUI.

Pliiladelpbia. — Apie 300 
vaiku kurie radosi ant anksty
vu misziu Szv. Ignoto bažny- 
eziojo įszejo be jokicrxinniszi- 
mo kada artima klebonija de- 
ge, Minyszkos apmi^szino vai
kus ir iszvedo visus laukan. 
Ugnagosiai užgesino liepsna 
pakol turėjo loijca prasiplatyt 
ant bažnyczios. Bledes padary- 
4UM 11 f • 1 • 1 A _ _ 1 _ . 1 •

gyrimo ir 
Kada ant

aid

jokiu

I bmkes

PATARNAVO JAI LAIKE 
SZLIUBO; NUNESZE JA JA 

IN KAPA.
Port (’ariant, Pa. -

adgal atsibuvo vin- 
Onos Kolbank

Graytown. Xuotaka turėjo ta
da 19 metu, svodba 
iszkilmingai kuriai

atsibuvo 
patarnavo 

prie altoriaus penkios pamer
ges ir penki broliai. In kėlės 
sanvaites KoTbankiene apsirgo 
ant pondesaitis, 
ligonbute kur
operacija, kuri buvo pavojinga 
nuo kurios
Ana diena atsibuvo josios lai-

nuvažiavo in 
jai padaryta

jaunamarte mirė

dotuvos. 'I’os paežios pamerges 
nesze gailos žiedus ant josios 
kapo o broliai nesze josios ku
na ant paskutinio atsilsio. Bu
vojai labai liūdnos laidotuves 
kurios padare dideli inspudi 
ant susirinkusiu gailininku.

Unijos 
tonais st miknoje 

Jacksonville* 
bot wzltns st ra i kas

WEST VIRGINIJOI KETINA 
STRAIKUOT 1 APRILIAUS.

Fairmont, W. Va. — Visi an- 
glekasei prigulinti prie unijos 
ir tiejei kurie nępriguli, likos 
paraginti aut siraiko kuris 
prasidėtu 1 Apriliatis. 
darbininkai
nuo padarymo 
sutarties, 
ketina dalj’pstet visus angleka- 
sius lygiai idant kovoti už ge
resnes darbininkisžkas sanly- 
gas. Bus tai viena didele darki - 
ninkiszka kova už suorganiza
vimą visu darbininku West 
Virginijui. Anglekasoi turi vil-
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PASVEIKINIMAS NAUJO VALDYTOJAUS SUDANO.
na u ins

W. D. BOCZKOnNKI, Prta. A Bffr 
F. W.HOeZKOWSKI. Ultor

ISZ LIETUVOS '
KUNIGAS NORĖJO UŽ- 
MUSZTI ZAKRISTIJONĄ.

Dotnuvos ka- 
meiidoriiis ir kartu Ž. C. 'I’eeli- 
nikumo kapelionas, ežia persi
kraustęs isz Mažeikiu 192."’ mt. 
nuo pat pradžių pasirodė labai 
linkusiu prie paneliu, .lis turė
jo tūla tarnaite, su kuria labai 
gerai sugyveno, ir kada ji, 
192.'> mt. kalėdų metu norėjo su 
juo važiuoti iu teviszke, jis sa
kėsi'važiuojąs iii Kauna (mat 
jo teviszke yra apie Mažei
kius) ir paemes mokyklos ark
lius nuvažiavo in Kėdainius, 
kanu1 iiisiulo iu traukini ir nu
važiavo ne iu Kauna, o in Ma
žeikius; tarmaite irgi paskui 
nuvažiavo ir Mažeikiu stotv* 

su vie- 
panele ir paemes miegamo

jo vagono vieta, abu su panele 
nuvažiavo Klaipedon.

Dotnuva. -

Mažeikiu 
mate, kaip jis susitiko 
na

te 36 METAS
1 --------------b ,

NAUJAS KELIAS IN * 
DANGŲ. x

Szimileliai. —? Musu motons 
ir merginos, seniu pasako pri- 
ni klausiusias, 
mažu 
dangun ir 
gimusius savo vaikus, 
paaugo 
pragaru nepapultu.

IR NEDELIOMIS KAILI 
KULIA.

J’opcliszkiu k., 
apškr 

gryždamas isz1 
rai insiszildos, 
prieteli in Aveęzius. Ten nules

Praeitais metais apie Rug
pjuczio menesi atsitiko 
prasta su juo tragedija. Viena 

])as žak risi i jonu
s

gry žt i

1

ae pa

Sir (u'offrev Arcbier,
• T

general tridieniai orius Sudano, Al'rike, likos priimtas su 
dideliu iszkihnia per tenaitinius gyventojus K ha rt ovvne.
poržiurojimas vaisku per

Pas -ikslas parodo mynia žmonių ir 
nauja gubvruatoriii. Sudanas yru valdomas per Angliję.

r*

PERGYVENO SU SAVIM 57 BAISUS LIKIMAS DVIEJU
METUS,’MIRE TA PA- 

CZIA DIENA.
Chicago. — Tamoszlns Barry,! 

la i kraszleidėjas czionait inio 
ežio, mirė praeita Pelnyežia 
ant 0931 Ibtelid Avė nuo užde
gimo plaucziii, o iii kvies valan
das po tam mirv joju pat i ('Imr 17
t . W X ft . Į • 4

DINGUSIU LIETUVISZKU 
MERGAICZIU.

\*nneouver, B. ( 
ginu kaip Dienelis laiko 
prapiiolusios 
liet u va i tęs, 
15 met u,

metu, yra kuriame 
pajūrioPora buvo vedus 57 nu* ėdiko 

nežinojo apic 
savo vyro. Laidotuv 

abieju atsibus i) ta paezia diriia 
ir tam paežiam kape likos už
kasti ant 
Mount Olive.

lot ta. 
t us. 
mirt i

Pal i nieko
v vro.

kapiniu

MIESTELIS PANESZE DI
DELE BLEDE PER UGNĮ.
Somerset, Pa. - I gili s su 

naikino du mwnus, garadžiu ir 
padare aplinkiniams 
daug bledos, 
sztoro Jok ui
miostolije Jerome, 
set o. 
Johnstono. 
ant 75,000 doleri u.

Dali - i 
atgfili Valine 

Brook Ivno*
Ona Brazu i ežiu t e, 

ir Mare Levickaite,
nors 

mieste,
Kinieeziu “baltosios vergi jos 
aukos.

Atvyko iu ežia privaeziai de
tektyvai turi žinin, kad jos isz j 
Brooklyno buvo Kinieeziu nu į 

i gabeiit’os Cliicagoii, isz ten in 
Los Angeles, (la Ii forui joj, o isz 

sziahren,

I

namams 
ugnis kilo ikada

J utavieziaiis, 
arti Somer 

l’gnagesiai pribuvo isz 
padaryta

it *

Bledes

PARDAVĖ PECZIU — PIR 
KO MUNSZAINES.

Detroit, Mieli. — Paulina 
Prasuliene užvedė skunda orio- 
szais sa\’o vyra ant persiskyri
mo paduodama priežastį, Imk 
josios vyras pardavė skiidur- 

už aplankytus 
gn 'on u

Sudže iszklausos

Paulinos 
adgal 

ir szeszes

ninkui pecziu, o 
pinigus pilko keliolika 
nmnszaines.
motores skundo, davė jai tuo- 
jaus persiskyrimą.
vyras kėlės sanvaites 
pardavė viena lova
kėdės, o pinigus pragėrė ta pa
ežiu diena. Motore nelanko pa
kol vyras nopragortu viską, 
kreipdamasi in suda idant ja 
ja nuo tokio girtuoklio paliuo- 
suolii in laika.

v v ra s

GASPADINELE APLAIKE 
GERA PADĖKA.

McAdoo, Pa. — Marija Mar
kus ’iene, turėdama gera ir mi- 
laszirdinga. szirdele, priėmė iii 
stitba aut nakvynes koki tai 
Mikola Petraucka.
moterėlė nubėgo

Isz ryto 
iri sztora at- 

negzti valgio ant pusryezio del 
tasai niokadejus 

progos
Mvoczio, bet 
pasinaudodamas isz 
i sijojimo gaspadines iszkraus- 
te szuplodns, kur rado 200 do

dvi

insitikino, kad 
kūdikiu duszios eina 

smaugti vok' 
kad jie

neapsigrieszvtu ir iii

onio

\ienas 
riampoles

lt

v

■

■.  ———

PERSIMAINĖ PACZIOMS, 
BET MOTINOS APSKUN- , 

DE ABI PORELES.
Bloonifield, Mo. — Curt, 

jojo pat i ir < Jtis (‘ra-
vetis ir jojo pati yra uždaryti 

už svetimotorvsto ir 
labor mansio ar buvo verta 

padaryti mainas moterimis, 
kaipo Abidvi poros turi po keli-s vai- 

kada suėjo iii pažin- 
vyrai insimylejo in vienas 

kilo paezia, o 
ko vienai kitos vyrai, ant gal 
abi poreles

kalėjimo
<

Pa-

J 1 kus. Xm> 
ii.

a r 
mainas

karta atėjės
liope jam kur tai važiuoti ir ji 
su lyg insakymu turėjo 
t i k rvto meta.

Pats kunigas nuėjo, kaip pa
prastai, pas jojo žmona. Bet at
sitiko kita i d, negu buvo kuni
gas manes; zakristijonas neisz- 
doniki su savo žmona bėžai- 
važiavo, o sngryžes rado rau- 

Ta pamatęs kunigas

gabentus ('liicagoii,
Los Angeles, 
t en
A įnori kos Kinieeziu

Alaskoje 
sto\’yklas. Detektyvai 
ten ju jeszkoti.

I <os Angolose policija 
piai iszjeszkojo visa to miesto 
Kinieeziu gyvenamąjį, k vari a la 
ir galu gale sužinojo, kad mer-

pacziulem.s pati- 
o 

suti'ko pershnainyt 
moterimis ir ana diena pradėjo
terp saves gyvent 
moms moterimis o

inąs

A n gėlos
veikiausia in 

operuo ja- 
konsrrva vimo 

v v k st a

s t ro-

abi gale sužinojo, kad mer- 
aites buvo 

sziaure.
iszdangintos iii

su sveti-
vaikus nu-moterimis

simile pas savo motinas pakol 
neaplaiky.s 
nuo kitu.
t < >kjs

periskyrimo vieni
Motinoms nepatiko 

šuneliu,

džiaut.
puolė in jisų peiliu,bet zakris
tijonas siigrii’bes taborete per
skėlė jam galva; kunigui par
puolus ant žemes, zakristijonas 
mnnyįdamas, kad kunigą 
musze, įszbogo ir ikisziol ne- 
gryta, palikes žmona 
kini kunigėliui.

Kunigėlis
Klaipodon gydytis ir dar Ru 
sėjo mėnesy 
apriszta gi 
nes labai pasipiktino 
darbais; in kunigu praszymus 
dėti pinigu bažnyežios 
mui atsiliepia neigiamai.

uz-

raudoni-

tuoj- iszvažiavo 
<r.

vaikszcziojo su 
dva. Apylinkes žmo- 

tokiais

laisv

gyvenimas savo 
praneszo apie tai palicijai, ku

1 ri abi. poreles

kadi-
Sask. Kanada

Mrs. H.nemato
SŪNELIS SU PACZIA AP 

VOGĖ SENA MOTINA.
.. . 0\\ ilmington, Del. — Mrs. 

Giacoma Angelona, kuri laiko 
maža szloreli isz ko maitinasi, 
szirdingai nudžiugo 
sios sūnelis 
iii 
nuke motina 
szirdingai, pagamino 
pildos, o vakare atidavė 
lova 
sa Idžei, 
grindų.

Motina turėdama 
nepaprasta prijnulima,pabudo 
isz miego ir pagal savo papya-i 
t ima, suezinope ant krutinės ar 
turi savo pinigus — 921 dole
rius kuriuos suezodiiio per dau
geli n'ietu, laikydama juos pah- 
ezinkojo pririszta ant kaklo su 
szniureliu. Pinigai dingo o 
tuszcze panczuvka gulėjo szalo. 
Motina paszauke ant vaiku, 
bet i'iaukszlelei buvo dingia; 
Motina ku dideliu rupeseziu 
praneszo palicijai kuri tuojaus 
pradėjo jeszkoti pabėgėliu ir 
ant galo juos surado ant golož- 
kelio stoties, 
900 doleriu ir 
Baltimore. Pauksztolei liko 
uždaryti kalėjimo. —-

0

J
paregi’dami baisu re- 

grindu gu-

aresztavojo ir 
uždare kalėjime.
NUŽUDĖ DUKTERE KIR

VIU, PATI PASIKORĖ.
M oo,sėja w 

Kaimvnai
Chambers per kėlės dienas, nu
ėjo pažiūrėti kas su jaja atse 
tiko. Xegaledami ineiti, iszlau-* 
že duris, 
gini kuiknioje. Ant
lejo josios keturiolikos metu 
dukrele su sudaužyta galva o 
szale gulėjo ‘kruvinas kirvis. 
Aut (dekilakinio drato kabojo 
lavonas pasikorusios motinos.

isz darbo,

kada ju
sli paeze’ pribuvo 

sseezius isz Baltimores. Se- 
priėmė sveczius 

gardžius 
savo

ss’eleliai miegot ir pamatęs du lavonus^ apalpo ant 
vietos ir teiip pavojingai apsir- 

li'kos nuvežtas in li- 
Badai motoro nuo 

lai laiko gaudavo su- 
miszima proto ir laiko vieno 
isz tokiij, sumisziniu sutoszkiuo 

dukrelei ir pati

Vyras sugryžiįis
idant

o I >a t i atsigulė ant

koki t a i
go» jog 
gonbute. 
kokio

kirviu galva 
pasikorė.

