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ISZ AMERIKOS
SUGRYŽ0 NAMO APMUSZE 

BAISEI MOTINA IR TRIS 
SESUTES.

Plymouth, Pa.

vletoje pa."i

ranka
Po 

kambarį savo
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mot ina, is/.t ra u 
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nuėjo in

— A11 a diena 
sugryžo namo Jonas Fedrra isz 
X’ew Yorko, bet 
sveikvt su motina ir "csutems
kaipo geras sutins ir brolis, tai 
visus baisei sumusze. Pirmiau 
šia atejas pas 
ke jaja už plauku isz lov

ir sumusze 
tam

dvieju sesucziii 
teipgi gerai apdaužė.

Ant galo nuėjo in narna vedu 
sios treczios sesutes kuria trip 
sumusze, jog serga pavojingai. 
Iszdalines visoms bausmia, is •. 
važiavo iš miesto, bet kur tai 
palicije gridžr apie tai išt.vri 
net.

Del ko
szirdingai pasielgi* 
ir sesutėms f fž tai, 
žmoniszkai pasielginejo su J 
no tėvu kuri labai guodoja ir
mvli. Tėvas nuo kokio tai laiko t
neteko kasyklosia darbo ir tu 
rejo nu<» to 
gvvriiima

"linelis leip nemiela- 
su molina 

kad ne
(>

lai ko ‘ ‘ szun is/.ka 
su bobom namie.

PRA BOBUKE KURI TURI 
55 METUS.

Erie, Pa. 
prabolnikia 
mt'lus amžiau." ir iszrodo da 
jaunėsiu' ne kaip molai parodo. 
Yra tai Mrs. S. II. Wright, 29 
02 Penn."\ l\ania A\ e.

Mrs.

ainziii

Szi> miestas t ori 
kuri turi liktai 55

i r

I*'. Massing iš Law
rence Park, kuri turi 3<S melus, 
yra josios duktė, o jiji yra mo
tina Mr.". Edward Ames isz to 
pal mie."t<», kuri 1 uri 2(> mol u. 
Arnes’iene vra mol ina <lex vniu • « 
menesiu "onuino suiit'liaus,
ir lokiu budu motore pasiliko 
p ra bobute.

APIPLESZE PACZIULES 
PRIELAIDINI.

Kada Igno
■ i

ir įmejo iii 
Vaši I u

ua

Salem, Muš.
ta> Valiczka ištrauko 25<M) d 

iloriii" i "Z liaukos 
i" pa 
ta "a i pakulinis "tai

I "Z

"Verža u
eznik.

Nikon
g.i i

atki"/.o in ji revolveri pareika-

ji už a pi kak ha 
la likau. Ignotas ap 
Va." i I i u už toki pa si ei

laudama." nuo jojo pinigus, po 
tam pacinia." 
iszmel e 
"k lindi'
girna "ii jii'un, kalbėdamas, bu!;
jokiu meilingu siis'ineszimu >u 

iiiriiia neturėjo,
tei-nm v v ras

Kas tokis pVanesze Jonui apie i
tai ir tasai atvažja\-es padalin 

prisa'kyma už ne
< >

Va

ma tolia 
ežia ta
rasze:

bet laike 
į >a r< »de su< Iii i gr<» 

aplaikyta per jojo pa 
(
*‘ Mano

vįsoms savo 
godojimo vyro ir levo.

Palicije jeszko 
sziai dienai jojo nesiira»lo.

z" * ’

Jono, bet Ivg

KOŽNAS GYVENTOJAS TU
RI AUTOMOBILIU

Xorth Salem, Ohio, 
nas gyventojas kuris turi 
stubelia
k u Fordini 
Kaimelis 
ventoju

lx oz
"U Vo 

yra loeninin 
automobiliaus.

i."Z 40 gy 
o iš iu. .m turi auto- 

mobolius. Kaimeli" randa.") ant 
< ’levelando plento.

ISZGIALBEJO DRAUGUI 
GYVASTĮ.

Suffern, X. Y. — Dvilekos 
metu Franeiszkus Gcczius, bė
giodamas prie namo, užlemino 
kaip jojo deszimts metu drau 
gas uždėjo bleszine ant sztang’i 

. Erie geležinkelio idant pri."i

ezionais
o 

susi, leda
isz tu, .‘Hi turi

geležinkelio 
artinantis trūkis jaja suplotu.

buvo
vaiko.

pavoju
t vora,

Trūkis tada 
mastu nuo 
mat \ (lama." *
perszoko per
prie jojo ir nustūmė nuo sztan 
gu kada 
perioke pr

tiktai 100 
Franukas

< I ra ug<>, 
pri begu

.švilpimu 
Badai

met u

garbes ir su 
prigialbet te

• > i •>J i J

trūkis su 
o laja virta.

už savo narsumą ketina aplai 
kyti Karnegio medali.

PABĖGO SU SKRIPKA PA
DARYTI TURTĄ IR PRI 

GIALBET TĖVAMS.
Xew York. — Penkiolikos

Jonukas S t a n k e v i cz i u s,
pasiemias po pažaste savo my- 
lema skripka pabėgo isz namu 
jeszkoti po svietą 
rinkti turtą ir 
vams už iszaugiiiima ir davimu 
jam mokslą. ’

\’aikas dingo i<z namu
Atkins avė. Brooklvno Paneik*- 
lio diena, norints tėvai prane- 
sze apie vaiko dingima palici 
jai, bet apie tai visai nesirūpi
na, nes žino, kad Jonukas yra 
darbszns vaikas ir pasieks sa
vo tikslą. Buvo jisai geru mo
kytiniu, grąžei grajino ant 
Skripkos, nes dalybavo koncer
tuosią ir susirinkimuosia.

Jonukas turi <5 pėdas 7> co
lius, svėrė apie 110 svaru, akys 
mėlynos ir szviesplaukis
vedins buvo melsva siūleli, mė
lyna sveteri ir pilka kepuria. 
Kėlės (lienas adgal kalbėjo sa
vo draugams, bjVk apleis na-

Apsi-

įima kurioje* Ignotą" 
mieliau

eziuoju tave ant "aidžia lupeliu
.šimtus kartu,
]<a ra.

X(‘ tik ka pralaimėjo teisimi 
bet ir pinigu riVt*i‘ko, nes \’asi

ateisiu

"e, bu

ši \ a

liūs užsig? ne buk juos piLLa
vinu >an.

k c randa "i tik 
kuri." gyvena 
k u ketnriosia 
tai taimeris ir

SZIS ŽMOGUS GYVENA KE 
TURIOSIA VALSTIJOSIA.

W ashington, I). ('. — Ameri- 
virnas žmogų-

tuom paežiu lai
vais! įjosią. Yra 
augintojas gy 

vulin. Jojo laukas užima ketu
ris kampus valst iju I tali, (’o 
lorado, Arziona ir Xew Mexico.

Vandeninis malimas arba 
pumpa randasi Xew Mrxice ir 
pumpuoji1 vandeni in Arizona, 

ant pat vidurio 
rubežiu kur visi

nusiprast,
< *

A rizonoja 
sėdi ant

e
Miller apskundė ji už 

ausi, už ka Ii

IBM
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LAIVAI PLAUKE ANT MANEVRU ANT PACIFIKO MARIU.
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Amvrikoniszka fintą I; iri laibi- iii:iiic\r;is 
I >a rod<» t "i’ped i n i u -na la. I ’a\ ciksiu.' 

ko mariu.
i

Asztuoiiiii melu 
p>rkl • ;

ASZTUONIU METU VAI 
KAS PERPJOVĖ TĖVUI 

GERKLIA.
< 'h i ra go.

William Itys, perpjovė 
savo levui apgynime m<»im<>".

Ilc bu."

gi

t Pacifiko mariu, plauke per Panamos ka 
laivelius kanale kurie plauk'? nuo Allantiko lyg Paeifi-

a n

Isz Visu Szaliu
i
I

\ alka.' 
mas.

PV" 
III.

apgynime
už tai baudži

ai gyvena W auke 
Tėvas laikos/.i ii"

g\ vena

V\ ras

Xanui" stovi 
arba keturiu 
valstijci sueina in viena kam
pa. Farmeris guli I tab, eina iu 
(’olorado
valgo piisryczius 
gonkeliu savo namo Xew Movi 
ke kur pr» sunkiam darbui pa 
ruko pypk ut ia.

ATKANDO MOTERIAI 
AUSI.

Sont Ii Bend, I ml. — Pac/.iul 
Pamesto
atkamlyma jai 
kos iiubausta's ant 500 doleriu 
ir szeszis menesius in kalėjimu. 

iszsikalbinejo, buk pa-
eziulia bueziavo ir padare tai 
isz džiaugsmo ir meiles, bet su- 
dže lu'temiiio aut jojo iszaisz 
kinimo.

PALAIDOJO GYVA KŪDIKI 
SU MIRUSIA MOTINA.

I Lirango, ('olo.
Plat Xay, likos aresztavotas už 
palaidojimu gy\a 
savo dukrele su mirusia moti 
na, pagal l’t(‘ Indijonu papro

Prie t o pri kai bino jojo
uoszvis Mormon Joe kuris teip 
gi likos uždarytas kalėjime. 
Valdže daro tolimesniu sliect 
va.
BURDINGIERIAI YRA PA

VOJUM AMERIKO.
Xew \ or k. —

vojai Amerika yra: 
rimai, burdingieriai ir socializ
mas”

I ndijonas

IK menesiu

ežius.

Trys dideli pa*
“ persisky •

teip kaliojo senatorius 
William II. King isz Utah, 
tvirtindamas, buk tosios trys

isz

ISZ LIETUVOS
TĖVAS UŽMUSZE SAVO 

DUKTERE.
Kovo S d.

1 raged i ja, 
Radvilisz- 
Viružvt is

... I.. ............—---- -—V

“PABAIGA SVIE-

Radviliszkis.
invvko baisi 

biitent gyventojas 
kio miesto

czm

pi l iet is
t urejo (lukteri Emilija. kuriai

apie 10 metu amžiaus ir 
nmsze. kaip

Sekma-

buvo
labai tankiai ja
tėvas taip ir motina.
dieuv rvta duktė dar buvo na « »
muose sveika, o jau apie 12 vai. 
dienos mirė. Matoma, kad ja 

tėvai. Lavonui 
buvo su-

TIKRA 
TO” — DAUG SUŽEISTA, 

KELI MIRTINAI.
Varnupiai, Padovinio

— Varnupiuos pas pilieti Ma- 
žaika Vasario 23 d. invyko be- 

pabaiga svieto.” Pasveik svieto.4 i

Mažaika in vestuves susirinko 
baubianzio jaunimo 

kiti ne
ką m bari

buliszka i
ir vieni neva prasze. 

sulindo in

szokdami czi- 
e, gere sa

'■.ui!

I

i
■'ji!

-Ii
i'l

"■a

1
mire, 

iižmusze 
Emilijos Vii'iižytes 
laužytas szonas.

Prii'žastis, kol kas, 
ta. Kvota vedama. Kaltinamie
ji užmuszimo Kad\ ili<zkio Kuo 
vados polio, 
pastangomis sulaikyti ir laiko 
mi kalėjimo iki 
nusikaltimo.

NEGEISTINAS 
PASIELGIMAS.
Matos asmuo pa
ll-111 \ akara t ies 

bustino susi 
motoru,

JOS

neiszt ir-

\-ko p. Budrio

iszaiszkinimo

” Vyrai, laikykimės! 
peili, kas

revolveri

net ik
ne reniu

II

I
J1’

3
«
į
*

M.1
I
I

prasze 
priesz užgavem's paskutini sy
ki pasiszokti. Truputi be tvar
kos asloj ii(‘va
goniszkai pasiblaszk 
moi^onka ir valstvbine ir pra
dėjo vieni priesz kitus reižtis ir 
riaumoti. Staiga, pasigirdo va
du balsai:
Kas kirvi,kas plūgo

iu darba Po tos 
komandos pasidarė tikra babi- 
lionija. kuri tebesi valanda. Pa- 
sigaigus tam darbui 
languose st iklu, bet
nebuvo, duru tik lentgaliai ant 
žemes mėtosi. Girdėjosi tamsoj 

rėksmas ir dejavimas, 
keiksmas ir mehlimasi.
s z v m a s g r a b n y c z i a 
J uozas Paceviczius taip 
džiai sužeistas, kad iu Mariam- 
poh's ligonine atvežtas 
rio 27 d. pas Abraomą 
kundos” nuėjo.
3 asmens 
lengviau 

4

irlikSAKOMA KAD TROCKIS 
LIKOS NUŽUDYTAS.

Po visa 
paskalas, Imk I

I j'iba Trockis, likos iiužu- 
per

I ’a r\ ži us.

pra- 
uždegt i. 

skau-
Kaunas, 

sakoja, kad 
jėzuito Zrcebini 
rinkes būrys moterų, kurios 
energingai kalbėjusios ir 
sinusios V atikano adres 
terys ka tai mecziusios in Z(ic 
cbini bustino. Vėliau pasirodo 
kad Zeeehini gyvenamame na 

kam

Fra nei
,eoįe apil '1

■
■ I

i
1

lOgO
TILTUI SULUŽUS 50 V0- 

KIECZIU KAREIVIU 
PRIGĖRĖ.

I )rl molda",
I ’enk ia"de"7.‘

1 rh"\vrr<» ka rei \ i u

i
i

fa n, ' ’ I

yra pa

ua s

Vok irt i,ja,
'.imt \ okiet įjos rei 

prigėrė \ e

Idyla" 
iŽino likos prisiunsta isz Mosk
i Vo-.

, kad 'l’i

paliepiam Sovial u.

I Tie.'-z
■kis pabėgo isz Itosijos

tai buvo garsyta,

gra
li. Mo

Vasa- 
ant ro- 

Vestuvininku 
sunkiai sužeisti, o 

sužeistune suskaitvti 
negalima. J'okin 
vest tuviu szioj apiebnkej’ dar 
nebuvo girdet.Tai bent, varnu- 
piszkiai, oragarsejo!

APIPLESZE IR NUŽUDĖ 
ŽYDĄ.

Rokiszkis. — \’asario 20 d. 
atsibuvo Armijos Teismas Jvie 
ju l’žpaliu žydu už
PJ22 m. Birželio M. J. Galinis 
ir P. Mikėnas, eidami 
karuszku sutiko ant 
vieszkelio važiuojanti l’žpaliu 
žydą, ir ji užmusze, pasiėmė 12 

40 t ūksian-

• A

sužeisti.
• H

ir apie ji nieko nebuvo girdėti.
’ gal lame randasi kirk teisv-

• j“ i I . ' . . i
prast u gi rt nok I i u ir kimia kož j zero upėj, sulužes nauja i stato lt)

IK
LAIVINIU KOMPANIJŲ KO 

i VA SU LENKIJA.
Trip Lenkijos ir 

užėjo k<> 
valdže spi

na t > su >a \ <» inoiti reiehsweliro 
tiltui.

t iiniii'V ra uis i |

budeliszku-

sugrvždavo t
\ akara

jiamo
aleja.s giria."

girt u.
na

n i; i

diena pasielgdav 
varginga paezia žveriszkai ka 
da 
Ana
mo, pradėjo niiiszt i paezia. 
s/.ci ir karnoj tes(‘"i konia per 

pa

Žuvusieji kareiviai buvo da 
i lis kolumiios,
1 no j karinėj aprangoj, nors t il- 
las dar nebuvo baigtas štai vi i

žygiavusios pil

n......................
me iszdaužy t i langai, laša 
bariu inmesta akmenų.

Mat v t, kad neteisingas Va
su

1

1

visa na k t i. I sz rvt o velnias 
gunde girta 
nužudyt.
grindų, 
krut ines.
už

paezia I>znnta 
am i 

ant josios

vyra idant 
Permuszias jaja 

at si k ia upe
su \iena ranka laika

o su kita

Vandenin sukrit
s
(>

() 
karei viii, 

sunkiai

daugiau nei
i r
apsitaisė, ir

kadangi

giliausiai

musu
A usz- 

užgavo - Vasario

gerk It's 
szupleda ištraukti re\<»l\n ri.

sieke in

1 jie buv
į vandeny nelengva buvo nuo sa-

vo naszt u pasiliuosuot i, ta i žu
vusiu skaiezius gali pasirodyti 
dar daug d idesnis.

pristova. Kompani-

t i ka nu pasielgimas 
sostine ir Szventove 
ros N artais 
tikineziu jausmus ir jie nesusi
valdo net nuo nepadoraus budo 
reikszti kerszta.

Ir jeigu sekmadienio mitin- 
insit įkilsiujugirdėjosi isz 

davat ku
valdže "pi rsi tolinus

inuszeju. ■

mat y< lamas 
in krutinia, 

mėsini peili, į

per
nm> 

daug
. >

kas da 
pa- 
ia

levui
Tėvas

( In karius 
apmi re 

praliejimo 
vaikas nut rauke ji nu

motinos pas/.auk.' 
kurio praneszc apie 

Badai levas i>z

Vai kas 
rosi, nubėgo 
griebt* ilga 
t rauki' 
gerklių,
skausmo ir 
k ra ujo, 
apmi rii"ios 
kaimxuus,
tai palieijai. 
gis, nes ligonbiileje jam ."ilsiu 
vo gerkle.

UŽ MAUDAGUMA GAVO 
PUSE MILIJONO DOLERIU.

Buvusi" hole
livman Lederman,

t u rt o,

Xe\\ York, 
linis lama 
aplaike žiuc nuo ad\ okal u, bui< 
jisai pasiliko lociiininku puse-; 
milijono doleriu
jam paliko turtinga naszle. P; 
gal tostanieiita 
puiku narna Xewton, Mass, 
ris su žeme 
doleriu o 
da isz kilu lociiascziu ir pini
gais.

