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ISZ AMERIKOS
♦

LAIKE UŽDARYTA SAVO 
PACZIA 4 METUS TVARTE.

Montgomery, Mass. — Kokis 
tai farmeris Jokūbas Dakovmz 
gj’venanlis artimoje czionais 
drauge su savo vaikais, turėjo 
uždaręs savo paezia tvarte pt r 
keturis metus. Motoro koki tai 
laika radosi prieglaudoje del 
pam išželi u, bot po kokiam lai 
laikui likos visiszkai iszgydy- 

namo. 
namo,

ta ir nusiunsta namo. Kada 
motore sugryžo namo, vyras 
jaja uždare mažam kamliareli 
je tvarte, iszeme langus ir už
kalė lentoms. Buvo ten tamsu, 
nesirado oro ir smarve. Jaja 
uždaro in tonais, idant prisku- 
byt nelaimingai .mirt i, nes vy
ras ir vaikai norėjo nuo josios 
a t si k ra t vt.

Motoro tam kambarije per- 
o gal ir 

butu jaini' mirus, uos isz prii* 
žasties mirties dukters, kaimy
nai užt iko josios gyvenimu, nu
vožė in ligonbutia o vyras su 
vaikais likos uždaryti kalėjime 
už toki pasielgimu su motina ir 
paezia.

Motina neapleido savo smir- 
danezio gyvenimo no karta, o 
kada kaimynai jaja tonais užti
ko, negalėjo dalaikyt smarves 
kokia tonais radosi. Nelaimin
ga svėrė tiktai 64 svarus. Dak
tarai sako, buk su gera priežiū
ra ir maistu motore pasveiks ir 
gyvens.

.NUBAUSTAS -UŽ PADE-

gyveno keturis metus,

GIMA GIRRIU.
Harrisburg, Pa. — Juozas 

Nankovski isz ♦Johnstown, Ii 
kos nubaustas per sndže Neviu 
Wanner ant penkių metu kalė
jimo už padegimu girriu. Prisi
pažino jisai buk uždege girros 
asztuonis kartus ant Long 
Mountain artimoje Dillsburgo.

sunaikino 7(H) akeriu 
valdžei kasztavo apie

S#
fnspektoris girriu Shaeffer už- 

gir- 
ir uždare

l’gnis
girriu,
4(H) užgesyt deganczias giriu

Ji

— ()na Stas- 
Braddock *o

tiko Nankovski nžkuroiit 
ria, arosztavojo 
York kalėjimo.

GIEDOJIMAS PRIEŽAS 
TE ŽUDINSTOS.

Pittsburgh, Ibi. 
ko, 34 motu, m iri*
Jigorrbuteje nuo sužeidimu ko 
kius jai uždavė josios vyras 
Mikola.’Mikolas taja diena bu
vo pusiau girtas ir norėjo pa
rodyt kaimynams koki jisai tu
ri baisa. Pati jojo meldo idant 
uždarytu žioti ir nejuokintu 
kaimynus; bet vietoji* paklau- 

savo motores,
tai pasiuto isz piktumo, pagrie
bė ilga mėsini peili užduoda
mas moterei kelis pavojingus 
žaidulius nuo. ko mirė. Mikas 
randasi uždarytas kalėjimo.
PRA8ZE RABINO KAD NU

ŽUDYT VYRA.
Mount Carmel, Pa. 

tai nepažystamas žmogus

svt geros rodos

KAS PLAKA PACZIA, PATS N’UTRUCINO SAVO VAIKUS 
BUS NUPLAKTAS PRIE

STULPO.
Balt imoro, Md. - 

stojo priesz 
Simmons už baisu suplakimą 
savo moteres Falda; už lai, kad 
jam liedavo pinigu ant girtuok
liavimo. t’/, tai aplaike tris me
nesius in kalėjimu. Sndže Duf
fy pasakė: “Nuo szlos dienos 
atgaivysin senoviszkas Mary- 
lando tiesas 'kurios baudže vi
sus vyrus plakimu prie stulpo, 
jeigu suplaka savo moteres. 
Tasai stulpas da randasi kalė
jimo kieme ir jeigu da karta

J 
tai bus 

o szeri-
30 botagu 

4 4

Ana diena *sudžia Robertas

.\ Uo 
senoviszkas

priesz mane stos prasižengėlis 
kuris suplakė motore, 
pririsztas pri(» stulpo 
fas jam padovanos 
ant apnuogintu poeziu.

tiesas ketina in
vest i Micliigano ir Wiskonsino 

o jeigu bus pasek
mingos, tai ir Pennsylvania in- 

plakima, nes kandidatu
czionais randasi tukstaneziai.

Pauaszes

va 1st i josią,

ves

iszvAre vyra isz stu-
BOS SU REVOLVERIU.

— Juozas (‘zikonas, 
nuėjo pas savo pa- 

Keeiion uli. tiksli'
susitaikymo su jaja ir gyventi 
drauge, nes nuo josios buvo 
prasiszalinos

nedavinėjo 
ant

t 'hicago.
48 motu, 
cziillia ant

nuo
du menesius ba 

ramumo. Vos 
>,

jam 
inženge koja ant slenksezii 
kad sztai duris atsidaro ir jo
sią stojo su revolveriu rankoje 
Petras Podolskis, 
mas policijai kaipo pleszikas, 
rovolvcraviczius ir žodžiu pa-, 
vėjingas kostmnoris kas ji su- 
1 ikda vo.

“Szaliu traukis 
suriko Podolskis 
kuris 
gryžo 
(lėtoki vvais.

gerai žino-

4 4

('zikona, 
bet su

su k ('leis

Kokis 
i alė

jas pas Zydiszka rabinu Fine- 
stone apie devinta valanda va
kare, padavė jam koporta ku
riame radosi penkdolerinc bu- 
maszka su gromatolia, kurioje 
buvo raszyta, idant nueitu ant 
S. Tbjrd nliczios po pa ženk ly
tu įhimariu ir nužudytu žmogų 
vardu Williams, su prižadėji
mu, jog aplaikys daugiau.
’,Kabinas inteikc pinigus 

gromatelią policijai, kuri nuėjo 
ant tojo adreso, kur rado gyve
nant moterių Williams persis- 
kyriisia nuo savo vyro. Motoro 
nieko nežinojo ir užsigynė kad 
nusiuntė gromata rabinui. Pa- 
lięije mano kad tai darbas ko
kio juokdario kpris norėjo ra
biną ant juoko palikt.

j r

IDANT BŪTI DRAUGE SU 
v JEIS PO SMERT.

Gary, Ind. — Ona Ciinnin;°* 
bam, 50 metu, prisipažino buk 
(ai jiji nutrueino savo (ris vai 
kus o ketvirtas pavojingai ser
ga ligoni) u tojo, o 
rele, kuri niekad nesirado »a 
mie apsisaugojo nuo panasžios 
mirties. Josios vyras ir v\ riau
šes sunūs mirė du melai adgal. 
Motina (eipgi panaudojo Iru- 4

18 motu d u k-

Isz Visu Szaliu

tu padla! 
in 

ir prasiszalino, 
adgal draugi'

Kada automobi
lius sustojo prie namo, Podols
kis paleido kelis szuvius, su
žeisdamas detektyvą. Uzikonis 
pasinaudodamas isz sumiszimo 
sprūdo in užkabori ir dingo isz 
akiu visiems. — Badai da ir 
sziadion nesustojo begiąs.

TRAGEDIJA LIETUVIU 
SZEIMYNOJ.

Waterbury, Conn, 
anglu

— Mums 
dieuraszt is 

“ Waterbury Republican,” kur 
daug prjraszyta apie N’alaicziu 
szoi my nos t raged i ja.

Valaicziti duktė Blanche bu
vo isztekejusi už tūlo Thurlow 
11. Rogorso. Ar tas Rogers bu
vo lietuvis, ar no, tai laikrasz- 
tis nepasako; bet Blanche Va- 
laieziuto ir jos tėvai Valaicziai 
buvo tikri lietuviai 
kai. Rogers buvo 
bet

prisiusią
Waterbury Republican.

ir katali- 
ni'ka tali kas, 

visiiek labai dievuotas 
fanatikas.

Nelabai senai szita jauna po
ra susilaukė daugiau szeimy
lios, ir o gimdymo jauna moti
na Valaieziute mirė.

Tai buvo pirmas Valaicziu 
szoimynai skaudus smūgis. Bet 
to da nebuvo galia. Rogers bi
jojo, kad jo uoszviai Valai
cziai neiszmokintu jo kūdikio 
kitokio tikėjimo, negu jisai. 
Todėl jis nutarė ta kūdiki nu
žudyti. Jis už chloroformąvo 
ji, uždare in siutkeisi ir nuvo
žęs in New Ilavena pajojo ba
gažo skyriuje ant goložkelio 
stoties. Tat buvo kelios savai
tes atgal. Dabar tas kūdikis at
rasta bagnzo jau visai sutrūnė
jęs-

Paczios mirtis ir kūdikio nu
žudymas, matoma, visai sumai 
szo silpnu fanatiko Kogerso 
protą, nes jis pradėjo bastytis 
isz vietos in vieta ir atsidūrė 
not Schenectady, N. Y. 
mot policija ji ežia surado, jis 
buvo 
szes.

Kuo-

.jau visiszkai pakvai-

f

ISZ LIETUVOSDu luk- Balan-

.. m .„„...j,.,:,.,,.,,.—~

ISZ MARIAMPOLES AP
LINKINES.

Baisios iniiszt mos.
kai kurio pilioeziai 

” vakstv- 
Mariampolej, 

atvoj musztynes. 
miesezio- 

lu 
akmon vs.

džio I <1. 
prisigyrė 
bines 
Gedimino 
Muszys i n vyko t ar)) 
ui u ir .tavaravo piliecziu. 
darba. buvo paleista 
plytos ir kas papuolė in jn ran
kas; yra tarp ju daug sužeistu, 
isz kuriu vii'uam visai isznmsz 
ta akis ir 2 nugabenti in mies
to ligonine. T 4 H w

kelioms paszaliniams paragau
ti plytų. Musztiries 
M a r. raitoji policija.

Antanas ir 
ir Kazvs

ŽUDINTOJAS 26 VAIKU 
LIKOS NUKIRSTAS.

Ihmover, A'okiclije. -
I laa rmaim, 

o juju kimus parda 
viliojo kaipo mėsa, užmokėjo 
už bjauros /.iidinsias savo 
va.

Ant nukirtimo 
naudojo gilotina 

i viela kirvio, 
1

I
400

ca s
20 vaikus,

kuris

mėsa,

Fri- 
imžude

O‘

2,000 NETEKO PASTOGES 
NUO UGNIES.

Manila, Filipinai.
slancziai gyventoju pasiliko be
pastoges per sink'gima 
griiK’zeliu t’adize, Negros pro- 
vincijoi. I gnis prasidėjo kru- 

paveikslu tealrelije, 
s sužeista

al I

galvos

! o
LIETUVIS KELIAUS AP

LINK PASAULI. ’
Patirta, kad vie- 

lietuvis p. G..

blai vvbos 
su reuge 

gi

i 4

■

LTS
1 amuju
kur daug žmonių liko

.kada bego laukan, l'gnis pa- 
(lare bledos ant 100,01)0 doleriu.
LEPSZE VYRAS, KANKY 
TAS PER SAVO PACZIA.

Szeimvua

p. G.* n
uo

Kailinis. — 
mis kaunietis, 
uosziasi keliauti aplink pasauli 
pesezias. Ta sumanymą 
buvo seniau invykdos, bet
rėjos susirasti toki pat pasiry
žėli ir keliauti dviosi*. Taoziau 
tokio neatsirado.

P. G. sakosi apeisiąs 
pasauli per 6 motus, 
marszriitii pasiruoszos. 
kis gauti isz kur nors maža pa

kol imies Mariampoliecziai 
Vincas raulinaicziai 
Stankevii’zius, paskui isz.Jova- 
ravo V. Kamsavos kaimo bro
liai: Vladas, Mikas 
M art lesa i, ju pusbrolis 
Alardosa, Juozas 
isz ju.du paleisti, kaipo smal
kiai sužeisti, kiti kalėjimo 

pinigu.

jam
kuri užeinu 

kaip lai papras

rp

cizna bet tik pavojingai apsir
*» Į

• Į tai yra daroma, \ okiel ijoi.prokuratorigo. Kada josios 
užklauso del ko teip padare 
mol(‘r(‘ pasako, buk 
mvh'ino vvro ir sūnaus,

B B 7

tai j

J irz
li psi- 

pradejo draskytis 
J isai

I jodzi lis, — 
viaku in melus laiko po 
vedimui, 
kaip du katinai. .Jisai buvo 
nialszaus budo žmogus,,nelindo 
niekam in akis, jiji buvo jiesii- 
tinkamo budo, nuolatos burda
vosi ant vyro be jokios prii'žas- 
ties. Ana di('iia vyras nuėjo pas 
kaiminiai alsineszti nckuriuos 
savo daigius pas kuria paliko 
kada apsivi'de.Pati būdama už
vedi ir vis nužiūrėdama 
vyra, nubėgo |uis kaiminiai su 
savo motina ir dedu Antanavi- 
cziu, užklupo aid 
suspardė, apdaužė 
no gana, to insiiitus pati aplai
stė jojo veidą karboliku. Kada 

nunesze ji 
da (lau

pau iH'laiininga suspardė. Ant 
iszsirito jisai laukan 

szjiuĮtdanuls

aplink 
turis ir 
Jis t i-

fa i p pat teko ir

likvidavo
Suimta

netek irs I 
nono-

PAAUKAVO MERGAITIA 
DEL DIEVAITES KALI.

. — Laike 
is/Jyrineta, bok

sai paaukavo jauna
gaili' del dievaites Kali.

Simus valdiszko virszininko 
apsirgo ant nežinomos ligos ir 

manoma 
apėmė.

tarė, buk vienatinis būdas jojo 
iszgydynio yra jiaaukauli žino- 

Daktarai ” nu
žudė mergaite, iszleido krauju 
isz jos, palopo s/niota duonos ir 
nuneszo pas dvasiszkaji. Vai

Tada 
ligoni prit’ 

, suriszo
■ pa liko nuoga ant lanko
I re nuo bado.

( ž loki pasielgimą levas ir 
pakartais, o 

jlvasiszkn ir daktarus nubaudė 
apie josios mirti. Szeimy- ( kalėjimu ant keliolikos melu.

148 ŽUVO PER BOMBA KU 
RI TRUKO BAŽNYCZIOJE.