♦

Scranton, Pa.130

sunaikino Dodge Inu liotoli 
grosorsztori ir du

Ugnis
> 

na-

riupescziu

Pas sunoli indo 
du t i kietu s j n

'Pat tau

mažus 
mus Harveys Lake padaryda
ma bledos ant $30,000.

Springfield, Mass. — Sep 
neuž-tyniolika anglokaiu vos 

duso nuo blakdamp Peabody 
kasyklosia Revortono. KitiRevortono.
draugai isznesze pusgyvus ir
atgaivino. »

Torrington, Conn. — Per
sugriuvimą. inbernJlVnln UI JT

BURTAIS TIKI.
G Vidžiūnu valseziuje jaunos 

pil. B. naujai gimusi dukrele 
pradėjo nerimauti, naktimis 
nemiegoti. Senesnes bobeles 
tuojau pravijo tyrinėti
kio neripnumo priežasti ir at
rado, kad patrynus krūties pie
nu, turi viskas paaiszketi. Jau
na moteriszke bobelių paklau- 
sius, taip ir padare, o bobeles, 
inžiurejo, kad ligos priežasties 

szeriu, kuriu, 
Paskui tuos

turi viskas paaiszketi. Jam 
moteriszke bobelių paklau- 

• 4

butą kokiu (ai 
žinoma, nebuvo.
nebuvėlius szerius begydyda- 
mos, kūdiki visokiais tepalais 
be triada mos, vos į n kapus no
nų vare.
motorėliu.

NAUJAS BUDAS VOGIMO 
JEVU.

Padauguvoje, Kauno apskr., 
prie praeitu metu nederliaus 
prisidėjo szimnetu javu vagys 

Jos atliekamos lajiai pa
prastu budu.

Pajuto, kuris ūkininkas tur
tingas kviecziais ir suuodė svir 

vieta, palenda ir
!

Tokiu tai dar esama

tęs.

no aruodo 
prasi gręžė sky k prisileidžia
kiek reikiant javu ir

kviecziu

užkiszo 
skyle, vėl nepasteboti pripuo
la. Nukentėjusiu yra keletas 
ūkininku, kuri padaro pas iu- 
tariamns krata, bet
nerasta. Ištariami tardomi.

LIETUVIS TURI 120
mMteliu.

<11

Indręnuose, Tauragės apskr. 
pradžioj sz/jn. 120 metu am- 

i..... - * „t- i.....1...

Ma- 
jaunuoii •s

iwWko pas savo

keletą nepalankiu sveczni, taip 
pat gerokai in^ilttslu^ pradėjo 

" i visus 
lauk. Pašiau atėjės

peszt is. 
iszprasze 
nial(diįlinkas, sutveręs spragi
lą savo draugus kulti pep .kur 
pakliuvo — prakalę Jį!ię>nieins 
galvas, kitienk^ szoniis, ’ Mki(us 
bemlrai apkūlė..
PALICIJE DARO TANKEI 
NEREIKALINGAS KRATAS

Stragaliunni, Linkmenų vals. 
Priesz pora savairziu 
musu sodžiui! policijos bun’s ir 
padare krata pas ūkininką J. 
Rasteni. Policija kimbanti, buk 
Jonas nesąs isztikimas Lenki
jos valstybei ir susižinas su 
Lietuva. Laike kratę niekę ijb-

Szeii^ininRas

prnkHlt'-i^uirniH 
(IS szoni", ’kilns

rt tvy ko

tarimno nesuraklo, tiktai vieną 
lietuviszka laiszka, kuri Ras
tenis gavo pnszta isz I^atvijos. 
Policija sustatė protokobi, 

iszsi-
sustatė

Rasteni suaresztavo jr
Vožė. Aplinkinmį;A?>glVKgiitojiii * 

i nii si nikų no TTastenio’pilsi pikulio tta steni
ji žino

kabai
aresztavimu, nes visi 
kaipo ramu dargsztu iikinin-.
ka ir ypaez/kad policija negali
do banditu, kurie czta dažnnį 
mėgsta daryti užpuolimus, o‘ 
arcRztuoja visai ramius gyven
tojus. ____ ‘ _______

ISZ VISU SZALIU
ITALIJONAI SUSIPESZE 

SU EGIPCIJONAIS.
London.— Telegramai, isz 

Kairo pranesza buk teiyi Iftalji 
ir Beduinu kilo kruvinas mu- 
szis Jarabube, Egipte. Pcpkęs- 
deszimts 
musz.ta, daug . 
ta in nelaisvia.
panesze gana dideles, bledes.

ė kilo ne- 
rubęižiu, ii- 

re •

Betluip^zjtttps i|ž- 
ug stizeisTa'ir paim- 

Bengaze Italai

Terp Italu ir 
supratimas r 4 
buk Jara'bnb prigmf prie Tri- 

i* .

J’W11 
apie rili

polio o ne prie Egipto.
26 UŽMUSZTI PER TRŪKI- 

MA ORINlOEftBlLV.
LciiingradosiJlosij’c; — Dri- 

deszimts szeszi žmobis, liknsl

užmuszti o daugeli sužeista ka
da keliolika kubilu riVsuspaus
tu oru (oxiganu) truko vienam 
name vijurmiestije. Aplinki
nei gyventoje! buvo perimti di
deliu baime. Eksplozije iszardo 
visivnama o kūnai sudniskvtu 
auku likos iszmetyti po visa 
aplinkine. Priežastis eksplozi-

i Daugiauso
likos užmnszta moterių ir Vai
ku.
SUDEGINO GYVA KUNIGĄ 
—SZNIPA. BAISI MIRTIS.
Kijevas, Ukraina. — Kalali- 

kiszkas Lenku kunigas And
rius Fed u ko v i cz,
gintas gyvu Zitomire. Žudinf 
jai aplaistė kunigą karasinu 
po tam ji uždege. Kunigas 
kcnsdnmas* baisias

mielasZfirdystes,
sudegė palengva kada jam pri- 
sižiurinejo su szandimais ap
linkui stovinti jojo kankytojai. .

Badai kunigas iszdave savi • 
draugus valdžei kurie sznipi- 
nejo Ukrainoje, o 'kada jojo 

-- 1-! ---- 1 iv*

jos yra nežinoma.

likos sude-

Nza akdamas

f

> 3

kaukes,
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KAS GIRDĖT

/

;r

r

Keleivei sugryžtanti isz Pa
ryžiaus apsakinėja nauja ma-

BAULK

>
r
■’V

I
■II1:

da kuri platinasi terp moterių. 
Motervtos ir merginos pradėjo 
neszioti trumpas szlebes nnksz- 
cziau keliu, maiavoja n usis 
raudonai ir sifkina blakstienas.

Geriau kad nesziotn tiktai 
lapeli figos kaip Jeva, tai jau

• ' *

Im1y
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I
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butu paskutine mada.

Kada liolszevfckai konfiskavo 
4643 sauiogonku. soviatu val- 
dže persitikrino, jog ne duos 
sau x*odos su prohibicije, nes 
žmonis apiresi vodkos ir gana. 
Prohibicije Rosijoi nesumažino 
geryma sveiginanczlu gerymu, 
nes da daugiau prasiplatino 
girtuoklyste ir vietoje legalisz- 
ko pardavinėjimo, biznis pasi
slėpė po žeme. Vietoje gero ra
finavote alkoholimis inejo in 
paproti munszaine, 
nnt žmonių 
trucizna.

Rosije ne yra vienatiniu 
sklypu kuė panaszus padėji
mas viesTjpataujė. Munszaine 
užėmė vietas bravoru ir desti- 
laciju, milijonai samogonku 
varo munszaine, žmonis daro 
savo aln, vyną ir kitus gery- 
mus. Dabar pažiūrėkime ant 
paveikslo musu laisvos(t) 
Amerikos.

Didelis biznis persimainė ant 
naminio biznio. Negalima ap
sakyti kiek naminiu bravorėliu

■

r

BADEJO KAD TIK PARA-
*

*

i

I

<4 r

♦

J*'“A

♦

ho
JT j

EI

F 

įr 
,i4r ”™' 

į. ■"

ikt'S

J" ■ ullf t ■

[■ i
i 
11.
*

kenkenti
sveikatos, tikra

musu

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Boston, Mags. — Jonas Ruby
(R u pei ka) * bu vo su ta rėš su 
naszlo Juzė Prataikione apsi
vesti. Ji jau buvo 
cziusi su savo vaikais 
namus ir pora savaieziu ežia 
gyveno. Atidavė jai savo namu 
raktus ir per dvi savaites szo- 
re. Buvo iszsiomes jau ir lais- 
nns apsivėdimui, ir viskas bu
vo suruoszta vestuvėms, tik 

isz važiavo

alsi kraus-
in jojo

Lietuviszkos Pasakos.
J..'

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.
' ' (p : ■ I1' ' .)■> ‘ d w « ’ . . ( . Ii ',l

Kožnns gali , suprasti, koks 
tas per jaunikis tinginys biivo, 

.I*, 1 Jh. . " ' ■,'> * . A '» 1kad per tris pietus arit vienos

suruoszta
Vasario 11 iszvažiavo da in 

, ; Connecticut valstija farma ap- 
Mnt, npsivpdo Žadėjo

SZYTI KNYGA.
W. H. Policy isz Knoxville, 

kuris prnsiszalino nuo 
draugavimo su žmonimiė, mai
tindamasis tiktai pinacais ir 
benenems kad tik suezedyt pi
nigu ant iždavimo savo knygas 
“ Krikszczioniszka ValdŽe ’ ’ 
kurioje kritikuoja tebyres tie
sos kurios visai yra netinka
mos sn Kristaus mokslu.

III M

ValdŽe

in Amerika ant Katalikiszko 
kongreso kuris atsibus Chica
go ateinanti mota, popiežius 
gilei atsiduso kalbėdamas: “O, 
kad tai asz galoeziau dalyba li
ti tam kongrese, kaip man ma
lonu butu pribūti in Amerika. 
Jeigu da butau Milano biskupu 
tai galeezia pribūti.“ Ant tojo

užėmę vietas dirbtuvių kurios konpreso 8nvažiuos katalikai
mokėjo valdžei padotka. Neži
no kiek tiejei naminei fabrikė
liai iszsinntineja gerymo. Neži
nome kiek tojo szlapio sztopo 
ateina antomobileis, geleži ūke- 
leis, laivais ir kitokeis budais.

Bet žinome, jog konia kož 
nam name paprasto žmogaus 
neiszf-ikiriant senatorių, 
gressmonu ir kitu randasi stik 
lelis ir pleezkute. Žinome, jog 
musu jaunumene ant zoboveliu 
naudoje svaiginanezius gerv
inus, moterėles ir jaunos mer
gaites, kurios kitados szalinua- 
vosi nuo gerymo kaip velnes 
nuo szventyto vandens, szia 
dien mauko munszaine kaip 
vandeni, paleistuvyste kanuo 
aidžiause, kalėjimai paikszu 
namai ir ligonbutes pilnos, o 
tai vis aukos pasititiszkos pro- 
hibicijos.

kuli-

“Vienybe” teisinga iszreisz- 
ke savo nuomone apie lietu- 
viszku raszyba sekaneziam 
straipsni je:

“Dažnai žmones
juokiasi isz lietuviszku raszy- 
tojn-redaktoriu, kad jie negali 
sutverti vienodos lietuviu ra- 
szybbi?iJet jei tie žmones žino
tu giliau lietuviu literatūros 
ątsiradima ir vystymąsi, tai 
ne karsztai pultu.

Reikia atminti, kad

raszyba

pyksta ir

Reikia atminti, kad vienos 
lietnvftt kalbos niekad nebuvo. 
Buvo tik invairios tarmes: vie
na parapija, ar apskritis, kal
bėjo vienšip, o kitas > kitaip. 
Kuomet atsiradof rasztas, no
rintis tarnauji visiems lietu
viams, kilo reikalas surasti tar 
me, kuri butu visoms tarmėms 
priimtina, kaipo praszybine 
kalba. Ir tik tada prasidėjo 
statymas literatines kalbos.