\dsa la I arta aplaike už lai. 
kad buvo mandagus ir už gma 

del 
kuri lankosi hoteli 

Braemon*, Bostone, 
adgal. X a.szl e 
artimu giminiu.

ku ri
i - 

aplaike jisai 
, k n

yra vertas 201 >,()()(I 
likusis t arias suside-

patarnavimu 
naszles,

t urt ingos
.b;

du midui
nei urejo jokiu

Kire, Fraueije. — Garsui 
tenoras, Jean de

*

i’

dainininkas,
Reszke, 7(» metu mirė ezionais 
praeita Ketvergą.

Plymouth, Pa. — Trys
pasažieriai likos sužeistais ka
da du karukai susidūrė užsu
kant ant kampo ulyczios.

Pa vyžius, Franeije. —Per 
triikima garinio katilo auto 
mobiliu dirbtuvėje 
visa dirbtuve 
sužeist u
griuvėsi uosia.

*

A rnstad, 
sugriuvo, o 18 

darbininku su rasta

LENKU POLICININKAS 
NUSZOVE DU KOMU 

NISTU.
Varszuva. (Jauta 

kad komunistai teroristai 
ginskis ir Vierzorkivvicz, 
riuos Lenkija sol iko 
sovietu valdžiai už du lenku, 

i mirties 
polici jo." 

užmuszt i. 
Muraszka turėjo juos pri"taty 
t i siemm apsikeist i.

bolsze\ikn pasmerktu 
bausmei, tapo lenku 
seržanto M uraszkos i

: i

Muraszka. sako 
kad padaręs tatai

žinių, 
Ba- 

, kil
ai iduot i

In ezionais at- 
\irszinin- 

, kokis lai Is v-

Beri i mis. 
laiviniu kompanijų 
va, nes Lenkiška 
rosi dideliu padėt ku nuo laivi
niu kompanijų, kuriu laivai at 
plauke iii 
jos ('iinard, W hite Star ir ki
los. kerszina "iilaikvmo laivu, 
jcigll
augštu padotku.

SOVIATAI PARDAVINĖJA 
UŽGRIEBTAS BRAN

GENYBES.
I’arvžius. -

važiavo Sovial inis 
kas i."/, Moskvos 
dokimov, tilole pardavimo Ru
sišku brangenybių kurias bol- 

isz hažny 
>o. Verte

eiiybin apskaito ant 
» doleri n.

TIKEJIMISZKA KOVA 
MEKSIKE NEPALIAUNA.

Terp
prie Rymo

szevikai api'plesz.r 
rzi u ir ra ris/.ko ska rl 
luju brang

i puses bilijom

| »a reiszkes, 
ai "’i kers‘/.\ - 

damas už visus žiaurumus, ku
riu jis prisikenti'j('s nuo bols/.e- 

l\usi joj.vikn, būdamas

IR K AR ALEI YRA MIELA- 
SZIRDINGAIS ŽM0NIMIS.

I\ vmas. - (1 iovanni 1 broli,
21 melu kareivis i."/, 
kares,

<viet mes 
baisoi sužeistas, supara- 

n''galt'<lamas aiszkoi 
stovėti ilgai ant ko- 

o kara- 
”Xo-

karaliumriu SU

lyžavotas 
kaibeti ir 
ju, priėjus prie paloviui 
liszko sargo kalbėdamas:

pasiniai yt
Emanueliu už kuri kovojau ir 
])ralii‘,iau krauju.

Kada sargas apie tai prune 
sze karaliui, liepi* p.aszaukt ji 
pas save, 

M*

> r

li žk la risdamas kuom 
ali jam patarnaut i.

Piroli apsako karaliui, buk 
likos iszmoslas isz stubos nes 

pinigu užmokėti už 
jojo vienatiniu

net arėjo 
randa, o jojo vienatiniu geidi
mu buvo tureli savo locna grin- 
czele su szmoteliu dirvos.

Karalius ICinanueliiis liepe 
jam iszmokoti 20,000 lira, o ka
da iszeitinejo, karalius isz savo 
kiszouiaus davė vargszui 500 
lirų sakydamas: 
t uos maisto. ”

A psiasza ravėjo

“ pirkie už szi-

vargszas,

M(*xiei> eiI v. Alex. 
I uju, kurie laikoM 
Kalalikiszko." bažnvežios ir tu- 
ju, kurie yra prieszingi jai, ne
paliauna ai>i buvinot i kruvini 
maiszaeziai. Sukatoje atsibuvo 
didelis susirinkimą 
jo San Marcos,
caIientas, kur svarstoma "buvo 
kokiu budu apsiginti nuo neti
kėliu.

Apie deszimta valanda puo- 
-ziivei isz bažnvežios iu ka- 

kurie stovėjo artimo-
sužeisdami

. Va i s kas apsiaubė 
areštuodamas 66 
moteres ir kunigą 

Keli parapijonai likos

s bažnvezio- 
miešti' Agnas-

ir
reivims, 
j<\
ir kareivius.
bažnyezia, 
vyrus ir 
(liran.
sužeistais.

kelis oficialius

•>•>

Steubenville, 
Szl oras 
aplaik) (lamas $200,000 bledes. 
Septyni angleasei likos sužeis
tais 

•

Ohio. —
Szimo Reiner sudega

Brooklyn, N. Y. 
senukai užtroszko ant smert 
prieglaūdoje German Evange
lical Home, nžpustydami gaza 
kada ėjo gulti. , ,

Wilkes Barre, Pa. ■

Trys

t*

t vni ang'lekasiai baisui andeire
** K4on-

‘‘ Von isz 
žiu (suprask 
lin Zeeehini ” 
szi karta prieita 
menu.

Xors

Kaimo po- 
sza- 

ir panaszius, tai 
net prie ak

Zeeehini),

Popiležiui

SZl-

privalu bū
ti teisingu, bet kiekvienam pi- 
liecziui privalu būti padoru.

BEDIEVYBĖS PLETOJI 
MAS LIETUVOJE.

Isz Rietavo praneszama 
toko žinele:

Rietave jau atsirado tokiu 
porelių, kurios be .jokio szliubo 
susiejo sau ir gyvena. Xei jie 
niekam, nei jiems niekas nieko 
nesako. ’ ’

Mes nesistebime: 
vos kunigai, algas 
bes iždo g< 
szimta suvirsz litu už szliuba, 
o tu litu Lietuvoje 
nekuria žmones 
negali gyventi be 
to moervstes.” 
jei yra meile ir sutikimas,

jei Lietu- 
isz va 1st y- 

gaudami, dar ima po

maža, tai 
pabando, ar 
” sakramen-

I r pat iria, kad 
tai

sakramentalis patepimas visai 
nereikalingas.

KUNIGAS PRASZALINTAS.
Vilnius, 

skas atstatytas nuo vietos. 
Kun. Zajanczkauskas (lietuvis

Bonifratu

Kum Zajanczkau 
nuo

Kum 
mo

valde ligi sziolei 
bažnytėlė, bet dabar sugryžus 
bernardinams, murai ir bažny
tėlė perejo in ju rankas. 
Zajanczkauskas dabar tik
kutojanja V ilniaus gimnazijoj.

KUR LIETUVIU AMERI- 
KIE0ZIU AUKOS EINA.
Rokiszkis. — Rokiszkio apy

linkėje yra placziai kalbama, 
kad vienas tos 
nigas gavės isz
tūkstanti doleriu, kad

apskrities ku- 
Amerikieeziu 

su sze 1- 
pus tos apskrities naszlaiezius
Kunigas tas aukas atidavęs 
vienuolynui. Jeigu taip isztik- 
ruju, tai nemalonus 
Gražiosios vienuoles

i n v v kis. 
v e rėžia u

isz va-
Kamaju

pndu kvirezin ir 
ežiu litu. Mikėnas savo broliui 
pasakė, kad kvieczius pavogė 
isz dvaro, ir tam gabenant 
kvieczius namo užklupo polici* 
ja. J. Galinis — 17 metu, P. 
M ikenas
prisipažino 
sibuvant teismui 
labai ramus buVo, 
susinervavimo
pažino savo kalte, 
jie netureje pinigu, o buvę pa 
liuke prie (h'gtines; tas juos ii 

ir P. ML
kena Armijos Teismas nuteisė 

galvos, Mikėną, kn 
gabenosi namo. 8 

metams sunkiuiu darbu kaleji 
mo. 
kiai,

BANDITU STOVYKLA.
Kaunas.

ties Latvijos rubežiumi, 3 po*, 
sekdami kontra 

miszke ple*

20► m.; abudu patys 
prie kaltybes. At- 

užmuszikai 
ir be jokio 

aiszkiai iszsi- 
bsa k e, k ad

pražudęs. J. (lalini

iki gyvos 
ris kvieczius

t ’ žiu u sze i k os k a n iaj i sz

Vasario 27 diena

Aplink sede jo

lieininkai, 
bandistus, užtiko 
sziku stovykla.

ugniakura 
szautuvais ir revolveriais gink
loot i žmones. Policininkai ban 
de prisiartinti prie ju, taeziau 
jie pradėjo szaudyti ir nuszovc 
policininką I.apinska.

Policininkai matydami, kad 
turi reikalą su banditais, pasi
traukė ir praneszo apie tai pa 
sienio kariuomenes daliai Ka
reiviai miszka apsupo ir paga
vo 15 banditu, kuriu tarpe esą 
dideliu prasikaltėliu, ilga laika 

pnrubežio gy-terorizavusiu 
ventoj u s.

*
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ISZ AMERIKOS
SUGRYŽO NAMO APMUSZE 

BAISEI MOTINA IR TRIS 
SESUTES.

Plymouth, Pa. — Ana diena 
sugryžo namo -Jonas Federa isz 

vietoje pasi- 
ir s(‘sutems

bet 
sveikvt su motina 
kaipo geras sūnūs ir brolis, tai 
visus baisei sumusze. Pirmiau 
šia atejas pas motina, isztrau 
ke jaja už plauku isz lovos. i>z 

sumusze lyg 
nuėjo iii

dvieju sės u ežiu 
gerai apdaužė.

nerino 
^apmirimui.

ra n ka ir 
Po tam 

kambari sa\ o 
kurias teipgi
Ant galo nuėjo iu minia xedu 
sios treczios sesutes kuria t<‘ip 
sumusze, jog serga pavojingai. 
Iszdalines visoms liausmia. i>:: 
važiavo i>z miesto, bei kur tm 
palieije geidže apie tai i>ztx ri 
net.

Del ko
szirdingai pasielgė 
ir sesutėms .* Už tai. 
žmoniszkai pasielginejo su J 
no tėvu kuri labai guodoja ir
mvli. 'Tėvas nuo ko*kio tai laiko 
neteko kas) klosią darbo ir tu 

to laiko 
. v.. ’’ su bobom namie.

Kas tokis pVanesZ(‘ Jonui apie 
tai ir tasai aivažjaves padalin 

prisa'kx ina už ne

šimelis teip 
su molina 

kad ne
o-

nemiela-

rojo nuo 
gv veninia

szuniszka
bobom

< »

visoms savo
godojimo v)To ir tėvo.

I’alicijc jeszko 
sziai dienai joj<» nesurado.

KOŽNAS GYVENTOJAS TU
RI AUTOMOBILIU.

North Salem, Ohio.
nas gyventojas kuris turi savo 
stubelia ezionais 
ku Fordinio 
Kaimelis 
ventoju

Jono. het lyg

- Koz

v ra loeninin 
antomobiliaus.

susideda isz 
isz tu,

4G gy 
o i.>z i u, JG t uri aulo- 

mobolius. Kaimelis randa>i ant 
< ’levelando plento.

ISZGIALBEJO DRAUGUI 
GYVASTĮ.

Suffern, N. Y. — I)vileko> 
metu Franciszkus Geczius, be
gindamas prie namo, užtemino 
kaip jojo deszimts melu drau 
gas uždėjo bleszine ant sztangu 

idant pri>i 
art i na i it is t rukis jaja siiplot n. 

buvo 
va i ko.

pavoju 
t vora.

Erie geležinkelio

'Trūkis tada 
mastu mm 
mat \ damas 
perszoko per 
prie jojo ir nustūmė mm szlan 
gu kada trūkis su >zvilpimu 
perioke j^o laja vieta. Badai 
už savo narsumą ketina aplai 
kx t i Karnegio medali.

PABĖGO SU SKRIPKA PA
DARYTI TURTĄ IR PRI 

GIALBET TĖVAMS.
Nvxv York. — Penkioliko> 

Jonukas Stankeviezius, 
pas lemia s po pažaste >a\o mx- 
lema skripka pabėgo isz namu 
jeszkoti po svietą garbes ir su 
rinkti turtą ir prigialbct le
vams už iszauginima ir davimu 
jam mokslą.'

Vaikas dingo i$z namu 212 
Atkins avė. Brooklvno Paned<‘- 
lio diena, norints tėvai prane- 
szA' apie vaiko dingima palici- 
jai, bet apie tai visai nesirūpi
na, nes žino, kad Jonukas yra 
darbszus vaikas ir pasieks sa
vo tikslą. Buvo jisai g(‘iu mo
kytiniu, grąžei grajino 
slkripkos, nes daly ha vo koncer
tuosią ir siisirinkimuosia.

.Jonukas turi 5 pėdas 7> co
lius, svęre apie 110 svaru, akys 
mėlynos ir szviesplaukis. Apsi- 
redias buvo melsva sieteli, mė
lyna svelefi ir pilka kepuria. 
Kėlės dienas adgal kalbėjo sa- 
Vo draugams, birk apleis mi

tiktai 1<>H 
Franuka> 

i draugo, 
pribėgo

SU 
laja viela.

met u

grąžei

iįz namu

ant
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F. W. BOCXKOWMA!, K4IUr 36 METAS

PRA BOBUKE KURI TURI 
55 METUS.

Erie, Pa.

ir isz rod o da 
melai parodo.

Szis miestas t uri 
prabobukia kuri turi tiktai 55 
melus amžiaus 
jaunesne ne kaip
Yra tai Mrs. S. II. W right, 2!) 
02 Penns) Ivania A\ e.

Mis. F. Massing i>z Law 
reuce Park, kuri turi 38 melus, 
yra josios diiklc, o jiji yra mo
tina Mis. Ldxxard Ames isz to 
pat miesto, k uri I uri 20 met n. 
Anies’idie \ ra motina de\ yniu 

>emimo simeliaus. na 
moterį' pasiliko

numesi u 
ir lokiu bildu 
pra bobute.

APIPLESZE PACZIULES 
PRIELAIDINI.

Kada IgnoS;dcm, Mu'o.
ta.> Vaiir/.ka i>zt rauki'25IH) du 

liaukos ir micjo in 
pa

leriii s B z
>vecziiH pa> \ asilu Nikon 

la-ai paskutinis staigai 
atkBzo iu ji revolveri pareika 
Jaudamas nuo jojo pinigus, po 
tam paemia- 
i szin e i e 
skunde 
girna >u jiiom. kalbėdamas, buk 
jokiu meilingu siis'iiieszimu 
Vadlienia neturėjo, 

( M

cziiik.

ji už a pi kakle 
lankau. Ignotas 
Vasiliu už toki pasiel

a|>

si) 
bet laiko 

Ie smliii gro 
aplaikyta per jojo pa
diena 
“ Mano 

cziuojn tave anl 
žirnius kariu.

teismo \ \ ras pa r 
mateliu 
ežia ta 
rasze:

kurioje’ Ignotą-
mieliaii>e, bu
ddžiu lupeliu

>ziateisiu \ a
karu.

Ne I ik ka pralaimėjo teisimi 
liet ir pinigu rfbTvko, nes Vaši

>a
bot ir pinigu rfbft*k
liūs užsig) ne buk juos p r i-d 
v i im >an.

SZIS ŽMOGUS GYVENA KE 
TURIOSIA VALSTIJOSIA.

\\ ash i ugi on, Į). ( 
ke randami lik 
kuri> gyvena 
k u keturiosia
tai taimeris ir

Ameri- 
vienas žmogų-- 

tuom paežiu lai- 
\alstijosia. Yri 
augintojas g\

\ uliu. Jojo lankas užima ki'tu 
ris kampus va 1st iju l 'tali, ('o 
lorado, Arziona ir New Mexico.

Vandeninis malūnas arba 
pampa randasi New Mexice ir 
pumpuoji“ xaudeni in Arizona, 

pat vidurio 
x' i s i

iii viena kam
pa. Farmeris guli Utah, eina iii 
('olorado iiusipra>l, 
valgo pusryczius o

Namas stovi 
arba keturiu

ant
rubežiu kur

vaisi ijei sueina

A rizonoj.- 
sėdi ant 

gonkeliu savo namo Xo\v Mexi 
ko k ur pr» sunkiam darbui pa 
ruko p.vpkui ia.

ATKANDO MOTERIAI 
AUSI.

eSoul h Bend, I nd. — I ’arži id
Miller apskundė ji už 

ausi, už ka Ii 
anl 500 doleriu

Ernesto 
atkandyma jai 
kos mibaustifs 
ir szeszis inejiesius iu kalėjimą, 

iszsikalbinejo, buk pa
tai 

smo ir meiles, bet su- 
netemino anl jojo iszaisz 

kinimo.

PALAIDOJO GYVA KŪDIKI 
SU MIRUSIA MOTINA.
Ihirango, ('olo.