- Szimtas 
aszl uoni

red,•imu pirmu mirti iiiitriieiim; j1)|,|,„||„Įmlije.
pirmiausia vaikus, po tam pa i i tejsni<) lin
kėtino paimti trueiznos idant juju 
su visais
Danguje.
aszaras
aploisda v

{OS
mor-

po 
I olia us 
Visi mane 

na k t i 
ir lindėjau paskui 

savo m vienius. Mano dukrele 
trankydavosi po szokius ir au 
tomobilois, todėl josios nemylė
jau ir nemaniau imlrucyt, lik 
Inos ka mylėjau. Nežinau kas 
su manim darėsi ir kas man in 
galva užėjo idant papildytai! 
taji baisu darba.
SZALTAS VANDUO JAJA 

PRIKĖLĖ ISZ NUMIRUSIU.
Duktė- Į 

ros ir sūnūs suvažiavo ant lai- ! 
dottiviu motinos - Mrs. Sarah 
Burgi', t 
žino anie josios mirti. -Szeimv- Į kalėjimu ant keliolikos met u. 
na rodavojosi kai)) jaja pa lei
dot ir kada viena isz veliones 
(lukteriu-Mrs. Jone.sę*nuejo pa
žiūrėt lavoną miVtinos ir nutarė I 
jai nuprausti veidą. Alsinesze (ir

gvvent i < 1 I
M o| ere

kalbėjo:
°’mis viena

m vienius.

6 4 

sudeda vau

4 4

Wheeling, W. Va. -

smerl
pr< •

motinos Mrs 
<80 nieku, kada aplaikc

( 
buvo 
d vase

giszka krauju.

kad ji pikta 
Buri minkai nu-

kas visai nepasveiko, 
(daktarai nunesze 
i d vasiszkojo luiliof ir 

kur mi-
I

sav6

vyro, kuri 
ir sužeidė,

vyras atsipeikėjo, 
tunaispas uoszve ir

O' 
galo • • • jisai

jelbpsP Žino-
■ . * ’ T

szalpa reikalingiems 
daiktams insigyti. Pakeliui už
darbiausiąs pragyvenimui.

VIS KALTINA GARNIUS 
UŽ KITU KALTES.

Geisziai, Jurbarko valscz. — 
Mat, kai szimot tokia szilta 
žiema,.tai garniai, isz kai ku- 

galima sakyti, 
o net urėdam ka 

veikti, pradėjo neszti rėksniu, 
kuriu vinas pakliuvo ir in Gei- 
sziu sodž. (Lapkriczio men. pe
reitais metais). Tik gaila, kad 
ta klvkianczia dovana inteike 
visai nereikalingai pyatai, p-le 

pakasė žemėn,

riu apylinkiu, 
ir noiszloke.

i du siinus liko >s

szalto vandens isz szulinio ir (žmonis likos 
veidą.

pravėrė
Kas ežia su

I hiszauktas 
atgaivino 

nebaszninko” kuri sirgo ant

si ai gal
4 4 j

> t
visiszkai

kada dalypstojo josios 
iK'baszninki' 
akis kalbėdama: 
manim pasidaro, 
daktaras 
ii

uždegimo plaucziu ir kaip visi 
mane kad mirė.

BRANGUS STIKLELIS 
ARIELKOS.

San Francisco, Ualif.— Duon
kepis Jokūbas Junga,

i sužeista,

ir Juozas
Petras 

Mat u kinas.

sz/iuĮidamds “pagelbės!’ Žmo
nis subėgo ant riksmo, paszau- 
ke palieije, kuri ifuvože nelai
minga in ligonbnti, kur dakta
rai jam apžiiVr^jo žaidiilius ir 
t urojoų iszimti viena aki.

likos ūž
imo 6 ine- *

lesintus szeimvua 
daryta iii kalėjimu 
nešiu lyg t riju metu.

KUN. USSAKA NUBAUS- 
TAS ANT 6 METU.

I .e n i n g rudas. l\a- 
talikiszkas kunigas Brouislo- 

(kiti telegramai 
ssas) Lenkisz-

Bosiję.

P. N., kuji ja 
kur rutos auga.

Vienok iszgirdo žmones apie 
netikėtas p-loi P. X.

Sofie, Bulgnrije. - 
ket uresdesziints 

nžmiiszla ir 230 
kada eksplodavojo

bomba padėta bažnyczioje, ka
da atsiluivinejo pamaldos lai
ke hiidotm’iu nužudyto genero
lo Gcorgevo, kuris likos nužu
dytas praeita Ki'tverga. Nužii-

Ci'uorolas buvo vadu re- permainytas ant kalininku ku- 
volue2jos kuri kilo 192.*

1 praszalinimo I Iv*

va s t ssakas 
praticsza buk 1’ 
kas kunigas, kuris ketino Imti

d vtas (»*

va Id žios.

>3‘ant
Stamboulskos

si ('ligosij Revoliucijonieriai
! užvest sovietine valdže Bulga-

. • ■ • . . . v . . i riteisina pnoszais miestą nz tai,Į<:
lamos Giffon,

užvedu i

kad pa lie i ja n tas .
atėjo iii jojo dirbtuvių ir be'va- 
ranto ir jokiu tiesu paeini' jam 
stikleli arielkos. Ihionkepis (la

jum pulici-

teismu ves to-

rijoi. Sofijoi užvesta kariszkos 
1 iesos.

rinos Lenkai nužudė 
prie Rusiszko rubežiaus, likos 
ana diena nubaustas aut sze- 
sziu met u in kah'jima.

Kunigą Trise už nemoralisz 
ka pasielgimu su jaunoms mar
gaitėms kurios pas ji tarnavo.

M. i. I—MW! II .« »—M. II II     llllllllfll ■ l ,M milll.i'Miil Mm ■ III M ■ m

vesdami

dovanas, 
praneszo milicijai. Atėjo mili- 
cijantas su seniūnu pas minėta 
p-le prnsze parodyti dovana, 
bot jinai pradėjo gintis. Mili- 
cinntui aketimis varyt pas dak 
tara, prisipažino ir suradus, 
gavo nunoszti in Jurbarku. Da
bar eina tardymas.

EMIGRACIJA. SAUSIO 
MENESIJE.

Kaunas. — Isz Lietuvos 
emigravo Argentinon 121 Lie
tuvis ir 15 žydu; Afrikon — 63 
žydai; Kanadon — 4 Liet, ir 1 
žvdas; Palestinon — 124 žydai: 
Urugvajui! — 2 Liet, ir 11 žy- 
/lu; Brazilijon — 2 žydai.

— “Jeszko” pinigu. Isz 
Kovo 30 in 31 <|. koia tai ()rins- 
kaite vaikszcziojo po svetimus 
hutus, joszkodama pinigai, bet 
ju, nerasdama, pagriebė 
rubli ir norėjo 
sueziupta vogimo vietojo 
sipažino, kad vogusi. Kaltinin
ke pasodinta kalėjimo ir 
perduota teismui.
NETIKRIEJI DOLERIAI.

Žagaro.

daug 
pasislėpti, bei 

pri

bvla

Sziomis dienomis 
pasklido po žiemiu Liotpva ne
tikru doleriu. (Sako, isz Latvi
jos esą. atvežti.) Tuojau duota 
žinia policijai,
visomis priemonėmis'phfthifo- 

” sugauti. Ta pa
vienes intariamas

kuri griebėsi

jus !‘pirklius 
ežia diena 
asmuo paudave invažiuojant in 
turgų gera arki i už puse kai
nos. Arklys, pasirodo, esąs vog
tas.

PAVASARINIS TONIKAS.

Ibi. — Kas uores 
Pcnnsylvanijoi J

bar spiresi idant 
jautas užmokėtu 299 doleriu 
o jeigu ne, tai 
liaus.

LAISNAI APSIVEDIMO 
KASZTUOS DAUGIAU.

1 farrisburg 
a psi pa ožiu o t
turės niokoti daugiau už lais
nus pagal nauja bila koki už
mano senatorius Mansfield isz 
Allegheny pavieto. Dabar po-
reles norinczios apsivesti, turės
mokėti ne $1.50 bot $2.50 už 
laisnus. — Gal neužilgio turėsi
mo iszimti laisnus ant gimdy
mo vaiku.
LAUKE ANT PASKUTINIO 

SŪDO.
Now York. — Per penkis mo

tus Ona Vozniak su 12 m. sune- 
liu gyveno mažam kambarėli jo, 
pusiau sugriuvusiam name ant 
Catherine ir Jamaica uli., mai
tindamiesi sausa duona, gyven
dama didžiausiam varge. Pali 
c i jo ja ja užtiko ir nuvožė in li- 
gonbutia, kur surasta prie jo
sios) 700 dolerius pinigais ir 
knygute bankine su $1,000* Pi
nigus turėjo senojo paneziako- 
jo apsijuosus aplink krutinia. 
Ona matyt konezia ant tikeji- 
miszko kvaitulio, nes dakta- 
cams'tako, buk czedina pinigus 
ant duonos kada ateis paskuti
ne diena. Vaikas likos pala L 
nvtas nrieglaudoio.
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PAVEIKSLAS GENEROLO PERSHINGO. 

f'Tomis dienomis skulptūras Julio Kdeny užbaigs szita pa
veikslu generolo Persliingo. Isz to modelio bus padirbtas si- 

kuri jam padovanos American Legion draugai.dabrinis 4

Paskutines Žinutes. Passaic, N. J. — Pranas

Philadelphia, 
ciszka- ProžekieiU', 53 
kos surasta 
namo 2050
Priežastis mirties 
ta.

Prim
inėtu li- 

negyva kuknioje 
Dennis ulyczios. 

noisztv rine-

Čaleaico, Calif.

Meiradka kapojo medi, pa 8 i ro
mo ant jojo, medis pakrito in 
artynia kiemą iižmuszdamas 
l^raneLszka Ptipio, 37 m. kuri 

? (amo laiko džiovino drapanas.

t

* Calexico, Calif. — Czio- 
nais davėsi jaust keli smarkus 
drebejiniai žomeH* 
namuosia nupuolė, žmonis la
bai persigando, bet nelaimiu 
nefiT.aH.ilrn

Ploistevis

SZIADIEN LAIKAS.
Sziadion turi Juozuti pasa

kyti tėveliui, jog mane imsi už 
paezia,

J isai 
siutęs

kaip pa-sziadion
nos atnoszo jam kriau- 

eziuvione surasza už mano szle- 
be, tai norės mano ant visados 
<1 *

4

Isz viso per menesi emigra
vo 336 žmonos.

KAM LAIKO TOKIUS 
VIRSZININKUS?

Rokiszkis. - 19-111

Dr. Matthias Nicoll Jr., New 
Yorko Valstybes Sveikatos vir- •>
szininkas paduoda gera recep
tą pavasariniui tonikai.

.Jis sako:
daug
vaikszcziok

Kasdiena gauk 
szviesąs

4 4

saules szviesos ir pa
po tyra orą. Pas

kui pavalgyk gerai, ir žiūrėk 
laid prie kiek vieno.valgio butu25 m.

paszto virszininko kabineto at- nors viena daržove. Leisk ku-
fiszkijnui ilsėtis 

szus galva moteriszke (matyti, asztuonias valandas. Miegoda- 
užklauso

rusiszkni: — t inai tyro oro. Atsikėlęs rvtim

sidare szoninos durvs ir

virszininko žmona), 
estineziu žmonių
“gdio pačtavoi pačalnik” Arir- 
sziiiinkui inejus žmogus prane- 
sza, kad “kokia (ai moteriszke 
tamstos klauso” ir sykiu ap
gaili, kad szi moteris nesimoki- 
na liotuviszkai.
paaiszkina, kad

Virszininkas 
gal nemato re i 

kalo lietuviu kalbos mokintis. 
Žmogus vėl pastebi, kad turėtu 
atsiminti, kieno duona valgo, 
tai tokia ir kalba reikia kalbe
li.; bet virszininkas atsako, kad 
ji duona valgo žydu, nes žydas 
atvožės isz užsienio vagona mil 
tu ir ji nusipb'us, tai ir valgan
ti ne Lietuvos duona, bet žydu. 
Tiktai, gaila, kad*virszininkas 
nepasako, kur ji gavo pinigū 
žydiszkai duonai pirkti.
ŽINUTES ISZ PANEVĖŽIO.

I

Nuo “Saules” koresponden
to.— Szimot pas 
graži ir szilta žiema,

mus buvo 
bet apie 

11 Kovo prisitigo daug sniego 
ir paszalo, bet greitai sutirpo. 
Kovo 28 buvo didele audra su 
porkuhija. *

— Ragana nupesze visztas. 
— Kepalu kaime, V. Poszkevi- 
cziaus tupėjusios dvyloka visz- 
tu ant; gurbo. Ryte rado visas 
sveikas, bet visos buvo nupesz- 
tos, tik palietos uodegos. Nie
kas nogirdojo visztu rėkiant ir 
stebisi kokiu budu visztos bu-

miegodamas nors

mas, žiūrėk kati gailium užtek-

vandens kaip 
iszlauko taip ir isz vidaus, ar- 

ir gerk

t i naudok daug

daug
“Seniau, 

vaikams 
gerti misziny

ba nusiprausk gerai 
vandens.

pąvusario laiku 
būdavo duodamas 

s susidedantis isz
sirupo ir sieros. Būdavo spėja
ma kad kokiuo nors stebuklin
gu budu tas iniszinys iszvaly
davo žmogaus sistema. Dalinai 
gal taip ir būdavo, nes.siriipns 
valo vidurius; bet moderniszki 
viduriu valytojai ta patį pada
ro ir neapsunkina sistemos su 
cukrumi. Būdavo ir kitokiu to
nikų, bot didesne ju dalis susi
dėdavo isz alkoholio.

“Nora jokiu stebuklingu gy
duolių.* Tos kurios pagelbsti 

gali kitam užsibaigti

‘ ‘ pavargusi 
taip žadinama 

pavasarini karSzti,” Ir tam

vienam, 
su blogom pasekmėm. Yra .tik 
vienas vaistas kuris geras vi
siems, kurie Guri 
jausmu ” arba

tonikai Dr. Nieoll davė, receptą 
augszcziau, ir kuris visiems 
yra prieinamas. ’ ’ F.L.T.S.

• —.. ......į. , ...i-
PRIETELIS ŽVĖRIŲ.

ir kuris
•J >

— Av tu Joneli mėgsti žvė
relius?

— O, nrisiukia! Su dideliu 
valgau vorsziena,gardmnu
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Italiszki laikrnszczei skelbia 
apie nepaprasta atsitikima ko
kis atsibuvo ana diena ant 
Reggio-Neapol geležinkelio.

