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F. W. BOCZKOWSKJ, K4!l«r 36 METAS

ISZ AMERIKOS
PAUŽIENE PASIKORĖ KA
LĖJIME. LIŪDNA PABAI

GA LIETUVIU SZEIMY- 
NOJE.

Philadelphia, Pa. — “Sau-
No. 32, kuvo placzei ap-

4 a

les” 
raszyta apie ergelius Lietuvisz- 
koje szeimynoje Paužų.

Sztai praeita Petnyczia, ka
da szerifas pardavinėjo farma 
Phmsteadvillc, kuri prigulėjo 
prie Mares Paužicnos, motere 
pasikorė kalėjime Doylestow- 

Paužiene likos nubausta
ant szesziu menesiu Kovos me
nesi už padegimu namo ir tvar
to idant aplankyti asekuracijos 
pinigus. Rūpestis pardavimo 
formos priverti' motore ant

o

(

ne.

motere 
atėmimo savo gyvasties.

Josios kabanti lavoną 
do dažiūrėtojas. Moli're susuko 

ant kurios pasikorė.
Josios vyras, Juozas 
ligonbntije, bet su savo paezia 
negyveno drauge nuo kokio lai 
laiko. Bernas Juozas Shields 
kuris prigialbejo padegti na
mus aplaike 12 metu in kalė
jimu. Velione paliko tris vai
kus Juozą 18 m., J
12 m., ir Antanu 1(5 m., turėjo 
apie 47) metus ir gyveno ant 
Edgemont uli. augszcziau Alle
gheny Ave.

Teip (ai užsibaigė tragedijų 
Liotnviszkos szeimynos Paužu; 
tėvas ligolibuteįev , 
korė, (»trys vaikai pasiliko vie
ni, o tai vis per priežastį szei- 
myniszko nesutikimo ir už 
daug naudojimo svaiginaneziu 
gervinu.

paklode

šunį-

randasi

t

POPIEŽIUS JAJA PALIUO- 
SAVO NUO PRISIEGOS.
Paveikias parodo pana Ma

rie 11 ir->l isz Ph i ladelphios 
zokona

pavelini-

kuri 
Sa 1ana diena apleido 

džiaiisios Szirdies su 
mu popiežiaus kuris jaja pa- 

osjivo nuo josios prisiegos 
galel u 

iszleket už W ebb Li'vering isz 
Baltimores. Pana Hirst buvo 
miui>zka per t rileka met n.

liu 
ka i | M I

nuo 
miniszka idant

Aleksandr:! ! SUPJAUSTĖ MERGAITE 
KAD JAM NEPASIDAVĖ.

Vienuolikos me- 
gvve- 

...os n Iv- 
supjausi y 1 i

( h ic.igi».
I u Mariute Smatovska, 
nanli po 
ežios, liko.<

1431 W. 141 
ba isei

not i na pa>i-

Ant 
geležinkeliu

10,613 ŽUVO ANT GE- 
LEŽINKELIU

Washington, D. (’. 
Amerikoniszkn
praeita mota žuvo 10,(513 žmo
nių, sužeista 290,349 o visokiu 
nelaimiu bu^o 22,3(58. 
szrtnjftma, birk už kokios pen-
kin metu, nelaimes ant gėle 
žinkoliu visai susimažvs nes 

* 

inveda visokius saugius pa go
rimus.

1 ’ra na-

I /IVO-

nuo
< ausies ir kūnas bai

li kos surasiąs 
plėnį o

VERKENTIS KŪDIKIS ISZ- 
DAVE ŽUDINSTA 

MOTINOS.
Portsmouth, N. 11.

nas Mrs. Thomas Mannion, ku
rios gerkle buvo perpjauta 
ausies
sei subadytas,
name prie 
bor.

Pravažinojent.is automobilis- 
tas iszgirdo graudžiai verkauti 
kūdiki, sustojo isztyriiiot prio- 

vaiko riksmo,
inejo in vidu rado verkenti ku- 
dyki gulinti 
motinos. —

žąsie

Lillie Hai- '

o kada

nužudytos
‘0-

szale
Palicije daro slit 

Iva ir jeszko nužud vtojaus.