Plat Na) , likos aresztavotas už 
palaidojima gyva 18 menesiu 
savo dukrele su mirusia moti 
na, pagal Ute Indijonu papro

tį) prikalbino jojo

VA ras n buk 
cziidia bueziavo ir padare 
isz džiaug 
dže

I lelijomis

ežius. Prie
uoszvis Mormon Joe kuris teip 
gi likos uždarytas kalėjime. 
Valdže daro tolimesniu sheet- 
va.
BURDINGIERIAI YRA PA

VOJUM AMERIKO.
New York. — Trys dideli pa

vojai Ameriko yra: “persisky
rimai, burdiugieriai ir socializ
mas” teip kalbėjo senatorius 
William U. King isz Utah, 
tvirtindamas, buk tosios trys

Utah

■M

s

3
r >•

A na
LAIVAI PLAUKE ANT MANEVRU ANT PACIFIKO MARIU.

i< manevras ant Pai ifiko mariu, plauke p<*r Panamos ku
pinu ke nuo A11 a n t i k<> l)i

‘likoniszka Uola !kuri lail
nala. Paxcikslas parodo torpclinin- 
ko mariu.

KAS PERPJOVĖ TĖVUI 
GERKLIA.

('hicag<>.
W’illiam Pys perpjovė 
savo levui

ne leis\’a i kas 
mas.

li’vs’ai
III.

Asztuoiiiu molu 
gerki ■ • 

apgynimo mot ino-. 
už lai baudžo

gyvena
'Texas l.iikosziu> yra pa 

prasi u giri nok liu ir koiiia kož 
na diena pasielgdaxo su 
varginga paezia žveriszkai ka 
da 
Ana

lai vėlins kanale k uric Paeiti

Isz Visu Szaliu
i
I

-■■—•e*-—'

TILTUI SULUŽUS 50 V0- 
KIECZIU KAREIVIU 

PRIGĖRĖ.
1 )ot nmldas,

SAKOMA KAD TROCKIS 
LIKOS NUŽUDYTAS.

I ‘o visa T'ranei 
paskalas, buk Ueo

Pa iv žilis, 
ie apibėgo 
na- Leiba 'Trockis, likos nužii-

I įer 
. <os
PrieszVok ict i ja.

Waukegan. I *«• nkia>de>zimt
I

ž ’ Z!'rH l|pej, >iiliizu 
savo

ch^wero kareiviu

sugryždavo Jiamo giriu.
vakaru atejas girias 

nio, praliejo mn>zli paezia, 
koiiia

velnia>
paežiu 

ant

.namo

ISZ LIETUVOS
ho.iih mohh.. >» ""•**"****"•*■**■'

TĖVAS UŽMUSZE SAVO 
DUKTERE.

I\ ovo 8(|.
I raged i ja. 
Radvilisz- 
Vienžvt is

- .. a.

“PABAIGA SVIE-
9

Vflls.

Radviliszkis.
invyko baisi 

būtent gyventojas 
kio miesto

czm

amžiaus ir 
musze. kaip

Sekina

pi l iet is
turejo (lukteri Emilija, kuriai 
biixo apie 10 metu 
labai tankiai ja
tėvas taip ir motina.
dieiiy ryta duktė dar bu\o na 

o jau apie 12 vai.
Matoma, kad ja 

lexai. Laxonui 
buvo su-

mire.
jos

rs

neiszt ir-

vados

TIKRA 
TO” — DAUG SUŽEISTA 

KELI MIRTINAI.
Varnupiai, Padėvimo

— Y’arnupiuos pas pilieti Ma
zaika Vasario 23 d. invyko be
veik “pabaiga svieto.” PasSX’ll'l o.
Mažaika in vestuves susirinko 
buliszkai haubianzio jaunimo 
ir vieni neva prasze, 

sulindo in
kiti lie- 

kambari
sv-

szokdami czi-
gere sa-

prasze 
priesz užgavėnes paskutini 
k i pasiszokti. l’ruputi be tvar
kos asloj ncvii 
goniszkai pasiblaszke,
mogxmka ir valstybine ir pra
dėjo vieni firiesz kitus reižtis ir 
riaumoti. Staiga, pasigirdo va
du balsai: “Vyrai, laikykimės! 
Kas kirvi.kas plūgo | 
revolveri — i n darlia!
komandos pasidarė tikra liabi- 
lionija, kuri tęsęsi valanda. Pa- 
signigus tam darbui — netik 
languose stiklu, bet 
nebuvo, duru tik lentgaliai aut 
ži'nies mėtėsi. Girdėjosi tamsoj 
tik rėksmas ir < 
keiksmas ir meldimasi. 
szvinas grabnyczia uždegti.

skau
džiai sužeistas, kad in Mariam- 
poh's ligonine atvežtas 
rio 27 d. pas Alnaoma 
kundos” nuėjo.
3 asmens sunkiai

Vvrai, laikvkinu- •
peili, kas

Po tos9 9

muose sveika, 
d ienos 
užmusze
Ibiui Ii jos Vienžyt
laužytas szonas.

Priežastis, kol kas, 
ta. Kvota vedama. Kaltinamie
ji užmuszime Radviliszkio Nuo 

polio. \ -ko p. Budrio
pastangomis sulaikyti ir laiko 
mi kalėjimo iki 
nusikaltimo.

NEGEISTINAS
PASIELGIMAS.
Males asmuo pa
ll-111 \akara ties 

bustino siisi- 
moteru, kurios

g ra-
(>

iszaiszkinimo ne reniu

te ja vimis, 
pra-

grabnyczia
Juozas Paceviczius taip

So via t u. 
prisiunsta isz Mosk- 

tai buvo garsyta, 
paliego isz Rosi jos 
<o nebuvo girdot i.

< > gal tame raudasi kiek teisy-

V o k i ei i jos re i - ■ k a d Trock i 
prigėrė \ e įr ;,pir jj niek

naujai stato 
manex rams |IC>mom reichswehro

t i 1111 i.
Žuvusieji kareiviai buvo d 

iis kopimuos.
a- i

žygiaviisio> pil-

• *

Kaunas. - 
sa k < rla, kad 
jėzuito Zucchini 
rinkes būrys
energingai kalbėjusios ir 
sinusios Vatikano adresu. M 
terys ka tai mecziusios in Zee 
ehini būstine. Vėliau pasirodė 
kad Zecchini gyvenamame na 
me iszdaužyti langai. Esą kam 
bariu inmesta akmenų.

Matvt, kad
I tikano pasielgimas 
sostini' ir Szventove 
ros Y’artais giliausiai 
tikineziu jausmus ir jie 
valdo net nuo 
reikszti kerszta.

Ir jeigu sekmadienio mitin
gi rdejosi isz 

davat ku

• > asmens 
lengviau 
negalima.

Vasa- 
ant ro- 

Vrst uvininkii 
sužeisti, o

siižeistuue suskaityti 
Tokiu budeliszkii- 

vesttuviu szioj apii'Jinkej* dar 
nebuvo girdet/Tai bent, varnu- 
piszkiai, magarsejo!

APIPLESZE IR NUŽUDĖ 
ŽYDĄ.

Rokiszkis. —- Vasario 20 d. 
atsibuvo Armijos Teismas dvio 
ju Užpalių žydu už
1022 m. Birželio M. J. (ialinis 
ir P. Mikėnas, eidami 
karuszku sutiko ant

neteisingas Va 
su musu 

Ausz- 
užgavo 
nesusi-

nepadoraiis budo

na Ji ...
' iioj karinėj aprangoj, nors t li
tas dar nebuvo baigtas slat vii 
Vandeniu nukrito daugiau nei 
szimtas kareiviu, ir 
jie bu v

Beilinas.i n i i 
per 
pa

szei ir barnoi lesesi
na k t i. I sz rv I o 

gunde giria vyra idanl 
nužudyt. Pmmiiszias jaja 
grindų, 
krutinės 
už gerkles o su kita sit'ki* iu 
szu pledą i >zt ra u k t i

Vaikas matvdama 
rosi, nubėgo 
griebė ilga 

levui 
'Tėvas

praliejimi

■ laiviniu kompanijų Vartais

visa va, nes I am k iszk a - Vasario

’(> s 11 n k i a i
kadangi I '

apsitaiso, ir
at si k la upe
su viena ranka laik.

I rauke 
gerklių, 
skausmo ir

ant josios į vandeny nelengva buvo nuo sa
vo nasztu pasiliuosuoti, tai žu
vusiu skaiczius gali | ia>iro<l\ I i

re\ (liveri.
da
pa

i pel

inio 
I a ng

mot IDOS 
kurie

Badai lovas

I »asza uk .• 
pranesze apie 

i>z

Buvusi--. hole

s k a s 
in krulinia, 

mėsini peili, pa 
Iu karins 

apmirė 
> i

kraujo, vaikas nutrauki' ji nuo 
apmirusios 
l<ainix mis, 
tai palicijai.
gis, nes ligoidmteir jam simiu 
\'o gerk Ie.

UŽ MAUDAGUMA GAVO 
PUSE MILIJONO DOLERIU.

N e xx \ orl<.
linis lamas Hyman Lederman, 
aplaikc žino mm a lvokal u, Ihik 
jisai pa-iliko locnininku puses 

loleriu turto, kuri
i - 

aplaike jisai.

I u rl o,milijono <
jam paliko turtinga naszh*. P; 
gal testammla
puiku minia New ton, Mass., ku
*ris sn ž'.mic yra xerlas 300,()()<) 
doleriu o likusis turtas suside
da isz kitu locnasi'ziu ir pini
gais.

Visa ta I urla aplailxe už lai. 
kad buvo mandagus ir už gera 

del
kuri lankėsi liotelije 

i Iu
net urejo jokiu

patarnav ima 
naszles,
Braemori*, Bostone, 
adgal. Xaszlo 
artimu giminiu.

i uri i ngos

melai

Garsia 
tenoras, .Jean de 

Keszke, 7G irud u mire ezionais 
praeita Ketverge.

Plymouth, Pa.

Nice, Fra nei je. 
dainininkas,

rrTrvs*

pasažieriai likos sužeistais ka
da du karukai susidūrė užsu
kant ant kampo ulyczios.

Paryžius, E ra ne i je.*

trūkimą garinio katilo auto
mobiliu dirbtuvėje 
visa dirbtuve 
sužeist u
grin vesi uosiu.

dar daug didesnis.

L AIVINIU KOMPANIJŲ KO
VA SU LENKIJA.

'Terp Lenkijos ir 
užėjo ko- 

valdže spi-
re>i dideli u padot k u mm laix i - 
uiu kompanijų, kuriu laivai ai 
plauke iu
jos t 'iiuard, White Star ir ki
los. I 
jeigu
augsztu padotku.

milszeju.

p risto va.

kerszina 
i valdže

Per

Arnstad, 
sugriuvo, o 18 

darbininku surasta

Kompani
insit ikusiu įu

snlaikvmo laivu, 
spirsis lobaus

LENKU POLICININKAS 
NUSZOVE DU KOMU 

NISTU.
X’arszuxa. - Gania 

kad komunistai teroristai 
ginskis ir \'ieczorkiex icz, 
riuos 1 .enki ia sut iko ♦ I*
sovietu \:ddžiai už du lenku.

i mirt'es 
policijos 

iižinuszt i. 
Muraszka turėjo juo> pristaty- 
1 i sienon apsi keisi i.

Muraszka, sako 
kad padaręs Intai 
damas už x i>us žirni rūmus, ku- 

s mm bolsze- 
\ i!<u, būdamas Rusi joj.

bolszexi k u pasmerkt u 
bausmei, tapo lenku 
seržanto Muraszkos i

: i

riu jis prisikentėjo

žinių, 
Ba- 

, ku- 
al įduot i

pa reiszkes, 
a I si kerszv -

IR KARALEI YRA MIELA- 
SZIRDINGAIS

• - (Iiovaimi I'iroli, 
i>z svietines 

supa ra -

ŽMONIMIS.
R’ vmas.

31 melu kareivis 
kares, baisei sužeistas,

įdedamas aiszkei 
ant l;o- 
o kara- 

“ No
riu pasiniai)! su karalium 
Emanueliu už kuri kovojau ir 
pra liejau k ran ja. ’ ’

Kada sargas apie lai prune- 
szo karaliui, Hope paszaukt ji 
pas save, užklausdamas kuom 
gali jam patarnaut i.

apsakė karaliui, buk 
likos iszmeslas 
neturėjo pinigu 
randa, o
mu buvo turėti savo locua grin- 
czele su szmoteliu dirvos.

Karalius Enianindius liepe 
jam iszmokoti 20,000 lirų, o ka
da iszeitinejo, karalius isz savo 
kiszeniaus davė 
lirų sakydamas: t 
t uos maisto.”

Apsiaszaravojo

lyža volas,
kai bet i ir
ju, priėjus prie paloviui
liszko sargo kalbėdamas: 

pasiniai)! su

||<>g
šlovei i ilgai

I ’iroli
isz si u bos nes 

užmokėti ūž 
jojo vienatiniu geidi-

< (
vargszui 7)00 
pirkių už szi-

vargszas >

In ezionais at- 
virszinin-

isz Ilažu v-
Vert e

SOVIATAI PARDAVINĖJA 
UŽGRIEBTAS BRAN

GENYBES.
Paryžius. -

važiavo Soviatinis 
kas i>z Moskvos, kokis tai Ev
dokimov, tiksle pardavimo Ru- 
si.'zku brangenybių kurias bol 
sze\ ikai apiplesze
ežiu ir eariszko skarbo.
Iuju brangeit) bin apskaito ant 
pu>es b I i jono doleriu.

TIKEJIMISZKA KOVA 
MEKSIKE NEPALIAUNA.

Mexico (’it)’, Mex. -— Terp 
I uju, kurie laikosi prie Rymo 
Kalalikiszkos bažnvezios ir tu- 
ju, kurie yra prieszingi jai, ne 
paliauna at si buvinet i. kruvini 
maiszacziai. Sukatoje atsibuvo 
didelis susirinkimas bažuvezio- 
je San Marcos, mieste Agnas- 
calimitas, kur svarstoma 1>uvo 
kokiu budu apsiginti nuo neti
kėliu.

Apie deszimta valanda puo- 
hažiivežios iu ka- 

stovėjo artimo
je, stižeisdami kelis ofieierius 
ir kareivius. Vaiskus apsiaubė 
bažnyczia, 
vvrus ir 
(«irau.

ie szuvei isz 
roivius, kurie

areszt tindamas G6 
moteres ir kunigą 

Keli parapijiniai likos 
sužeistais.

•)•)

& Steubenville, 
Szt oras

(J h i (i. ——
Szimo Reiner sudega 

aplaikydamas $200,000 bledes. 
Seplxni angleasei likos sužeis
tais

mBrookivn, N. Y. 
senukai 
prieglaudoje German Evange
lical Home, užpustydami gaz.a 
kada ėjo gult i.

Wilkes Barre, Pa.

Vrvs♦ 1^.11,1 I^IIW

užtroszko ant smert

' Wilkes Barre, Pa. — Sep
tyni aiiglekasiai baisei apdegė

‘ ‘ Von isz 
žiu (suprask 
liti Zecchini 
szi karta prieita 
menu.

Nors

, 9

Kauno po- 
Zecchini), sza- 

ir panaszius 
net prie ak

tai

szi-

algas isz
jei Lietu-

valst v-

Popiležiui privalu bū
ti teisingu, bet kiekvienam pi- 
liecziui privalu būti padoru.

BEDIEVYBĖS PLĖTOJI
MAS LIETUVOJE

Isz Rietavo praneszanui 
toke žinele:

“Rietave jau atsirado tokiu 
pori'liu, kurios be .jokio szliubo 
susiejo sau ir gyvena. Nei jie 
niekam, nei jiems niekas nieko 
nesako.”

Mes nesistebime: 
vos kunigai,
bes iždo gaudami, dar ima po 
szimta suvirsz litu už szliuha, 
o tu litu Lietuvoji' maža, tai 
nekuria žmones 
negali gyventi be 
to moervstes.” 
jei yra meile ir sutikimas, 
sak ramenta lis patepimas visai 
nereikalingas.

KUNIGAS PRASZALINTAS.
— K nu. Zajanezkau 

atstatytas nuo vietos. 
Kun. Zajanczkauskas (lietuvis 
valde ligi sziolei Bonifratu 
bažnytėlė, bet dabar sugryžus 
bernardinams, nuirai ir bažny
tėlė perejo iu ju rankas. 
Zajančkauskas dabar tik mo 
kutojauja V ilniaus gimnazijoj.

KUR LIETUVIU AMERI- 
KIECZIU AUKOS EINA.
Rokiszkis. — Rokiszkio apy

linkėje yra placziai kalbama, 
kad vienas tos 
n i gas gavės isz 
tūkstanti doleriu, kad suszel- 
pus tos apskrities naszlaiczius 
Kunigas tas 
vienuolynui. Jeigu taip isztik- 
rn,ju, tai nemalonus 
Gražiosios vienuoles

maža, 
pabando, 
“sakramen- 

Ir patiria, kad 
tai

ar

X’ilnius. 
skas

Kini.

kalbama 
apskrities ku- 
Amerikiecziu

aukas atidavęs

invvkis. 
v e rėžiau

is z va- 
Kamaju 

vieszkelio xaziuojauti Užpalių 
žydą, ir ji užmusze, pasiėmė 12 

4(1 tukstan-pūdu kvieczin ir 
ežiu litu. Mikėnas savo broliui 
pasakė, kad kvieczius pavogė 
isz dvaro, ir tam gabenant 
kvieczius namo užklupo polici
ja. J. <ialinis — 1 7 metu, P.