Tas statymas ~ nėra užbaig
tas, dėlto, kad nesenai pradė
tas. Kalbos statosi amžiais, ne 
dienomis, ar metais. Lietuviu 
literatine kalba dar nėra nusis
tovėjusi dėlto, kad budavoja- 
si, pleeziasi auga. O augantis
daiktas niekad nėra nusistovo-

I 1jes*
Toki statymo periodą pergy

vendami, mos turime stengtis 
tik raszyti tokia kalba, kuri 

didesniam 
lietuviu skaieziui. Kiekvienas 
lietuvis neturėtu norėti, kad 
būtinai tik jo tarme butu ra- 
raszoma ar kalthma. Gyvenk 
pas ir leisk kitiems gyventi, 
nes nei tavo nei kito tarme nė
ra tobuliausia.”

Jl >■ 4 ilk ii, -1 l 1 ,i ii1 I

Kada kardinolas Mundelein 
isz Chicagos lankėsi pas popie- 
2 J. J a* a* * *

't

butu suprantama

žiu, ant užklausymo ar pribus 
“ f . * 1*1, '

' »■■ . iliiiK'TV.?!/' A " i'W ”'l; 'it

— apieisz visu daliu svieto 
milijonas svecziu.

Paskalai eina, buk popiežius 
gal ir pribus in Amerika jeigu 
Italije susitiks su Rymo Baž- 

jeigu apleistu Ry
ma, (kur randasi kaipo nelais- 
vis) tai daugiau negalėtu su- 
gryžti.

nyczia, nes

Nuo kokio tai laiko atsibuvo 
keliolika žudinstu teip vadina
mu “iszmielaėzirdystes” kur 

yTpaba nužudo kita,
iszmielaszirdvstes <r

tai viena 
idant nėkensfu'tolimesniu kan- 
kin lai'ko ligos ir t.t.

Sztai vela likos papildyta 
žudinsta “isz mielaszirdystes” 
Anglijoi, artimoje Lercestorio. 
Vikaras prie vietines'episkopo- 
lincs parapijos, atejas isz baž- 
nyezios po pamaldų, norėjo 
atimti sau gyvastį. Sesuo sav- 
žudintojaus Darata Bettison ir 
gaepadine iszgirdus vikaro 
kambarije szuvi -inbego in vi
dų, kur rado broli gulinti krau
juosią o szale jojo gulėjo kara
binas. Sesuo nubėgo paszaukti 
daktaro, ,o kada sugryžo nein- 
leido nieką in kam bari. Už 
trumpos valandėles, davėsi 
girdėt antras szuvis, sesuo isz- 

fcjo isz kambario apreikszdama 
buk paleido in broli antra szu-
vi idant palehgvint janr kau
kės ir priskubyt mirti.

f ■ *

Sekretorius misijos ir atver
timo žydu H. Carter isz Londo
no, apskelbė ant susirinkimo 
mišijonieriu, būk in paskutini 
szimta ,metu daug žydu pbrejo

M*

žlnreti. Mat, apsivpde Žadėjo 
isžvažiuoti ant ūkės apsigyven-

lovos gulėjo, nė b,urna prausė, 
ne galva szukrivo’, nė nbsi 
sznypszte, ir dabar, apsirėdęs 

sudriskusiais drabužiais, 
Užrodė kaip beždžione. Bot1 už- 
repetojęs 't repą is" pas karalių 
paklauso ir pasiūlė save >n žen
tus; pasigyrė, kad pinigu turi

galva szukrivo’

su drabužiais,

ti. Bot krida sugiyžo ° isžCoh
‘r ‘ j • - ■ V , . ■ W • v #necticut valstijos, sužiedotine

RFR. F I i

parciszke;* kaįl ji jau ' hplei
džiauti. Ji eisianti užszkapler- 
ninko M-ko.

Pasirodo, kad nebūnant Ru-
pėikai* namie, M—kas prilindo

►įprie jos it atkalbino jh nuo jo 
......"V h;

II......... .............    "HI ........ .. ................ ...... ............................ ............................................. . .................... ...........................imu....■ niiBMai-aiu.Hiiiii 1 k

Colgate’s
Praszalina Dantų Nykimo Priežasti

■' .vii- 4j
I

Dentistai pasakys jum8 kad naujas būdas
" rfi1 ■' / , ■ r

užlaikymui dantų yra
. *1 " ■! au-i, U ri •

f

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius

MILL & PATTERSON STS 
ST CLAIR, PA

InzbalKamuoja ir laidoja miruriu* 
ant vbokiu kapiniu. Pagrabue paruo 
MZia nuo paprascziaunlu iki prakii 
niausiu
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams 
Bei) Telefonas. 1378 M

Parnamdo automobiliu* del 
veeeliu, kriksztyniu ii

* ■ J .J- 
l»

J. G. BOGDEN~|
*

I

bėgalesj* khd galės iszpirkt ir
■ • « 4 . i " • > * t • "■ * į

. 811 žertu 
i vyria u sies, 

bet ta purtydamas! at- 
man geriau Ihitii kristi

visa karalyste isz nepriėteliabs

1 V

Brooklyn, N. Y. — Pas mus 
žmonelei vedasi ant prapal, 
vieni griūna geras drangos''gy
venimo'kiti blogus ir t.t.vNėsc- 

cžįdnais apsivedė tūlas

ėankn. Karalius neva 
paklnuse dukters 
ar eis;
sakė: “i
per Įauga ir užsimuszti, 9 no to
kikerepeka už vyra turėt.” 
Kįaralius klauso antrosios, ar 
ta nenorėtu;
4 ‘man geriau su 
pasipjaut, <5 ne toki gyvuli už 
vyra tfiret. “

nei <
žmogelis tai in tris
po Veselkai kaip matai ir gaf- 

atsilanko nas jatinaVe- 
Nusistebejo Žmogelis, 

bet ka turėjo darėt? turėjo pri
imt .dovanėliai Tik tiek štiėirii- 
pino jaunavediš ir mąnstO; jeL 
i-
tai per inėta pasidarys dripgiau 
kaip tuzinas.
motoro, tai ne pirsztines, ne

sanvaitos

nys 
džius.

imt dovahclia.1 Tik tiek šimtu

gu teiu bus kas tris sanvaites

vyra turėt.M 
.■ I:/ ".i k'. Ml . .Ml J . 1U' L '*

I 

ta vėl atsakei 
szituo peiliu

Klauso ' trėėzidĮ 
stos, o ta, valandėle pamislijus, 
atsake: “rasi isy. jo gali būti ir 
geras žmogus; kaip bus, teip; 
dabar toje biednystoje butu ge
rai toki bagota vyra gaut,” ir 
aiszkei pasako: “eisiu” •— f 
Nutinka. “Na, tai asz eisiu pra- 
dotka atnesžį” ?- 
ralius da isz šyVsu diiktėrims

‘ L ' '-ti i'Oi- y • . LvlJLrju'SA'f it J1 Wk. Akut-'

,F I į
liūtė, ir da abejojo. Tas' tingi-

atsake:

aiszkei pasako:

dotka atnesžt.

Ka darėt? Juk

duos tau iszbandvt ar tinkama 
ar nė, tik imk užsimerkiąs.

-J— J.

Chicago. — Kovo 4 d, Ste
ponas Rokas, West Sides gy
ventojas, gryždamas 9:30 vai. 
namo, buvo užpultas trijų pik
tadariu prie Leavitt ir 23 pi., 
kurie iszkisze revolveri parei
kalavo pakelti rankas. Pleszi- 
kai tuojaus nukabino laikrodi,
iszieszkojo kiszenius. P. Roko 
laimei, rado tik smulkiais npie 
$1 su centais ir tuos nasiėme. 
paleido užnnltaji. Piktadariai 
darmesusekti.

Czepakaitis yra 
gimias ir augias, po

užlaikymui daitfu yra tai apsaugojimas 
jU nuo gedimo, Colgate’s dantų valytojas 

i dentistu 
kuri kita dantų f ■

'"‘‘■h kJ' ' * " * ’ *j!' * ■»*■*■>■ p • t <i r ■

užlaiko, dantis sveikai. Daugiau
r

rekomenduoja Ji * negu 
valytoja.

Saugiausias ir geriaus ias būdas užlaiky
mui dantų szvariu ir skaidriu yra valant vj’; « " ■•„t ' rwl'l e "'e . 11 Ji * .

valytojų.
25c.. ? p

Dideles Mieros

H

juos po kiekvieno valgi o su Colgate’s dantų 
M it J •*«,' i. r .«

•i

3 už 70c.

322 W Long Ave. DuBois. Pa <
i .leiuviszkat* Bank lenu* 
ir l.aivak<»rezih

e

Ii'įi'L

I Li«tuvl»«liaa Graboriu* 
K RĖKLAITIS

numirėliu*Laidoja numirėliu* pagal 
naujausio mada Ir mokslą 
Turiu papelblninke moterių 

Prieinamos prekes

616 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY* PA

Teleponas No. 149

i
I
I

NESIKANKYK SAVES.
Jeigu jautieji koki neemaguma sa

vi je kaipo tai vidurio užkietejima, 
perazalima. kosulį, dusulh sunkuma 

. po krutinę, kataru, strėnų skausme, 
kraujo tingumą, iszputimus, rugavi 

ii'I krutino ir kinkas pakrato. O ka, tu dabar turi savo namus, mus, gaivos skausmą, Užgesti, nesuo- 
iaL 1 SM1 S * '» ■!•■• i'i « S « "S j • * m ii ir* a 11 A va AOII

ir antroji du.ro sau
■ 4

su peiliu in Į šiam bernui sako:

jaitrtiausia apsivedė su tuo jau- 
s-ir iszejo. Ka- tiikaicziu ir iszgclbėjo karaivj 

juokėsi, bet; kaip pamatė' skry
nute, ir da abejojo. Tas tingi
nys priėjės norėjo paimt ir Ht-
neszt/bet nė nepajudina,'tada

U. . L 1 „

žaliukas piibuvo in pagalba, ir 
abudu et karabino ta skryniite 
—- žinoma tas karalius ir duk- 
teres to žaliuko nemato, nes jis 
nesirodo. Kada inneszo ta skry
nute in palociu, tas tinginys at
rakino ta skrynute, ir pasirodo
nusidyvijo, kaip aprokavo, kad
daugybe aulcąo. Visi dideliai 
sziek tiek da tu pinigu lįeka. 
Da paklauso, tas karalius: “ar 
da turi daugiau pinigu?”—“O
atsako tinginys, da dvi dides
nes skrynutes: yra, o szita, tai 

in prado t ka duodu.” —
h J*1-' H. X. > j, i h i h* • ' s

-ė

n Ar žinai

tau reikia dabar vesti paezia: 
be paezios tau negi'ažu gyvent. 
Czia yra vienas ponas, pas ji— 
trys dukterys gražios.

kad tos dvi panos mirti pasida- kada nors, asz tau viena isz j 
re, auksžtyn paszoko r ’’ !--1---- :
tam tinginiui po toliu dienu ant to.

te ir neprieteliaus nagu,
’ Žaliasis ponaitis pamatęs,

* ■ i iJi Aii . ' Ą > : '

Eiva. 
s iu 

Kareivis sutiko ir
II Ii

Viena gražu pavakarį 
ateiti iii ta vieta, kur ta szlui- nusivedė velnias, persivertes in 
kh inverte in grabe. Kada tas žmogų, savo buvusi berną par 
nuėjo, žaliukas' pasakė: “ 
keliolika metu persekiojau ta 
karalyste, bet tik dabar dvi pana —

re, auksžtyn paszoko ir liepė iszpirsziu.

dusžės ingijau, da ir tau viena

y >

1 iH

I

r

r
I'

1

ii
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ant kriKSžczioniszko tikėjimo. 
Traukije keliolika desetku mo
tu, suvrirszum ketvirtis milijo
nu žydu priėmė krikszcziony- 
bia. Anglijoi randasi keli szim- 
tai dvasiszkuju kurie biiyo žy-
dais.