SUMUSZE SŪNELI VIRVIA 
— 6 MENESIUS IN KA

LĖJIMĄ.
Vi kt oris Va

)

KASYKLOS SUSTOJA 
PITTSBURGO APLIN

KINĖJE.
Pittsburgh, Pa.

kasyklos vela užsidarė ezionai- 
aplinkinėje kurios pri- 

prie
j • ineji 
guli

I

i

kurios 
Pittsburgh (’oal (’o.

i prie kurios priguli konia visos 
t kasvk los. Isz 7)4 kasvklu 1‘?
|dirha. Kasyklos kurios 
i v ra : Moon Run, 
įklos Monessoiie, Champion 
[toli McDonaldo, Dickson, Mim

Black Diamond

i

four ir
i Donorus.
i

da 
susi ojo 

Somers kasv
ne

ari i

VARYTOJAI NAMINES GA
LES MIEGOTI MALSZEI.

- PagalW’ashinglon, I). (' 
igszeziausio su- 

isz

per žveriszko budo burdingie- 
ri. laike užklupimo ant josios.

Tuom iszgamn yra 
Zukowskis, 47) metu, kuris jau 
nuo kokio tai laiko
ant mergaites. Kada tėvai isz- 

palikdami mer- 
Vincas pasinau- 
progos užklupo 
kuri i 

užpuoliko. 
Mariutės

Vincas

rijo scile

i’ejo m miestą 
[gaili1 namie,

isz< lodamas 
ant mergaites 
liesi 
mas

IHIO

Jt

naršei gy- 
, Matvda- 
ii(‘inv(‘iks,

isz piktumo pagriebė ilga peili
kuri uom 

veidą,
supjaustė

rankas ir ki- 
po tam pabėgo

baisui
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broleliai ir 
szais

New York. - 
rancevicz, 19 metu, gyvenantis 
aid 02 Pearsal, Blissvillo, L. L, 
likos teip siimusztas per tęva 
su virvių, jog visas jojo k imas 
buvo pamelynaves, szeszi jojo 

sesutes ’liudijo prio-
teva. Jojo pat i W'l'onika 

teipgi liudijo, buk už tai levas 
sumiiszo \ iklori, kad per kėlės 
dienas nesirado namie. Kada 
nK'lde Mikolo idant vaiko nu
plaktu, tasai ir jai užda\c ke
liolika ypu per paežius. Tada 
moterį’ 
kuris Ieva 
ji nubaudė ant szesziu menesiu 
iii kalėjimu.

Mikas keli metai adgal ap- 
po kuria

ypu per poczius.
paszauke palici jauta 

aresztavojo. Sudž?

skunde kompanije 
dirbo Ar nplaiko sužeidimus; 
aplankydamas atlyginimo 7,000 
doleriu isz kuriu puse prageri'.

ISZSEDEJO 14 METU KA
LĖJIME, JUOZAS PE- 

CZIULIS MIRĖ.
Waterbury, Conn. — Apie 

17) melu atgal Amerikos lietu
viai buvo 
žmogžudyste
Bronis Kulvinskas 
pasiturintis lietuvis 
buvo iszvestas

NUŽUDĖ SAVO . PACZIA IR1 
PATS SAVE.

Philadelphia. — Kada pali
cije su ngnagesiais sudaužė du
ris ir inejo in narna po No. 2019 
Išliet h rope qulo ant grindų 
Marijona Mayieckiene, 7)0 me
tu senumo, su peiliu burnoje ir 
haisei žaiduleis ant viso kūno. 
Žudintojum buvo josios vyras 

paszvloJuozas, kuris staigai 
nuo munszaines. Po tam i n be
giąs in miegkambari 
pats in save szuvi ir atliko ant

pa leido

vietos.
anie laike ant pecziaus virė 

samogonka, 
gulėjo lavonas nužudyt 
toros. Kada palicije 
klvksma 1.3

o szale peezians 
os mo- 

iszgirdo 
metu mergaites, in-

Lego in narna, bet jau buvo per 
vėlai. Nužudyta buvo motina 
szesziu vaiku.