20Mikėnas 20 m.: abudu patys 
prisipažino prie kaltybes. At
sibūvant teismui 
labai ramus buto, 
susinervavimo 
pažino savo kalte, 
jie netnreje pinigu, o buvę pa 
linki' prie degtines; tas juos it 
pražudęs. J. Galini

užmuszikai 
ir be jokio 

aiszkiai iszsi- 
Sake, kad

ir P. Mi. 
kena Armijos Teismas nuteisė 

d vos, Mikėną, k ug v vosiki gyvos g;
ris kvieczius gabenosi namo. 8 
metams sunkiuiu darbu kaleji 
mo.
kiai.

l’žmuszeikos kaina j isz

BANDITU STOVYKLA.
Kaunas.

ties Latvijos rubi'žiumi, 3 po
licininkai, sekdami kontra 
liandistus, užtiko 
sziku stovykla.

ugniakura 
szautuvais ir revolveriais gink 
luoti žmones. Policininkai bau 
do prisiartinti prie ju, taeziau 
jie pradėjo szaudyti ir nuszove 
policininką Lapinsku.

Policininkai matydami, kad 
turi reikalu su banditais, pusi 
trauke ir pranesze apie tai pa 
sienio kariuomenes daliai Ka
reiviai miszka apsupę ir paga
vo 15 banditu, kuriu tarpe esą 
dideliu prasikaltėliu, ilga laika 
terorizavusiu pnrubežio gy
ventojus.

Vasario 27 diena

sekdami
miszke ple-

* <

Aplink sodejo

■

y

vf

y

* Wilkes Barre. Pa. —'Trad
ers paliepė(’oal (’o., 
liams auglekasiams apleisti na
mus Plainse, nes. toje vietoje

’lange- is

nes. į.
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Pennsylvanijos 
rius Pinchot,
iszsitare Pinczot 
spausti) isztikruju “pinezina

takais Tyflise, tai kožnas jau- 
czesi pasisziauszias, jog yra
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fl

g u bėru a to- 
kurio pravarde 

(reiszke 
d’ 

laisvi a žmonių, ne tik ka pin- 
Czina visus kurie geidže 
ko alaus, het ir pieno ne bus 
vale iszgiarti prie baro.

Nuo 25
eis naujos tiesos, 
draus pardavinėti 
pieną, ar

svai

dienos Gegužio, 
kurios 

stikluosią
Lai k rome, hot ei i jo, 

trukije ar kur kitur. Vienati
niu bildu žmogus gales pirkti 
pieną, tai yra, bonkutesia.

UZ-

uz-

Mylinti paeziule — tai tyro
mis; mylintis vyras — tai ne
valu i ūkas.

k < i
4 4 Darbi n in-

Tautiszkos LietuvLszkos pa
rapijos dvasiszkasis Szleinis 
isz Lawrence, Mass., badai ap
skundė laikraszti

už apšmeižimu jojo ypatos
ant 5,000 doleriu. Gan’das eina 
buk kun. Szleinis už tai skun- 
dže, buk “Darbininkas“ keti
no ji apšmeižti kad gyvena su 
kokia ten moteriszkia, buk ji
sai ne yra jokis kunigas ir 1.1.

Darbininkas

Angliję turi ant viso svieto 
žemiszko turto arti 13,500,000 
keturkampinin myliu. Anglijo 
yra perkytrusia tauta, kuri rė
kia idant kiti sklypai nenžimi- 
netu nauju žemiu, o pati užima 
kiek gali inkasti.

Legislatura Wisconsine, ke
tina invest i byla, kuris suszel- 
pinotu senus žmonis turinezius 
70 metu ir daugiau. Jeigu ta

tai va 1st i s 
senukui po

sai bylus pereitu, 
mokėtu kožnam 
viena doleri ant užlaikymo.

• Tikslas tojo bylo yra, jeigu 
žmogus dirbo lyg 70 metu savo 
amžiaus ir ant senatvės neturi 
isz ko maitytis, tai visuomene 
privalo juos suszelpti.

Jaunos mergaites dirban- 
czios prie saldumynu (kendžiu 
dirbtuvesia) Chicago, badai 
uždirbineja po 60 doleriu ant 

Dideles dirbtuves 
saldumynu yra tikru rojum del 
merginu.

Sztai priežaste del ko mergi
nos

san vai tos.

mergaites

rodosi kaip kunigaiksz- 
eziutos in puikius kailinius, 
szilkines paneziakas ir branges 
szlebes. Tosios mergaites dirba 
greitai ir uždirbineja didelius 

Bet nevis u r pana-
sztis uždarbiai kaip Chicago.
pinigus.

Vienas isz

ukesu milžiniszkos ir geradu- LlCtllVlSZKOS 1 8S8KOS* 
szines amerikoniszkos republi- 
kos. Sziam laiko randasi 15,000 
sierateliu po globos sparnais 
amcrikoniszku drauguviu. Vai 
kai yra niaitinomi, apdengti ir 
prižiūrėti gerai 
jokio nesmagumo, 
kožnas privalo 
gyvena czionais ir 
ti kitus bėdojo.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

juoko rodai — 
Na, tai koki |u

ir nekenezia
— Todėl 

džiaugtis, jog 
gali suszelp

Musu aplinkeja darbininkai 
tankei atranda 
tus suspaustus 
kaip: žoles, medžius ir gyvulė
lius, kuriu atspaudai 
parodo kaip gamta juos paga
vo in savo glebi, laikydama per 
milijonus metu idant tvbyre o 
gal ir ateinanti gentkarte juos 
atrastu po žeme.

Bet da pirma karta 
surast žmogiszka 
terp anglies, kokis likus suras
tas ana diena ‘kasyk losi a Ma
deira Hill Co., miesteli je Frack 
ville. Pa., arti 
Angle k ase i

visokius daig- 
i terp anglių

ajszkoi

i davėsi 
pa vydala

Mal.anoy City, 
atluosavo dideli 

szmota anglies kuris buvo pa
vydą le suaugi i juso žmogaus ar 
kokios milžiniszkos beždžionei 
bet iszrodo daugiau in žmogisz 
ka pavydala, Taji szmota ang
lies nugabens in Washingtono 
nuzeju ant tyrinėjimo ar tai 
tikrai vra musu

ar 
senoviszkas 

imnedis nuo Adomo veisles.

Bostone radosi tula.s išdavė
jas laikraszczio 
vos laikosi ant kojų ir

biznif 
maustė 

kokiu bndu padaryti szioki to- 
spaustuve

kurio

75.
vienas karalius; ale 

paszauke kitas ji

nio atėjo in

Buvo
viena svki
karalius ant. vainos. Eina jis su 
savo kariumene;
viena girria, sustojo ir mislija: 
kas ežia bus... Ateina toks, juo
dai apsirėdęs, vyras, klausia 

ko tu teip liud- 
“ka asz bu-

linksmas? nežinau, kaip 
, y • • •

karaliaus:
nas?“ O jis sako: 
siu 
bus ant vainos 
“pažadėk tu man, ka namie ne
palikai, tai laimėsi 
Szis mislija sau: “
(ai paėmiau, ka palikau, tai pa
likau — rodos, kad nieko ne- 

ir jis jam pažadėjo. Da
bar tas sako; “
siil už 20 metu“ ir nuėjo sau, o 
karalius pamusze neprieteliu; 
kad sugryžo namon, rado sunu 
užgimusi. Toliau; paaugo jau 
tas jo sūnus 20 metu; atvažiuo
ja tas ponas sūnaus jau atimt, 
sako: “karaliau, jau perėjo 
dvideszimts metu, atiduok su- 

Pažadėtas — nėra ka da
ryt, apverkdamas atidavė tam 
ponui savo sunu. Susėdo in ka
rieta,

ra...

c <

Anas sako:

nu... i,

tai vaina.“ 
ką paėmiau,

asz pas tave bu- 
ir nuėjo sau, o

karaliau

važiuoja jiedu: atvažia
vo pas toki ežerą — apie ta 
ežerą stovi trys buteliai, sako 
jam tas poną 
11 p k — 
karieta tavos parvežt, nes kai
po karaliaus 
per prasta važiuot.

ežerą

dabar ežia isz-s: “ 
atvažiuosiu su gražesne

per prastas!
“Na, tai koki |u nori?“ 
“Ana, ta rhan duok sena ji. 
“Tai gali ta imt 
dūkto tonai, tai galėsi būti žen
tu, ale rytoj isz ryto ateisi pas 
mano, tai asz tau užduosiu dar-

Atejes teip papasakojo 
savo tai panai; 
“kaip nueisi, 
tai atėjės pasakyk man.
ryto nuėjo; sako tas ponas: 
“sziadien gausi iszjodvt arži
la.“ 
sako:

ba.“

M___

MįHĮMliiįliliiilIlį

— mano ir

ji jam sako: 
ka tau pasakis, 

“Isz

viską 
sztai su

o pasibalnok 
asz tau 
tai pra-

Jis atėjės jai pasakė, o ji 
“tai ne ai žilas, ale mano 

tėvas: kaip tik tau ji iszvcs pa
balnota, pakąmanota, tai tu ta 

numesk,
szitom, kur 

duosiu, o kaip užsėsi, 
dės kilti augsztyn, tai tu vis su 
kanezium — in galva ir tolei 
duok, pakol nupuls ant že
mes. ’ ’ 
aržila; jis tuoj pasibalnojo, pa- 
kamanojo su savo, užsėdės tiek 
jis jam davė, kiek tik tilpo ir 
norėjo, pakol visai pailsino, pa
leido in stonia. Ant ryt sako 
tas ponas: “sziadien gausi isz- 
jodyt kumele.“ Pasako jis par
ojęs savo mergai; sako ta įner

tai ne kumele, ale tai ma- 
jau jai geriau

Tuojaus iszvedo jam ta

nigti gaut,

rojo,

t *r,

KAS DIEVUI ATSIDUODA, 
TAS IN NELAIMIA 

NEPAPUOLA.

pavakare, 
, ve-

0 IĮ

baisiu barzduotu vyru.
Kada pamate ateiuanezius, 

paszoko nuo žemes ir sn lauki
niu kliksmu nubėgo prie pri- 

įbuiszu. Buvo ir tiejei razbai
ninkai, kurie džiaugėsi isz to, 
jog draugai juju nutvėrė laimi
ki.

| Atvedc Joną priesz vada, ku- 
■ ris buvo likias prie ugnies. Va
das, digtas ir drūtas vyras, su 
baisiom akimi, pasikėlė ir bal
sei Joną apžvelgi nėjo.

I Suprato tuojaus, jog nuo to 
žmogaus nieko gero tikėtis ne-

I

jį

■t

Va saros laike, 
ėjo jaunas vyrukas keliu 
daiieziu per tusztumas Vengri-Į 
joje. Buvo tai amatninkas, ku
ris ktdiiio gauti užsiėmimą ar
tini ia ilsiame mieste. Diena bu
vo karszta ir su džiaugsmu Jo
nas sulaukė vakaro, o po draug 
ir oras atvėso.

Kelias tęsęsi iii kloni o apie

id|i 
i|

I 
"r

Ir

J 41
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reike turėt tokia 
knyga su baltom litarom, juo
da popiora ir skaityt ant tos 
knygos, tai velnias ateina ir 
klausia, ka reikalauji: ko pa
sakai, tai vblnias ir pristato.

77.
Getuliauczis, ūkininkas mies

teli jo Vabalniku, sutarė su vie
na davatka važiuot in Ameri
ka, ale kad jiedu pinigu netu- 

buvo priversti praszyti
nuo velnio. Ta davatka gavo 
knyga su juoda popiora ir bal
tom litarom ir sutarė susieiti 
ant vieno klujimo. Jis buvo že- 
notas žmogus; jo pati pažino, 
kad jis yra kuom užsiėmęs — 
ji sergėja. Ta paskirta vakara 
ji užtemija, kad paėmė jis 
grabnyczia ir nauja molini 
puodą ir nuėjo ant klujimo. Ji 
tuojaus nusiuntė vaika žiūrėt, 
užsislepiąs, ka jis veiks. Vai
kas nubėgo, inlinjo per skyle 
in puni ir laukia, ka jis veiks. 
Atėjo ta davatka, n/Alegc grab
nyczia ir apvožė su tuo puodu, 
apskrieja su raudona kreida 
tris ratus: viena, kur grabny
czia buvo, ir jie klupoja — tas 
didelis buvo, kita dagi mažes
ni pinigam pilti ir pradėjo 
skaityt ant tos knygos, 
tarpu kur 
nas lipo ir
kur lenta buvo:
vienos lentos galo, ir ta lenta 
nukrito ir teip garso i supoksze 
jo krisdama ant laito, kad tas 
vaikas pamišti jo, kad velnias 
ateina. Davatka persigandus— 
in duris, tas 
nes
mislijo, kad velnias isz punes 
nori juos pagauti, isz iszgas-

iA gali. Tuojaus a-pkrauste ir vis- J 1 
už ketvertio mylios tolio, juo-
davo tamsi ir tanki girria. Pa- 
krasztije girrios stovėjo maža 
kopiyezaite,, kurios altorelije

1 
'll'

ik a nuo jojo atėmė, kokius tu
rėjo užezedytiis pinigus, 
kui atsiliepė ersztas in Jona«

— Turi vaikine numirti, 
idant mus neiszduotumei. Ne- 

'gyvelei nieko nekalba.
Jonas imi balo tai iszgirdias ir 

baime ant valandėles apeme ji. 
Į O po t eisybei, kas tokiame kar
te nenusigąstu. Po trumpi va
landėlei,

Neparodydamas ant sa- 
baimes, žiurėjo malszei in 

įkiš ersztui, kuris stebėdama
sis paklausė.

— Ar tu supratai ka asz tau 
kalbėjau, ar gal esi kurezias, 
ba nesuprantu, kaip gali nenu- 
simyti.

— Asz supratau gerai, — at
sake Jonas malszei— girdėjau, 
jog turiu numirti. Norite pa- 
pildyt baisia žudiusta, norite 
mane užmuszti, idant jus neisz- 

Tiek to, asz nebijau, 
dadave drasei kalbėdamas, -- 
galite man kerszyti kaip nori 
te. Gvvastis mano rankosia *
Dievo ir be Jojo valios nieko 
pikto man nesįstos. Jeigu to-kia 
valia bus Dievo, idant dabar 
numirtau, tai tegul stojasi, o 
eigų Dievas nenorės idant nu 

miriau, tada ne piktadarei nie
ko man nepadarys.

Tai girdėdamas ersztas raz- 
baininku, tylėjo kaip nebilys ir 
už valandos tarė.

— Ar tu isz’.ikro teip misliji ?
— Isztikro.*'

Ir mislini, jog asz tau nie- 
pikto nepadarysiu, jaigu 

Dievas nenorės?
— Na ne!
— Ar tiki, jog viską Dievas 

mato ir visur Jojo galybe isz- 
dplatinus?

— 1 iki u.
— O jaigu asz tave nuszau- 

iu.
I

, -- Asz to laikausi, ka jau sa-

pas-

kurios 
buvo paveikslas nukryžiavo!o 1 
ir keli szventuju abrozai kabo 
ant sienos. Jonas (tokis buvo 
to vaikino vardas) pusi mėklins 
valandėlė ėjo tolyn. Kada jau 
inejo in gera gala in girria, isz- 
girdo kelis balsus. Susilaikė ir 
žiurėjo in szali isz kurios bal
sai daeit inejo. Apėmė ji didele 
baime, kurios negalėjo atsikra
tyti. Netrukus 
priežastis baimes 
mu iszszoko koki barzduoti vi
si, su peileis už juostos ir pisz- 
talielais, 
ežio, suriszo ir nuvilko su sa
x'i m in girria.

Jonas pažino savo baisu pa
dėjimą; iupuole in rankas ple- 
sziku. Laike kada ji vede per 
tankumynus, szanke kelis kar
tus pagialbos, nes buvo ant 
tuszezio, niekas negirdėjo, tik
tai gal Dievas, prie 
kas negali pasislėpti.

Ir ant galo Jonas savo visa 
vilti padėjo Dicvuje.

įkas kartas buvo tankesne
o

suvis.
ves
«<

vienok apsimalszino

iszsiaiszkino
isz k m-

t

baga:“ 
no motina - 
duok, nes ji tavo kitaip nosz. 
kaip tėvas...“ Tas pabalnojęs 
užsėdo; tuoj ji isznesze in pa
danges, ale jis kaip pradėjo 
jai szveist in galva kaneziaus 
kotu — tuojaus nusileido ant 
žemes! Ant rytojaus nuėjo pas 
ta poną: “ 
liūs, dabar nueisi 
tokia szali, parneszi obuoliu.
Atėjės pasakė savo mergai; to
ji sako: “ 
rai, jau tu isz tenai gyvas ne
pareisi! Tu, sako, 
paklaust kokiu obuoliu ir nuo 
jes rasi ant lango skrynute, tai

> >

ta poną pa- 
“kokiu obuoliu par- 
Sako: kanuogeriausiu 
o jis, prisitaikęs ir pa

” Tas

Tuom 
ton pastogėje kati- 

szoko ant balkes, 
pataiko ant

mėtėsi ant jaunikai-

d nota u.
gerai isz jode i ark- 

in tokia ir
t * vaikas isz pa

ir in duris! Ta davatka pa-
sunns, tai szitoji 

“ — Gerai! 
Iszlipo jis, vaikszczioja tenai-- 
ale jis nuėjo in viena butą pa 
siklaustie, kaip jam bus pas ta 
jo poną; sako: “ar jus man, 
moeziute, negalėtumėt pasa
kyt, kaip bus pas mano poną? 
'Toji sako:

*

:sz kuri nie-
ki bizni idant jojo 
nesubankrutytu. Ant galo puo
lė jam gera misi i s in galva, 
apgarsino, iog ka tik iszejo isz 
spaudos labai akyva ir na nd i n 
ga knyga, pnikei apdaryta, j 
\ ardu: “ 
gina privalo žinoti priesz iszte- 
kejiina — preke 2 doleriai.”