Tūlas Punskas komikas isz- 
rado nauja alų pavidale plyte
lių, kurias reike pamirkyti in 
vandeni. Užtenka kėlės valan
das idant plyteles persimainy
tu ant gero aluezio. 2Uus buria 
pigus ir sveikas gerti. Jeigu 
tosios alines plyteles atsiras 
Ąmerike (galitna tikėt kad 
teip bus) tai gud bai pasiutisz- 
kai^prohibicijai Amerike. Kož- 
nas gales nęszioti su savim 
aluti,' o kada troszkimas ji

A
• •

apims pamirkys plytelia in 
vandeni ir, “ prestorr vanduo 
persimaino ąnt gardaus alaus! 
Fain.

prestorr vanduo

I“

*

Skaitykite. “Saule”
& 41 ' 3 ‘ V, * *1 *.«* J' M* '

Philadelnhia, Pa. — Vakare 
16 diena Vasario, Machinist 
Temple svetainėje Filadolfijoi, 
apie septinta valanda jau rado 
si pilna žmonių. Svetaine bu
vo papuoszta Amerikos ir Lie
tuvos vėliavoms o ant sienos 
pastatytas didelis vainikas. 
Pirmiause atgiedota Amerikos 
himnas. A. Užomeckis, apvaik- 
szcziojimo vedėjas, melde kun. 
J. Czopukaiczio, Szv. Andrie
jaus narapljos pakalbėti. No- 
rints kun. 
czion
trumpai ir karsztai prakalbai, 
iszaiszkino Lietuvos praeiti iri 
dabartini nelaiminga josios 
padėjimą apie Vilniaus sosti
ne. Po tam kalbėjo advokatas 
Huber Harian, J. Grakelonis. 
Po tuo sudainavo labai jaus
minga daina A. Banis. Kalbėjo 
teiperi ukrainas Dr. L. Misztiga 
no tam sudainavo p. E. Joni- 
kiuto “Kur bakūže samamio- 
tn.” Kalbėjo teipgi kun. S. Po
vilą inis, kuris nesenei atvyko 
isz Lietuvos, M. Rabinauczius, 
rasztininkas kun. J. Petraitis 
isz Patterson, N. J. Tula pane
le “Eisiu mamai pasakyti.” 
Szv. Andriejaus koras po va
dovyste prof. P. Staniszkio, su
dainavo keliolika puikiu dai-

vJtWM 'if ’■ ■ . ‘"i '» 1 ' I’d "4 ■ ,''■ f > '■ A ■' ’’nu.
Buvo tai pasekmingas ap- 

vaikszcziojimas Lietuvos Ne
priklausomybes suruoszta per 
P.L.K. Sanryszi.

Rungėjai programo buvo už-
— . * * * 'aganadyti isz tojo surengimo 

nes daug pasidarbavo A. Uže-
P. Bajaru-nockis, P. Pūkas, P. Bajaru- 

nas, K. Vidikąuckas ir kiti. Tą
jį vakora susirinkta ‘ auku dol 
yilniaus palinosayimo $170.57.

Lietuvos Dukrele.
(Dėl stokos vietos, buvome,

'i1 _ , . ’ *

r- Lietuvos Dukrele,
i Fl 1 * 1 1

pri vorstf su trumpy t ilga korės 
nnndftnn.HfiVpondencije)..
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tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perlo* 
da nesmn<uma, tai nesikankyk virsi 
minėtum* ligoms, bet gauk pas mu> 
rolių o suteiks jum pagclba i» svei 
kata, kaip ir daugeliams jąu sutelkia. 
Musu žolių sokanezios prekes; Del 
kraujo valimo. palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir kokliuszo, nuc 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio Ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos aktu 
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 86c. Nuo galvot ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-Iiges del moterių 
85c Geriausi gumbalaszai 50c. Pa 
lango trajanka 60c. Poplaiazkal 85c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų bz- 
\alimo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta 17.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
Knygų kataloge. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms ir popie
rių gr o matoma. M. Žukaitia,
451 Hudson Ave. Rochester*- N.-*Y.

i
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per panas. Iszejo viena pana, pasi 
žiurėjo — netinka. Iszejo antra 

pasižiurėjo, netinka: 
ka asz, sako ji, už tokios bai- 

visas apželes 
juofjas, ąsz geriau eisiu už ne
turtingo, negu už tokios bai
dykles! Kas man isz- to, kad 
jis turi, tokius namus gra
žius?’... Iszejo ir mažesnioji 
pasižiūrėti. Pamislijo, pamisli- 
jo: “et, sako, eisiu už jo. nors 
jis ir iszrodo kaip, baidykla 
baisus, bet namus turi gra
žius,” Jį ir sutiko teketi už jo. 
Jau viskas buvo priruoszta ant 
vestuvių. Priesz szliuba bernas 
kareivis nusiskuto barzda, nu- 

nagus nusi- 
pjauste — žodžiu, nusiezysti- 
jo, kaip reikiant, ir pasiliko la
bai gražus kavalierius. Pirmo
sios dvi seservs, pamate toki 
gražu kavalierių apalpo, neži 
nojo, ka’ daryt isz piktumo ir 
ant j u szliubo nebuvo. Po ves
tuvių pirma naktį sugulė ka- 
valierius-kareivis su savo pa
ezia. Ant rytojaus ateina vel
nias ir klausia savo buvusio 
berno, ar greai miegojo ir ar 

“Tu turi

liko: dabar tau seksis gyvent,1 dvklos eisiu t
jei netingėsi.

tik in’pradotka duodu.” - VMnias-'
“Na, o kada bus vestuves?”

“Tai asz
dabar nežinau, eisiu lauk pasi-

'M' ‘ “

paklausė karalius.

i

*

64.
Alitarnavos kareivis 

in savo Ievyne. Jis neturėjo no 
kapeikos pinigu. Eina per lan
kus verkdamas ir pasirodė jam 

“Kotu 
“Ko asz neverksiu, 

, — tarnavau 
25 metus, o ka turiu isz to? Ma
ne paleido isz tos prakeiktosios 
nevalios ir nedave ne graszio 
ant kelio. Noriu gryžti in savo 
namus, o neturiu ant kelio no 
graszio.”—“Stdk prie manos

veiki ?“
— sako kareivis

grvzo 
v*-’

I

f :!i

■ ii
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Jį ir sutiko teketi už jo
•r

\iit J Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(R HALSAMUOTOJAS
Iszėjes klnosia žaliu-mislyt.

“kada daryt vestuves? 
Žaliukas liepė sutarti po pen
kių dienu. Teip ir buvo sutar-

ko: sikirpo plaukus,
— žodžiu,

hj

I

f

ta. Na tas tinginys atsisveikino berną, tarė velnias, isztar-
su karalium, tas savo pažadė
tąja norėjo pabueziuot, ale ta 
iszsisuko ir pabėgo. Važiuojant 
namon, kada ta sžiuikn parvir
to, žaliukas ponaitis ta szluika 
su vežimu inverte in grabe ir 
ta tingini parsinesze namon, ir 
prisakė tam’ žydui; kad pada
rytu per tris. dienas po mau
dykle, plaukus kad nukirptu, 
ir davd pinigu tam žydjiii, kad 
eitu parnėszt puikius karalisz- 
kus drabužius ka tas žydas 
tuojaus'ir parnesze. Teipgi tas 
žaliukas ta žydą vei pasiuntė, 
kad puikiausia visoj"karalys
tėj karieta ir arklius prireng
tu; tas in kėlės adynas vis buvo 
to žydo padaryta. Na, ne ne
laukiant pere jo tos penkios 
dienos, ir atėjo laikas jau da
ryt vestuves. Ta tingini aprė
do karaliszkaiš drabužiais, in- 
sodino in karieta ir tuodvi 
skrynutes pinigu indojo. Tas 
tinginys, kaip didis ponas sėdi 
karietoje, o žaliukas ant ožio 
sėdi ir furmonauja. Neilgai va
žiavus ir atvažiavo pas to ka
raliaus palocius; ten tas tingi
nys iszlipo ir tiesiog nuėjo in 
karaliaus palociu, o žaliukas 
paskui ji nunesze tais dvi skry-

nausi tris metus ir gausi pini
gu, kiek tik paneszi. Tik pri
stojęs prie manes turėsi ne
skusti barzdos, plauku nekirp
ti, galvos ncszukuoti ir veido 
neniazgoti.”—“Ka daryt, tarė 
kareivis, stoju asz prie tavos 
už berną.” Ir pristojo. Netoli 
velnio gyvenimo' buvo didelėi 
turtingas ponas. Jis sumislijo 
statyti dideli ir gražu narna. Il
gai būdavo jo, ir priesz pabai
ga pritruko pinigu jam. Jis ir 
sumislijo parduoti savo narna. 
Susirinko daugybe galingu po- 

a ' J. a • na

gera pa ežia J‘turės? 
viena tik paezia, tarė velnias, o 
asz turiu dvi.

Pigi preke ’ Teipffi 
automobiliu*

j f

■J'

nutes pinigu auksinu. Oi, kas 
per puikumas to jaunikio, ku-

* ■' ■ A . - * « 1 « .

ils pirma teip gyvuliszkai isz- ' — * * *rode, kas per gražumas, negali
ma ne apsakyt, teip kaip isz 
medaus ir pieno plaukes! Kada 
ta jauniausia karalaite pamate 
savo numylėtini, isz džiaugsmo

* ■' — J  " . *. .

simate, kad savo glebije turi 
toki gražu jaunikaiti, ir be pa
liovos buoziavo. Szitos dvi vy- 
resnes seserys ta matydamos ir

langą ii; anį akmenų ųž

ma no apsakyt, teip kaip isz
w r 4 1 " ' I TJF 1 L.

nu; Bet no vienas neturėjo tiek 
pinigu atpirkti. Kita karta tas 
ponas užsakė, kad loisės savo 
narna ant taksto (liėitacijos.) 
Jau baigėsi troezias metas ka
reivio tam vatos. Velnias jam ir 
sakė: Greit tavo terminas pa
sibaigs, atiduosiu tau tavo už
darbi ir galėsi eiti, kur norėsi. 
Man rodos, kad už vis geriau 
tau butu* kad tu nusipirktum 
ta narna, kuri musu kaimynas 
—ponas ant taksto leidžia, asz 
tau duosiu tiek pinigu, kiek 
roikes už ta narna užmokėti. 
Bernas-kareivis ir sutiko ant 
to. Paskirtoje dienojo taksto 
(licitacijos) nuėjo kareivis 
pas poną.

Prasidėjo taksas. Visi kiti 
ponai szaukia, tiek ir tiek tūlę? 
staneziu, o kareivis uždėjo 

M. J.. * . A . . M 1 1%

staneziu, o kareivis uždėjo 
daugiau už kitus ir namas pa
siliko kareiviui. Suderėjęs na-

į
mą, pargryžo pas savo ūkiniu-

Laidoja kunu» Numiraliu pagal Nao- 
i austa mada 
pristato 
--eikalam*

Parduodu visokius paminklus, dida 
liūs Ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNIh^KA tai 
kreipkitės pas mano, nes aaa gailu jo 
mis pigiau geriau* parduoti nagu kiti 
193-33* W. Caatrv St.. Mahaae* Ot*

’■. I ■ i ** * »t

” Greit po to ga
vo žinoti jauna pora, kad dvi 
jos seserys pasikorė isz pavy
do, kaicl jos negavo toki gražu 
vyra, už tad velnias ir gavo dvi 
ju duszes, ‘ Tolinus bus.
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CAPITAL STOCK •116,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623361.01
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Asz Cecilia Zailckiute pa- 
jeszkau savo dėdes Juozą Zail-

> Krokolau- 
kio Para., Kriksztonu Kaimo, 
seniau gyveno , ,

cka, paeinantis isz

Wilkes-Barre,
Pa. Jeigu kas apie ji žino, mel-
dzin praneszt.

1 :.
į“ j

Mokame 8-czia proeanta ant 
Nudftto pinigu. Procente pridedam 
prie j ūso pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepo* Mes norim kad ir juo 
turėtumėt reikalą «u muau banke 
nopaieant ar maža* ar dideli*
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Ceęilia Žailckiutc
21 Congress Ave.,

Waterbury, Conn.

Pajeszkau saVo pusbroli 
Alensdra^ Jesinski, paeina isz 
Kauno pejl., ^zauliu Apskr. 
Meldžiu atsjszaukt, asz BroMeldžiu atsjszaukt, asz Bro- 
nislaVa Pėtkūnaite tavo pajesž-

B. Valantione,
kau. Po vytu adresas: 

i

H. BALL, Prezidente* 
Geo W BARLOW, Vlc^Pre* 
J or FERGUSON. Kaeieriue

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agrat. Notary PabHc
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Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
Ui keripkites pas mane, aes jumis 
U reikale atliksiu. Ran 
ir kolektavoju randas. 

Ik. , ’■ 

namui ir forniezius, automobiline t.t
Kampas Catawissa ir Markei St. 

Mahan y City. Pa. '

W TRAŠKA U8KA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
J

ne, aai
idaroju namus

Inasiuriak

10106 Š. Michicran Avo.
Chicago, Ill.
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Del keliu.
lietuviszku j parapije uždėta

(t.21)
I

ka-velnia ir pasakė, kad tiek ir 

ve jam pįnigus, ir tas užsimo-
net apalpo. Kada atsigavo, pa^ tiek sudei*ojes. Velnias tuoj da-

Vsimate, kad savo globije turi 
toki gražu jaunikaiti, ir be pa
liovos buoziavo. Szitos dvi Vy-

/■J;1 •. iri i ir ‘ S A1** "
i

užvydedamos viena 'krito per

■f

iBzti84to,
ęr ' J
i 1.1 Ii.! :'ji ■ tė

ko jo už narna. Jau kareivis tu
ri savo narna, alo volpias vis da 
neleidžia niisiyalytį. Pabaigi
mui n 
gu. Paskui velnias savo 

jWi, # 1-1'1. ' r ' ' j

ri savo narna, ale velpias vis da 
. ■1'‘i'1' ’I! m . ąj Ir1?'’' 1 1 * a " *■ ■ i'te !.<14 ' , mA fa'"'. fa t 4

namo velnias, ir davė pini-
,1-^W
S

buvu-

Plymouth, Pa.