Ant stoties Reggio insedo in 
vagonu virszininkas geležin
kelio Domini akas Fischetti ir 
zokoninkas kun. Francesco Fa- 
niolli. Terp keleiviu kilo pusi? 
kalbėjimas kuriamo zokonin
kas dažinojo buk sodo no in. ta 
truki in kur norėjo keliauti. 
Zokoninkas keliavo in Catona 
aut atpusko Szv. Franciszkaus 
Asyzo, t nikis ant kurio sėdo 
nestojo ant tosios stacijos. Zo
koninkas balsei nulindo taja ži’ 
ne, nes prižadėjo sau (szliuba- 
vojoj jog dalybaus ant tojo at
pusko.

Norėjo patraukt už signoli- 
nio varpelio ir sulaikyt truki, 
kada prisiartinos prie stoties 
Caton’e, bet virszininkas jam 
atkreipė atyda kad už tai bus 
nubaustas kalėjimu už naudo
jimu signolo be svarbios prie
žasties.

Zokoninkas nulindo ir pra
dėjo kalbėt rožaneziu. Ant ga
lo Visiszkai apsimalszino. Da 
buvo kelios mylios prie Catono, 
o greitasis trūkis ėjo greitai, 
Maigai snszvilpe baisei loko- 
motiva ir ant galo trūkis susto
jo arti miesto.

Dvasiszkasis iszszoko isz 
trūkio ir dingo mieste. Virszi
ninkas nusistebėjas staigu su
stojimu trūkio, nubėgo pas ma- 
szinista isztyrinet priežastį ko
dėl maszinistas teip staigai su
laikė truki.

Maszinistas su peczkuriu 
pripažino, jog buvo priverstais 
sulaikyti truki, nes ant sztan- 
gn gulėjo kokia tai motore pa- 
siredžini baltai, todėl truki su
laikė b/jodami moterių suva
žinėt. Kada trūkis sustojo, mo
tore rodos persimaino in migla 
ir dingo. Di rėkei jo geležinkelio 
Neapoliu je tyrinėja ta ji daly
ku karsztai, bet lyg sziolei nie
ko svarbio neisztyrinejo.

Zokoninkas dalaike savo pri
žadėjimą, malda jam prie to 
prigialbejo nes karsztai meldė
si in Motina Dievo idant jam 
pribūtu in pagialba.

Ne yra tai jokia pasaka, tik
tai tikras atsitikimas paimtas 
isz prisiė&dinimo virszininko, 
maszinisto ir peczkurio.

knygų

Senoviszkuosia laiknosia ne 
teip buvo smagu kalėjime kaip 
sziadien. Tuosia laiknosia ka
liniai neaplaikydavo
skaityti, popieros raszyti ne 
priiminėt svecziu. Kada Bruno 
likos sudegytas ant laužo 1600 
mete už tai kad jisai isztyrine- 
jo buk kitos planietos buvo ap
gyventos, praleido szeszis me
tus drėgnam, smirdaneziam ir 
tamsiam kalėjimo Venecijoi, 
nepraleisdamas nuobodaus lai
ko niekuom kitu kaip žiūroji- 
mu ant drėgno muro savo kam
barėlio. — Sziadien kaliniai 
gali aplaikyt kalėjimo ir szam- 
pano, jeigu turi pinigu.

.......  , JĮI ■!■■■■■ .4,* ll ■,

Priesz avietiniu kare Italai 
isz /Imeriko siunsdavo kas met 
in savo tevvnia * 
milijonu doleriu,
meta nusiuntė szesziolika mi
lijonu doleriu.

apie tryleka 
o praėjusi

Koki tai buvo linksmi laikai 
priesz užvedima tos pasiutisz- 
kos prohibicijos!

Kitados sutikai savo drau
gus, užėjai in saliuna, iszsige- 
riai keliolika stiklu gero alaus 
ir guzutes, o tas daugiau ne
ką szia vo kaip pusdoleri, o ka
da visi jautėsi fain, užtrauk
davo dainelių “Sėjau rūta, sė
jau metą” arba “Garnys, gar
nys” ir i’iąi ėjo sau namo, no
rint* truputi svyruodami, bet 
turėjo savo protą ir buvo ant 
rytojaus sveiki.

O sziadien? Isztrauki kelis 
stiklelius mnnszaines ir kokios

ir visi ėjo sau namo, no-

tai zupes ka vadina alum, akys

SAULE

't -JIJ

pastoja stiklinėms, kojos links-
ta ir isžrodai kaip balvonas, o
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vietoje linksmos daineles tai 
pradedi dainuoti su draugais: 
“Dievo mano, priimkie duszia
mano in karalyste tavo”.arba: 
“Stroks, .stroke, kada žmogus 
pekla užsislnžyja^’ ir eina na
mo su vilezia, jog da pasimatys 
su savo prtOžiA ir vaikais, i

O teip vyruezei! Norints ta
da žmogus tiek -neuždirbdavo 
kiek sziadien, 
kiszenije kvotori galėjo iszsi- 
gerti su penkeis draugais ir da 
saluninkas užfundino. Bet szia
dien tai deszimts doleriu neuž
tenka. Kad tiejei laikai sugryž- 
tu!

i

bet turėdamas

Žmogaus mintis negali apim
ti kaip yra didele žvaigžde Mi
ra, arba kaip ja ja Lotyniszkai
vadina Onlicron Ceti. Turi jiji 
apie 250 milijonus myliu aplin
kui o musu mažas svietelis tu
ri tiktai 865 tukstanozius my
liu — priesz Mira tai iszrodo 
kaip kokis mažiauses vabalėlis. 
Geriause suprasimo kaip dide
le toji žvaigžde yra, tai jeigu 
areoplanas lekiu 200 myliu ant 
valandos ir pradėtu lėkti aplin
kui, be paliovos, diena ir nakti, 
tai Užimtu jam 143 metus pa
kol dasiektu kito galo. Mira 

milijonus didesne už 
musu saule. Kita žvaigžde ku
ria vadina Betelguesse turi tik
tai puse tiek didumo kiek Mi
ra. Kaip yra didelis firmamen- 
tas arba padange kurioje tos 
milžiniszkos žvaigždes lekioja, 
o juju yra milijonai, tai žmo
gus gali pats sau perstatyti. 
Padange neturi pradžios ne pa
baigos!

yra lu07

sau

Gavome žinoti, jogei Lietu
von nuvažiavęs pasimirė (regis 
pereita szesztadieni, kaip tele
gramas raszes), kun. Baltrus 
Žindžius, kuris daug motu kle
bonavo Elizabeth, N. J. Jisai 
palikes pinigais turto apie 
$80,000. Szio turto administra
torių esąs paskirtas kokis ten 
Elizabeth ’e advokatas.

pinigais

ATŠALIMAI.

ISZ • LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Duryea, Pa. — A t velyku Pa- 
nedęli ąudege czionais rodąs 

' , . “Long
Block V Dęhkiolika szoiittynu;
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Philadelphia. Pereita ru
deni buyo raszyia, kad sudegė 
Juozo Paužos farma. Jo mote
ris, du vaikai ir bernas buvo 
kaltinami padegimo ir sunt- 
resztuoti. Bet užstacziiis tris 
tukstanezius doleriu kaucijos, 
moteris su vaikais buvo paleis
ta. Už berną nebuvo kam už
statyti kaucija, tai jis turėjo 
sėdėti iki teismo. Kovo 12 d. 
buvo teismas. Nagrinėjant by
la paniszkejo, kad ta darbn 
atliko moteris susitarus su ber
nu.

Mat moterelo vyrui nežinant 
apdraudė visus savo rakandus, 
potam susidėjus visns daiktur 
atsikraustė in Philadelphia, 
b pasilikęs ant farfos bernas 
sudegino visas triobAs. Paužic- 
ne tikėjosi isz apdraustos kom
panijos gaut i pinigu, bot gavo 
6 menesius kalėjimo ir penkis 
szimtus pinigines baiismes. 
bernas gavo 5 metus kalėjimo 
ir penkis szimtus doleriu užsi- 
mpketi. Vadinasi, abudu turės 
gera vikeiszinm

Pahžai visa laika gyveno la
bai, gražiai, tik pastaruoju lai
ku nežinia kas jo paežiai pasi
daro, kad jinai pradėjo savo 
vyro, labai neapkęsti, ir kitaip 
savo vyro ji nevadina, kaip tik 
lietuviszku velniu. Ji vis savo 
vyrui sakydavo: “Asz padėsiu 
tavo in kalėjimą akmenų skal
dyti.” 
ta “džiaba

o

namu žinoma H kaipo.

su 70 .ypAtbmk neteko pastoges 
torn kuriu rkhdnsi vieni Lietorp kuriu randasi 
tuviai i r Len kai. Ugn is padare 
blcdos ant 75,000 doleriu. Ug
nis kilo sztorė Antano Pina- 
tauckio, kuris ta diena su pa- 
ežia ir trimis dukterimis isz- 
važiavo antoinobiliuje pas gi
mines in Jersey City. 4

Juozas 61- 
sziura su savo draugu Antanu

Lietuviszkos Pasakos.
Ii įįt; b. .
SURINKO 

? ,1 “■ * L L L ii.
-• y ...- ’į ' ’ --ir-

jį// . ■ , .

Dr. J. BASANAVICZIUS.
■■■i........ . “■r"

APIE BARZDOTUS
,1 I . , . * > : ■ ? gi&į .

p ■ j ji'A i.'. ■■" 1 'liT4i';
X

1. '
Gyveno du seni diedukai ir 

jiedu neturėjo vaiku. Viena 
karta senis kirto malkas, ir nu- 
sii k i r to n e ty cilia salvo ran ko s 
piręzta (hykązįi); dnbar jisPlymouth, Pa.

bniuin o m vnuiiuu 4.«. 11 ve* ab *« * • « . • t > v

Dviuaicziu iszvažiavo motor- «“>!’ “?
eikliu in Pit t stoną, bet ant ne
laimes pataikė in cimentini 
bari jom ir abudu likos 
tais, nes buvo užsitraukia, 
džo nubaudė Juozą ant $100 ir 
kasztus kaipo 6 menesius in 1 
kalėjimą o prick tam $25 už 
važia vi ma be laisnu. Antanas 
pagulės ligonbuti kokia tris 
menesius.

— Jonas Vannsa t urėjo ta
ja nuomonia jog savo gaspadi- j 
uolia. Matuszkeviczicnia gali 
apdaužyti veidus kada jam pa
tinka, bei apsiriko. Gaspadine 
pranesze 
suome ir pastate priesz sudže, 
kuris Jonukui davė toki pa
moksią, jog a teiti je guodo gas- 
padines kur bus ant burdo.

sužeis
Su-

pa Ii oi jai kuri Joną

Atpleszus

ražus, Sveiki DantysKad Butu
Naudok Colgate's
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paėmė savo pirszta, inskele pa- 

mete už peczinus. Nuo (b laiko 
prabėgo . trys Nedęlios1; kad A 
viena karta sene kiaušo, lead už 
peczinus verkia kūdikis. Senė 
kūdiki iszeme isz už pecziaus ir 
augina. Kūdikis sulaukė nsz- 
tuoniolikos metu 
paprastai smarkus vaikinas. 
Viena karta jis sako in sėlfi: 
“ar žinai ka tėvui, asz noriu 
eiti svieto vandravoti, bet pirm 
negu asz apleisiu savo tevisžko, 
tu turi nukalti 
dvylikos pudu geležies.
rai!” 
kalve, 
kos pudu geležies, ir tas vaikas 
pasiėmė lazda, atsisveikino tė
vus ir iszojo svieto vandravo-

Ejo viena plieną ir antra

prabėgo trys Node^os,; kada
( * .1 . ■ >. Jį li |J .

Senė

ir buvo he- ' 
vaikina

marį lazda isz 
” “Oe- 

nnejo inSenis tuojau
nukalė lazda isz dvvli- 

jo4l» , • . *
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i! tLaikas kovoti dantų nesveikumą yra pirm 
^edimę prasidėjimo — ne po to.
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gedimę
Colgate
mo taip pagelbėdamas jums užlaikyti jusu Ml _ « M a « a m ji || * * ja i*’ ir . '•
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’s praszalina priežastis dantų gedi*

dantis szvariais, gerai iszrodancziais ir svei
kais. Jo gardus skonis yra malonus naudo-
j.1'* r . > * » * i. i' — . '■ 4. J Lli 1 Ii IL ¥ '

jimui po kožno valgio ir priesz einant gulti.
. , k ** I III!it■ Xl,ii*
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Dėdelis Mieros
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Vai tu žmogeli, Kibą

• r " ,

3 už 70c.
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kaip esmi nevalgęs, ar negale- gojęs. “Vai tu žmogeli, kibą 
tave czion vejas alpule! septy
ni metai, kaip asz czion gyvenu 
ir jokio žmogaus neteko regėti: 
traukis isz czion greieziaus,

sriubos, davė

vėl szauksz- 
“ sūneli

Kaip tik
nes kaip pareis nįano ponas, tai 
tau tuojaus padarys gala.”— 
“Nebijok nieko, asz tavo poną 
pažystu; tik pasakyk man, ko
kiu budu jis norės vesti kova 
su manim!” 
Nyksztukas. “

t i.*
per gires ir kalnus, ir sztal su
sitinka antra keleivi: “kas tu 
esi?” užklausę nepažystamo.—

4 A ri f f f y i Fi n 1 v* i r j |

“Asz esmi Nyksztu- 
Gerai, tai busime drau-

Hazleton, Pa. — 
tėvo kupareli isz kurio iszeme 
100 doleriu 
iszvažiavo isz 
kur.

T Dirbdamas darželije pra
eita Kol vergą, staigai krito ne
gyvas Jurgis Aliszauckas, 62 
metu, 658 Cleveland uliczios, 
nuo szirdies ligos. Velionis pa
liko dideliam nuliudimia moto- 

sūnuj, dukteros ir

Katriute Greszko
miesto nežino

Asz esmi Kaina verti s 
kas?” 
kas.” “ 
gai, bet pakol sueisime in pa
žinti, turime parodyti vienas 
antram, ka mes galime nuveik-

Tuojaus Kalnavortis pri- 
jo prie kalno, pridėjo savo po

li ir apverto in antra szali visa 
kaina, 
vo lazda

kakla ir užklausė panos 
Gerai kad tu jo 

nebijai, tai asz tau pasakysiu: 
jis turi toki ritini, tai is$ pra
džių vadins tave metytis tuo ri
tiniu; jai tave negales užmusz- 
ti su ritiniu, tai turėsi eiti im
tis—galinetis, o jai ir tada ne
gales apveikti, tai leis pasilsė
ti, duodamas vandens pasistip
rinti. . 
szulniu, 
pi ir saugoja kranklys^ 
antro—varna; 1

tume duoti sriubukes?” Kal
navortis inpyle
teipgi gabalu pauksztienos, ir, 
seniui bevalgant, 
tas iszpuolo isz nagu:
mielas, paimkie!”
szis pasilenke prie szaukszto, 
senis tuojaus, užszoko ant pe
cziu, apsuko savo barzda apie 

iszrcže diržą isz pe
cziu, paskui Užvalgė viską, kas 
tik buvo iszvirta, užgesino ug
nį ir pats iszejo. Dabar Kalna- 
vertis griebėsi vol prie darbo: 
užkure ugni, sukaitė'puodus; 
tuom tarpu Nyksztukas su Ar- 
žuolroviu pareina nuo medžio
kles, o da pusrycziai nei no in 
puse iszvirti. —“Kas pasidaro, 
kodėl pusrycziu neiszvirei? 
mos alkani esame.” “Žinote, 
broliai 
no led atsineszes 
galėjau ugnies 
tai teip ilgai

Bet dabar nebage pati 
” gavo.