Pasipylė isz viso Ameriko už
kalbinimai ant tosios stebuk
lingos knygos. Dideli pundai 
knygų iszsiuntinejama kas die
na del merginu, kurios geide 
dažinoti tuju slaptybių. Isztik
ruju, knygoje radosi reikalingi 
dalykai, apie kuriuos privalo Į maudytis, tai tu atsistok kark- 
žinoti kožna mergina kuri gei- lyne, pasislėpk, kad tavęs jos 
dže iszteketi — buvo tai pa- nematytu: atlėks dvi pirma, tai 
prasta knyga... kaip iszmokti ne imk, ale atlėks viena paskui,

n )<>

Ka kožna jauna mor-

tie obuoliai — ne ge-

“ar 
negalėtumėt

nueik neva '

O • I 
i

asz tau nieko nu
eik ežia in kita 

Nuėjo

4 4

aliu pasakyt;
buteli pas mano seserį.

anoji nieko nežino, 
eik ežia in kita bu-

1 ) I

tu ir pavogk ir atneszk man.
Tas nuėjės pas 

kokiu
pas ana, ir
tik sako: “
teli pas mano jauniausia sese
rį, tai, rasi, ta tau pasakys.“ 
Atėjo pas ta, ir ta nieko nežino, 

“eik ežia in szita 
karklynu, czion atlekia gulbes
ale sako:

gerai virti valgi ir kept duona. Į (ai (u tos pavogk plunksnas ir 
Iszduotojas sziadien neba- 

eina kanuoge- 
viska tai padare —

dauje ir biznis 
riause, o 
apgarsinimas.

PAOZTO PLESZYKAI 
LIETUVOJE..

Panevezys. — 1924 m. Spaliu 
užpultas irmusu skaitytoju 

isz vieno miestelio Michigane, 
prisiuntė mums žine, buk te- In treczia diena po invykio hu
nais randasi didesnis asilas ne 
kaip tasai, apie kuri buvo pa
skelbta praeitam numari Isz 
Ameriko. Tonais randasi mo
terėle kuri turi ant burdo gy- 
vanaszli badai isz British Čo- , nevežio Sz. m. Kovo 7 d. Kau- 
lumbijos o josios vyras tai yra 
tikras lepsze ir negali iszsižio- 
ti visai, o norints ji ir in kalėji
mą pasodino be jokios priežas
ties f 
ir atvedu namo 
nesako ir t vii 
Who’s next

11 d. kelv buvo 
apiplesztas Raguvos pasztas.

,. r - -

tanas Skominas
Panevėžio; Juozas
24 metu isz Subacziaus ir Juo
zas Okuliczius 21 metu, isz Pa-

vo aresztuoti ir pleszikai: An-
29 metu isz 

Skuminas

I neduok, pakol pasakis, kai() 
ten tau bus...”
jas tai raganai už rodą, pasi
slėpė
dvi — nieko, paskui atlėkė tre- 
czia, jis tos prislinkęs, ir pavo
gė plunksnas — o tos gulbes 
tai buvo mergos. Dabar ta mer
ga pasimaudė; ale jau reikėtų 

—jau nėra plunks- 
“szioks karaliuk, 

toks karaliuk, atiduok plunks
nas.“ Sako: “tol asz tau ne
duosiu, pakol nepasakysi, kaip 
man bus pas mano poną.
4 4

Jis, padėkavo-

tenai karklyne: atlėkė

leki i namon 
nu! Praszo:

Sako:

ir prielaidinis ji iszpirko
1 J • • • 1 1

szto.

> 
i

, tai 
ausis nuleidias.

> vis nieko

Na o kad asz tau pasakysiu, 
Atiduosiu. “ 
“tasai po- 

tai mano tėvas; jo dva-

atiduosi?

klauso:
neszt .’“
vaisiu,“
vogė ta skrynute ir atnesze pas

“mudu begsi-

1 ežio parvirto terp klujimo dn- 
. riu ir tas vaikas ant

ir parkrito j vos galej 
mergina pradėjo !gauti.

’ruoin laik jau suvisai sute
mo, o .Jonas jau negalėjo nieko 

Ant kart pasirodė di
dele szviesa. Ant mažos tusztu-

Tas 
terpduryj;
krito. vyrąs

jos par
1

(iirria 
, jog 

razbaininkai (>ersi-
« • ■ ♦ • I

dszauktis prie Dievo mislydama, ’
« « • • v tkad velnias ja užgulė — pas
kui g

! varda užmirszau 

merga. Ji sako: “mudu bėgsi-1 
Erne uždare duris, vidu

rį je spjovė ir iszejo. Jiedu bė
ga, bėga, jau nubėgo gana to
li; ale atėjės tas jos tėvas pas 
tais duris sako: “f

o tos seiles atsiliepė:
Tas nesulaukda- 

pribeges

me. y >

at i daryk du- 
“da.ris,“ 

ran, darau.“ 
mas iszmusze duris, 
kardu kirto per lova, lova per
kirto, bet jau dukteres tenai 
nebuvo. Apsižiurejos, kad jau 
ju nėra, jis juos vytis! Toji 
duktė pažiurėjo in ta skrynute,’ 
sako: “jau atsiveja! Dabar asz, 
sako, pasiversiu in sena sulin
kusia koplyczia, o tu busi žilas 
senis, tai tu ramstyk ta koply
czia, o 
klaus, ar ne matei 
ponus bėgant, sakyk: 
cziau, kaip ta koplyczia sta- 
cziau.“ 
koplyczia

jau atsiveja! Dabar

kaip jis atbėgs, tai 
ežia tokius 

“ma-

F 1 1

avo liga. O tas vyras isz .matyti, 
bėga in Amerika; tos davatlC OS

plaezei sznekejo apie szita at- szakuotu 
įtikima. —T<»liaus bus.s
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jaigu tokia bus valia Die-
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<iau,
o, o be valios Dievo, ne plau

kas nuo galvos ne nupuls.
Piktadaris pakratė su galva. 

)a nepasitaiko jam matyti 
vmogu, kurie butu teip drąsus 
n’iesz smerti. Pamielintas pa- 
*nie szaudyklia ir taikydamas 
n Joną, tarė.

— Tai ir mirk!
Be baimes atsake Jonas:
— Tegul stojasi valia Dievo. 

-Taigų Dievas nenorėtu, idant 
numirtau galėtu tave Dievas 
toje valandoje staiga smerezia 
nubaust tada ir iszsipildys va
lia Dievo, ar aplaikysi savo 
mieryja kludia,
Dievo manes neužmuszi.

Ersztas nuleido szaudyklia— 
negalėjo szauti. Tikra at yda 
Dievuje sulaikė piktadari nuo 
atėmimo gyvasties. Ilgai insi- 
žiurejo in Joną, ant galo tarė.

— Ne viena jau nudėjau savo
M M. 4 « <
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■ iJi pasivertė in tokia 

o jis, žilas senis, 
ramsto ta koplyczia. Atbėga 
tas ponas, sako: “ar tu nema
tei tokiu ežia bėgant?“
“maeziau, kaip ta koplyczia 
staeziau.“

>

V
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far atiduosi?“—“
Dabar ji sako teip:
nas
ras visas sztakietais aptvertas 
ir ant kiekvieno sztakieto yra 
užmauta po žmogaus galva, o 
ant vieno da nėra, tai, parve
žęs tave, užmusz ir tavo galva 
ant to užmaus!...“ 
šia jis tos panos:

Sako: **

Spjovė tas ponas, B 
sako: “kada jis stato ta koply- | 
ežia, tai jis mato...“ Parbėgo h
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namon, klausia pati:
Ne, pavijau tik 
Toji boba sako:
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no anvgardos teismo Panevė
žio skyriaus nagrinėjo abiejv 
Skominu ir Oknlicziaus byla 
del apiplcszimo Raguvos pa-

Visi trys kaltinamieji
prisipažino kaltais. Paszto api- 
pleszimas in vyko taip.

Skominai ir Okulczius, apsi
ginklavę revolveriais, isz Pa
nevėžio traukiniu nuvažiavo in 
Raguvėle. Czia tuojau prie sto
ties yra didelis miszkas. Paėjo 
nuo stoties apie 300 žingsniu, 
jie pasislėpė krūmuose prie ke
lio. Raguvos pasztininkas pa
ėmęs, isz stoties paszta, izva- 
žiavo apie 9 vai. vuk. Tik in- 
važiavus in miszka pasigirdo 
szuviai ir szauksrnas:

— Sustok!
Akies mirksny isz k minu isz 

szoko trys vyrai,
aps va igi ne važi uoto ja, 
isz ju asmeniszku pinigu 45 lt. 
ir isz pakieto isztrapke valdisz- 
ku 3000 lt. Pleszikai iszgirdo, 
kad isz Raguvėlės atbėgą .keli 
vyrai — jie meto savo darba 
ir, pagriebė pasztininko szau- 
tuva, pasislėpė miszke. t

Teismas visiems trims ple-
• « * 4 .a' :

pagavai?“—“ 
teip ir teip.“ 
“toji koplyczia —tai musu 
duktė, o tas senis, tai tas žen
tas—vykie!“ Vol jau jiedu nu
bėgo vis areziau prie savo ka
ralystes; tas ponas vėl veja. 
To ji duktė pažiurėjo in ta 

“jau atsiveja tėvas 
in kvieczius

nunokusius, o tu in gaspado- 
riu, 
ne lestu.
klausė: 
bėgant ? 
rius: ‘ ‘ 
kvieczius sėjau.
reik, kaip tu sojai, man dabar 

“ “.Dabar ne maeziau.“ 
Tas ponas vėl nubėgo atgal, o

AMEBIKONKA PASILIKO GROFIENE Ii
I

i.....}Dabar klau- 
‘i ar asz ne 

gaueziau kokia pagialba?“ Sa
ko: “asz tau pasakysiu: ežia, 
szitam karklyno, iszsipjauk du 
karklu storu, o kaip tavęs at
važiuos, tai tau duos važiuot, 
tai kaip tie arkliai szoks augsz
tyn, tai tu su tais karklais 
duok, kiek galėdamas, kaip 
viena sumuszi, tai su kitu, tai 
parvažiuosi gerai; o kad parva
žiuosi ant dvaro, tai tau duos 
kanuogražiausia pakaju, tai tu 
sakyk: man per prastas, o kad 
tavos klaus: tai koki tu nori, 
tai sakyk, kad tau duotu ta se
na murini, tai ir asz ten bunu.“ 
Kaip atvažiavo, teip ir buvo: 
tie arkliai emo kilti — jis 
rnuszt! įr atvažiavo in to pono 
d vara. Klausą tas ponas, rody- 
damąs kanuogražiausia paka
ju : f4 kaip esi karaliaus sūnūs, _ - 1- 12 k'Z • J_ J________ n 1,

1 riet a Clark, duktė Charleso Clark 
miesto majoro, isztekejo ana 
to isz Melito, Italijos.

SKAITLIUS VIESZU KNY | vieszas knygynas turi 2,774,228 
knygas, Bostono vieszus kny
gynas turi 1,308,041, Chicagos 
vieszas knygynas turi 1,305,- 
140, Hoboken vieszas knygy
nas 1,001,200 ir Brooklyno vie
szas knygynas 955,705. Smith- 
sotiian Institution knygynas 
Washingtono turi 936,731.

M ar0 -*1e>‘ Peoria, Ilk, 
diena už Edipo Carraeciolo, gro

ISZ

gyvenime. Nežinau kas tai gali 
būti, jog tavęs negaliu užmusz- 
ti — negaliu, kad ir labai nore- 
tau.

Ir stojosi negirdėtas daigtas, 
piktadifris, ne tiktai dovanojo 
gyvasti, nes paleido ant liuosy- 
bes ir da viską atidavė ka bu
vo atemia.

Jau dvideszimti metu praėjo 
nuo to laiko.— Jonas uždėjo

pagia-Lenkijoi kas tokis 
do“ su katalikiszku tikėjimu, 
nes poreles, geisdamos aplanky
ti persiskyrimus, pereina ant 
pravoslaviszko tikėjimo. Badai 
apie 20,000 poreliu tokiu bildu 
persiskyrė, o kuriama kataliku 

tiesa duoti

. 4

bažnyczia neturi 
persiskyrimu.

Kataliku bažnyczia, kaip vi
si žino, persiskyrimu nepripa- 
žysta, tik jeigu tame yra labai 
svarbi priežastis ir tai gali at
tikti tiktai pats popiežius. To
dėl Lenkijoj, jeigu katalikisz- 
ka pora geide persiskirt, tai 
vienas ar kitas priimdavo pro- 
testone ima arba kalviuizma 
ir ant tuju priežaseziu aplaiky- 
davo persiskyrimą.

Kada skaitome rapartosia

asz tau pasakysiu: ežia,

skrynute:
—asz pasiversiu

GYNU SUVIENYTOSE 
VALSTYBĖSE.

ir lazdomis 
atome

baidyk paukszczlus, kad

u 
M 
maeziau, kaip saituos

M _(

Atbėgo tas ponas, 
ar nematei tokiu ežiaL IIUUIUIUI IVAlll WJILV j* 

Sako tas gaspado- v

“Man ne

reikia.

szitiędu in ta syki pasmuko in 
savo tėvo d vara. O kokios ten 
buvo linksmybes, kokis balius 
tu atrastuviu, o po mirties te-

trims ple-
vo abudu karaliavo.

17/3

vėl i a ti
su ra sza 

ynu ir draugyseziu

Apszvietimo Biuro 
sius rankvodis turi 
vieszu kuyg 
knygynu kuriais visuomene ga- 

1 pasinaudoti Suvienytose 
Valstybėse. Visoje szalyje yra 
beveik dvieji tukstaneziai to
kiu knygynu. Daugiausia kny
gynu, 257, randasi Massachu
setts valstijoje. New Yorkas 
turi. 1.46 vieszus knygynus; 
Illinois 111; California, 105; 
Pėiinsyjvanią 96; onnccticut, 
81; Ohio, 80; Tndianti, 78; Iowa
71, Mięljgąn 67. Szios szalics 
didžiausias knygynas yra Kon-

1Z

Washingtono turi
Clevelaildb vieszas knygynas 
turi 807J401, Cincinnati knygy
nas 670,122 ir St. Louis vieszas 
knygynas 648,699 knygas.

Gal nėra kita szalis pasauly
je kurioje randasi tiek daug ’neapleidžia ir nuo smerties 
vieszu knygynu kiek Suvieny-' a' ....
tose Valdybose. Turime 17 in- 
steigu szioje szalyje kurios la
vina knygininkus. 1920 gyvom

parodo, jog
■ ____ f A*

varstotinia ir sziadien.yra tur- 
tingu amatninku. Savo vai
kams ir visiems žmoniems pa-
tingu amatninku. Savo

'ii'

*

1

.1 j ■■« . > ........ (di#, .ii-, ; *' ”

sąkoja tankei, jog kas in Dievo
apgloba atsiduoda, t a ji Dievas

vieszu knygynu kiek Suvieny-
__ —i J”.. _ '■ _ <___ A

toju skaidžius •‘t* orkF7 .i

gelbsti.
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Dievas Nekaltųjų
Neapleidžia
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Czionai nutilo, nos gaiksz
eziojimas pertrauko jai kalba.

KIEK MOTERYS UŽDIRBA.
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PRANAgZAUJE NAUJUS
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SU
Moti-

savo szaudyklės ! Užsi- 
......   , j mcdzioji- 

ri^as, kalniose yrą ląbfii, pavo-f 
jingas, per 1........... ‘ '
netekti gyyaszczio. . 
mano rodo, kurias tau f‘ 
sykiu atkartoju.“ “Ak! bran-* 
gi motin,“ i 
“nemisliju dabar 
savo gzaudykle — 
daigtai mane kankina. Primc-į 
nu sau laika, kada ir asz- 
džiaugdamasis Gegužiu buvau 
tarp linksmųjų; vienok

kės savo szaudykles! Užsi 
mirszk jau apįo tai, mcdžįoji
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Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborius 
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ifoieriu Biuras ir tas Moterių 

visais 
reikalais ypatingai

K y- 
bems, kurios lieczia motęres, ir

t , 
I £ i >5Darbo Departamento ranaaf

Biuras užsiintęresuoją 
jpoteriu ’ : ' "r,i". ’I
moterįu algoms, darbo aplink) 
?';’• \ • 
stengia pagelbėti ju gerove.
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• ji lengvai galotumį 
—' Klausyk! 

tau tiokj
i 

atsake Edvardas:! 
suvis apie! 
suvis kiti;

/
/ 
z1

moterių

atsako užklaustasis.
in kareziama, nęs tnan pasakė, 
kad ji ten tikrai rasiu, ir ji ten 
isztiesu radau. Sėdėjo svetai
nėje ir loszc isz kaziru — 
ruduoju malūnininku.’’
na rupiai pažiurėjo in sunn, no
rėdama nekaipo isz jo veido isz 

; skaityti, kokios pasekmes buvo 
Szvelnu balsu, 

i nenoriu gu- 
pasakojo Edvardas to- 

Sulaikydamas jausma 
___ i regėjimu ir 

nuduodams kuo didžiausia pa- 
kajinguma, nriijau prie tu lo 
sziku skuomes (stalo) ir pra- 
sziaii cirulninko, kuris laba 
nonoringai manos klauso, ka< 
kuogreieziausiai eitu su pagel- 
ba mano seseriai, uos apsirge 
nuo nežinomos žeisdos (ronos) 
galvojo. Trumpai tiktai prim i 
ne, kad dabar neturi kada lan

iflzhakamuojH ir laidoja miruaiu® 
ant visokiu kapiniu. P u grabus paruo- 
uzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraumdo automobiliu® dol 
laidotuvių, voscliu, krikBztyw<ii ir 
kitiems pasivažinėjimam®. 
Uoli Telefonas. 1373 M
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to atsitikimo.
Tv lodama 

*1'

apie savo ir sudribo ant patalo.
inszirdes'ljalls: _______

prie lovos; jum tamsu pnsitlare iSZRzauktn tuom 
akyse meszlungiszkai prispau- Į 
de ranka prie szirdies, lyg no- 

užgniauszti vidurine 
audra. Syki pažiurėjo iii moti
na, antra in seserį; ilginus isz- 
laikyti negalėjo! — Akvs liep
snojo. Greitai nusiėmė skrybė
lė nuo vagio, paėmė lazda iii 
ranka ir eina prie duriu.
lauk!“ su szu k o pe rsi ga n d u s 
motina kuri žinojo i 

Kurčiui? i 
Ka reiszkia tas

apsidairo

Edvardas stovėjo

ligone vicnoię an regimu

i
m u,

i i
sau laika, kada ir

5.

rodamas

suszuko 
kuri 

44

4 4

“Pa

karsztuma.
koliodama ji. wi\a reiszKia uis 
trukeziojimas raumenų? Pasi
liki© prie musu, nes matau isz 
tavo veido kad pageidimai ima 
virszu ant tavo proto ir kad tu 

ant mus, tai} 
misliji daryti, kai}) nedarytu 
jok is protingas žmogus; karsz 
tu pasielgimu padalysi tiktai 
džiaugsmu musu prieszinin- 
kams. ’ ’

• *

nežiūrėdamas

snnaus ; )<v| j žmones, nuo kuriu negali 
P’ hirnliLi..: „ii... i._ i x • .

i

Lh'o j laukti atlyginimo, ir kad žais-f
į da, kuri tikrai kad nebus pavo
jinga, reikia tiktai aplieti szal- 
tu vandeniu. Tai pasakęs, alsi 
suko nuo manos ir pasiėmė sa- ’ 

kaži ras.