1889, bažnycze pradėta 1890,
paszventinimas atsibuvo 1891 
Sausio Ldiena per biskupa

* ' ■ b 1O Tiara isz Skrantono.
. ’ • f j 41 : * 
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Laidoja Itunus numirėliu. Parfcamdo 
automobilius del laidotuvių kriksz- 
tlnlu, veaaliju, pasivailnljlmo Ir1 Lt. 
sao w* Centre gi. Mabęavy City. Pa.
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MIKOLIUKAS
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Rasztininkas isz savaites in gedamas ir stypdamas perlytu 
savaite nusukdavo jam kiek palaidinuku ir džiaugėsi, kad 
įpio uždarbio, sakydamas, kad lietus nuplaus bent basas jo 
kartp atiduos. Kai pagaliai, kojas. I
priėjo prie galutino atsiskaity.
kartu atiduos. Kai pagaliai, kojas.

I Bestovint iszblyszkusiam pa 
mo, vaikinas, kad ir nėmoky- sieny ir nuo savo ilgu plauku 
tas, pagalvojo, jog ji raszt in in- vandeni už apykakalos bęvar
kas, tur but, apmovė. Dave jam vinant, ties juo sustojo kažin 
tris rublius, o turėjo duoti pen- koks ponas.

— O kas tu, elgetakis ar szcszis. ' '
• Mykoliukas paėmė tris rub-' klausė ponas, 
liūs, nusiėmė kepure, ir, kasy
damas pakauszi, trypeziojo vie 
toje. Bet rasztininkas taip bu
vo insikniaukes in savo knyge
le, kad vos po geru deszimties 
poteriu pastebėjo vaikina ir 
ruseziai jo paklausė:

— Na, ko dar nori ?
— Tur but, ponuli, man dau

giau pridera, — tarė nuolan
kiai vaikinas.

Rasztininkas paraudo. Užsi
puolė priszokes ant Mykoliu- 
ko, kumsztelejo ji in krutinę ii 
tarė:

— O paša turi 
vienas?... į

Mykoliukas bumą užeme; 
rasztininkas tese toliau:

— Ar tu, mužiko kiaule, ma
nai, kad asz tau nusukau?

— Žinoma...
— Eiksz tad su 

policija, o asz tenai jiems kaip 
ant delno iszrodysiu, kad tu 
vagis ir Svieto valkata...

Pasas ir policija truputi nu- 
gazdino Mykoliuka. Todėl jis 
tarė:

— Tegu jau mano skriauda 
bus ponui rasztininkui in svei
kata!

Ir iszejo isz fabriko.
O kadangi, matyti, ir raszti 

ninka ne labai trauke in polici
ja, nors ji tenai pažinojo, tai 
viskas tuo gazdinimu ir pasi
baigė... '

Vaikinas- dabar atsidūrė 
kaip tikrame lauke. Perėjo sa
vo gatve, kita ir treczia, užei
damas visur, kur pamatydavo 
raudonas-sienas, ir dveieta in- 
kastu in žeme stulpu. Bet dar
bai buvo arba jau pabaigti, ar 
ba baigiami, o kai paklausda
vo ar jo czia nepriimtu, — 
niekas net neatsakydavo.

lažlapdžiojo tain viena die
na ir kita, aplenkdamas miest-
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— Ne. 5
Ponas ženge pora žingsniu ir | 

vėl atsisukęs paklauso: |
Ne. I
— Ir ncszalta tau? |
— No. E
— Asilas koks! — sumurme- [ 

jo ponas. į
Paskui pridūrė: K
— Bet deszimtoka paimtum? |
— Jeigu ponas duotumėt, tai 

paimeziau.
Ponas davė jam auksina ir 

nuėjo murmėdamas.
Paėjės vėl sustojo, pažiurėjo 

in vaikina tarytum svyruoda- 
isz tikrųjų

saujoje

ežia geni

mas bet pagaliau 
nuėjo.

Mykoliukas laike 
auksina ir kartojo pats sau nu
stebės:

— Žiūrėk, kokiu 
ponu esama!...

Jam atėjo in galva, kad tok
sai geras ponas gal butu pa
rodos jam kelia in tilta?... Bet 
— jam buvo per vėlu.

Sutemo, užžibino žiburius ir 
lietus dar smarkiau eme lyti. 
Vaikinas joszkojo gatvių, kur 
buvo tamsiau. Pastebėjo nauju
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Nubaudimas Vaiku'
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Esame patyrė, kaip gituose 
dalykuose, taip ir yaiku augi
nime. Būdami krikszczionisz- 
koje szalyje, tureme prisilaiky
ti prie Biblijos instatymu kas 
link vaiku auginimo ir nubau
dimo. Turim apsisaugoti neku- 
riuosc dalykuose. Pirmas, nuo 
baisaus kuuiszko nubaudimo. 
Antras, nuo asztraus doriszko 
pertikrinimo. Mes visi kaip lin 
guojas szvytuoklas musu drau
gijos, ir kaip 
apie tokius
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žmones jauties 
instatymus per 

praeitus amžius. Szventas rasz- 
“Kas savo

rykszte czedyja, tas nekenezia
F 

Salam.
Jus, vai-

tas mums sako:

savo sunaus; bet kas ji myli 
tas ji tuojau plaka.” 
Pam. žodžiai 13, 24. “ 
kai, klausykite savo gimdytoju 
visuose daiktuose, nes tai viesz 
paežiui patinka.”

Jus, tėvai, neinker- 
kad ne- 

Kol. 3, 21.

Kol. 3, 20

i
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Jau szitokis baliukas, 
Tai szirdeles niekam netikias, 

Kokis atsibuvo ana diena, 
Chicago je d ra ugi je viena, 

Pasilinksminimą dideli iszkele, 
Ant kurio nemažai visokio 

sztopo iszgere.
Prie pabaigos tosios boles, 

Buvo darbia ir biles,
Per kėlės valandas akmenai 

lekiojo, ♦ 
Pilnos grabes kotu ir skrybė

lių, gulėjo, 
Keli ant ulycziu gulėdami 

stenėjo.
Moteres kaip padukia klykė, 

Vaikai jeszkojo motinu ir cypė.

!W
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Ep. 6,1. “ 
szykite savo vaikus, 
baugus pastotu.”
Szios Biblijos eilutes yra gerai 
pamokinanezios kas link szei- 
myniszko gyvenimo. Taip tė
vai, kaip ir vaikai turėtu sziuos 
žodžius insideti in galva.

Nesusivaldymas, negodoji- 
mas ir nepaklusnumas, kaip ir 
nesunratimas yra tarp vaiku 
labai iszsiplatines. Szitoks val
ku pasielgimus neturėtu būti 
krikszezioniszkose szeimynose. 
Vaikai turi būti valdomi isz- 
mažens. Vaikau kurie yra val
domi isz mažumes, lengviau 
pasiduoda Dieviszkai valdybai 
užaugę, ir mažiau tėvam pada
ro szirdies skaudėjimu.
tingi tėvai turėtu atmainomus 
vaiku nubaidinimus atmesti ir 
bausti, kad, užpyko.
tėvu pasielgimas ntnesza bloga 
in tėkmė ant vaUyi.
j

je gali bausme persunkia, arba 
perlengva delei tos priežasties. 
Neteisingas nubaudimas gali 
duoti vaikui szirdies liga.

Tėvai, kurie nutarė praleisti 
nubaudima vaiku, nenorėdami 
iszsipažinti turinti savo szir* 
dvse piktumą, padaro didele 
klaida. Jei kada vaiku blogi 
darbai veda tėvus prie stip
raus, jautimo, tai nereiszkia 
piktumas.,, Gerai apsvarstytas 1 I Ii. . . ' '

MAINE ŽIEMINIS PALOCIUS IR METINIS KARNAVALAS.
Kas metas steite Maine atsibuna metinis karnavalas, kuriame dalybauna gubernato

rius ir daugelis ženklyvu svecziu. Szimet karnavalas atsibuvo Lewistone, Maine. Balta pa- 
loceli kuri matome ant paveikslo pastate isz szmotu ledo, kožnas szmotas svero po 700 sva
ru. Stovinti mergaite yra pana Yvonna Faucher, apszaukta kaipo karaliene karnavalo. 
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Mykoliukas taip pat prisi
artino.

— Andriau!... Andriau!... — 
szauke meisteris.

— Pasitrauk, tamsta! — in- 
spejo ji. — Ta siena vos kabo.

— Andriau!... Andriau!...
Viduje silpnai suvaitojo.
Vienoje sienos vietoje buvo 

iszvirtusi duru platumo skyle. 
Meisteris užbėgo isz tos puses, 
žvilgtelėjo ir susiėmė ranko
mis už galvos. Paskui, kaip pa
traukęs aukure in miestą.

Už sienos skausmuose blasz- 
kesi žmogus. Abi kojas jam su
trupino ir prislėgė krisdama- 
sija. Ties juo kabojo pasviru
si sienos skeveldra, kuri kas-

Ta tiksli pastaba sujudino testovejo vos dvejetas 
sarga. Isz tikrųjų, kur gi jis eis sukosi susibaimino 
kad taip lyja.

— Hm! — atszove, 
pasilik jau, kad taip lyja. Tik j kuri gulėjo lentų, sulaužytu 
žiūrėk, kad nakezia neinsigeis-' stulpu ir naujai 
turn vogti. O rvtoj, kai tik imsi griuvėsiu krūvos. Viską siautė 
szvisti, neszdinkis, 1 
szeimininkas nepamatytu. Tai 
smarkus ponas!

Mykoliukas padėkojo, nuėjo' Naujas namas sugriuvo.
Viena siena visa nuo vir-

________ ______ __ i namu, 
s žmones. 

Szauke ir rankomis rode in ne- 
— tai į baigta statyti narna, prieszais

iszvirtusios

Didžiausi pesztukai nuo 
Stakjardo atryto,

Tiejei atsivilko su visokeis
,, 7” ■ 

ii t

ikad tave; plytiniu dulkiu debesys, 
m » ’ -ta «• 4 4*4 ♦ 4

I

Mykoliukas pribėgo a rėžiau. 
Czia jau pamate, kas atsitiko.

in baigiamas statyti užpakali
nes dirbtuves ir, apsigrabalio- szaus ligi apaezios

visa

namus ir staiga pažino gatve damas> inlinido in žinoma jam iszbyrejo, o kitos —
kurioje priesz keletą dienu dir- nisj

Patrynė 
szalezio rankas

bo.
Sztai baigiasi gatves grindi

nys. Czia tvora. ' 
sandelis, o tenai —
Keliuose languose žiba szviesa, 
o pro atvirus vartus matyti už-

sustingusias nuo 
su- 
gu-

uivvM iiiui- szaiczio rankas, nugryzo
Tenai anglių szlapusi palaidinuka ir atsi

• jo namas. |e anĮ suverstu in krūva su- laikyti

Pro-
iszvirto ir

didesne
puse.

Ap irusiose 
sienose kabojo langu 
romai, o dideles skirtos luboms 

sijos nukrito, susi- 
ir supleiszojo kaip

suskeldejusiosc 
ir durti i

1

i

i

jo namas. |e anĮ suverstu
trupejusiu plytų, kur dar nuo lankste 

buvo susineszes sau skiedros.
Kaimyniniu

atbulai, pasirodo nusigandusios mote-
Bet gatvėje,

seniau susineszes
pakalvje nebaigtos dirbtuves, skiedrų, ir drožlių guoli.

sai tuos namus stato.
— Ei sustok! kur eini? — su 

riko jam nuo laiptu insivilkes 
kaliniais žmogus.

Tur but, jau szalta buvo lau
ke.

Mykoliukas atsigręžę.
— Tai asz, — tarė, — einu 

gulti in rusi.
Apsivilkės kailiniais žmogus 

supyko.
— O ka, ar czia jusu dieduko 

vieszbutis, kad czia nakvoti 
einate?

— Juk asz czia 
nieko gera nesuvalges. Miego- bau, — atsake susirupines vai 
davo kur po zomatais ir pasiil-

sargius policistus, kad pas ji 
paso nepaklaustu. Valgyklos 
kur butu galėjos szilto viralo 
užsisrėbti, nerado ir mito desz 
romis isz kraujo ir lasziniu. 
duona ir silkėmis, užsigerda
mas vandeniu.

Not visa imbli jau iszleido,

»i

sau

Vaikijtas inejo in kiemą. Kur 
kur, o czia jau iisai visai teise- 
tai galėjo pernakvoti . Juk ji- Bot‘ jaujjs' ;gz maxCus u ' 

vargeli vargti ir in dabartinius

namu languose
Neszilta jam buvo,

— net truputi szalta ir szlapia. rys. Bet gatvėje, be darbinin- 
; priprato ku, buvo vos keletas asmenų, 

vargeli vargti ir in dabartinius Žinia apie namo sugriuvimą 
' nepatogumus visai, akies ne-1 
kreipe. Labiau ji vargino min
tis: kas pradėti? Ar jeszkoti Į

rvs.