Pauža, netekės viso savo 
sunkiai uždirbto turto, pradė 
io labai gerti ir isz gerymo da
bar visas sutino, taip kad ne
galėjo nei drabužiais apsireng
ti. Dabar jisai randasi ligon- 
butv sunkiame padėjime. Pau
ža gvvenirnas dabar visai su
iro Motina kalejinle, tėvas li- 
gonbuty, o maži vaikucziai yra 
vargingame padėjimo.

— Kovo 28 d. Andrius Bi- 
likevicziaus 1,1 metu valka pa
tiko baisi nelaimė. Vaikutis, 
iszsipraszes isz motinos 10 cen
tu, Logo skorsai-gatve in kru
tamu paveikslu terttra, o tuom 
tarpu smarkiai važiavo “taxi

— Kovo 30 d. lietuvis barz- 
daskutis S. T. iszojo isz.proto. 
Mat, tas barberis turėjo toki 
napratima: kuomet tik nuskus 
davo savo kostumeri, tai visuo
met bėgdavo iszsigerti 
nes. Ir tain darvdavo 
met. Bet dabar jam pradėjo ro 
dvtis akvse raguotos dvasios, 
vidurnakty jis pradėjo szauk- 
ti langa prasidaręs, 
praszalintu nuo jo 
davsias. 
i. ■

ria, kelis 
brolius.

— Ambrazas G ra zis kuris 
pabėgo su 
reekieno isz Worcester

ti.
O

! >
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o Nyksztukas paėmė sa- 
, iszmete in virszu 

auksztai, ir kada lazda puolė 
žemyn pakiszo savo mažiuką 
pirszta, tai lazda užgavus eme 
ir sudribo. “Tai gerai, atsilie
pė Kalnavortis, busime drau
gai.” Padavė vienas antram 
ranka ir dina'per giros ir kal- 

— eirih t reczias 
Kas tu esi?” užklau- 

-“ Asz esmi 
Gerai, tai busi

Ant dvaro randasi du 
ant vieno rentinio tu- 

(o ant 
tai kur tupi • 

kranklys, ten yra drūtas van- \ ė#1'' '** ' r« •duo, o kur tupi varna, tas ten 
yra silpnas; žinoma, mano po
nas, negalėdamas tavęs apveik
ti, pats priėjus gers drūto vah- 
deiijS, o tau duos silpno.” 

Nyksžtnkas' iszklAtišcS'visos 
kalbos ir persergėjimu panos, 
tuojaus nuėjo ant dvaro ir per
mainė ana kranklį su varna: 
varna patupdė prie drūto van
dens, o

pusrycziu 
alkani esame.

, ugnies neturėjau, led 
du akmeniu 

padaryti, per 
užtrukau.” Su

laukus treczios dienos, Kalna- 
vertis su ikržilolroviu iszejo 
medžioti, o Nyksztukas pasili
ko pusrycziu virti. Kada jau 
pusrycziai'iszvirc, žiuri

ugniesKonstancijų Pale- 
, Mass, 

ir likos arcsžtavoti per burmis
trą Kubicki, kuris aplaike nuo 
vyro telegrama, kad negali 
pribūti in Hazletona, nes netu
ri pinigu. Jisai iszsižada savo 
motereį tikbu nori kad jam 
prisiunstu \uul<a. D ražas bus 
tyrinėjimas per valdžia už pri- 
k'alblhima ir iszvežima sveti
mos motoms ant nemoraliszku 
tikslu in kita yalsti. 
šit gį’d žy t as nd gn į i n

‘Tai gerai

Padavė

p’ *

norį kad jammotereš tiktai 
p risi uostu vjuka

1 > o' a « - ' I®*

Frackville, Pa. — 
tai dl

“Vejas 
Raszykie tamista, 
džiauses suraminimas.

S. V. Wilkes Barre, Pa. — 
Kas kaltas 1 Kam davėtes pri- 
sikalbyt ant pirkimo szeru, juk 
gana žmonis apie tai praserge- 
jome. Toki szerai niekados ne
apsimoka, nes užlaikymas to
kio biznio daug kasztuoje o 
pelnas mažas ir vos užlaiko ji. 
Rodos jokios negalime duoti. 
Geriause nusiduokite pas advo
katu.

nes

PAJESZK0JIMA1
Pajeszkau Ladislovo Bud- 

rcfkos, paeina isz Lietuvos, jo 
tėvas buvo Tauragei vargoni
ninku apie 1910 metus, gyveno 
Chicago. Turiu labai svarbu 
reikalą, praszau atsiszaukti jo 
paties arba kas apie ji žino ir 
praneszti jo antrasza.

Europe — Lithuania 
Szimanas Szęidinskas
Nooiunai, Szimoniu Vals., 
Panevėžio apskriezio.

(Juozas F. Budrik, 3343 Šo. 
Halstead St. Chicago, gal bus 
jums gimine, raszvkite pas ji.

-R.)

ta. 2 4

f

Aleksandro KaPajeszkau 
tauškiu, 1920 metuose gyveno 
po sziuomi adresu, 910 — 5th 
St, Beloit, Wis., dabar ne žinia 
kur randasi. Turiu labai dcPjo
svarbu riekala, jis pats ar kas 
kitas teiksis man praneszti jo 
dabartini adrisa.

J. G. Bogdon
322 W. Long Avė., 

DhBois, Pa.

GYVENIMAS % SZVENCZIAUSIO3
t

MARUOS PANOS.
• —***-~^ ii

ViM* pilno npifoiyino apto 
Gyraą Ima Marljoa Pajioa.
95 poslapi4. Puiki knysala. 
Praka au orlatantSaro tiktai 25«.

Vtea* pUnM Bpraaiyma* apie

Preke mu priBtanttai tiktai SBe
Jf i • j

J
f'

. Al. . . |

W^D.BOOZKAUSKAAXOr
MAH4VNOY CJTY. PA.
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ir vaikuti'tižmuRze ant Vietos.

nami- 
visuo-

kad kas 
raguotai 

Tada buvo paszaukti 
aniuolai sargai,

Bus jisai 
Lietuva 

kuv ant jojo lauke pati sii vai
dais. — Gaila kad tokia mote- 
rė kaip Palėrockiono kuri yrn 
iszmmtlnga ir gana patogi mo 
teįėle teip pasielgė ir kokia da
bar buš josjos ateitis? Graži 
sugrąžys actgal, apleistas vy
ras josios nė nori o 
teko motinos.

Aržuolrovis. 
me d ra ligai, 
turi parodyti 
veikti.”

taetriva

kais
---------- .

iszmintingai r gana patogi mo

bar bus josijos ateitis?

mis; ugi žiuri 
keleivis. “ 
sb Nyksztukas. -

bet pinna mums
, ka tu gali nu- 

Aržiiolrovis priėjo pas 
aržuola, apkabino ji ir iszrove 
isz szaknu. Dabar jie visi trys 
padavė vienas antram ranka ir 
eina viena diena ir antra, daejo 

— vidu
rį je girios stovi grintolo; —ate- 

— nieko joje 
nei gyvos dvasios! Per-

. —- atei
na tasai diedas nuo pustreczios 
pėdos, o barzda dvylikos mas
tu: “sūneli, ar negalėtai duoti 
ka pavalgyti—esmi alkanas?” 
—Nyksztukas inpyle sriubos ir 
padavė. “Sūneli, rasi galėtai 
duoti irmesukes?” “Ar tu, sa-

- -L -

I
M

į

dideliu giria, ugi žiuri

; ” kurie nuga
beno barberi in pamiszeliu na
mus.
—Kovo 31 d. 4 munszaino 

mylėtojai nusipirko bonka spi
rito ir neatmieszta pradėjo ger
ti. Pirmiausia M. Šziuszas isz- 
šigere du stiklu ir nusiverte 
nuo kodes. Jis ant vietos ir nu
mirę. Tada jo draugai paszau-

rito ir neatmieszta pradėjo ger

ko policmana ir Tdausia, kas 
dalyti su draugu. Policmanas 
visus arusztavo. Suaresztuotie-' 
ji tupėjo prirodyti, kur jie pir-
ko tuos nuodus. Dabar ir.nuo* 
du pardavikas yra aresztubtas,

jais bus, dar nežinia.
ir visi sėdi be kaucijos. Kas sv

— Pere!toj savaitėj ant Ma 
dison ir Tilton gatvių kampo 
pas K. Palioni in cigaru krau
tuvėlė atėjo girtas lietuvis ir
paprasze popirosu. K. Palionis
* ,! 1 v l i ■»L'J a . : i*

t
padave ir pasako, kad kalintos 
25c. Girtasis užklauso: 
isztikruju tu nori, kad asz tau 
užmokecziau?” K. P. $ako:

Žinomai kad turi užsimoke-
Tada '^irtuoklią trenkė 

kumszcžia in “sąiokeisn” ii 
susižeidė ranka. K. P. paszokos 
kirto"jam “puczi” , tiesiai įn

U 
ti. M

4 4 Ar

K. P. ?ako:

akinius,.kad tas net apsiverto 
Potam Palionis paszaukę polio
mana, bet policmanas aroszta- 

' *■ I Ji <* f i. « * J I. *■! * ’ Jn f . .

.mokėti už uszidkeisa ”
tras už akinius ir buvo ‘skyer

f ♦

vo abudu., Vienas turėjo užsi-
* '■ KAI*. i« s- ’ • ■ I \ ” i 5 į

Q.JTO-
J

“K” — Adzerukas.
■ / Beui

vaikai no- 
Argi negeriau 

pėrpraszvt nuskriusta vvnj ir 
gyventi vela sutaikoje. Yra tai 
vienatinis būdas.

* i

vvrą ir

vPažystamas
. I ..... ■ ........ ■

Pittston, Pa. — Juozas Ra- 
manauckas^ 35 m., gyvenantis
po 181 Thomson ulyczios ran
dasi ligonbuteje su keleis pa
vojingais 
jam uždavė
<Š5 m. per Velykas. Spūdis su
badės savo dranga pabėgo ku 
rio palicije dabar jcszko.

žaiduleis kuriuos
‘Karolius Spūdis,

f

’ i
GYVULIS TĖVAS APDEGI’

NO JO GEIDULIAMS PA- 
SIPRIESZINUSIA SAVO 

DUKTERĮ.

Frank Herman, 
45 m., 1827 W. Roosevelt Rd., 
pora savaieziu atgal persisky
rė su savo paežiu.

. Chicago.

Jo pati ir 
penki ju-vaikai iszejo kitur 
gyventi, o Evelynn, 14 m., my-
ledama tęva, pasiliko’gyventi 
su tovu. Bot už ta savo meile 
prie tėvo ji užmokėjo pažeidi
mu visam amžiui. Viena naktį
in jos kambarį injo jos tėvas 
ir bandė savo dukterį iszgpdih- 
ti. KaĮda ji nepasidavfy. tai jis 
tiek induko, kad apipylė jos 
veidą deginančia rugsžtimi, o 'tu ' ' ' ii ■ t % * rI -b ». « jį

i*

neužilgo nasimire pavieto Jigo-

ir bando savo dukterį iszgpdih-
i • • «' > ' i ■ ■■ J l i t t 4

tiek induko, kad apipylė jos
JA/! • -i i ' ' '?< A

likusia rugšžties pats iszgrp ir 
neužilgo nasimire pavietojigo- 
ninej,,Daktarai gal irlazgelbos

tiek induko

mergaitės akis, hel jos veidas
liks pažeistas visam amžiui,

'■ . i ' V: . ' . 1 J
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jo in ta grintelc 
nėra,
nakvojo per nakti, kada eme 
szvisti Nyksztukas su Kaina- 
vereziu iszojo medžioti, o Ar- 
žuolrpvi paliko pusryezius vir
ti. Dabar Aržuolrovis užkure 
ugni, sukaito puodus, ir kada 
pusrycziai baigė jau virti, žiu
ri — ateina tokis diedukas pus- 

, o
dvylikos mastu.

f 

su ne

treczios pėdos aukszczio 
barzda turi
Dave vienas kitam laba ryta 
ant galo diedukas sako: “
Ii mielas, rasi turi ka pavalgy
ti? asz jau trys dienos, kaip es
mi nevalgęs.” Senis tik dreba, 
iszžiuri labai nuvargęs. Aržuol-

- - • .... 
davė gabalu pauksztienos, pa
ėmęs pasodino prie ugnies, ir 
senis skąnei ėmę valgyti; be-

mi nevalgė
1

rovis pripylė bliuda sriubo

valgant dribt! szauksztas ir nu
puolė ant žemes: “sūneli mie- 
las? paimk!” Kaip tik Aržuol- 
rqyįs pasilenke.

puolė ant žemes:

senis tuojaus
H II 'I. * , 1 P

užszoko ant pecziu, apsuko sa
vo barzda sziam apie kakla ir 
iszrėžo isz pecziu diržą; paskui 
suede viską, kas Ųk buvo isž-: 

it iszojoVirta, užgesino ugiii 
sau. t

Paroihą Nyksztuka-š šu Kai
ria verežiu nuo medžioklės, žiu
ri, kad valgyti nieko nėra pa
daryta: “' 
įjusrycziu neiszvirei?” “ 

loja ii veikti 
Nyksztukas 
įsžėjo medžiot!

naverežiu nuo medžiokles,
"j. f «>' I: > . 1 i I *

daryt a: “kas pasidėto, kodėl
‘Matot

i n ,» i 4':|

broliai, apsirgau ir nieko nega
lėjau 1 veikti. ” V' £‘ ’ 
Nyksztukas i**.' / 'll • , > ■'t
■f

paliko pusryezius virti;
* O'' / L •11L. jS • a 1 Lį L. - J _ ■! .' 1,1 •' 1 d h 0 y A

vol a t oiiia' t a sai d iodūs

Anfrą diena

tik szis viską 
— '51

M ir * ■f ■ r.H

’ ’ Anfrą diena 
su Aržūplroviu 
'į, okalhaverti 

Ictiip

feuiioii mielas, trys^diėno’s,
>i.r ■■ . ' ' 4 i

1' 1

ko, negali,eiti pats pasigauti?” 
—Senis dribt! ir numėtė szauk- 

suneli, paduok!” 
! 4 4

Kaip tik

szta: ‘b 
tu negali pats pasiimti 
nelir asz senas.” 
Nyksztukas pasilenke, 
tuojaus jam ant pecziu, szis ji 
už barzdos—in žeme, prisive
dė pas savo lazda, kad eme die
dui skalbti! Paskui nuvedė in 
giria, perskėlė su lazda aržuo- 
lini kelmą, diedo barzda inki- 
szo ploisžku užkalė, ir paliko. 
Kada parėjo Kalnavortis 
Aržuolrbviu nuo medžiokles 
rado pusryezius iszvirtus; visi 
pavalgė. Dabar Nyksztukas ap
sako savo atsitikima ir ant ga
lo nusirėdė sžiiiodu parodyti, 
kur jis užkalė diodui barzda in 
inskolta kelmą. Į<ada nuojo in 
ta vieta, žiuri, kad kelmas isz- 
rautiis isz szaknu, ir tik dide
le szliuže, kur senio 'nueita, nes 
jis negalėdamas isžtraukti 

nusivilko
negalėdamas 

barzdos, c‘ "“ L

“Ar
Su-

senis

su
I

? eidhmas 
kartu ir kelmą. Dabar jie visi
irys ome eiti ta ja szliuže, kur
ant galo priėjo dideli akmeni,
ugi žiuri —- po tuom akmeniu
didele skyle tiesiog in žeme.