DREBĖJIMUS ŽEMES.
Mai her 

iini\(irsituto, 
l u regime

Prof. 
Harvard 
buk 
irebejima žemes North Ameri-

■, liet pavojus negrasiua. Bus 
ydytojas į ,H

Kirt lev

ne n/.ilgio

pru? 
sako, 
vela

i •' ' dj J n

Sziame straipsnyje trumpai 
apraszysimo apie moterių ul-

B

dien asz bijausi tos dienos.
o del ko-gi vaikeli ?“ 

se lipszniai serganti motina. 
Edvardas tylėjo, o Marijona, 
kuri iszvien su juom ta liūdnu
mą jaute, liūdnai

“Sziandien jau laikas 
atėjo,“ tarė drebaneziu balsu:

patys nieko neturim. Buk valia 
atsiduso ir

• 4

motina.

4 4

szian-

paklan-

žiurėjo in

turime užmokėti skola

tavo Vieszpatie!” 
maldingai pažiurėjo in paveik
slu

algų 
Nepai
syki in 

savaite, arba czeki syki in me
nesi arba kerpame kuponus du 
svyk in metus, tie visi pinigai 
reiszkia ta pati — ar galėsime 
gražiai gyventi, tinkamai pa- 

ii* n i vnrl v* i i <iv

Męs visi suprantame 
arba inoigu svarbumu, 
sant ar gauname alga 322 W.Long Ave. DuBoisI Pa 

> . .............

Lietuviszkas Bankimu* 
ir ladvakorcziu Agentnc

Lietuvis su palok u — du 
szvogerei, 

Sziurksztus abudu kaip ažei, 
Atėjo pas viena Susiedą, 

Ant rytojaus daktaras darbo 
Luejo, 

Kaip žaidulius apžiurėjo, 
Ir susiuvi nėjo, 

Pas va it a nuėjo, 
Ba be vaito neapsiėjo.

Vaitas provos nepadaro, 
In augsztesni su d a padavė 

Kur prova pralaimėjo,
Pusėtinai bausmes užmokėjo.

O ka, ne yra rodos, 
Reik kraipsztyti isz masznos, 
Ba jeigu no butu užmokėją, 
Butu cypeje ilgai pasėdėja.

♦

Du draugai anksti atsikėlė 
Namines gerai iszsigcre, 

Szaudy k les pasiėmė, 
Papyszkyt in girraite nusi

davė.
Ketures mylės kelio pada-re

gale-

I

riii

Liet n vitrkat Graborius

K RĖKLAITIS
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valgyti ir apsiredyi i. ar 
sime užlaikyti savo sveikata.

Moterių Biuras prie 
Denartameuto 
moterių algas, paprastai ran
da, kad jos neužtektinai uždir
ba pinigu save arba savo sz.ei- 
mynas tinkamai užlaikyti.

dirbaneziu 
South

I )arbo 
tyrinėdamas 

paprastai

Laidoja numirėliu?* pagal 
nnujauria mada ir mokslą. 
Turiu pnijelbininke moterių 

Prieinamos preke®
! i jį 

itfl!
516 VV. SPRUCE ST.

MAHANOY CITY, PA.
Toleponae No. 140

i

Pažiūrėkime i u 
moterių Georgia 
Carolina. Ten motei)' dirba fa
brikuose. Georgia isz suvirsz 
5,00() moterių puse tos skaitly- 
nes uždirbo mažiaus kaip $12.- 
20 per savaite. South Carol i no j

Dail
ia u s kaip 8,000 moterių uždir- 

savaite.
suvirsz 4,- 
valstijoje

$9.50 in sa-
Ken-

Taip padarykit 
g

vo
kaip jums
tarė malūnininkas
žiszku juoku, vienok pirma nei 
iszeisit, liepkit sau pripilti aso

rod i ja ii drebėjimas p.inaszus in ko-
su apszei- { -

vaikai i r

musu
Edvardas prisiartino 

prie lovos savo motinos, }>abu- ‘s\ lyinmot. Ir į 
cziavo jai in ranka ir tarė kar 
szcziuodamas. “ 
mamyte, pamokysiu, 
guodėt i nelaimingus, 
siu jam, kad nepridera su žino 
nomis apsieti, kaip 
bais. Asz jam aflygysiu!

karszcziuo 
pažinti i- 

nusk riaus-
Palauk! tu dūksti,’

Bjim

i U.?’!, .
1 ko
1 __

ežiu (nsbona) alaus, nes nore L...

j.<i nesenui turėjome l’eimsylva- 
u\v .lci>e\- ir W>\\- Yor- 

va Lt i jo<ia.

cziau, kad priosz gulsiant pasi 
padavė 

ežiu. Kokia mina tada
—nežinau: tvezia nežiurčiau in 

* • ’ l
„ f #F _ t_________ _  . _ j

parody tada mano niktumas butu ma

imi mišo- 
sudari

Ta nenaudoti ‘
i ji, nes jei tai bueziau padąreskaip pa

su gyvu
!“ szai

no arba jo nelaime. Su npku

k e kassyk labjau 
dainas:

sav<

pastarose 
nose. Skubinkis

Motinos Iszga ny to ja u s. 
Edvardas ir Marijona taip-gi 
sudėjo rankas, vienydami savo 
maldas su maldomis motinos. 
Ilgai tylėjo, motina, o
ncdrvso pertraukti jos maldos. 

“Vicszpats Dievas mus su 
szelps, maluninkas nelieps mm 
iszpardavilioti. ’ ’ tarė 
ligone, pertraukdama tylėjimą 
“Klysti miela motin, 
Edvardas;
tikrai tai padary

ramiai

NESIKANKYK SAVES.
Joigu jautiesi koki neamaguma aa* 

viję kaipo Lai viduriu užkietejima, 
perszalima, kosuli, dusuli, sunkuma 
po krutino, katara, atrenu skauama, 
kraujo tingumą, iszputinius, ragavi
mus, galvos skausmą, isegaati, nesuo- 
lutna, nusilpnėjimą, monetiniu perio
dą nesmagumu, tai nosikankyk virst 
minėtoms ligom®, bet gauk pa® mm- 
žolių o suteiks jum pagelba fx ®vei 
kata, kaip ir daugeliam® jau suteikia. 
Musu žolių sekanezio® prekes. Del 
kraujo valimo, palengvinimas mėne
siniu. nuo kosulio ir kokliusto, nuo 
*-trenu skaudėjimo, viduriu užkietė
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio 
vos, szlapinimosi lovoje, vandenine® 
Ilgos, kiekvieno pakelis po 60c. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvot skau 
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c Nuo galvos ir nosie® ka 
turo 85c.. Nuo balt-lige* del moterių 
85c Geriausi gumbalaszai 50e. Pa 
tango trajanka 60c. Poplaiszkai 35c 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų isz- 
valimo 60c.
Szventuju apdaryta 87.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu toliu Ir 
I.nygu katalogo Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms |r popie
čiu gromatoms. M. Žukaltis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.
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praszvitimo[nuo praszvitimo aplinkui.
Szian ir ton skambėjo 
varpelio, szaukenezio prie abel 
nos maldos, kuris taip-gi pri
kėlė musu naszle del sukalbeji-

Ed var
ui i ego j o,

I

balsai

I e ’

riuom kantentumu prisiar|inc | 
o paėmė !

Edvardas paklausė
i

“Jis turi 
broli taip sunkiai 
tos.“ — “ 
isztarc motina ruseziai:
rus tiktai žmogus atlygina nu 
skriaudimu už nuskriaudim 
Pamesk nors syki savo karsz 
cziavima, nestumk mus in pas 
kutino beda. Vieszpacziui Die 
vui palik atmonijima, o
rustvbe ncuždiiolf iriaA szirdie 

(paskutinėse) die 
velyk pas ei 

rulninka, kad pribūtu kuo gre
cziaus.“ 
motina rūstingai dabojo ji, c 
kada durys prasivėrė, prisi 
szauke ji dar svki, paėmus už 
rankos ir asztriai pažiuroius ’r 

praszv
4 • C] i 01 

malūnininkai < 
susitiktum

akis, tarė jam nusiau 
dama, pusiau liepdama: 
nau, neik pas 
ji, saugok Dieve, 
ant kelio, tada tylėk ir nepra
dek nieko, pakol pirma nepe 
mislysi apie tavo motina, mil
tinai serganezia.'' 
graudintas paskutiniais žo 
tižiais, puolė ant keliu, buezia 
vo motinos rankas, o perpraszi- 
nedarnas jautriausiais žodžiais 
už savo pasielgimą ir prižadė
damas tikrai pasitaisyti, bego. | 
palaimintas motinos, spareziai Į 
linkon namu cirulninko.

Naszle, kuri patemijo apsil- 
pirna dukters, liepe jai atsigul
ti, ir neužilgo Marijona užmi
go nepakajingu miegu. Susi- 
rupinus motina, sėdėdama lo
voje žiurėjo in serganezia duk
terį, o užmirszdama savo sopu
lius, prisiklausė
jos kvėpavimui. Marijona 
Įėjo kar^zlhgcjo,

Edvardas si

rūpestingai 
gu

Įėjo karštligėje, ant kaktos 
iszsiszove prakaitas, 
jos apszviestas silpnu spingso 
jimu naktines lempukes, regi
mai liudijo apie sunkius kentė
jimus jos kūno ir duszios; pra
slinko dvi adynos kankinimo, 
laikę Jpiriu motina nekantriai 
lauke sugryžimo Edvardo. Ant 
syk iszgirdo žingsnius.
be Dievui! nors Edvardas gryž 
ta su gydytoju,“ tarė 
balsu ir sudėjo rankas, 
dare durys,

o veidas

“Gar

silpnu 
Atsi- 

Edvardas inejo.

mo rytmetiniu maldų, 
das ir Marijona dar 

vakaryksz-atsitikimai
prie lovos motinos, 
jai už rankos, tarė susigraudi 
nes: “Pamislijau apie tavo ma 
nia ir iszejau per duris; o tai} 
laimingai sugryžes, 
savo prižadėjimu. ’ ’ 
vaikeli pabucziuosiu tave, 
szuko nudžiugus motina: ' 
ir nieko man neliks, 
turiu paklusnius vaikus, 
rijona iszbudinta ta ja 
atidengė karsztus blakstienm 
bet 
dar sunkesni miega, 
žu, sunau,“ tarė motina: 
Marijonos nepabudytum. 
gelbos vienok del jos neturim

dalaikiai 
“Eikš.

ka< 
n or 
M a

SU i
4 i

tai
, !

kalba

tuojaus vėl paskendo ii 4 4

į nes
; ežios dienom labai juos invar 
i gino. DievinaIdyste pasibaigė, 

o kaimo jaunimas susirinko
M ci
kada 

jaunikaieziai, in- 
kase stiebą pusėtino augs z ežio 

i Vienas isz ju užsluoge ant vir 
szunes to liekno medžio ir redi 
ji vainikais, o

įplmkui 
sveikino

jaunimas
linksmai dainuodamas.
gailos pyne
tuom tarpu

vainikus,

p M .

1 galybe a
nesuskaitom; 

stovineziu 
drąsum

Pama | 
Ka<
Pa

žadintdėlto neprivalau jos 
isz miego, nes tiktai miegas ga 
Ii jos kentėjimus sumažinti. 
Iszmuszc devynias 
temyjaneziai pažiurėjo in mo 
tina, nes seniai parėjo valanda 
kurioje pavargus musu szoimv 
na paprastinai valgydavo mun
ka vakariene. Motina suprato 
Edvardą, sudėjo rankas ir pu 
trumpam tylėjimui mokiesi 
d i d ži a u s i u n u s i ž iam i n i m u.

Susimilk ant musu, susimilk 
geras Pone,

Parodyk mums Tavo meile 
ir malone!
Juk mes tik Tavo miela- 
szirdystes laukiam,

Suteik-gi mums tai, ko isz 
dangaus laukiam.

Netikėtai kasžin kas lengvai 
pabarszkino in duris lyg per
traukdama abelna nelaimingoj 
szeimynos malda, inejo sena 
kąįmininka ir pasisveikinus 
padėjo ant skuomes skania va
kariene persipraszinedama kad 
taip volai ateina, nes su roika 
lais turėjo ilgai mieste užtruk 
t i. Su aszaromis akyse priėmė 
Edvardas ta Apvoizdos dovana 
norėjo padekavoti bet senute 
skubiai iszejo.

Dekavojimas 
šiam buvo dailum 
pertrauktos maldos.

Sutveriojas visu daigtu, ku
ris menkiausio vabalėlio neuž 
mirszta, neapleis taip-gi ir ju 
ju sunkiai vargstaneziu di
džiausioje nelaimėjo.

3.

Į

Edvardu

si

Augszcziau- 
užbaigimv

žiūrėtojų
klyksmais, kurie iszbudino Ed 
varda ir Marijona. Pirmas ji 
klausymas buvo apie sveikata 
motinos.

“Man sziadien
vi a u s.“
bot kaip-gi su tavo žaisda (ro 
na), mano vaikeli ?“

bis k i leng 
ramino juos motina

pa klaust 
ir atsisėdus lovoje, nužėrė at 
sargiai plaukus nuo 

O Dieve!“
Smūgis

vietos. “ 
minusiai:

sužeisto: 
tarė nu s i 

yra art4 4

smilkinio, o žaisda gili 
kalbėdama pabueziavo in kak 
ta, o glostydama dukters vei 
da, dar syki temyjo in sukru 
vintą vieta. “Tegul Vicszpats 
Dievas nepamena tam piktam 

‘Tegul
!

rino Marijona pergaleda-

Ta?

žaisda 
silpna 

savo dre-

buvo susiraukus, 
ganos o 1 įmos 
(konvulsiszkai)

laikrodi, kurio

žmogui jo darbo.“ — ‘ 
jam Ponas Dievas atleidžia 
naan* 
ma skausmą, nes nors motina 
kuo atsargiausiai su 
apsieiti norėjo, vienok 
būdama, tankiai ja
banezia ranka užgaudavo. Ed
vardas tai pasergėjo ir pats 
•įpriszo sesers galva. Kakta j( 

o akys balz 
meszlungiszka' 

suspaustos
Nieko nesakydamas atsisėdo 
nuprastoje savo vietojo už sta 
lo ir beveik neragavo sriubos, 
kuria jam sesuo iszvire. Rot- 
kareziais tiktai dirsteldavo in 
sena sienini
vienodas tuksėjimas pertrauke 
liūdna tyla ir primine kad vėl 
viena sekunda praslinko. Pone 
Sternburg’iene dabotingai te
ini jo kiekviena Edvardo pasi’ 
judinimą, rūpestingai žiūroje 
in pavirszutinius ženklus koi 
vos, kuri viro krutinėjo myli
mo jos sūnaus.
trauke jo tamsiu svajonių; ant 
galo paklausė jo szvelnum bal- i 

Saule kaip puikus milžinas su, kuris ant szirdies sunkiai

Ilgai neper-

“ atšaki 
Tas nenaudėli 

s.“ “Tu jar 
netekai lokio užsitikejimo žmo
nijai,“ 
girtas na pildo ta bloga darba, 
tai dabar dar labjaus gailėsis 
ir tikrai bus kantresniu ant lie
ku r io laiko.
prie mano senos 
buvusios milkanninkienos Lo 
zaunoje. Szianakt sapnavau j' 
ir turiu didele vilti, kad man*

“Mie 
nusiminusia'

Tu dar labai tiki 
svietui — duok Dieve, kad Ii

> J___4 l

s tu, tai žinau, kad Ponui Die 
'a tinka,

atsiduodu ant jo valios.
Edvardas nieko nesako, pri 

siartino prie lango 
šiai žiurėjo in 
bovas) jaunimo, kurie pasiėmė 
už ranku szoko aplinkui in 
smeigta stiebą. Marijona tuom 
tarpu parkele motina ant kcdcf 
ir klojo jos lova, 
no priejautos“.. 
vardas ir insmeige 
ežias akis in gatve 
“Kas tau! ko taip baisiai žiu 
ri per Įauga! Kas ten darosi?“ 
— “Ne,“ 
jau nervirsz! Sztai eina malu 
ninkas su miesto rasztininku

i 4

kėliojo ji mol i na 4 c nors

Tada kreipsiuos 
draugai kos.

meldimo iszklausys.“ — 
la motin, atsake

4 4 rEdvardas:

ves neaugant n. O jei kly

vui ta;-* ir noringa/
»♦

ir atszahi
žaidymus (zo

4 4 O dieve! ma- 
suszuko Ed- 

žeruojan 
(ulyczia)

sząuko Edvardas: tai

kad iszpar

rekordas not mažesnis.
<r
ba mažiaus $9.50 in
Tik

riktelėjo

galva
Edvar-

Net ant fa r m u nusivarė
La pin pamate, 

Karaide apstato. 
Vienas isz medėju plumptelėjo, 

Lapo vis krutėjo, 
Bot nelaime atsitaike, 
Savo dranga pataiko.