I

vasara din

kinas.
Prieangyje pasirodo sargie

ne, bijodama, kad kas pikto 
vyrui neatsitiktu.

— Kas czia?.. Kas toks?.. Gal 
vagis? — paklauso.

— Ne! Tiktai va szitas szne- 
eiti. Eidamas ju nurodymais ka, kad jis dirbo prie fabriko 
pataikė in geležinkeli, bet ne in ir del to gali czia pernakvoti... 
savo,

Pamato kažin kokia didele, 
gražia stoti ir pilna apie ta na
mu pristatyta, bet geležinkeliu 
begiu nebuvo nei žymes.

Labai sumiszo ir nusigando, 
nežinodamas, kas atsitiko ? Tik

go žmonių,* nes neturėjo in ka
žodžio pratarti.

Atėjo jam in galva, ar ne ge
riau butu namo gryžus. Erne 
klausinėti praeinaneziuju, kur 
czia galima in geležinkeli isz-

Kvailas!..; ........
Mykoliukui akys nuszvito. 

Susijuokė ir pribėgo in sargu.
— Tai jus isz musu kaimo ?

— suszuko labai nudžiugęs.
paklausė sar-

kad in

tai kažin koks gailestingas | 
žmogus paaiszkino jam, kad 
yra dar kiti trys geležinkeliai, 
tiktai — už Vislos.

Dabar jis atsiminė,
miestą jis atėjo per tilta. Per
nakvojęs kažin kur griovyje 
ryto meta klausinėjo kelio in 
tilta. Jam insakmiai buvo pa- 
* * II « « I F* ta I f « ji ta 4 a*

aiszkinta, kur reikia tiesiog 

szįnei ir kur pasisukti. Viską 
inridemejo, bet beeidamas ir 
besisukinėdamas vienon ar ki- 
fon pusėn susipainiojo ir iszejo 
tiktai in Visla, tilto neradęs.

Gryžo vėl in miestą. Nelai
mei eme lyti. Žmones* lietsar
giais dangstėsi, o kas skeczio 
neturėjo, bego kur nors slėptis 
nuo lietails. Jįykoliukas nedry
žo per toki lietu ka nors isz 
praeiviu užkalbinti ir pasakiau

eiti, kur po kairei, kur po de- 
szįneįir kur pasisukti. Viską

Gryžo vėl in miestą. Nolai-

tails. Mykoliukas nedry- 
tokl lietu' ka nors is?

4 ;ir >.'',-..4.1 . iLlJI Ita A J ta tain . «.»

eti kelio, s Per didžiausia liuti 
susirietė sustojęs po mum gu- . ■ r “
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innageis nuo pat ryto. « 
Jau tas staytaą, 

Tai nuo visu pagirtas. 
Einant in tenais, naujos 

skrybėlės nenesziokie, 
Ba cielos negalėsi parnesztie. 
O jau ka ant Kanai ulyczios, 

Ten atsitinka velneva visados, 
Kada vyrai iszeina in kas

dienini darba, 
Tai kaip matai isz aplinki

nes bobos virba, <■ 
Su buteleis in spikyzęs bė

ginėja,
Viena kitai duodą žine ir su 

ranka moja.
Kitos sueja in pulką bjau

rias dainas dainuoja, 
Ne turi gėdos, ne mažu vaiku 

i nesisaugo ja;
Kada vyrai po sunkiam dar

bui namo pareina,
Bobu neradia, in visokes ur

vas jeszkoti eina. < 
Bet pats vienas parvesti gir

ta boba nevaloja, y 
Tai ant pecziu tavaloja.

O kada vakare ant stepsu sėdi, 
Tai szirdeles visai nesigėdi, 

Ant praeigiu loti, 
Visaip plovoti.

Moterėles, szirdeles, geriau 
susivaidykite, 

Savo bjaurės žiotis uždarykite. 
O jeigu kada vėl ka dažinosiu, 

Tai gerai jus apkoeziosiu, 
Ant sziadien bus gana, r 

Ba didelis kosulią mana

■i
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Szitoks

Perdaug 
skubintis arba mažai apgalvo-
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kart labiau skilo klyszo, ir kas 
valandėlė galėjo nukristi.

Vienas isz dailidžių eme žiū
rėti ir tirti vieta, o suakmeneje 
isz baimes darbininkai žiurėjo 
jam ,in,akis, pasiryžę eiti pas
kui ji, jeigu galima butu drau
gui pagęlbetL

Sužeistasis konvulsingai pa
sisuko ir pasistojo ant1 ranku. 
Tai buvo vaikinas, 
skausmo buvo
veidas pilkas, akys indubusios.

JI 1

Žinia apie namo 
dar nespėjo pasiekti vidumies- 
ežio.

Pirmas atsitokėjo vyriausias 
darbo Varszuvoje ar gryžti na-, meisteris.

— Ar neužmusžc ko? — pa-
0 jeigu gryžti klauso drebėdamas.

— Rodos, kad ne.
iavo.

Meisteris omo skaityt savuo 
sius. Bet nuolatos klydo.

— Mūrininkai yra ?...
— Esame!
— O padėjėjai?...
— Esame.
— Andriaus nėra!... — atsi

liepė vienas balsas.
Tarytum jiems žada valan

dėlei užėmė.
— Tain, jis buvo viduj...
— Reikia jo jeszkoti!... — 

tarė prikimusiu balsu meiste 
ris.

Ir nuėjo prie liszvirtusio na
mo; su juo ir keletas drąses
niųjų.

•   .................ta f.,, „ta,Wštatai   ! .... ..r    

Kodėl Laiszkai Tankei Negaunami.
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Foreign Language Informal apsi**wene, arba kurie, neku-

mo? Jeigu jeszkoti darbo, tai 
kur ir kokio?
namo, tai pro kur ir ko?

I

Lupos isz 
pajuodusios, ir iszkąlno baudimas, vaiku, dė

Bado nebijojo.. Juk culture- laiku pusryczi 
jo du rubliu, o pagaliau — ai
tai jam naujiena badas?...

— Tai, — Dievo valia 
prasznabždejo.

Liovėsi rūpinęsis rytojum ir
Lauke

1

paprastai,

džiaugėsi szia diena, 
lietus cziurkszlomis lijo. Kaip 
negerai butu buvę lauke mie
goti, ir kaip puiku czionai!

Ir užmigo, kaip
pavargęs vaikinas, kurs, jeigu 
jam kas prisisapnuoja, sako, 
kad ji dvasios atlankė.

O lytoj... Tai bus, ka Dievas 
duos!

Isjį ryto iszsiblaive net saule 
szvystolejo.
karta padėkojo sargui už nak
vyne ir iszejo. Jautėsi visai, ge
rai, nors isz po yakarykszczio 
lipo plaukai, o palaidinukas 
buvo kaip oda sustingęs.

Valandėlė pastovėjo iszejes 
ties vartais, galvodamas, in |

sako

Mykoliukas dar

I «■

Visi tuo Žiurėjo in sovinezius per ke
letą žingsniu nuo ju žmones ir 
vaitojo, bet pagalbos szankti 
nedryso. Tiktai kartojo vaito
damas:

— Dieve mano!... Dieve gai
lestingas!.. ,

— Tenai negalima ineiti! — 
tarė kūrėžiai dailide.

Būrys pasitraukė atgal.
Ju tarpe stovėjo ir Mykoliu

kas, gal net daugiau, negu kiti 
nusigandęs.

Baisu, kas jam darėsi!... Jau 
te vįsa sužeistojo skausmą, jo 
baime, sielvarta ir nusiminimą, 
o kartu ir kažin kokia pajėga, 
kuri stūmė ji priekin...

Tolinus bus.

lei ju bloTU pasiekimu, tai vrn

— Kodėl? —
gas.

— Nes taip mano vadinate, 
kaip musu kaime...

kvailasai Mykoliukas?” m aeszine. Kumpo pamatei 
Sargiene nusikvatojo, o jos atidara smukle ir užėjo papus- 

vyras pecziaią patraukė.

— tarė.— Bet asz ne isz kaimo. į vilko in ta puse, kur buvo ma- 
o isz miesto. Isz Lapu! — pri
dūrė tokiu balsu, kad net nu
lindęs vaikinas atsiduso:

— Oi! oi! Tai, tur but, toks 
pat didumo miestas, kaip ir

— Toks ar ne toks, — atsake 
sareras, — bet vis dėlto geras 
miestas.

Valandėlė patylėjęs, prabilo:
— O tu isz czįa vis dėlto isz-

sineszdink, nąs czia nakvoti

1t

tion Biuras suradęs, kad daž nu priežaseziu dėlei, negali
* * 1 * A w J ca * i •

nai, vieną isz priežaseziu, to-
uviiHai'Vt : iivu vuivuioi am v vn<.nu(4n« Ali iii i • • -w- <•
Asz juk kuria puse pasukti in kaire ar $rel, >" Jungtines

O ? > in deszine. Ant kampo pamate i ' apstybes

rycziauti. Iszgere didele degti-
— Kad tu kvailas, tai matyt,1 nes taure ir, linksmesnis, nusi-

pat didumo miestas, 
Varszuva? . ’

’ I II T ” » ., f IF #

nes czia nakvoti 
nebus galima, - v- v

Vaikinui ranJcos nuleido.
Gailiai pažvelgo in sarga ir pa-

■ 11, |
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Kur gi asz ęisiu, kad taip
i i '

klauso:

lyja T

i negauna laiszku 
nuo savo giminiu užmary, yra 
dėlto, kad neturėdami pašto*

»' • A ' fe -4 h ±

' priimti laiszku nuo pasztoriu 
Į arba, isz paszto dežucziu. “Ge

ne re ik i a var-

tyti namu statomieji laiptai. ’
— Ar jeszkoti darbo, ąr; 

gryžti namo? — galvojo.
Tuo tarpu netoli pasigirdo 

garsus dunkstelėjimas, pana- 
szus in trumpa griaustini, pas
kui kitas — dar garsesnis.

Vaikinas apsidaibo.
Už dvejeto szimtu žingsniu,

vans antraszo insako giminėms 
užadresuoti laiszkus ‘‘General 
Delivery.” Vienok labai ma
žai žmonių težino, kad pasztas 
taip užadresuotus laiszkus te
laiko tik keletą dienu. Jei per 
savaite ju neatsiima, pasztas t 1 ta .i. I r ta. * a .ta * tagražina ląisricus tiems, 

pasėta per vėlai gaunama atsa
kymas, kad ląiszko tokiai ypa

, kurie 
siuntė, Kuomęt kreipiamasi in

doszineje, buvo matyti stato-
muju laiptu virszunes, o vjrsz 
jų tarytum raudoni durnai.

Atsitiko kažin kas nepapras
ta. Mykoliuka paėmė smalsu-

ti nėra. Tadą tokia ypata pra- 
' deda manyti kad gimines ar 
| drauvai nenori jam raszyti ir 
jis pats sustoja raszyti.

1 f ' 1.4 1 ’ i 11 ■

J Pdšžto instatymai ir regu
k ta ta . - h ' L* <! '

ą tokia y] 
kad gi

mas. Slysdamas ir per balas liaoijos 1924, metams sako: 
pnkszedamas iszsileido in ta “General delivery” skvriiĖii 
puse. pasztuose yra skiriami tik

| Negrystojo gatvėje, kurioje tiem&į kurie į nėra galutinai

neral Delivery ” 
toti jei laiszkus galima kito
kiu budu priimti. Ypatos, ku
rios mano užsilikti kokiame 
mieste trisdeszimt dienu ar 
daugiau turi priduoti savo 
vardus ir antraszus pasztui, ir
paszorius jiems laiszkus at- 
nesz. Taipgi, io kurie pareika
laus laiszku paszte prie “Ge
neral Delivery M
nežinomi, gali būti reikalauja
mi priduoti Vardus ir antra-

langelio jei

szus, ir priežasti, kodėl krei-
piaihas ląiszlęu in paszta vie-
on gavus nup pąsztoriaus.