Po neilgos kalbos padare vi
si .trys rodą, leistis in ta uola 
pažjurėti, kas ten yra. A^’žuol- 

brazdu, Nyksztukas su Kaina- 
ve rėžiu nuvijo ilga virve, ir pa
dare lopszi, ihsbdino Nyksztu-

Po neilgos kalbos padare vi-
Isi trys rodą, leistis in ta uola

l h“ ‘O »i . 1‘ ".. • m d .3 • 'i i '"X & II .j "L. ■ -

rovis tuojaus ^Viftįjo medžiu 
brazdu, Nyksztukas su Ėalna- 
yerbžiu nuvijo ilgą virvojr pa

ka Ir nuleido ią žęirie, pažadė
dami laukti pakol szis sugrysz. 
Kada Nyksztukas. nusileidę že
myn, žiūri — nepertoli matyti 
puikus dvaras; rtuejo ji^ąiM ta

viskas grąžei išrėdyta 
iįi tremia, Ugi žiuri — , r . 
faa graži pariiv, kad jis greižes ». / * i l. j U i, . « . • ii

darni laukti pakol szis sugrysz. 
Kada Nyksztukas, nusileidę že
myn, žiūrį — nepertoli riiatyti

čjvara, inejo in viena kambarį, 
inejo 

- sėdi to-
Ms'

in troezia, ugi žiuri
Ii / y. |v 0 ; 1 • i -1 /. ia

nes savo gyvenime nebuvo re-
1 ' . ' > k * f ' M' » i

ii‘V' i

ri jau ir tas senis pareina.

sime. ”

k ra nkl i prie silpiio. 
Kaip tik spėjo permainyti, žiii- 

“A! 
tai ežia ir mano nevidonas!— 
palauk, mudu dabar pasimegy- 

Tuojaus isžejd abudu
ant dvaro; senis iszsinesze savo 
ritini ir eme metytis vienas in 
antra; kaip senis meta in 
Nykšztuka, tai szis atkisža sa
vo lazda, ir ritinys nepataiko, o 
kaip Nyksztukas paritą in se
ni, tai sziam pataiko vis in ko
jas. “Negerai, suszuko senis, 
eisime galinetis!” Tuojaus su
sigriebė ir nieko vienas antram 
negali antram padaryti, 
lauk, pasidrūtinsime! ’ ’
pribėgo prie szulinio,- kur tupi 
varna, o Nyksztukui liepe gert 
a ’ ■ 1 — .— '■*11 i

“Pa- 
Senis

kur tupi kranklys. Dabar y ei
susitverė ir Nyksztukas vienu .

■ - ■■ * * J 1 *
spustelėjimu sulaužė seniui vi
sus kaulus! Atlikeą savo dar
bu sugryžo in pakajus apsaky
damas panai savo pergale.

Toliaua bus. . -
' ■ *

TEMYKITE LIETUVISZKA 
TAUTA.

Parduodu puikias, ir geras 
farmas, prie vandeniu ir prie 
geru keliu, su budinkais ir su 
sodais, netoli miestuku. Par-
-f *1 , i " v i < * # * '■ h, • - i. S v •.. t '4i * i • • «

Czionais asz. pats gyveną 13 
_ / A _ _r__i i* A ! "" *■' * - ’I *■ "

na m broliui kuris nupirks nesi
gailės, gales puiku gyvenimą 
veisti. Czionais yra daug Lietu

geru keliu, su budinkais ir su

duodu ant letigvii išmokėjimu. 
Czionais asz pats gyvenu 13 
metu ant s farmos. VelĮriu' kož-

gailės, gales puiku gyvenini 
vesti. Czionais y ra daug Lietu 
viii. Turime 2. bažnyčias, lįie-

fc i J’ 1 1 1 A '* '*»<•-*' A

koki darbai dabar miėstupse 
gal 
te. j

tiįvišžkas szalcelęs ir 1.1. Matot
5 1 ■ 1*4 » \ ■ H • " '♦ / ' 4** jm l* ^4^X4*.. Cit «

bus da prastesni, nevargki-

trauki
pats

leduose arba kasyklose, 
’tęs nuo bosu, galite būti 
sau bosas ir bo bėdos gy- 

venti. Patamausim ka geriauso 
del jusu. . (a:31)

V* A' C. 1 ' 1 OUl ■’ r lį "*||;Antanas Macunas A
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“SAULE

kalbėjo9 9

Vornor’iui: 
maluninka? 
ramino pat- 

visiszkai

..VAwianim tikes, 
Edvardas iszojus 
“kada iszduosiu 
Ule valia Dievo, 
sai Save ir
pakajingas ant paklojimo.

Nepraslinko dar nei pusady- 
nis, o jau Vemer’is sugryžo su 
bonka vyno ir biskytelin szaltn 
valgiu,
daigtus ant skomes ir 
kalini, kad pasiskubintu, nes ji 
dar sziadibn atlankvs 
ton urodininkas.

Ed va rd a s pa dek a vo j o s 
atneszta jam 
nes nežiūrint 

gamta re i-

pastate reikalautus 
ragino

kokis

SU-

valgo ir iszgoro 
pasistiprinimą; 
ant susikrimt imu, 
kalavo savo.

Apipylęs aszaromis, paraszo 
gromata nas sesori, kurioje jos 
melde, kad atsargiai motinai 
szi atsitikima iszpasnkotu. 
Vemer’is pats apsiėmė groma
ta atiduoti žadėdamas 
tam praneszti jam, kas 
namie jo. Suspaudimas

>.•"S. *
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NUO PIEMENS LYG UKISŽKO MINISTERIO
William'Jardine, naujas ukiszkas ministeris 18 Z
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jaunu 
dienu'per keturis metus buvo piemeniu ant farmos Big Hole 
Basin, Mbntana. Paveikslas parodo kada buvo piemeniu.

neturėtuH rn ‘

>
I

priog 
girdot 

rankos, 
dėkingas prižiūrėjimas, buvo 
tai viskas, kuom galėjo Ed
vardas ant dabar dažiurytojui 
atsimokėti. Da syki ragino ji 
Vemer’is, kad but tvirtu, ap
sikabino szirdingai ir atsisvei
kino jauna draugą.

Edvardas pasiliko viens. Pa
stiprintas dievobaimingu tikė
jimu ir turėdamas gryna sąži
ne, tuojaus užmigo pastipri- 
naneziu mieeru. Po keliu valan
dų pabudino 
buvo tai turintys 
ant kaliniu, kuris nesant Vor- 
ner’iui tuom tarpu jo vieta už
ėmė. “ 
tarė szaltai, 
vandens f 
tylėdamas, taip kaip ir atėjo.

Pakajingai klauso jo Edvar
das ir, ant rytojaus pastiprin
tas savo nekaltybe, 
nisezins teisdarins (sudžius).

i •

Jau buvo volus vakarai* Gili 
tamsa užėmė dienines szviesos 
vieta, o menulis mote menka 
savo szviesa per tarpus debe
siu, kurie stumiami 
ežiu veju, smarkiai pro ji slin
ko. Ant bokszto laikrodis isz- 
musze devinta. Kaimo gatves 
buvo tuszczios, tik panaktinis, 
lyg apt pikto audrai, pute in 
trimyta (triuba), garsindamas 
tikka iszmuszta advna.

S^zian ir ten spingsojo menki 
žibhuoliai isz 
pykteliu; bet ir tie 
palengva iszgeso.

kuom

ji rustus bal 
dažiurojima

sas

Rytoj tavęs toirausis,’’ 
, apžiūrėjęs, ar yra 
įsocziuj, atsitolino

tojo priesz

užuojan-

i szsiskl a id ž i us i u 
žiburėliai 

Gilus tylu
mas, kartais pertraukiamas pu-
szkejimu pakeltu ežero bangu, 
prasiplėtė aplinkui,

K.

, l

o juodi 
nakties sparnai pridengė viltis 

inmigu-rūpestis ir nuodėmės 
šio svieto.

Ant galo kaimelio 
maža kareziama pilku nameliu 
vadinama, kuri nors nedaili, 
visada iki vidumakeziui buvo 
užsikimszusi beužianeziais žino 

Linksmos dainiiszkos 
maiszesi su baisum riksmu, su 
keiksmais ir skaudum skundu; 
neretai iszneszdavo iszkarczia- 
mos sunkiai sužeistus žmones.

Ir dabar pertrauke 
mai skurdu tyluma, 
adymi mote kaulus ir loszc isz 
kajįmi pilname tabako durnu 
kambarije. Nebuvo czia kalbos 
apie žemdarbysto, apie amatus 
apie tikėjimą, apie politiką bet 
aį>ie kazyras ir apgavimus 
Ūmai pakilo sumisže balsai, su 
jais vienyjosi keiksmai ir gra- 
sirtimai; o barszkejimai sukul- 2 JiA ’’A • 1 * 1 "■ * ... > i • 1 r ♦ *

stovėjo

nomis.

nors

i— ii i .... . .». hm » h*"** -'l •" ** 1 •*ew**e*oi*w

užmirszo apie katik invykusia 
scena.

“Esu
miesto Liuceme.”
toju ? ar nekalbėjo noseniūi Ma 
rijūną, kad Edvardas yra kalė
jimo. šakyk,
sitiko? kas tave pas mus ątvo-

‘Nesmagi pridcūyste,. liu balsu: Neik,

dažiūretoju
—•■II

. kaliniu
Dažiure-

I ■ '

il*M

deli perkūnas 
murmėjo iszgirdes 

l “pasilik, panaite, 
szelini. atvesiu, 

|! Vji / i* \ 4 * r "

........................................ ......

“ 8U- 
Verner’is: 
jau asz ta

trenkia!

o
Kada Verner’is atitraūke 

pati, ant kurio buvo atsirėmus 
ligone, ji pamaži in save atei
dama praplesze akis ir sake ty- 

Vėrnor’i, jau 
man gėriūus, tik staigus iszsi- 
gandirtias buvo pyiežasczia ma
no apalpimo. Pasakyk-gi mano 
sunui, kad jei yra nekaltu, — 
ko dievaži tikiuosi — tegul su 
kantrybe ir pasidavimu pake
lia kanezias, kokias jam Ap- 

kuris ant jo krito: bet ne- veizda paskiria — ir tai yra 
troszkimas motinos. Pasvcikyk 
ji szirdingai ir pasakyk, kad 
asz ir Marijona, 
melsimės už ji, bet kad 
to nieko del nabago padarjdi 
negalim.

maldauju

Verner’i, kas at

4de?”
meilinga ponia, 
ndr’is: “
czia labas dienas.
yra Edvardas?” klausė 
džiausiu nekantrumu 
“Sunū tainstos paimta.
Įėjima isz priežasties pažvelgi
mo, 
užilgo bus vėj pas tamsta 

tas teisybe

Nelaimingas!” gailavo mo- 
?, o 
Ko-

atsako
sunns

9)

tamstos
t t

Ver
si uii- 
“Kur 
su di- 

inotina. 
in ka-

nes

mflRMRlill ■' u l UI H|»II I

Antanas Ramanauskas
Lietuviszkas Graborlus

MILL & PATTERSON ST3.
ST. GLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirutdu* 
ant visokiu kapiniu. Pngrabua paruo- 
szia nuo papraoeziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* dol 
laidotuvių, veseliu, kriksztyHu fą 
kitiems pasivažinėjimams.
Bdl Telefonas. 1378 M. r

į 
d ' iJ. G. BOGDEN

322 W.Long Ave. DuBols, Pa 
Bl—„ < ..U—!

Lietuviszkas Bankieriue 
ir Laivakorcziu AgentasMergina

jis yra nekaltas: 
kaip tai, kad asz esu gyvas.

C ( 

tina: “ 
mes tau padėti negalime, 
kis yra ant jo pažvelgimas? 
delko ji suimta? Jus akys, Ver
ner ri, parodo, ka^l no taip yra, 
kaip norite man inkalbeti, isz- 
niszkink nors.”

“Ant kelio in 
musze keleivi ta paezia nakti 
kuria ir tamstos sūnūs 
vyko. Ant riksmo 
ežio pagelbos, pasiskubino kuo 
greicziąusiai ir patemijo ruda-

tu do j uo ji kalėj i m c

kas valanda
apart

Tavos, mielas Vor- 
a p šie ik sunelei,

juom, kaįp su su num tavo se
novės pono kuris tave su pavo
jum locnos gyvasties iszgelbe- 
j°-(............