Tas isz skausmo voliojosi, 
Visu Szventuju szaukesi. 
Sziadien ligonbuti gydosi 

Isz žaiduliu laižosi.
Ir kaip tasai medėjus ap

sižiūrėjo,
Tai no lape gulėjo, 

Tiktai draugas stenėjo.
♦ ♦ '♦

“Ar isz proto iszejai, už tokio 
seno tekėsi,

Pamatysi, kaip ne ilgai gy
vensi, 

Ana kaip arklys kvėpuoja, 
Kosėti nenustoja.

Tai nieko motinėlė kaip 
nustips,

Visi pinigai ir posmertine 
man pasiliks, 

Tada koki norėsiu,
Tai sau vyra gausiu,

Su tuom arsiu ir akėsiu,
Ba pinigu daug turėsiu, 

Tai bile vyrui neapsileisiu. 
Darykie dukrele kaip sau nori, 

Mano protas nuo tavo toli, 
Ba kaip pasiklosi, 
Tcip ir miegosi. 
* ♦ ♦

Raszo man kad vienas vai
kinas, 

Kvailas kaip avinas,

y

uauiv ivcvip pumuo iiiiiĄiiiao otų nulio uiiv nzxiiuivo ominiu 

apsiniąukes ir liūdnai insmei- užtekėjo auksiniuose ėpindu sužeistos daro tokia įnspauda 
AbU m r,^^n nv„w • _____ t_________________ ^k___• • i-_•________ • __________ l ?

jiamislykimo, 
000 moterių vienoje 
uždirbo mažiaus 
vaite del pragyvenimo, 
tucky vaystijojo suvirsz 7,00C
moterių uždirbo mažiaus kaip 
$10.75 in savaite. Kansas val
stijoj apie 2,00.0 moterių uždir
bo mažiaus kaip $11.95 per sa
vaite. Rode Island turėjo ge
riausia rekordu. Beveik 4,000 
moterų uždirbo mažiaus kaip 
$16.85, bet Rhode Island skait- 
lynes imtos kuomet algos aug- 
sztos ir kuomet visi turėjo dar 
bo.

Alos negalime

Visu metu gyvenimą®

insivaizdinti 
ka tas reiszkia — puse dirban
eziu moterių uždirba mažiaus 
kaip $9, $10, $11 arba $12. Ga
lime matyti ka tas reiszkia 

gero 
vei, nes tos moterys yrą dalis 
szeimynos. Mažos algos mote
rims vra rimtas klausimas, nes 
uprantama, kad tas atsilieps ji 
sveikatoje ir vėliaus sveikatoje 
ju vaiku.

Keli metai atgal mes ipane- 
me, kad buvo baisus 
pavėlinti moterims traukti ka
rus kasvklose, ir taipgi manė
me, kad buvo baisus 
leisti jnažams vaikams 
iki 6 metu rinkti anglį kasyk
lose arba pristatyti juos prie 
darbo fabrikuose. Bet sziadien 
to nerandame, nes visuomene 
ta praszalino. Dabar mes ma
tome tu darbu baisumus, dabar 
gąljme ir mislinti apie antra 
žingsni ir tas yra suprasti pa
vojingumą mokėti tokias algas 
kad moterys negalBpragvvon- 
1i. ’ — F.L.I.S.

MOTORISTAI UŽMOKĖJO

tas
sveikatai, ir szeimynos Am J. Sakalauskas

LIETUVIS7KA3 GRABORIU*
f* BAL3AMUOTO1A9
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1

daigtas£•>

daigias 
nuo f

Pigi preke. Taipgi 
automobiliui rtaokiem®

laidoja kuo u* Numirėliu pagal Nau 
laimia mada 
pristato 
reikalams

Parduodu rlsokins paminklus, dida 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to- 
del jeigu pirksiu POMNINKA ui 
kreipkite® pas mane, nes asz galiu ja-
mis pigiau geriant parduoti negu kiti
333-339 W. Ceatr* Stw Mahanoy City
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.62.

Paeme 78 dolerius pedes, 
Viską prakazyravo ir buvo 

ne edias,
Net per tris dienas, 

Tai susimylėjo ant jo vienas

ir egzekutorium 
duoti mus.“

“Iszgany tojau!“
Marijona ir puolė ant keliu, 
motina skaudžiai nusiszypsojo 
jos akys buvo sausos, o 
nusviro ant krutinės.
das akies mirksnyje nusimetė 
ži})ona, pasiraitojo marszkiniu 
rankoves, nasieme isz kampo 
stora lazda ir szuktcle jo su pa
pykiu ir skausmu: “Motin, su- 
lyg sziol klausiau tavo perser
gėjimu, kaipo geras sūnūs; jei 
tas nenaudėlis norės mums isz- 
pleszti paskutinius baldus (ra
kandus), to neiszkesiu, del pa
dorumo melsiu jo kantrumo 
ant keliu savaieziu, o jei ir ta
da nemos savo bjauraus noro, 
tada Ive* paskutiniu ginsiuos, o 
tegul tiktai ka nors isz czion 
pajudins, arba jns menkiausiai 
nuskriaus, — tada! — Ka tu 
mislyji daryti, beproti! — per
trauko ji motina, padek ta laz
da, ka tas tavo pasinrieszini- 
mas gelbės! Tegul pildosi valia 
Dievo, velyk u^muszk mane, jei 
mano balso klausvt nenori, be- 
velyju numirti, nei matyti savo 
sunu, kaip žmogžudį, mirsztan- 

Ta girdyda
mas Griuvo Edvardas motina1’ 
in kojas. Marijona pądcjo po

Penkis dolerius paskolino,
Ir nuo bado iszgialbojo,

Tai mat, be straiko, o vargu 
turi,

O jeigu bus strai'kas, 
Tai nustips vaikas, 

e * *
Tūlas sportclis labui užsima-

ne paeziuotis,
Na ir pradėjo merginos 

jeszkoti, 
Ne rado Lietuvaites,

jcszkoti

Griebėsi už prusai to s. 
Cup, lup, apsipaeziavo,

<1 I?

Bot laimės negąy.o.
• v i♦ i ? •

Kur-gi yra j liuose anszviete savo atgaivi kaip szviežias oras ant kalinio an^ kartuy™-ge akis in žeme. - -
gydytojas!“ paklausė motina, naączia szviesa 

ilgai turėjau laukti, ka tik i«z kalnus.
baimes nenumiriau nes tave medžiai,

" * * S ® « S S / w r * . ’ ’ (.

sesuo yra silpnesne, ne kaip ti- žiedais, kvėpavo pavasariniu mas, Edvardo, su kuriuom mo-
• A * . « a . . « 4 k * .

44

$80,000,000 GAZO TAKSAIS 
PEREITAIS METAIS.
•< / u. Ji i '■ il* •< i f- .m •< I hi' i

Beveik $80,000,000 buvo su
rinkti nuo motoristu gazolino 

___ is ir liek pi
nigui buvo vartoti, arba dar
taksais 11)24 metai

bus yaytpjami .del keliu užlai-
įcjįnio ir keliu budavojimo su-

* ■ 8^ | U t* h

lyg Žemdirbystes Departamen-

Mokama 8-ežia procentą ant
• _ Jk

sūdytu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banke 

j nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas. 
Geo W. BARLOW, Vice-Prea 

Uos E FERGUSON. Kasieriua
' k'J

''1

■'fl
. Vil

įo VĮęszų Keliu Bjuro. 35 isz 48 
valstijų ir District of Columbia 
ima guzo taksus. Bata mainėsi

galono vijose valstija
a . *■' L. ""kr. 1 .. . 3li __ ii 1

t

CHAS. S. PARMLEY 
Real Relate Agent. Notary PubHenuo vieno iki trijų centu ant 

j>se, apart 
Arkansas^ kuri uždėjo taksus 
isžfkot tiriu ėenlu. F.L.I.S.
- ■» i-“** ' • ;i 4 Y'1 f

PARSipUODA NAUJI 
NAMAI.

' ' ■ ':h>i H * ’ " *. ‘ *'

Menesi žmogelį# baisui ken- 
' v. f

Ilgiau kęsti negalėjo, 
Ir in kitur iszgarinejo.

Vyrucziaį, turite gerai apsi
žiūrėti* 

Jeigu norite in pora sueiti, 
Ba tai ne szposas apsismar-

' ’ ' ", 'dyti,
Ir per visa gyvasti varga 

....... ' . kentėti.

Inszt oriniu

;'ii1

i'dll

Jeigu norite pirkti ar parduoti namą 
tai keripkitee pa« mane, aa> Junric 
ta reikalą atliksiu. Randavojy namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobŲiue Lt 

Kampa* Catawissa ir Marlcat 8t 
Mabaa y City, Pa.

.....- - ■: - ■■ —--     <

W TRASKAU8KA»
PIRMUT1N|$ LIETUVISZKAS 
GRABORIU3 MAHANOY CITY

■ - i tO

I
szveicarinius kuris no ibm kaneziu iszvvsta k "

ar -
tankiais tave graužia koks susikrimti- 1

4 .1 V

Beveik visi vaisiniai ant galo szviesa saules:
apdengti

H

silpna ligppes galy a priegalvi, 
kuri buvo isz lovos iszemus.

1

r*iiĄshlaud’e, Pa. pilup ilgio lo
tai. Visi intaisyiuai. Ashland’o 
yra pigios tąfe‘os<.Desaimts mi- 
nutu nueiti in kasyklas. Pre
kes $5,700 iki $5,900 už cash,

tai. Viši intaisyiuai. Ashland’e « i

Toliau# bus.
u ’•

' ■ ' *'r 1*1 1

Mexico City, Mex. — Nuo-
. _ . ■ _ . -.k ik . L

kejomes, jai reikia greitos pa- ’oru, tuom dieviszku kvapu tinai pasisakyt nenorit tu 
“ “Pagelbos neturės,“ . w..‘.

atsake Edvardas prislopusir daina prastos szvilpynes pie- pirma diena Gegužes menesio
k » ----- aidu (at- jauni ir seni gėrisi tuoni gra

giedojimas žiuin laiku, o tu nekantriai žiu šia prdvincijeisia padare fžmo-

gęlbos?’ “ Pageltos neturės, > >

balsu. 4‘Pagelbės neturės! O mens, atkartojama 
tai de! JtoT” paklausė motina garsiu) 
« * « s e « •

gamtos. Kalnuose girdėt puvo toks liūdnas; o juk sziadien yra
»

kalnu,
aidu (at- jauni ir seni gėrisi tuoni gra

* Mexico City, Mex. — Nuo
latinis drėbė urnas žemes Iro jo-

a ». : I • * *’ * * . . t .

... r-.-i

Skaitykite “Saule”
f

nutu nueiti in kasyklas. P r
?”.T T* ‘, - r ,

arba parduosime ant lengvu
■» i Tm • * r* 14 mokescziu.

• T. P PrUnvl
(t.29
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(automobilius del lafdotuylu l(Hkt3<>
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Laidoja kunus numirėliu. Pargemdo
> • a h * ' k V '• i #
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ŽINIOS VIETINES.
— Tai Nedėliojo sulauksi

me Vėl v kas.
— Dilieji ir Szventa sau-

vaite.
nesu t iks 

po doleri
— Badai žmonis 

mokėti maloriams 
ant valandos.

— Buczeris Lasmonas insi 
szopu del mėsos

kurioje szaltis buna vienokis 
ir užlaiko mesa visados szvie- 
žia.

taiso puikia

bravoras
Fountain Springs ir Ashland’ 
bravoras likos konfiskuoti per 
valdžia. Kas isz to. kad prie 
vienu duriu sargai stovi, o per 
kitas iszleidžt* alų. Geriau visai 
atidaryti.

— Vincukas Cziuksiii”

Wolf o

Kas isz

isz
o

"v

i

u '
IR SZITA BOBUTE DARO SKERSINI UŽDAVINĮ.

Angį i kai

1 
i

•ii

1
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU..

Pottsville, Pa. - James J^rail 
priv<irt(‘ savo inilema 19 metu 
Anelia Kasimiute ant pabėgi
mo su juom, kerszindamas jai, 
jeigu ji nesutiks ant Keadingo 
stoties tai ja ja užmusz. Anele 
nebuA’o kvaila mergina, 
sidave pas skvajm’a
melsdama pagialbos. 4’asai nu 
siuntė su jaja aniola sarga, ku
ris aresztavojo karszta mylema 
surasdamas pas ji užprovinta 

Frail nenorėdamas
buti uždarytas kalėjimo, priža
dėjo t nujaus apleisti miestą ir 
daugiau neužkabiuet Aludes.

nes nu 
I )a vies

.rėvoj veri.
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ABELNOS DARBO PA
STABOS.

< larboTemijant indus! rine 
situacija szioj szaly dabartiniu 
laiku, galima sakyti, kad ji yra 
normale. Nors gana didelis ne
darbas randasi nekuriose daly
se?, vienok didesne jo dalis yra 
isz priežasties laikino paliuo- 
savimo nuo darbo.

Namu statymas, beveik kiek 
vienoje va 1st i joje,
Florida ir nekjirias Kaliforn: 
jos dalis, žymiai 
galbut dėlto, kad oras per pas 
Piruosiiis menesius buvo gana 

žmonių neteko
Vienok, szi padėtis tik 

laikina ir atsižvelgiant in dide
li namu statymo programa 19 
25 metams, geresniam orui už 
(‘jus, darbas
ir žmones turės 
užsiemirna.

iszskvriis

blogas ir daug 
la rbo.

snmazcj->,I

PARSIDUODA NAUJAS 
NAMAS.

Ka tik pabaigtas naujas na
mas ant vienos familijos prie 
405 \V. South St. Visos viga- 
dos ir cimentinis skiepas. Par- 
siduos už priėmimą preke.

Ant. Leskauskas
405 W. Mahanoy St.

Mabanov Cit v. Pa.(t.f.)
T------------- —

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 

”Saules” ofisąužaukite in

*

13 
metu isz Park Place, sukrito 
ant W. Centre nuo epilepsijos. 
Praeigiai ji nunesze pa” dak 
tara kuris atgaivino vaiku po 
tam nuvožė ji namo.

— Su būtoje likos
tas St. Nikolas ka>yklo”ia Ta 

Keen kuris radosi ant

u /11 m > z.

Serevicziu> 
suspaudė galva 
karuko

kuriam
I I

Vėliom '
Mahaimju praeita

moszius 
burdo Louseau hotelije.

— Suimtoje likos uzmioz 
ta Bukmauto kasyklomis .lomi” 

27 metu,
terp anglini 

ir i imberin.
pribuvo in 
meta i”/. Detroito, Mieli., ir ko
I iuo tai Imt i jojo paskui ine di 
na kasvklosia, nes mane ” 
gryžti adgal iii Detroitą.

Franei”zka Dabnlskiem*
isz (’kicagO” pribuvo 

pusseserių 
I )et r<>it, M ich.. 

ant burdo buvo pas Joną M ic
kevieziu, 1132 E. Centre ui i. is/, 
kur buvo laidotas 
nems 
ryta,
graborius Sukala nekas, 

zeimy na

sesuo

V

11

• I < >) < I

TEMYKITE LIETUVISZKA 
TAUTA.

\

Parduodu puikias ir geras 
farmas, prie vandeniu ir prie 
geru keliu, su budinkais ir su 
sodais, netoli miestuku. Par
duodu ant lengvu iszmokejimu. 
('žirniais asz pats gyvenu 13 
metu ant farmos. Vėlinu kož- 
nam broliui kuris nupirks nesi- 

gales puiku gyvenimą 
vesti, ('žirniais yra daug Lietu
viu. Turime 2 bažnvezias, Lie- 
tuviszkas szakeles ir t.t. Matot 
koki darbai dabar 
gal bus < 
te miesl uo>e 
traukite.” nuo bosu, galite buti 
pats sau bosas ir be bėdos gy- 
venti. Patarnaiisim ka geriause 
del jusu.

Antanas Macunas
1 Box 51 Irons, Mich.

irkaip Anglikai vadina 
jauni bot ir seni. Szita 94 

diena iszriszii tuosius 
jai prigialbsti prie (o josios pypkute.

Skersini uždavinį žodžiu, arba
( r"”” Word Puzzh*” ne lik dirba 

metu '•eiiute Henrietta Donnelly kas 
uždaviniu.” o

4 4
Moline, lU. — Kovo 20 d. 

te traukines užmusze 
Justina 
ežiu, 
St.

Velionis ėjo in darlia Moline 
Plow’ Co. dirbtuvėj.

rv-
lietuvi

Rock e \v i c z- K e c k e v i -
gyvenusi prie 415 JViitb

MILIJONAI NEATNESZE 
JAI MEILES.