Tie, kuriems neatbūtinai 
reikalinga, kad jiems laiszkai 
butu užadresuoti “General De-

Tio, kuriems

livery,dėlto, kad jie neturi 
antraszo arba bijo, kad ju 
ląiszkąi butu palaikomi ton,

-^F.L.I.S.

hif F’iįt į,*

kol ju parpikalaujama^
, ' ■ ■ \ . J? - ....
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tikra teviszka priederme. Nei 
vienas žmogus ar mokytojas 
arba draugijos negali užimti 
tėvu vieta, baudime ir lavini
me. vaiku. Daug yra raszvta 
anie vaiku aukleiima ir ju mo
kinimą, tas vra labai geras da- 
Ivkas. mokvties suprasti savo 
vaikus, o tėvai supraskit juos, 
pamatysit, kad jie nėra taip, 
kaino maszina. kuri galėtu.bū
ti bejok i os valdybos, ir maszi- 
nai ir tai reikia val^vbos, ne 
tiktai dar augantiems vai
kams. Jeinm vaikas padaro ka 
vero na girk ji, jeigu blogo nu- 
bausk ji ta'*1 kAip inm nri- 
klauso/tai. užaugės, jąms bus 
dėkingas už jusu gera aukle- 
jima. Nemuszkit vaikus kas
diena, tegul; buna pliekiamas 
nenaprąstas atsitikimas, ir 
tain graudus, kad greitai neuž- 
mirszfu. ir kad butu sveikas. 
Palaikvkit sutikima savo na
muose. kad privestu prie pilno 
Supratimo tarn vaiku ir tėvu. 
Laikvkit maldas savo namuo
se, ir melskitės už vaikus, mal
dos atnoąza daug gęrn del vai
ku auklėjimo ir nubaudimo, 
nes vaikai mokinas daug isz 
tėvu. Manau vai nekuriom szei 
mynom atnesz kiek gero, szitas 
trumpas, straipsnelis.

? Anna Batutis.
____ Hll »■"!. | Jį , nil i 1 'J:

Valgiu Gaminimas -IR ---R»

Namu Prižiūrėjimas

kAip jam nri-

<■

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti tais knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam narna. 162 puslapiu 
didelio formato Drūtais 
audeklinei! apdarais Pro 
ke tiktai . , . . ’ C1

W. D. BOCZKQWSKI-CO. 
MAHANOY CITY, Pk

m - V

11.50

*

. smaugimu

>—■■  ii ■■ i«4 *

Skaitykite “Saule
, ■ )H J' f

f’ H

TOIAIBE5 KABALAS
Arba AUdeDKiinaa Publapeliu Al«l- 
tlua. Su paftlba kaclrom Pagal 
Uhaldeiazku. perslazku. GraiJUaska, 
A ra blašku tr Clfoniszku burtlnlka 
iMguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvaa Ir klakvtatiam gali būti ■»> 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda imocaua ateiti Su 
Salamono Nom.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cifonka lez Kgipto ttublaa 
Sulva Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES Op- 
TIKTAI U2 • « ... . AUC.

PrtBluaklte mumis B5o. Gausite 
visaa trie knygutes per paėsta. 
Plpirua salite siusti atemposUa

. 25c.
*

I' W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAHANOY CITY PA. J
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
I Wl RMM ■1111—11^111 19.11 i I>mwnuii .. .................................................. .

ŽINUTES ISZ POTTSVIL- 
LESSUDO.
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Sziandien Read ingo ka
sikiu pode.

Maderia kompanijos ka- 
siklos kurie randasi aplinkoje 
Morjios ir New Bostono dirbs 

dienas szia san-tik kotu ros 
vaite.

— Bukmanto 'kasvklosiia 
likos skaudžei sužeistas Aleksa 
Snkoskis per nupuolimą 
liesu. Gydosi namie.

— Padegėlei ant Market 
ulyczios kuriu namai 
užpraeita Ketvergą 
taisyti savo namus. Graborius 
Traskauckas pastatys 
cimontini garadžiu ir 
ežia. Valinskas ir kiti, 
sines apdegusius namus 
taisymais. *

t Nuo

Bukmanto

ang-

sudege 
pradėjo

puiku 
lavony- 
pertai- 

s su pa-

kokius 
ant Iodo
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sužeidimu 
aplaiko paslysdamas 
prio namo New Bostone. Povy- 
las TamiLszauckas, apie 76 me
tu, mirė Petnyczios ryta. Velio
nis paliko’' keliolika vedusiu 
(lukteriu torp kurio yra Roza
lija, pati Viktoro Boczausko ir 
Jnzefina. pati Vinco Budrevi- 
cziaus duonkepio
moleria. I^iidotuves atsibus su 
bažnytinėms 
kiszko jo ba ž 11 y cz i < » je 
ko ryta.

*-*-• *Jonns 
412 E. Market
sužeistas Bukmanto 
šia kada stale “

— Steitino nalicije aroszta- 
prie- 

IVismai nu 
ra ik įžiuro 

juosius perkratinėjo, nerado 
jokios kaltes prieszais apskun- 

27

kaipo savo

pamaldoms len ;
I ’tarai n

I

Laurinaviezins.

p
ui vežios, likos 

kasvklo- 
bate re

vojn

*

1 t

t Szi ryta atsibuvo laido
tuves su liažnytinenis 
mis

praeita Ketverge.
pažystamu (Jei

apejgo- 
Aloksaudro Jakomon io, 

28 motu jaunikaiezio, gimusio 
czionais. Praeita Nedelia ap
sirgo ant. uždegimo plaucziu 
mirdamas
Velionis buvo

dirbo kitados pas 
o keli metai adgal 

užsidėjo sztora po No. 232 E. 
Centro ulyczios kur daro gera 
bizni. Tris molus perleido Frau 
cijoi kariunioiiejo. Paliko dide
liam nuliudimia paezia ir sunu 
Jurguti, Iris sesores ir penkis 
brolius.

daugeliu, 
Miliauckus

Petras Macnnas, 25 mo
tu, prigėrė No. 2 miesto prūdo. 
Jisai ėjo ant plono ledo, o kada 
jam vejas nupilto skrybėlė nuo 
galvos bogo paskui stengdama
sis pasivyt skrybėlių, tame už
bėgo ant plonesnių ledo ir nus
kendo. K u na surado vėliaus, 

hnk jisai tyezia
Kuna

Paskalai eina 
pasiskandinu i>z rnposezio.

kasyklosia
Juo-

— Maple Hill 
likos skaudžei sužeistas 
zas Malkeviczius, puldamas in 
sziula. (Ivdosi namie.

Paskutines Žinutes.

- Na u jo i Szko-

Bonas— jjviįmm Stckeviczius ir 
Juozas Zagarauckas i$z 
change likos pripažyti kaltais 
už apiploszima. hoteli Beno 
Dambraucko isz Big Mine Bun.

— K. Vasilhuokas, kuris 
inejas pas Frana Baniiaka pa
reikalavo pinigu ir 
Vasilaucka in koja likos užda
rytas kalėjime.

— Už atkiszima revolverio 
Karoliu Pahi-

Ex-

perszove

ir prispyrima
binska. idant jam atiduotu pi-

k f . .. i

27 prasižengėlius 
szais prohibicije. 
ėjo in soda, o

pe r k ra f i nėjo.

Halifax.
tijoi sustojo dešimts angleka- 

Empiro 
Straikieriai prigu- 

F. M. W. of A.

svklu
Si vi •! Corp.
li pri

k

prie British

rr.

kada If f**

stuosius ir isz teismu isz-

p
Patterson, N. J. 

ditai apiplesze kasijorin 
hat tan Shirt Co. 
kuris

*

Ban- 
Man- 

ant $17,000, 
ka tik iszojo isz banko. 
Torre Haute, Ind. — Du

nrtete 21. Tas parodo, jog musu anglekiiHpi tikmynžinusz^i o du
(Įžiuręs yra prieszingi prohibi- 
pijei ir tokiu teismu. I 
gakmrn kaltyt kita žmogų jei-

užgriauti kasyklosia ShirkviŲc

* .Philadelphia. — Kiiin- t « C * • • v •
irti czionais.

411* T. * i i< ir r i

gu ir
maukszt stikleli ramvbos!

toisingyste myli i>z- 
!

Motorin

Kaipgi J

■ szinei vela atpigo, nes szvjpzi
• "« ' > r • *» 1 )■ "1

U

u .......   H ll m iI.i'ii.iii.iHini .................1 . ■

Isz Lietuviuku Kaindh
' ' ' 'J' ■ ’’’i '

Wilkes-Barre, Pa

V

Wilkes-Barre, Pa. Alek
sandras Cibulskis apskundė 
Magdalena Geltei ant; $5000 už

I IILI 11.L SWLVU __________________ _____________

ko pardavi
karaaino, tai inpyle in bonka

pair nuo to kilo ekaplozije bai 
sei apdegindama Oibulskicnia 
ir dukrolia nuo ko mergaite 
įniro ligonbutejo. Hudas iszra-

du draugai iszvoge alkolioliu 
isz automobilinio radiatoriaus 
kuri iszgore sii blcdingoms 
pasekmėms, Sobol miro iu ko-

i 
—.. . .

Pittston, Pa. — Steitino pa- 
licije aresžtavojo Joną Burba

r1 t
■ ,F

i ANT PARDAVIMO.
4

J

a-.

gyvenanti orio Broad ulyczios;

mirti savo dukreles. Sztornin- 
e mergaitei vietojo

glazolĮho, kurinį in n vie in Jani
na ir nuo to kilo oksnlozi io bai-

les valandas, o draugei pavo- 
jinai apsirgo ir likos uždnn ti 
kalėjimo.

Padaro pad ji' krata rado daug
tavoro. Buvo ten rcvolver^i, 

i pcilci,ziegoreliai, sidabrinei

Kington, Pa. —
Verga sndege lyg

szaiiksztat ir vi.delsei, daug vi
sokiu raktu, raszbmos inaszi- 
hiukos ir daug kitokiu dalyku. 
Matyt. Burba dirbo pasilipta 
naktinis iclant šūkrauti tiek 
ta voro nuo savo artymu.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centro St. Atfi- 
szaukite in ”Saules” ofisą.

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

.-r-rĮ--.iriirrir enimim<^>

Ka tik pabaigtas naujas

abi a va

n
i
fl

uigus, Juozas Zajonkiuiskas li
kos pripažytas kaltu ir aplaike 
prigulinezia hausmia.

Jei on i s 
apkrosinima

Mares

isz— Marcele 
Shonandorio už 
veido savo kaiminkns 
Sobolionos turėjo užmokėti pu
se k a szi u o 
puse.

skundiki* teipgi

Sznkoviezione 
sudaužo 

kaiminkai 
užmokėjo

Onai

ęlo szt.onii.nko nekalta.
— Juozas 

anglokasis isz Nantiko likos 
paliuosuotas nuo atsakomybes 
novos už žūdinsta Antano IIu-; 
kaszowskio, kuris dingo nuo 
eksplozijos dinamito kuri keti
no novos uždegti Wroblewskis.

— Važiuodamas Fordo Iro 
keliu, jaunas lietuvis, Pranas 
Aksanas, 24 metu, nepastebėjo 
geložklio signalo ties Fairview 
kryžkelių ir susidūrė su trau
kinio lokomotivu. kur vaikinas 
tapo ant vietos užmusztas. 'Pro 
kely sėdėjo jo motina ir tėvas.

sužeista, 
ir nuvezns ja ligopinon. prisie- > ‘ 1 11 r > B

Wroblewskis

Motina tapot sunkiai
* ' r '■ ' A,4

Zuzannos

Elzbieta 
isz Miners vi lies kuri 
Įauga savo 
Vaitukeviezienoi
Iroczdali kasztu.

— Petras Pavloskis ir jojo 
du draugai likos iszrasti kal
tais už sužagejinia
Bereik. Visi, likos in kalėjimą 
ant keliu metu.

— Antanas Viezuskis ir St. 
Kasputis isz 'Power (vity likos 
nubausti po $100 už 
ge i nl»1 o r i sz k os u r v os.

Franas Alosevicz 
kuris

lai k vi na «

isz
Dale, kuris radosi ant 

bardo pas Elzbieta Krueziunie- 
no, kada aploidinojo bnrda su
ma isze gaspadinoles 
su savo, o kad jam 
pradėjo iszmotinet jojo 
žioplinima, Franas 
s<

Coal

drapanas 
išpėdino 

apsi- 
supjausto 

Cž

gi

savo gaspadine su peiliu.
tai užmokėjo tiktai kasztus tei
mno.

isz To-
ant

Praeita Kot- 
pamatu fa

brikas visokiu naminiu rakan
du. Blades buvo milžinisžkos.

— Palicijo padaro
ant namo Jono Shinskio, 368 
Main illy., kur rado daug svai
ginaneziu gervinu. Jojo duktė 
in laika iszliojo maminelia, 
bet levas.turėjo užmokėti $60 
bausmes ir kasztus o

‘‘pabudinimo 
likos nubausta ant $10.

Toipgi likos ...... . ...
Filiksa. Lukaseviezius už turė
jimą. uždrausto sztopoyiz ka li
kos nubaustas hnt $50.

PARSIDUODA FARMA.

už iszliojima

1‘iuki farma 50 akioriu 
Mahanojaus ir kitu miestu. 
1‘use m v les nuo 
Gori budinkai, bėgantis 
duo. Lengvos iszlygos.

arosztavotas kitos in

mani i uolia,

dukrele
t !

j

arti

mas ant vienos familijos prie 
405 W. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinis skiepas. Par- 
siduos už prionama preke.

Ant. Leskatiskas
405 W. Malmųoy Kt.