1

71 Lletuvisxka* Graboria*

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliu* pagal 
naujausia mada ir mokate. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

I

ll
i

616 W. SPRUCE ST. 
I MAHANOY CITY, PA.

Telcpona* No. 149

neshLankyk saves.
Jeigu jautiesi koki nesmagumą pa

viję kaipo tai viduriu užkietėjimą, 
perszalima, kosulį, dusuli, sunkuma 
po krutinę, katara, strėnų skausme, 
kraujo tingumą, iszputimus, ragavi
mus, galvos skausme, iszgasti, neauo- 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu perio
dą nesmagume, tai nesikankyk virs* 
minėtoms ligoms, bet gauk pa* mus 
žolių o suteiks jum pagelba ir svei
kata, kaip ir daugeliams jau suteikia. 
Musu žolių sekanezios prekos: Del 
kraujo vėlimo, palengvinimas mėne
siniu, nuo kosulio ir koklluszo, nuo 
strėnų skaudėjimo, viduriu užkieto* 
jimo, rumatizmu, nuo dusulio ir džio
vos, szlapinimosi lovoje, vandenines 
ligos, kiekvieno pakelis po 60a. Nuo 
nervu ligos, iszgasties, galvos skau
dėjimo ir svaigimo ausyse ūžimo, pa
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosie* ka
taro 85c.. Nuo balt-liges del moterių 
85c. Geriausi gumbalasxai 50c. Pa* 
lango trajanka 60c. Popiaiszkai 85c. 
Nuo plcuku slinkimo ir pleiskanų fez- 
valinao 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta >7.50. Atsiųskite 
10c. o gausite musu visokiu žolių ir 
knygų katalogą. Reikalaujame parda 
veju musu žolėms, knygoms Ir popie
rių gromatoms. M. Žukaitis, 
451 Hudson Ave. Rochester, N. T.

’ 1 '■ I •. j ■ J H *

Niekados Verner’i t au nebu- 
cziau szito priminus: bet dabar
M • ' < 1 " 1! 11 J * < " ' « a

1

Lozūnua už- 
y 

in ten 
szaukian-

? > ___

“ užta- 
už jo stovin- 

pirmut i uis 
jau prisi- 
, kad tam 
jyki gerai

dalininkystcs. 
“Teisybe kalbi tamsta, 
re jaunas vaikinas 
tys, kurio tamsoje 
neinžiurejo. “ 
klaūsau tam riksmui 
S

Ilgai

iro ra iu keži u norėtu nors 
kaili iszlupti, linkecziau tojam 
isz tikros duszios,“ 
jaunasis žmogus. Smogis krito 

riksmas kaskart 
didinosi, ant galo 
gauja iszsimusze in 
(prieangi). Rudasis malunin- 
kas mosavo aplink save su sta-

I

po smogiui, o 
ant

tese tolinus

pesztuku 
priemolio

lo koja,
j u prieszi ninku 

jo burnos,
upeliu. Isztruko nuo ju ant va
landėlės, smoge artvmiausiui 
in krutinę, suggriebe

antram užplunku

isz

o isz žaizdų (ronu) tri- ,j ■/ ‘ 7 
sriuvejo kraujas

žiburėli, myrk- 
]>ro lang 
namolio.

i n vož i a da- 
Marijona

>

dejuoja mano sūnus 
o tik reikalauju ant

pirsztais

kalojįme, 
atsilygi

nimo žmonisžko su,juom apsi
ejimo, idant nelaimingas dvi
gubai nejaustu, jog neteko di- 

’ , t.
“Prižadėk man.” 

ner‘iui padavė ranka, kuris po 
du syk ja bueziuodamas, isz- 
kilmingai prižadėjo, kad Ed
vardas, apa rt 1 aisves (1 i u osy- 
bes) nieko nestokuos. 
eik sli Dievu,’x 
niinga motina:
no sunu ir buk suramintoji! jo 
bevargstanezio vienu vieno ka
lėjimo.”

Vesrner’is atsitolino; Mari
jona paėmė lempa nuo stalo ir 
iszloido ji iki slanksczio namo, 
o persi lįsdama daug 
pasveikinimą broliui, 
jo labai kad stengtųsi jo liūdna 
padėjimą, kiek gales, apsalldin- 
ti. Verner’is prižadėjo viską, 
o kada Marijona ant atsisvei
kinimo padavė jam rūnka, pa

in užverk-

sziol nežinojo,
i

g TARADAIKA g

“ Kas bus, tai bus, apsipa- 
czi uosiu, 

iszsirinksiu, jauni
kiu nebusiu,

Teisybe, jau meteliu pusėti
nai turiu, 

Bet senos paezios nenoriu.
Kaip žadėjo ir apsiporavo, 

Jaunutia paežiuiia gavo, 
Bet ne ilgai sutaiko jo gyveno, 

T uojau s s usi k i v i rezi no.
Pradėjo jauna paeziule nu

žiūrėti, 
Ir visaip del josios iszmctincti, 

Jog ant jaunesniu žiuri, 
O ji už nieką turi.

Kvailys, lyg
O gal žinoti nenorėjo, 

Jog jaunas jauno goidže, 
Ir to niekas neuždraudže. 
Asz jums vyrueziai tokia ro

dą duodu,
Kad kibtumet prie senesniu 

bobų,
Tada vienas kita mylėsit, 

Ir niekad nenužiuresit.
Teisybe, boba savo triksus 

turi.
Norints jau sena isžžiuri, 
Ir kaip priežodis sako: gal

va žila, 
Bet da meile svyla, 

Vienok rodą yra del visu, 
O ir dd senyvu pražilusiu, 
Idant jaunas mergeles pa- 

liktumete, 
Prie juju ncKibtumete, 

Geriau apie graba mislytu- 
mete.

Girdėjau kad Konetike vie
nas žilas, 

O ant jaunu labai smilas, 
Jauna mergina gavo, 

Ir su jaja apsipaeziavo.
Isz pradžių kendems ir gu

rnu maitino, 
Netrukus užsinorėjo jauno 

vaikino,
O ka ir vyras gera rimbą 

panaudojo, 
Bet nuo to neatpratino.
Ant galo tas atsitiko,

mato menka 
cziojanti 
rodytojo 
dar siuvo, mikliai savo plonais 

vartodama adata.
Motina buvo jau užmigus, tik 
gera duktė dirbo viena nakties 
tylumoje. Apjuokiantys vejas 
lyg szaipesi isz jos apvieneji- 
mo, nuo jo pūtimo krutėjo 
menki uždangalai langu, o vir- 
szune puikios egles, apglobė n- 
ežios nameli, dūsaudama linko 
nuo jo sylos. Drebanti szviesa 
rodo laikas nuo laiko, dideliam 
vcidroilije, kuris jiems liko nuc

veidą darbszczios 
Pailsus padėjo darba

Ate1

ji maluninka, ę pąsilenkcs ąrtt 
užmusztojo, perimtas pasigai
lėjimo, buvo paimtas nuo dvie
ju žandaru, nes mislijo 
Verner’is nutilo, 
kad pertoli nuėjo.- 
užmuszeju,“

” szia 
susiprato^,

Kad yi‘a 
pertrauke su bai 

šia priėjau ta motina ir susmu
ko be jausmu apalpo s

‘ ‘ O Iszganytojau!
geriausio padariau! ’ ’ 
vis didesne runesezio persigąn-

Eik, tamstele

vos.

kaip lygiai ir goresniu laiku
* « •

S I

džiausio gero
Prižadėk

y. laisves. 
Czia Ve r-

‘ ‘ Dabar 
kalbėjo neląi- 
prižiurek ma-ant 10- 

kn a sz 
szauke

11

iszblvszknsi 
mergaites 

in szali, 
sudėjo rankas ir praszc d an 
gaus, kad Edvardas sujudintukairiąją gaus, kad Edvardas sujudintu 

kada szirdi pulkauninkienes, ir kaip 
ąreieziausiai gryžfu su pagol- 

szczio stunio. Po trumpai kovai 
prirmenios du- 

gulojo 
paplūdo kraujuose uz duriu.

‘ ‘ Pasimatysim
vienas isz sužeistųjų,
keldamasis nuo žemos: “esi 
apgaviku sziuloriu, vagim.“ 

Po ilgo ginezijimosi užsisuku 
maluninkas, suduodamas 
ka in pripildyta pinigais kisze- 

su gai.
ir keliais sajdraugais 
cziama, vol pradėjo 
kazyru, lyg tartum nieko ypa
tingo neatsitiko.

“Nesuprantu to, isz kur ma
luninkas ima tiek pinigu,“ 

su 
jo

ranka ! 4 
tuom tarpu trecziaji už slank

atsistojo tarp 
riu, prieszininkai-gi jo

da,“ 
sunkiai 

nuo žemes: “ 
ziuleriu, vagim.

niu ir inojo

ke nepažinsiamasis 
žiponu: “

roke

su pilku žiponu pri
siartino prie langinyeziu mažo
jo namolio; iszgirdo pusiaubal- 

pamate pei

Vvra-s

dės Vemer’is. 
kuo greicziąusiąi pas 
ja kitaip numirs mums ta. silp
na ponia ant musu ranku.

Marijona užsimetė skepetai
te ant kaklo ir iszbego užslank- 
sezio. Nusiminu^ staptelėjo pas 
slanksti. ir verkilatria tarė Vęr- 
ner’iui: “Eik
pats, nes ant mano praszymo 
gydytojus neateis, žino jis ge
rai, kad neturiu kilom jam už
mokėti.“ “Tegul ta nona u-

4 i

gydyt o-

velyk tamsta

kartini
prasze

so malda, o kada
i plyszi moldžianeziasi apsipylu- 

Marijona, atsi-
A o 

ran-

šia aszaromis
grežo su graudintas, nežinoda- 

I mas, ka turi daryti.

i«ri

žiurėjo inviskiiitas 
tas akis merginos.

Tolia lis bus.

kai-
Ant. J. Sakalauskas
UETUV13ZKAS GRABORIUf 

IR BALSAMUOTOJAS
‘‘Labai tai man sunku”

: “kad esu pri
verstas atneszti ir taip jau nu 
siminusiems, tokia liūdna ži- 

abejojo da ilgai, ant galo 
vol tu o, kitaip bu

ir

spadoriumi l)f‘j° patsai sau:
in kar- 

loszti isz

sa- 
pilku

nia, 9 y

tarė tvirtai:
9 9

i <

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

‘ . • 4 j ’ J f
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Sena diedą palikę, 

Su jaunesniu in svietą isz- 
piszkejo, 

Ba seno kvailio nenorėjo.

k f 
k e

Laidoja Iranu* Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilio* ylioldama 
reikalam*. r

Parduodu vi/okin* paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to* 
del jeigu pirkaite POMNINKA tel 
kreipkite* pa* mane, ne* as* galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti. 
339-336 W. Centre St^ Mahaaoy City

t i negali 1° ir palongvele su- 
barszkino in sutrandijusia Įau
gi n y ežia.

Marijona

r**<i*;
v
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Pagerintas ir padaugintas 

iszlėidimas. Sudėtas per so- automobilio*atsargiai pakelebeveik
visada stovi be darbo, o vienok lnn?° uždangalu, kad nepabu-

malu nas

skolina pinigus, goria per nak- 
asz isztis ir loszia isz pinigu, 

tiesu stebiuosiu.
‘Tamstos teisybe

“ir

t
.j novos ir szos gadynas astro

logus ir’isztrauktas isz viso-
> kiu senraszcziu. Iszguldąnti 

kiekviena sapnu ir kas atoi-

O J ** *

dyti mieganezios 
paklauso, ko reikalauja. ‘‘Tu 
riu tamstai induoti laiszka Kd-1 
vardo ir kad manes nekurios 
aplinkybes nebutu sulaiko, bu
tu jau seniai buvęs tamstos 
rankose.” Tai kalbėdamas pa
davė laiszka drebaneziai mor
finai, kuri klausė paskutiniu 
jo žodžiu.
“O dangau!” suszuko beveik 

netekdama jausmu, 
jus laiszka Edvardo: 
mano kalėjime?” i_ 
apalpus ant stalelio.

“Kas ten?” paklausė pabu
dus motina. ,

Marijona norėjo nuduoti ra
muma, bet jai nepasiseko, 
skausmas ja taip perėmė,

motinos, ir O'Ik

•V

rr-..
»\ ■ / * r»’{.

z
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v Vienas “mokytas” teip sau 
protavo, 

Mat nuo kokios galybes ži
nią gavo, 

Kad Sziaurine Amerika,
Nekitaip turi būti vadyta, 
Kaip “ Šuvincziavoti Skly

pai.”
Tai brolyti matai, 

Kas galva, tai razumas, 
Ant kožno žingsnio pasirodo 

kvailas, 
randasi

i

vardo ir kad manes nekurios y toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokia burtu. : : ::

' Knyga puikią! drueziai 
apdaryta kietais, audeklineis 
apdarais.,
W. D. Boczkauskas - Co.,

atsake 
jau nuo

4

jaunikaitis
seniai negalime suprasti to, bet 
nieks apie tai nedrysta szneke-

) 

mes

Tai kalbėdamas pa-

s i
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PREKE $1.50

Mahanoy City, Pa.

“ at- 
“nueik tik 

anam 
ga-

peržiuro- 
“brolis 

ir susmuko

t i, nes kiekvienas bijosi jo ne
dorybes.’’

Kada taip dar laika kalbėjo 
apie maluninka, užklausė ne- 
pažinstamasis jaunikaiezio, ar 
nežino, kur gyvena ponia Stern 
burg’iene. “O labai gerai, 
sake užklaustasis:
tamsta už ano kampo, 
mažam nameli jo ant paežio 
lo gyvena toji pavargus ponia.

Gaila man jos labai,nes kaip 
girdėjau, skeli ji mnluninkui 
szimta doleriu ir dėlto 
jis ja deszimti dienu tam atgal 
iszparduoti, bet jos sūnūs, 
smarkus vaikinas, neperkente 
to, pastvėrė maluninka už tai, 
ka musze jo seseri ant kapiniu 
ir gąsdino ji; kad paduos in sū
dą, jei da dvieju savaieziu ne
norės palaukti. Maluninkas 
tuom iszgasjdintas apsimalszi- 

tu: stiklu ir trinkejimas varto-1 no truputi, nes mes per langa 
£ rt 1 *-i 4" i wt n i 1 , n/1 » ' 4 « wvk n 4 /\ w

praslinks,

szuknvi-
Nuo keliu

bet

palaukti.

n

mu stalu ganėtinai liudijo apie ta matom.
kylanti musži.

Kokis tai žmogus su ilgu pil- gaila man tu nelaimingu
žingsniavo niu. Kur ims ta szimta doleriu ?

Kad asz turecziau,
ku žiponu greitai 
tamsiomis kaimelio gatvėmis
(ulycziomis), o iszgirdes baisu 
riksmą, staptelėjo netoli pilko
jo kaimelio.'

malūnininkas,“
i J r vr i

Yra teh turbūt ir rudasis 
tarė

su pilku žjppnū, kratydamas 
galva:, “nes retai kada būna 
pesztyne kaime, kurioje jisai

i u

žmogus

s

teip-gi
Cos dvi savaites 

szirdingai 
žmo

nes 
kad 

norėjo kalbėti negalėjo ir sviedesi (li
ga i hune

verkdama ant lovos motinos. 
“Jėzau, Marija! kas tau mano 
vaikeli? sakyk-gi! neužmuszk 
manes tavo tylėjimu!“

“Atidaryk, panaite! szauke 
per langa vvras su pilku žipo
nu: “asz turiu, 
nesmagu, pats tamstos motinai 
viską iszpasakoti.“

Marijona atidaro duris, o su 
ja inojo nepažinstaipas, kuriam 
ligone in akis pažiurėjus, su 
nusistebėjimu suszuko: 
tai no tu, mielas Verner’i? 
Tain, braruri ponia,” 
klaustasis: “
kariavau kitados prie szono 
nabaszninko tamstos vyro.”