J uue ('ast let on 
kuri uesenei
jonieriaus Dan Caswell, ketina 

nes sako, Imk mili- 
neatnesze

bus vėl pralietas 
vėl nuolatini

Isz Shenandoah, Pa. tJarnys ana diena npdo- 
' vanojo dovanėlėms; J. Radže- 
j \ iezius, 529 \\ . Coal nlvežios ir 
' J. Jakaviczius ant W. W ashing 

už \ <‘žima j ton a\'e.
gėry imi". Like” ’

pastatyta.” po $1.00(1 
atsibus l‘”d;idclfijoi.

isz Bostono, 
isztekejo už indi

Kuzi n liepa s
UPe^z! i \ n!a<liko.

svaig inauczins

I ><>\ \ lai! is

(J trr mas

\’i>< >rk i”.\ i k 11 >i i
V. Va i -žiu >ra i i r J uoza 
lis persi k rali”! e i-z ■ 
Veriu >n 
Llovd.

l gni” kilo isz nežinomos 
skiepe, ant N. Lin

gy veno 
vaikais, 

Zmogel is

i prie/.ast ir?
I crick ulyczios, kuriame 

\'. 1 ua”zl vs su ket ureissll

ulvczms
> • >.)

III

> M ieziu | Antanas K idzionas.
2 \\ . Mt! likos baisei apdegintas.

»• » 
i. >

Prie 14 
gatves yra geležinkeliu kryž
kele. V(‘lionis sustojo prie kryž 
kėlės, praleido viena traukini, 
bet neužmato ateinanezio kito 
traukinio ir pakliuvo po jo 
ratais.

Velionis buvo 35 m. amžiaus 
Aimu’ikoj iszgyveno 15 metu; 
buvo nevedes. Paliko pusbroli

po

Joną Stankūną, 
East Moline.

gyvenant i

persi skirt, 
joną i ja i neat nesze mei les i r 
užg;liiadinimo vedusiam gyve 
nirne.

Agri k uit orini uos d i.” t rikiuos 
matosi kiek nedarbo, 
prastai esti žiemos laiku 
met sustoja darbas keliu taisi- 
nie ir labai mažai 
d a si

kaip pa 
kuo-

darbo ran-
ant ūkiu. Nekurtose sza 

lies dalyse, ypaez Naujoj Aug

f

McKees Rocks, Pa. t’zio 
mutiniu parapijų apėmė lomi: 
dienomis kum Franciszkus Pa 
szukanis isz New Kmisingtoi 
° .i°jo vieta užėmė kum A. Ba
ronas isz Fotdale, Pa.

bedarbiu 
darbo piaunant, 

vežant ir kraunant leda.
Industrinėse instaigose taip

gi nebux’o darbo, ir daug 
niu Jmvo paleista. Daug
sugryžo prie darbo, ir kili ne 
.ižilgo sugrysz. Keletas audimo 

ezeveryku dirbtuviu Naujoi 
Anglijoi dirba t ik po

o audinį

li.F.b 
'•žiu s

didelis 
t urejo

skal

žino- 
i sz j u

miestuose 
la prastesni, nevargki- 

arba kasyklose,

(a.3l)
f Andriii” Aleksinas (Aleksį 

placziai žinomu biz 
czmnais, mirė praeita

.r-IPort Washington, Wis.
Gerai žinomas musu apileukej( 

, wirgoninii!
kas, 64 metu, mirė 30 diena Ko 
vo. Velionis prilmvo in Ameri- 

paliko d i 
paezia ii

Vilimas 
nuteistas 

užsimoki*! i 
dasedeti 14

kelias va
o dirb

v m mis m z
niūriu (‘žirniais, mirė 
|\i'l\crga A'ldamlo ]igonbute- 

mio kokio tai

I 't :iri-. 1<m-i 
buvo mauadz< riiim Koooci e ;, 

o a 111

Tamo-ziii” Antanas Varszius landas (
tave.” kitose dalyse, kaip Tena 
‘ssee ir Mississippi eina garnį 
^markiai. Geležies ir plieno in , 
dusi rija padidėjo 
Pemisy Ivanijo j, 
'reniiessoe ir M ississippi. Vio 
nok nekuriuose cent ruoši' kaip 

Ph iladelphijoj ir 
W’hecling randasi plieno darbi 
ninku pervirszis. Augliu kasi 
mas, ab(‘lnai imant, pasididino 
ir labai žymus Pennsylvanijoj, 
kaip mink'szt uju taip ir kietu 
ju augliu kasyklose. West Vir- 

nežiūrint kad dau 
dirbama, aplinkybes nėra labai 
prielankios; tas pat ir Arkan
sas Wvkstijoj, kur daug kasyk 
lu ūždarvta.
medžio iszdirbysteje Oregon ir 
Washington \ alstybesV ir ne- 
kuriuose kalnu distrikiuose.

KL.l.S.

Ilonoj, ANT PARDAVIMO.ant laido 
\V.Paliko

Grineviczienia
t uviu.

sii bažnyti 
pamaldomi” I lamink 
Laido! uvems

> 
užsiėmė

— n/.vniipi;i Budrevmziu 
sudeda szirdiuga aeziu visiems 

atėjo aid gaili*” 
))amaldu szi ryta pasimelsti už 
duszia a.a. Antano Ihidrevi 
eziaus, kuris silsisi žemelėje 
jau metas laiko.

— Sekretorių.” Independent 
Kliubo, ponas Juozas Ancere- 
viezius, aplaikt1 daug gromatu 
nuo pakviestu sveteliu buk vi>i 
.. važiuos ar ateis ant milži- 
nmzko Pokvliaus kuris atsibus 
Norkevicziaus salėjo, Panede 
lio 20 Apriliaus.

. plnike nžkvietimus, lai sugra
žina postelkortes ar priims ant 
Pokyliaus ar ne, nes tai yra 
svarbu žinot i del komiteto.

tiems, kurie*

a.a.
kuris

Tiejei kurie

$4..oo
IN

ATLANTIC CITY
VELYKŲ NEDELIA

12 APRILIAUS

Dubeltavas
Tikiotas

Speciali* Treinea Subato* Nakti

Isz Isz ryto
Shamokin .............................. 1 :30
Mt. Carmel..............................
Ashland ...................................
Girardville..............................
Shenandoah .........................
Mahanoy City (Preke $3.75) 
Tamaqua (Preke $3.75) . .
Pribus in Philadelphia .... 6:00

1 :30 
2:21 
2:28 
2:00 
•>
3

:49
:16

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

Ant Readingo Geležinkelio

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, teippi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drueziausios 
kompanijos.

\ iszko ”Zt or 
pats atidaro 
201 E. (‘.miro

I'',. ( elll ru lik.

>;i \ o
ui v

jm sirgdama

bizni ant i laiko. Velionis gimė Lietuvoje.
t ■ ?. i < > *. priimdama.” 

\vi nk n i n
Praeita 

\’o la idol u\ i-” 
isz West Penu lllv<'zh>” 
Imios ?\laraii(‘kiutc”, 1 
Centre ulvezi<»”. 
nems apeigom)” 
bažnyczioje.

sanvailc at i b n

Amerika jaunu 
Slienadori.

i .”i i n k e i k a ” \ i< lo” ia, \ i ■! m u s

m
I )irbo 

pir

Lawrence, Mass. 
Rupczinskas buvo 
Methmmo tiusirn* 
$25 pabaudos ir
diefm pataisos namuose užtai, 
kad iszsigeres važiavo automo- 

pe- 
automobi

gal vakariu.

eina

J n ozo l \ r r i1 a c k i * • | ko 11 a n i a ant . >hi i L, ( c n 1 re 1111.,

bilium. Policija sako, kad 
reita nedeldieni jo 
liussusikule su

ka 28 metai adgal, 
del imu 
tikra broli 
gyvena I )oekford,
vedusia dukteria 
simu kuris žuvo

- p

. iri-
I L!'! W. 
ba'/!t \ ! I

J u i ■11 1 < i i* ’ lej

ir
i

dMiamJuozas Szcrmuk>zm< h '
kuris kitad<><(rerard vilios, 

veiio czionai”. liko 
per tris banditu.” 
Chesmit ir Coal ulvczi 

‘‘apezyst iuo”
doleriu. Banditai 
automobiliuje. 
tai jauni sporleliai.

uždą rbi a ujo ” ant
geru laiku ir užlaikimo 
mobiliu.

< I \- , »

< -id:iik\ l:i
ant komi

salima.

ji

H

os, kum 
ant k < d i o 1 i k < e 

p ra Visžali m 
Manoma kad* 

kurie to
kiu budo

t Juodojo
> u k n ici - ! u rejo į Ližint i i r 

niylc! m m‘s Imvo 
o žmitgii”. Prigu-

I )

M
ir

M mus 
laikrasz-

] laczia
•o Janczu- 

Velionis 
z Balimiszkiu kaimo, 

Iglankos 
pavieto.

I ’anedelio
t rmii misziomis Szv. 

Jurgio bažnyczioje. Laidotuve- 
dal\ bavo

kur u z ” i d e į < i
’ \ i.”u

I n i \ < > 11 m i 111
m.d”/.a>i” bud

prie Szv. Jurgio parapijos
oo.-e draugus cs. Paliko di

li u 1 i u d i m i a
1 ris va i kus: pat i 1 ’et i
k<> ir ”imii Ldvarda.
’ t a < ■ i o i
Suvaiko gubernijos, 
parapijos, S'.arapol
I .a idol lives at ”i I m\ o
r\ ta su

šia
isz visu daliu

daugybe žmonių 
pavieto

mesniu vietų. Laidoluvems už-
graborius M inkeviezius.

nėto-
sieme

MAGIJOS MONU LEKCIJAS.
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Szias dienas, sugryžo in Mahanoy City, Pa., Magikas 
Prof. J. Czckanaviczius kuris pakviestas svetimtaueziu 
atloszti da du magijos perstatinius Mahanoy City. Per- 
statimas atsibus sziandien, G diena Apriliaus, Township 
rfigh School saleje. Prof. Czekanaviczius teipgi turės 
Mahanoy City posėdi ir duos lekcijas 7, 8, 9, 10 11 ir 12 
Apriliaus. Tai kurie norite iszmokti monus daryti ir buti 
gudresniu už Salamona, tai nepraleiskite progos atsi
lankyti minėtas dienas nes toliaus nebus progos ba po

rfig-h School saleje.

Forcst City, Pa, 
prisiųsta isz anglu 
ežio iszkarpa, kur praneszama, 
kad keli jauni vaikinai tenai 
kaltinami del nužudvmo tūlo 
Lyono. Tarp kaltinamųjų Ade
nas yra ir lietuvis, Juozas \’e- 
I iezka. — K.

Wilkes-Barre, Pa.

d trūkto

kum Pet- 
iszda- 

Kuomet

Lietu
viu Industrijos Bendroves sze- 
rininkai ir kai kurie 
riai renka vardus ant ruoszia-
mos peticijos, su kuria ja keti
na skusti kum Petraiti vysku
pui. Anot skundėju, 
rail is rinkes pinigus ir 
ves privates notas.
reikėjo notos atnaujinti, tai jis 
pasiėmęs notas negražiuos nei 
nauju nei senu. Taipgi kuomet 

“Tevvnes 
ir ta bendrove, tai 

kuri. Petraitis iszeidamas buk 
iszsineszes visus L. 1. B. bū
nu, ir daug 
ežia szerinikai pripasakoja.

Taigi dabar 
direktoriai nori ta 
gauti per vyskupu.

czionai bankrutijo
Balsas” ir ta

kitokiu dalvku

szerininkai ir 
viską at-

pardave 
buvo

Chicago. —- In tris menesius 
nuo pradžios meto czionais pa
pildyta 48 žudinstos o 155 mi
re nuo visokiu automobiliniu 
atsitikimu.

— Aradas palicijos Collins 
praszalino nuo dinsto palicijos 
pulkininką ir deszimtfs pnliei- 
jantu nuo dinsto Sheffield sto
tyje už tai kad palicijantai per
maino viena isz kambarėliu ant • 
karėžomos, kuriame
700 bonku alaus kurie 
konfiskavia nuo butlegoriu. -— 
Argi reike geresniu prohUn
cijos tiesu ?

— Jesse 
Superior I 
pereita szesztadieni savaites už 
girtavimu ir nederma elgimąsi 
Negalėdamas užsistatyti kau
cijos iszbuvo kalėjimo iki an- 

kada tapo paliuo- 
suotas užsimokėjus pabauda.

Skubiai 
rado namus užrakintus, 
laužės in namus jis rado 
paežiu Alma, 24 m., negyva gu- 
linczia ant 
Apie ja stovėjo 
ežios munszaino bonkos. Ji bu
vo mirusi nriesz

geresniu

• Martin, 
St., tapo aresztuotas

tradieniui,

2038 W.

sugryžo namo, bet 
Insi- 
savo

virtuves
kelios tusz-

grindų.

24 vn bind h

nuliudimia
Darni įlinka, km> 

III., viena 
I ,i(‘tuvoj(‘ ii

laike Rusisz 
kos kares. N’elionis 
Raseinių aps. T
Du metai adgal parsitraukė iii 
Amerika savo moterių. Isztur
na vo Szv. Ambraziežaus para 
pijoi 17 metu kaipo vargoninin 
kas, buvo 
kurie ji pažinojo.

paėjo 1S7 
Pytavien iu para.

nnletns

su baž

žmonių isz vi- 
ant

p(‘r visus 
1 .n idot u V(‘s 

atsibn\’o 2 Apriliaus 
nytinems aDoigomis, ant kariu 
dalybavo daug
sos aplinkines, palaidotas 
vokiszku kapiniu Szv. .Marijos. 
Kun. V. J. Daunora laike pa
maldas. — Parapijom!."

PUPIN, SVETIMSZALIS, 
ISZRADEJAS, ISZRINKTAS 

AMERIKOS MOKSLI
NINKU GALVA.

Profesorilis Mielinei Idvors 
ki Pupin, gimė Idvor’e 1858 
metais. Idvor’as tada prigulė 
jo Vengrijai, bet sziadien J u 
goslavijai. 
Pupin yra 
mokslininku. Szitas moksliniu

I > ro feso r i u s e le k t ro- me - 
cbanikii, ('olumbijos Universi 
tote, tapo iszrinktas prezidentu 
American Association for the 
Advancement of Science, kun 
organizacija ka tik užbaigė sa
vo didžiausi susiriidcima.

gimė

Sziadien, tas pats 
vedėjas Amerikos

k a s,

Profesorius Ihipiu yra vie
nas isz musu pirmutiniu moks 
liniuku, kuri net ir placzioji vi- 

pažysta. Jo knyga 
Nuo Imigranto iki Iszrade- 

jo” 
yentor”) yra 
gyvenimo nuo 

piemuo 
Amerikon, 
czionais rado progų,

Amerikai savo sko-

suome no
< <

buvo

....... V
(From Immigrant to Tn- 

apraszymas jo 
laiko kuomet 

atvvkimo 
apraszo kaip 

ir kaip
Jis

ilki

atmokėjo
la, iszrasdamas telefono drata 
per kuri
gali susi’kalboti su Nauja Ang 
lija.

Kuomet Dr. Michael Pupin 
tapo pakeltas in aukszcziausia 
vieta tarpe Amerikos moksli
ninku, 
džiai buvo 
garbe, ir -

žmonos Californįjoj 
o*.

jo pirmi iszreikszti žo- 
apie jam suteikta 

Ika sakys Idvor’- 
as mano gimtinas miestas kuo
met dužiuos kad tariau iszrink-

4 4

Piltsburge,

gimjoj,

New Vorl< e, 
Kent uckv,

Darbas padidėjo

ANT PARDAVIMO.

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

Teipgi lotai minėtam 
Apie dauginus dasiži-

KescZlU. 
miesto, 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W. Malianoy Avė. 

Mahanoy City. Pa.(t. f.)

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

I loleris 
•ietel is.

yra jusu geriausias 
prieteiis. Mokslas yra galybe. 
.Jeigu žinote kaip ezedinti do

gai it e turėti 
.Jeigu reikalausite

ateikite o suezedinsite
Parduodame visokiu

leri, jus visada 
prieteliu.
kokio t a voro kuri mes parduo
dame,
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpei u, fonografu ir t.t. 
A t (ūk it e priesz Velykas o gc- 

galesite iszsirinkti. Teip-riau 
ant pataisom senus fornyczius 

dviejų fainilijn, po No. 401 ir ir kitokius naminius daigtus.
prie L. WASCH (Yvaskeviczius) 

Upholstering and Hardware.
1139 East Mahanoy St.

(Ant skersynes, 12-tos ulyczios) 
MAHANOY CITY, PA.

Puikus dideli namai

O

103 W. Mahanoy Avė. 
kampo.

Fr. J. Sklera
401 AV. Mahanęv Avė.

(t f)
* 1

Mahanoy City’, Pa.

Dr. Wassil Kurilla, D. C. Ph.C.
CHIROPRACTOR.

Jei jus sergate pasitarkite su 
Chiropratie ir sužinokite 
jo gydymo budus, 
žmogus kuris supranta apie 
sveikata, 
pagal naujausia būda, 
duoliu ir be pjaustinio, 
ir pat arimas dykai.

118 Cor. Oak ir West Sts. 
SHENANDOAH, PA.

Pancdeli, Sorcdoj ir Pctnyczioj. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz. piet.

1 iki 5, ir 6:30 iki 8:30 popiet. 
Telefonas 398-J. Namas G5-J.

apie 
.lis v ra

kuris
Gydo visokias ligas 

be gv- 
Itoda

Market & independence Sts. 
SHAMOKIN, PA. 

Uturninke, Ketverge ir Subatoj.
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz piet.

2 iki 4, ir (J iki 8 popiet. 
In namus ateina pagal reikalavimu.

1U

Merchants Banking Trust Co. Banka
V Mahanoy City, Pa.

•-------1---- --
3-czias 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

'nSlriin anvA nintiruc in sunf.li. Runlr*. nii*
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