! .illĮ
■

1

i i

ant adreso:
Saules”

kitu
State kelio.

van-
Kreip-

ofisa arba

(t.f.) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

(Ap. 3)
P. O. Box 23 
Barnesville, I < i.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu isznio- 

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

4koseziu.
miesto.
nokite ant adreso. .

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avo.

Mahanoy City, Pft.
ANT PARDAVIMO.

(tX)

'Tft

J

B ;Į

I

1'

jo kairC raTfka mipjanhi.
Vel. Pranas tapo palaidotas* 

A'asario 17 d. Lietaviu kapinė
se ant Georgetown per 
riu Jurgi Roku, 
mo nuliudimo jo toxhd •r to
ir keturios seserys.

I

gra bo
ld ko dideliu !

, brolis j
i 

s ■« 1 V I

Jurgis Sobol, 70 HiMti iri
Wu • A"

I

•n ' ...................... y
I i" '’ * . V , , .-l

3-c«ias procentas už justi pinigus ir saugumas del Jusu
pinigu yra geri aus 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... « . . . . . , , ogaus kuris
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in srita Banka o
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del kin

persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento;

I . y
A

Ar tai viską ka turite pasidėję del
lietingos dienos?

Co. 342A.Namai po No. 342A. Wogt 
Main street, Girardville, Pa. 
Namas su 7 kambariais, i aves
ta szilnma ir maudyne. J‘arsi- 
duos pigjai. 
szio adreso.

Jonas Draugelis
342A. West Alain St

Girardville, Pa.
DIDELIS PARDAVIMAS 

FONOGRAFU.

Atsiszankit ant 
(t.21)

■ ■ ■ I
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Visokiu modeliu ir didumo 
fonografu parduosiu už labai 
pigias prekes, iki 15 Morcziaus. 
Suczedinsito keletą desetku do
leriu pirkdami fonografa pas 
ma ne. Kad i r re jlęotu mokėt i 
$20 už tikinta atvažiuoti isz to
linus tai Vis užsimoketū’Mt va
žiuot i nusipirkti fonografa ir 
snezedinti pinigo. Teipgi par-
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— Mikas Jonaitis 
wer Citx' likos nubaustas 
$100 už turėjimą, ir pardavinė
jimu svaiginaneziu

-

If
'IJ

wholesa- 
B.’idai 

ilpigt.

parsiduoda po 37c.
I

■ -I
Io parsiduocja. po 29c 

turėjo nesenai ketina <la daugiau 
’ V 1 . • ...... - U ■, O 

da ir pridėjo isz savo kiszeniu I 
in I 9 I

zv. Kazinrierans 
kur kleboną u je 

pra. kun. 
susidėjo i 

motorėliu

Labdaringa 
•Drauguve kuri i 
halių, iszsiunte visa uždarbi.

idant n u si tinsti 
Uolu va del 
^liosztoriaus 
huyusis Mahanojni 
Dargi s. Komitetas

i

1000 litu

Dargia. Komitetas susidėjo i.-z 
sekaneziu motorėliu F. Skla- 
riene, F. W. Boczkauskiene, W. 
1). Buyzkaiiskione, L 
ne ir Cjzarikieno.

■ . o..*.' - Szi
puikus Viktoria teatras kuria
me gali sutilpt

i

eskau-kie į

va k a ra alsidarvs

susiorganizavojo 
kompanija

kuria sutvėrė
Li

ugnagosiu

ir kiti

daži-
<)

1800 žmonių. 
, Vargonai patys kasztuoje apie 

$33,000. Bus rodomi paveikslai 
ir. yodevihis. Bus toipgi atida
rymo Cgremonijos. Teatras ra 
lis po valdžo D. I). Morri< ir L. 
Keating’o.

— Jau 
nauja
Plrmapi Vafdo 
Piuszfts Valinskas 
kos iszriaktas tuomlaikinis ko
mitetas isz J. l’rbon, pr(*ziilo!i- 
tas,; J.1 K4reen sekretorius, J. 
Labusga kdUjerius. Insiraszy- 
mas penki dolerei ir doleris 
mėnesines. Kitas susirinkimas 
bus Ut a minko vakaro Norke- 
vieziaus saloje.

— Einant in spauda
nojome buk BnrnosviĮlojo k 
kiš tai John Star trenki* su au 
lomobilium irt praeinanti (ru
ki. Likos smarkoj sužeistas in 
g41,va\ ir keli szonkanliai su 
laužyti. Nuvežtas iii Ashlando 
ligonbuti. Teipgi baisi automo
biline nelaime atsitiko Girard- 
viliojo 'kurioje likos užmuszta 
motoro ir kelios kitos ypatos 
surike i sužeistos.

— Apie deszimta valanda 
Panodelio ryta ugnis kilo pas 
Slavoka Joną Drevnak ant 600 
W. Centre ulyczios.’Ugnis bu
vo maža, bot durnai i|r vanduo 
padaro daugiauso modos, 
deszimts minritu užgesino.

ANT PARDAVIMO.

Tu

‘Puiicus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Mahanoy Avė., prio 
kampo, 

I « ............ .....

namai

T

r <4 A

It

"0
j?
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i* :
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ATĖMĖ NUO JOJO TUR-
TINGA PACZIA.

Jernminas Bradley, 
mokytojas jodinėjimo ant ark
lio, gyvenantis Milwakee, Wis.

jaunas

kuris pnbego su turtinga nfbr- 
gaite Emilije Forster ir su ją
ją apsivedė, neilgai džiaugėsi 
su jaja, nes tėvai mergaites 
su pagelba sūdo atėmė jaja nuo 
Jeromino, kuris už tai apskun
dė savo uoszvus aut 250,000 
doleriu už at kalbinimu paeziu- 
les.

3 NAMAI IR GARADŽIUS 
ANT PARDAVIMO.

Puiki vieta ant kampo, lotas 
randasi ant 

kampo l'nion ir Railroad uly- 
eziu. Atsiszaukito' tuojaus pas 

H. B. Friedberg, 
115AV. Centre St

Mahanov Citv, Pa.

turi 20x170 ilgio,

21)
PARSIDUDA BARBĖR 

SHOP.

Vienintele didelei lietuviu 
kolonijoj, pirmos klesos dvieju 
krėslu barzdaskutj’kla ir ci- 
garUMtkyrius. I‘arsidnoda už 
“cash” ar ant iszmokeszczio 
visai pigiai. Bizųįs eina gerai. 
Turi but parjota ikį April 1 d. 
Kitaip eis aut’ išpardavimo 
nes savininkas apleidžia szita 
szali. 
laiszkii.

Informacijų klauskit
■ • 

«
r» %*» « zvA l • /M JT

g(*rvmu.
Apie 20 kitu kaltininku už pa-

• Jinszn prasižengimu likos pa-
liuosuotais.

— Jonas 
.Carbon,

Yogis

w
■ hį; '

r

isz Port 
aoskunde Roberta 

Butlori už prisįsavinima vlsz- 
toliu isz visztinyczįos. 
ninkas likos 
liu menesiu in 
jam atsinorps viszteliii ant ilgo 
laiko.

Kalti- 
nuliaustas ant ko

ka lojimu

Wį

■ r c>

duodu visokius naminius darg
ius. “Senus daigius pataisau 
kąjp1na u jus. .Ate ik i t c pama t y - 
t i ma no tavom.

L. WAS0H (Vaaikieviczia) 
Upholstering and Hardware.

11QQ Va.t Vokfl«iA«: fli*

kur

t

j
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* e
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NEDELINE EKSKURCIJA 
—*** 1N

PHILADELPHIA
15 Morcziaus ir 3 Mojaus

Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Isz
Shamokin ....
Mt. Carntol ....
Ashland..........
Cirnrdville ....
Shenandoah ...

1NV
•i

ESTYKITE
. ♦ ■ ' ' . V Y .1/1.1. f * * ' » . .' p*

Isz ryto 
.. 1:30 
... 1:30 

. . 2:21 
... 2:28 
. . 2:00

Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua,.(Preke $3.25) .. 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

-TU--T - J ••ai..- .. - ...... ........■ ------ ------------ , --------------------------

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ežiu vakaru in virsz-minėtas «ta- 
cijas.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Vhot reikalingo* maldo*, Litanijo*, 
Ir t.L Puikiai apdaryta mlnkcatal* 
•kūrinai* apdarai*, auksuoti krautai. 
Pr*ko *u priaiuntimu tiktai $1.50.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

GYVENIMAS
MARUOS PANOS,

SZVENCZIAUS1OS

VIbm pflna* apraraymM apie 
Gyvenimą Sav. Marijos Panos. 
05 puslapiai. 
’Ta_ -------- -----•-

Puiki knygele.

m
K

PREFERRED STOCK’A
' ' ' , I' r I - ' p

i
I

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
i

f *. ■ :f. ■ t • ■■ 1 1 . . ,

YRA SAUGUS ir moka procentą kas tris menesius
r I .j,- * 1 ' ' ’ 1 ' * ’ I It “ |! ' *

Prisiuskite kuponą del knygutes arba del pirkimo szeriu, 
" * ",   ■■ "f             . „        

Pennsylvania Power & Light Co.
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Pirkit szerus 
no bile kokio 
szio8 kompa
nijos darbi
ninką, įie yra 
mus agefltai, 
arba prisius- 
kįte kuponą
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o gaukit pit 
naapraozimą
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, Investment Dept. Allentown, Pa.
(Mark X in [ ] meeting your requirements) i . , ’ t . t

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

[JI wish to subscribe for..........  shares your Preferred Stock at price
f> of <$100.00 and dividend per share. Send bill to mo showing ezact

shares your Preferred Stock at price
amount duo.' !* ♦

[J I wish to subscribe for..........
of $100.00 ąnd dividend per share. Send bill to mo showing oxaet amount 

shares your Preferred Stock onduo. [ ] I wish to subscribe for
Easy Payment Plan of $10 p.qr share down and $10 per sharepor Jmonth 
until $100.00 and dividend per share has been paid. [ JPlease slMp..... 
shares of Preferred Stočk at $100.00 and diividond per share with-draft 
attached through, '* ■ ’ '
Name of Your Bank
Name ...
Street ..

until $100.00 and dividend per share has been paid. [ ] Please ship
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Turim depar
tamenta kur 
norintiems 
parduoti ta-
vo szerus, tai 
gauname del 
tokiu kupeziu 
kurie pirktu 
tuos 8zeru8»

: 1139 East Mahanoy: 8t.
(Ant skersyneą, 12-tosulyczios) 
MAHANOY OITY, PA.

FARMOS
Norinti apsigyventi ant geru uklu 

ir tarpe savo tautos žmonių kur jau 
yra suvirsz 400 Lietuviu apsirinku
siu ųkes. Czia Lietuvei turi 4 drau
gystes ir 2 nuosavas svetaines, tas 
viskas ir rciszkia kad yra didžiauke 
Lietuviu ūkininku kolonija Amerikc.

Per 10 metu daug Lietuviu pirko 
ukes per mane todėl ir srimet surin
kau daugeli gražiu vietų ant pardavi
mo, ir daugelis tu ukiu parsiduos la
bai nupiginta kainui. Naudokitės szei 
proga. Gal bus paskutine nes kvie- 
ezei ir rugėi szimet pabrango, nėra 
abejones kad ir žemes pakils.

ukiu gyvenimu
(t.22

- FARMOS.
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Žingeidaujcnti 
meldžiu atsiszaukit 

John A. Žemaitis
R.. No. JI Box 17 .. Fountain, Mich.

Fotografas ir Malonus 
Važiuoja in Lietuva. . —S-y.

Buvęs Philadelphijos fotourafąs 
trccziu kartu važiuoja Lietuvėm 
1922 metais del 900 szimtu Ameri
kos Lietuviu sanŽiningai patarnavau 
nufotografuodamas juju gimines Lie
tuvoj, Suvalkų ir Kauno redyboj. 
Daug kas siuntė pinigu husitraukt 
paveikslus, bet ju nesulaukė. Lietuva! 
Jeigu nori kad Lietuvoj nutraukeziau 
fotofrrafijas jusu tėvuku, broliu, se
selių, triobas su gyvuliais, ar myli
ma vieta tai raszyk tuojaus pilna ad
resą jusu giminiu Lietuvoj ir savo 
adresą/ nes Amerikon, sugryžos ru
denyje 1925 m. prisiunsiu prabas.
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Pamate sa m palus duosite užsakymą. 
Pinigu ant rankos nereikalauju. Ne
reikalausiu' pinigu ..ir Lietuvoj nuo 
jusu giminiu. Aplankysiu visus Lie
tuvos tolimiausius kampelius. '

•V. J. Stankus, fotografas, 
70 N. 7th

Easton,Pa.t.26)

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas • Skvajeris.

Pristato vestuvių laimius, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po-.
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fomyczius ir 
automobilius nuo' ugnies ir t.t. 
Tik gerinusios 
kompanijos.

Ofioiur W. PINK ST

ir drueziausios
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