4 4 Kur dabar buvoji? ’ ’ klau
sinėjo tolinus jo ponia Stem- 
butg’ieno, kuri savo silpnybė-

' kalbėjo to- 
“ tikėk tam

džiausiant garsiai

nors tai man

“Ar
> i

atsake už
esu Verneris, ir

<
i f

liaus su aszaromis:'
sta, kuo noringiausiai jiems 
paskolycziau. ”

U Geras isz tavos vaikinas 
suszuko nopažinstamasis 
pilku žiponu, spustelėjo jauni- 
kaiezio rahkaor ėjo parodytu 
keliu. Praėjės pro kampa, pa- jo pamaezius Vornor'tf tuojaus

,, 
9

su

Mažiau pavojaus nuo vesulos negu nuo 
ugnies arba nuo žaibo.

Namas gali, būti 
ugnies ar žaibo sunaikintas nei 
vesulos, hot tose vietose, kur

greieziau

•

vesulos dąžnąi atsikartoja. Dr.
W. J. Humphreys , Jungtiniu 
Valstbiu Oro Biuro fizikos pro
fesorius, sako, kad statistikos
parodo ta rizika vesuloje, kuri
užtiko nekurtas dalis Ulino- 
jaus ir Indianos valstybes pe
reita menesi.

Oro Biuro du atstovai dabar 
tsudijuoja pasekmes sunaikin
toje apylinkėje. Ju raportas 
gali riduoti svarbias informa
cijas apie vesulų priežastis. ,

Paprastai, vesula nesunaiki
na didesnio ploto kaip mylios 
ketvirtaini ploczio ir tris-do- 
szimts myliu ilgio ir tik tuomet 
pasidaro dideli nuostoliai, kuo
met voetila pataiko apgyventą 
plota. Tas atsitiko Kovo 8 d. 
kuomet vesula aplanke keletri 
dideliu miestu. Abėlnas vešnlul 
skaitlius valstybėj
per metus ra penkios, o Kan-

Juk

sas valstybėje kur jos labai
dažnai atsikartoja, szeszios ir’ 
puse. Kitose valstybėse jos ma
žiau pasirodo.

Vesula susideda isz oro su
kimosi, kuris taip galingas kad 
gali pakelti ir didelius dalykus 
nuo žemęs. Kas ju prięžąstis ir 
kodėl jos Pasirodo Mississippi
nuo žemes. Kas ju prięžąstis ir

41 ‘ ■ • 4' i r‘ • » *,

Dauboje, ir kartais nekuriose 
kitose pasaulio dalyse, nėra
žinoma, bet sulyg Dr. Hump-; 
hreys nuomojęs, kalnai Jung-1
tihįu. Valstybių Vakaruose,;
dalinai turi su toms voąuloips 
ryszius. Jie atsuką ązaltus ve- -W' ' ‘ 44‘ TTVjus isz Kanados in Mwlfps Už 

vėjais isz Užlajos. Dr.
lają, kurie susiduria su fizikais

(reys speją kąd A,szie skirtingi 
vejai sąsjdur^ąnįi pravedą prie 
ąplinįybin kuriąs gimdo

_ imi sąsjdur^anai pravedą prie 
jlinkybiu kurios gimdo ve su

las. Jįs sąltp, |kad Oro Biuras
t 5

prąiia^zaug' yęsuju, .t^uvi 
ma, bet negali pasakyti kokio
je vietojo ^os aisitiks.

—Foreign Language Inf. Service.

ma, bet negali pasakyti kokio-
• J • 1 \ ir f V *

Galvocziu” 
kožname luome 

Ir dvasiszkame, 
Ir ^vietiniame;

Kitaucziai kitaip iszrodo

U

Tokeis kvai'leis nepasirodo.

* ♦ *

Beibokais ęsate ir gana,
Kvailei buvote, tokeis busi

te visrtda,
Dienas jaunas gaiszinate, 
Jokio gero nesimokinate.

Žinau kelis tokius, 
Ne sziokius no tbkiūs, 
Labai ią toli žiuri, 

0 aipiė save noąpsižiuri. 
Apie artinta visai nenori 

' kiaušy tie,
t ' y* ,r — T It , *

Kad ndrints išznioktu eže- 
batu taisytie,

Ba daug tokiu yra, ka ne-
moka skaityti,

No savo pravardės lamtai 
phrašzyti.

UŽ tai lįno dŽiašo gdėbesi, 
Kaip arklys spardosi, .

Teip, kds jaltttiystoja balavoja,
Kaip arklys spardosi

Taa ant senatvės dejuoja.

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62

Mokame 8-cria procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jutu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, Viea-Praa.
Joa. E. FERGUSON, Kasteriu*.

CHAS. S. PARMLEY
Real E*tat« Afant. Notary Peblio

Inaxi oriniu

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkite* pas mane, ae* jumia 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namu* 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobiliu* Lt.

Kampa* Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

— „I ■« . » 1 1 1 ■■ .............‘—M.

W. TRASKAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

rWF ■ Ml*j

Laidoja kunus numirėliu. Porsamdo 
automobiliu* del laidotuvių krik**> 
tinitų vesellja, pasivažinėjimo ir t,t, 
520 W. Contr* St. M*b*noy City, Pa,

1!
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DIDELIS BALIUS!
Rengia Sz. Magdalenos Moterų 
Draugyste; Mahanoy City, Pa.

Utarninko Vakara 28-ta Apriliaus
Norkevicziaus Saleje. Pradžia 8 vai.
Inžanga moterims ir merginoms 35c. Vyrams 65c.

I

Isz Lietuviuku Kaimelis

Frackville, Pa. 
po didele stato 

ant

Pamatas 
salo kuria 

musu tautietis Zotauckas 
Lehigh avė. jau konia pabaig
tas. Salo turės 48x87 pedns.

Pervažiavęs per eik’ nu 
tomobiliu kada atsibuvo laido 
tavos, Antanas Studickas likos 
nubausta ant $31.80. 
paliepta stoti pas
bot sau isz to nieko nedaro ir 
mani’, jog tai juokas, bot dode 
atvedė ji nas burmistrą 
rejo užmokėti bausmių.

— Praeita Sereda

A ntanni 
burmist ra

Muzika parūpinta kad patenkinus 
todėl kvircziame visus miesto ir 
atsilank\ li ir nžtikrinam kad 
smai.

ja nuns 
apirliukes 

va ka ra I »ra leisite

ir senus
I jei uvius

links-

RENGĖJOSKvieezia visu*
IMI 1(111* III *ll« •*«!•« III* •»!•«»» II «l t !«•««*• 11 II • 111 * < I««111111* I * * I * * I) * I«* • I *«11 * * I • * * I • 11 * I * 11H11 * • I • < • 111H 111111111'IHIIIIIllH

ŽINIOS VIETINES, i J

Szi vakara Independent 
Kliubo pokihis. Norkevicziaus 
saloje.

— Szi vakara 
saloje bus magieznas pvrss 
mas per Prof. <’zekanaviuziii.

A)fon>iikas, szesziu mo- 
*nnoli> A. Uziginskio, 

612 E. Market uli. mirė mm už 
degimo planuziu.

Eikš <1 ra u 
pirkti naujus vargonų 
leatra, kuri.* kas/tm 
doleriu.

nes 1 n

k* 11 r 1 • •

ir tu

rvta mirė mvle • *
snnolis Juozukas, 12 metu
o Szerkszniu, kuris sirgo 

vandeninia liga. Laidotuves at
>ibus Utarninko 
rius Sukala lieka s

Snbat o>
I mas

V i n c

PJU’'P'.i”< h.tiivems.

g u ve milam
> iii Elk<

1 (1,0110

rvta. Grabo- 
užsimne lai-

I'oitsvillos kalėjimo ran 
i>i apie du szimtai kalininkud:

už \ i>okiiis prasižengimus, uos 
nuo kada paszelus prohibieije 
inejo tai kalėjimas vis pripil
dytas, jog vienam kanibarelije 
randasi po 2 ir 3 kali n i akai.o ir .»

X no -ziad ion 
ir pelenu vožėjai rink 
>zaszlava> ir 
ii, nes <zia 
“Szvari San va ii o.

>z.i'zla\ n 
i<> vi>okes 

iszvrž iii nžmies
ISZ SHENANDAOH, PA.

i
>anvaitia pripuola

l odei, jei 
gn turite kokiu -za>zlavn sklo

su
)>eleiii)i < 

dienosią. ' f
m’ >cnas■

* <•

I O

t iktai

i P.
“ Naujienų

Pereita Dot n veži a I a ii ke
ti r i gait is, 

• I

<‘k spio 
davojo gazas name Jono Freu 
ant. Spring uly. nuo ko užside
gė namas. Ugnagesiai po keliu 
valandų užgesino liepsna.

Ugnis kilo namo Urano 
Bucvinsko aut Broadmoiintaiii 
avo., bet padare mažai bh’dos.

t ru-► ~ Lietuviai pradeda 
puti kruto! isz miego, tik liūd
na kad ezionais per mažai vei

kei i v v ra i ir 
geistu dar-

I t 
kojų. Nors yru 
motores kuriuos 
buotis del labo liet uviu, bet vis 
randa kliueziu ir 
.i»i.

priesztaran-

Mount Carmel, Pa.

1 t a

gyvendą-

BAULK
Murai

r
f

2 v

>
4 

t
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|
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DIDŽIAUSES ŽEGLINIS LAIVAS ANT SVIETO.
Penkin masztu laivas i 4 1\<> benhaven nesenai ai plauke1J

isz Danijos in Londoną su kernais. \ ra tai didžiniises žeglmis 
laivas ant svieto. Visi laivoriai isz Daniszkos • Irt i vi.susideda
nes; yra sunns ženklyvu žmoni u, žuvininku ir fermeriu. Ka
detai, kuriu yra 40, visi turi suvirszum 
džio.

po szesze's pėdas dy

& k1
J

PERMAINOS PACZTO. Delivorv”

Užkeiktas Namas.
___________________________________________________________________ 1___________________' ■ ' . _______-

—sės*

’ V ♦

Jau tai teisybe pasakius ne
buvo ciolamo mieste mvlemes- 
nio žmogaus, kaip ponas Sma-

, Teisingas, puikios 
ne szlyksztus, visada 
ir szposinyka.s visu 

szirdys prie jo lipo. O ve, kaipo 
miesto rod i n y kas, 

nuo kairu galėjo imti pinigus, 
tai omesi, bet. ne lupo, kaip tai 
kiti; o nuo biednuju nieko no 
imdavo tiktai da davinėjo pas
lėpta. Del visu inkalbinejo pa 
ezeduma, visuotiniu mokoseziu 
n opa didi n ėjo, tiktai da mažino. 
Jeigu savininkai namo pakeli
nėje randas, tai jis perkalbinė
jo kad tai yra labai nežmonisz- 
kai apipleszineti žmonis.

'Tame miesto numirė p.

ge v i ezi us. 
szirdies, i 
linksmas

teisingas

VVV’* ♦♦ ♦ 
tėvo, kaip nuėjo pas kožna ran- 
dauninka ir apsako jog numa 
žins randa naujas ponas, o ne
prijautė, kas isz to nusides.

Apėmė visus randauniiikus 
baime, ha prijautė koki pavoju 
tame. Gyventojai namo visi nu
sprendė, jog ežia kas nebūto 
pasidarys.

— Tame kas yra, - 
visi nes

kalbej.i 
nežinojo tiktai vienas 

prakalbėjo:
— Pa žiūrėsi t (

*

Į

Ponas 
susidėjo su savo dede

Smageviezius

kaim molei 
jog netrukus tasai namas nu- 
<‘is su durnais. Turime visokius 
žmonis niekszu ka uždegs. Gas- 
padorius da nauda isz‘to turės!

Tai ne! atsilicpo antras, 
asz nuo senei matau, jog 

ne drūtas ir ne trukus 
griuvėsi u ošia

'k

jau 
namas 
sugrius ir mus 
palaidos. Tai gaspadoriui apie 
tai eina, 
noiszsikraustyt u; taį nužemina, 
randa norėdamas tiiom apstah- 
d.vl i.

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas* randauninkirs pramane, 
jog Skupaitis po smert sz>pu- 
kuoja, trankosi sklopuosia ant 
augszto, skambina 
gaiš ir dejuoja, 
buk girdėjo staugimą 
ma su durimi ir dūsavimą.

— 'Kai namas užkeiktas ir 
asz pasij<»sz- 
tarnvsta nuo*

kad tiktai ne vienas

k

k

Ti- 
tusas Skupaitis, (lede Smage- 
vieziaus, bevaikis naszlis, ku
rio visas turtas gavosi jojo se
seriniai karpo vienatiniam gi
minei, 
maž k a
kada da tas buvo gyvas labai 
rotai atsilankinojo pas ji, tiktai 
tada kada, buvo svarbus reika
las. Reikia žinoti jog Skupaitis 
buvo labai kietas szvksztuolis 
edynu kaip niekszas paskuti
nis, be szirdies del biodnuju, o 
k a savo raudi n inkus tai irgi bę 
mielaszird vstes.

Paliko 1eipos-gi

* t

Vasario 2K d., 1925 m. Aklas 
duoda, nauja ir greitesni 
co l post.” 
riuom žmones gali naudoti

naujas 
vadinamas 

! * 
reiszkia

su lonciu-
Ant augszto

, trenks-

*
rpar 

ku- 
s jei 

patarnavi-
‘ ‘ S| >eeia I

b b

patarnavimu,
? f patar-

- Jonas 
I Aleksinas, 80 metu, mirė praei- 

Ket vergą. Velionis girna 
Lietuvoje, pribūdamas In Ame
rika jaunu vyruku,
mas Ma lianoj u i, bet iszsikraus
te in ezionais devyni motai ad- 
gal. Paliko du anūkas Chicago. 
Laidotuves atsibus Subatoje. 
Red\ st e

pą tarnavimas daug 
metu jau kaip naudojamas, ir 
niekiek nepagreilina keliones 
ant t raukiniu nuo vieno paszto 
iii kita.

“Special Handling
naviinas reikalauja, kad parcel 
post turi buti taip pat greitai 
s i i m c z i a m a s, t ra n sp o r t no j a m a s 

vieta, 
pirmos klesos laiszkai.

Kaip irmos klOsos paszla no
rą specialiai siuneziama jei ne- 

markes, 
Special Handling” 

nebus siuneziama špo

mimas 
neliasznin- niekas netikins, 

kas Skupaitis murini narna, po 
teisybei ne labai teip papuos', 
tas nes didelis ir gerai užlaiky- 

randavojo žmonis viduti
nio luomo apie dvyleka szeimy- 

žomai turėjo užemias pora 
rnimelin 
(sa rgas).

Naujas savininkas apimt 
turto ir namo paskyrė'pirmiau 
šia pusią turto ant geradejingii 
mierin, idant pataisyti skriau
das, kokias nebaszninkas del 
žmonių 'pntlaro, o paskui pra
dėjo iperžiurinet i 
randauninku 
pi’rsicine

redaktoris 
isz 1 'hicagos. Tu- 

a -
I Jet uvoje

rojo jisai prakalba apie “Szi
dieninis I ’adejimas

Eloroiitina, duktė Petru

atsibus
gerai pažinojo senuką 

ir apgailestauja jojo mirti. Lai 
jam Dievas 
vieta dangaus

siiteikia pa silsi o 
karalystėje.

kad dalvkai i r rislatomas in kaip ir kitur

i < )le>ze\ skin, .‘Uiil S. Jardin uli., 
isztekoji

puošia ir pelenu ant kiemo 
lokite in ble>zines, 

i>zvež paprastojo 
Vi*ka paims
malkas ir blakes nu<» stogu.

Dvi kūmutes isz New
ir i<z Lamsfordo praėjusia Soro-

» už Brvano Plocieniko

parcel post ” bet eis kai| 
pasztas. •

) 
Tam 

reikalai! jama 
siuiicziamu

kosiu sau 
pirmo pamesiu.

I letena Va į nik
>n>iki virczino prie i Ja. Nuotaka turėjo dinsta

I liaiieku './tore kai| 
pa> skvajeri Miliauc j___

ant galo liko> pa »i 1

i Mi 
kasi jerka

Bost ono, 
Run>kicne, 
pumpo> ir 
>zankt<»>
ka kuris turėdama* maL/n lm 
da, geide kad ir moterėles su 
sitaikintu. Bot kur tau iiisinti i 
bobelkos >u>ilai kins! 
\ iena ant kitos kaip
kates o kada >kvajeri> 
jaises per.*kirt aplaike 
ežiu ”

.MAGIJOS MONU VAKARAS
Pilele

illdllku>ios Į 
■nori’j >; j(., Shenandoah Pa.

“pun |’

1
Pi t n y ežioj 

(April) High Schoo] Svetaine-
24 d. Balandžio

į— Ir kas stojosi isz visu bai- 
Ka su randauninku mo- 

alvatrukczeis 
iszsikranste in kitur o ir Reks- 
nis in kitur iszsikrauste.

Smageviezius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

daigu kam gerai padaryki, 
'Pai padėka neturėsi.

tas mes!
riesis pasibaigė ry f rsturi special delivery

taip ir
paszla
cialiai jei neturės special deli-

Speeial Hand- 
markes 25c. 

special delivery mar
keri 110-

nu

nori. Szis 
mas vra
I landling 

mI as
taip siuneziami Ims siiincziami 
m* ”
pirmos klesos
Iikra marki* bus

[Uždėti ant dalyku 
pirma, k lesa.

Special Handing
siuiicziamus pir- 

greieziau ves/, aut 
Reikia atskirti toki

Special De

Shamokin, Pa. 
dare ablava. ant 
Grego 110 S. Diamond ulxeziosl kad dalv kus 
aresztavodami ponko* siitersz 
tas balandėlės ir tiek vyru. Ka
pitonas palicijos 
davės visiems pamokinimą pa-Į liv

Į timas įiagreit i litas kuomet

— Palieije pa
name Miko

dažiuretojas namo
I I ” reiszkia

<
I

Zimmerman

' ma
| t raukiniu.

k lesa.
very markes, 
ling” i 
vertos,

leido ant liuosvbes.

Wilkes-Barre, Pa. 
tyrinėja

< *4 4

reikalauja 
, o

ko del tokios pasztos 
siekia 2 svaru kainuoja 10 cen
tu, sveriant. 10 svaru kainuoja. 
15 centu, ir taip iki 20 centu po 
kurio sniiki’s.niii paszto dalyku 
pasztas neori ima. Pridėjus spe
cial handling marke ( 
tus) prie supecial
markes (10 eetn, 15 centu ar 20 
centu) galima 
patarna vimn 
mo dalvko.

patarnavima nuo 
patarnavimo kur >inn-

I la
la ha i

< laly- 
abieju

er\ . * > koki a s
ANT PARDAVIMO.

siekia vieta. Jei norima 
l'reitai ir gerai nusiusi i 

galima, naudotis* 
patarnavimu, kurie 
“Spi’eial Handling 
eini Deliverv

o-
k u s,

Didelei rdideli namaiPuikus dideli namai, ant 
dvieju familiju, po No. 401 ir 
403 W. Maltanoy Avė., prio 
kampo.

I ‘aliei- 
je tyrinėja priezaste mirties 
Mikolo Salovskio, 39 metu, isz 
Pittstono, kuris miri* 
tineje ligonbuteje nuo žaidu- 

likos surastas

priežastį’
Mahanoy Avė.,reikalauja 25 cen- 

deli vervGerbiami Shenandorio Lietu
siai: virsz minėta diena tai yra 
j I’et nyczioj 24 <1. Apriliaus ;u>] 
‘lankys žinomas Lietu\ y> 
i kas I *rof. J. (’z.ekanav iuzius 
rengti ant atsisveikinimo pas- 

magijos vakaru Shena- 
l'ai.gi, gor-

1 jei uvia i nepra lei sk it e ' 
. nes M agi kas J. < 'zeka 

ii:i\iezin> 
jun
gai

in uosi. Palicije ant galo 
apmalszino motores, kurios tu 
rejo užstatyl kaucije lyg tei- 
mni Poftsvilles >nde,

Szimet Lakewood Parku 
nepažinsite, nes likos pastatyt.i (kutini 
daugeli visokiu pasilinksmini uloriaiis Lietuviams, 
mu ir pagerintu- visame. biami

Palicije iszlyre Imi
randasi

užsiima k iii

le

l-

Magi
>u-

i

czionai -

iiu. Sužeistasis
ant ulyczios. Kas ji sužaidė, lai 
lyg sziol iK’iszt yri nota.

1 I i r 
markiu, 

patarnavimai at>kirai 
“Special Handling 

naviinas yra naujas.
* 1 .

Spe- 
•Abn 

veikia.
pjat ar-

gauti geriausi 
ant bile siunezia-

— F.L.l.S.

K 
linkinėje randa>i szolonui kn 
rie no tik užsiima kupcz\>'«i 
merginu du>ziu bri ir joju ku 
nais. Roadhaiiz.i * tri p llazielo 
no. Pott>\illc> 
pilni suler>ztii

a p .progos

va Lt i ja ir 
iieinat y>i! e.

i< zeka na vieži n> l :i i 
ir M a ha noja n s 'telis
l»a landeli j,

kurias hiirko>i seni i i
eezia lytiszkoniis 

a \ o 
K < l ** 
nes 

\ ra už

m 
lamu v\

ra i kur užsikr 
ligomis po tam užkreezia 
szeimynas. Pokes pekli-zk;
nrvas

is/.važiiioja iii lllino i 
jau
J. II

da ilgia us
Magi kas 
yra vieniu

M agi kas I jei u\ i n tauto
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ANT PARDAVIMO

Du nauji namai, ka tik pastatyti. Prie kampo Iv 
Pine ir 7 tos ulyczios, Mahanoy City, Pa. \ isi nau 
jausi intaisymai, karsztu va ndeniii apszildomi, 
mentuoli skiepai, maudykles ir t.t. 
materijolas buvo naudojamas prie 
namu. Kreipkitės ant adreso: 

HARDY
S. MAIN ST. SHENANDOAH,
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

1

3-ežias procentas už j asu pinigus ir saugumas del j u su 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

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

ko n t ra k t us
namo.

ant bagotystes ne- 
baszninko dėdės kuris kas met
pakelinojo randa gyventojams 
namo ir visokiais spsabais juo
sius skriaudė.

— Bus dabar kitaip! —Paro
dysiu žmoniem, jog yra žmonis 
su gerom szird imi!

Kada teip puikei

Fr. J. Sklora,
401 W. Mahanoy Avo.,*

(tf) Mahanoy City, Pn.

ANT PARDAVIMO.Spėria I

a

J*’
***<*

į *-w-

k.... ,•, į

Hii. '<■

1

L

I

Į

...

’Z

■ fe k*

musu i 
nelm
save j

• ».)

■'■.s

1

I

I
I

U JY

y
>
i

250,000 SIDABRINIU PUSDOLERIU. .
Idant surinkti $250,000 del suszolpimo pastatymo stovylo del generolu JLoe ir Jack- 

son, komitetas draugavęs Mountain Memorial, nutarė iszmuszt 250,000 sidabriniu pusdole- 
riu su j>aveikslais tuju generolu kaipo raiti. Pusdolorius pardavinės po doleri ir tokiu badu 
surinks czverti milijono dpleriu. Yra tai vienatinis Amerikoniszkas pinigas 
muszta paveikslai žmonių kurie yra raiti.

ANT PARDAVIMO.

ant kurio isz-

SUDŽIA.

JoszkauAr tu Joszkau matei, 
kaip Motiejus mu$ze, Vinca su 
lazda ?

Joszknrt: •—
Ponas sodžiau.

Asz Hcmacziaii.

» Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
koseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant; gdroso.

VISOKIU GYVU KVIETKU.
- ■ . . n ..

alvojo po 
nas Smagevicziuji, inejo i u pa- 
kaju dažiiiretojas namo idant 
iH’kuriuosia dalekuosią dasiek- 
ti instrukcijas nuo naujo pono, i 

kad tamista. Reksui i
Smagevi- ;

(i e ra i 
ateini, - 
ezi lis,

tarė P-

<r

I
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prio 
No. 436-438 E. Centro St. Atsi- 

”Saules” ofisą.szaukilo in

ANT PARDAVIMO.

turiu tomistui reikaleli. I 
Pa>akvsi tamista del visu ran- szimtais * 
diniiiku, jog 
kvartolo, randa bus sumažinta 
ketvirti! dali.

Gal įionas 
a""' t

Sudžia: Tai turėsi prisiekti, 
ar teip?

J. — Nu, asz mnezinu, kni|) 
Motiejus Vincui pridestinejo 
lazda prie galvos, greitai nte- 
ininojo kraujo bego; nes asz 
nežinau, ar tam kraujas buvo 
isz lazdos ar isz galvos.

minėjo kraujo bego;

Skaitykite “SauleH

V. liapinskas
601 W. Mahan o v Avė.

... *

Malianoy. City, Pa. 
.............. . ........... .

PUIKI MALDA-KNYGELE
"ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t J. Puikiai apdaryta minksstais 
skurinais apdarais, auksuoti krasatal. 
Preke su prlkiuntlmu tiktai $1,SO.

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

5 a keri u farma, 
viszt 11, 

m vieš *

su keliais 
su vaisingais 

medžiais, 3 mylės nuo Maha
noy Uily. 'rinkama vieta Lietu
viui kuris norėtu užsiimti au- 

Gal įionas norojei pasakyt i, iginimui 
pakelti raudu, — tarė Rek.snis. jautomobilius.

tarė p. Smagevi- ™

nuo pirmutinio

kad suma-— Asz pasakiau 
žinta randa — 
ežius. ?

— Del Dievo! tai negirdėtas 
laigtas — kalbėjo Reksnis -

, savo kai 
kad sztai pert rauko p.

jau lyg su

•»• >

T’aipgi Ford 
in

ViSZt 11. 

Alsiszaukit 
ofisą. (t. 31.

FAKTAI KURIAS PRIVA-
T.OTE ŽINOTI.

Saules”

LOTE ŽINOTI.
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Jeigu reikalausite

(

jog jaigti....
Negalėjo dabaigt 

bos, 
Smageviezius ir
staigumu:

— Mano brangus Keksui, asz 
esmių tokio budo, jog ka asz 
pasakau teip turi būti. Pada
rykit) tamista (uojaus kaip asz 
liepiu, asz savo laike išzdųosiu 
kožnam raszta.

Nusidyvijas i 
atsinuiszinejo aut

daine, 
pinigu, 
reikalingu naminiu rakandu

Doleris vra jusu goriausias 
prietelis. Mokslas yni galybe. 
Jeigu žinbte kaip ezedinti do
leri, jus visada galite tureli 
prietelin.
kokio tavom kuri mes.parduo- 

ateikite o suezedinsite 
Parduodamo visokiu

J
geležiniu daigiu, klijonku ir 
mažių karpotu, fonografu ir 1.1.

L. WASCH (Yvaskevicrius) 
Upholstering and Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersynes, 12-tos ulyczios)
MAHANOY CITY, PA.

........................ ........... ....... ■ 1 "I— ■■■' ........... - 1 ■ ■ ... ... T

iszejo d bgimo

pati atidarytojaus patėmino 
permaina ant veido.

— Kas st ojosi ?
— Jan gana,

joji) vcfido:partijų, laidotu-DVI veseiliu
viu ir t.t. Teipgi gvyu augan-
cziu kvietku. Pirkite part mus.

John Luke
337 E. Mahiinov St.

• ■ *

Al aha noy City, Pa.
...............*■ *"■'■«'<— * W     •

PARSIDUODA FARMA.
(t. r.)

t
I

82 akoriu puiki farma. Na
tinis ir didelis tvartas. Visokiu 
vaisingu medžiu ir girnos. Ge
ras vanduo isz szaltipib ir sau
linio. Parsiduos szi menesi tik 
už *4,000.............    .. (a.2L

Goo. M. Biohl
204 S. Centro St., 

Pottsville. Pa.

H.’

" L, l k A* * e H

I , L

— baisybe!— 
daugiau negalėjo isztarti.

Ar nuo dinsto. atstatė?. A r r
__________ _  . _ _ _ _________ _ T

Na no, no toip, taro Roks-
— kaip bi'Ski atvėso.

neszdysimes isz namo?
Juozas P. Milauskas

Lietuviszkas Skvajeris.

1
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nis, — kaip bi'rtki atvėso./,
— Ar žinote, mnslt)uiatujas 

gaapadoris ant kart sziadien 
papaiko! • . .

Žinoma, jog motina ne. duk
tė netikėjo Rėksnio pasakai,
greieziau nuži urine jo tęva kiu 
ris gal buvo užsitrankius. Ant
rytojaus jau intikejo žodžiams

Pristato vestuvių laisnus, teipgi 
padirba kitokias legaliszkas po- 
pieras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fomyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik geriausios ir drucztausio* 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.
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