Tai vis vaisei paszelilsios 
prohibieijos!
14 ANGLEKASIAI PRAŽU

VO KA8YKL0SIA.

>11
mergaites
tas dalis kinio, 
isz namu.

Tėvai siigryžia 
mergaite verkiant

i kruvinta.
j nuvožė
kur daktarai pasakė, jog
t
sados.

rado 
x isa sa
paliui je

namo, 
ir 

l’aszaiikta
mergaite1 in ligonbuti.i

ža i 
lulis ant veido pasiliks ant vi-

Iszgamo lyg szioliai du 
nesiieme.

sujudinti baisia 
\Yat erburyje.

jaunas ir 
vaikinas,

girion pasivaik- 
szczioti ir tenai nužudvtas.

Del szitos žmogžudvstes bu
vo arosztuoti ir atrasti kal
iais Zofija Kriczmoniute, lietu
vaite muzikos mokytoja, ir jos 
vaikinas Juozas Peczinlis, ku
ris angliszkai vadinosi 
chell. ’ ’
metu kalejmo, o Peczinlis 17).

Iszsedejus 14 metu, Pecziu- 
lis buvo iszleistas.

Kricznioniute
“Mit- 

gavo 10

BURDINGIERIS NUŽUDĖ 
SAVO GASPADINIA.

Gary, Jnd. -
aszaukta iii

Palicije 
paszauKta m narna po 
Jennings ulyczios, kur rado ne
gyva lovoje 
kienia, motina 
Motert's krutinėję 
jaut ilga peili, o ; 
buvo perpjauta.

Palicije norėjo surasti josios 
vyra, bet dažinojo, buk jisai 
nuo josios pabėgo keliolika die
nu migai ir tame paežiam lai- 

dingo burdingieris Jonas 
Kovai, kuri kaimvnai 
iszeinant priesz žiidinsta.

Kaimvnai 1 
palicijai, buk Jegelskiene labai 
giarda v o 
josios

Ii kos
17)70

.Juzefina Jegids- 
szesziu vaiku.

> rado kvszo-
gerkle toipgi

ke
mate

teiĮigi apreiszko

munszainia ir todėl 
vyras jaja 

Sma r ve muufizaines
apleido, 

radosi po
Spokane, Wash. — Kasyklo-įvisa k a m bari.

Ant galo detektyvams pasi- 
Jona toje vietoje 

kur praeita meta likos iszža- 
morgaite Onute 

Tomsik per koki tai Bala. Mi
kolas gulėjo krumuosia ir tik 
kojos buvo- matytos, bet buvo 

jog negalėjo 
isztart no žodžio. O kad jojo 
rankos ir drapanos buvo su-

sek e surasti

skaitliuos 
lukningai

getą maža

šia Hecla, miesteli jo Burke, ki
jo ugnis 2000 pėdu po žeme, ku
ri pagavo 14 anglekasiu isz

33, Dos likusieji gi- 
iszsigia I bojo pakol

ugnis apemo szafta. Nelaimingi 
prąžuvo. Kasyklosia randasi 
daug gazo per ka gialbetojai [teip pasigerins, 
negalėjo gautis prie darbinin- 
ku.

Vėliaus. — Paskutini tele-
M I w <■-« 1 M* 4 2

kruvintos, todėl palicije mano
1-^.1 1^-! ___ _____________ ____ _ _____

se vo draugu ir
szirdper-

Iszcjes po 
tiek laiko ant laisves, jis senu 

giminiu jau ne
surado. Jo tėvas nuo
szos, kuomet iszgirdo, kad su
nūs tapo apkaltintas žmogžu
dystėje, mirė. Draugai ♦ 1 V • • 1 ♦ i IX

i gi buvo < > 
iszvažineje kitur. Peczinlis pri
siglaudė prie vienos szeimynos 
ir nopoilgam susipažino ir 
do Brone Kaczergiute. 
oziaus sunkus kalėjimo darbas 
buvo jau |)akirtes jo sveikata if 
sziomis dienomis jis mirė, su
silaukęs 37) metu amžiaus, 
mirdamas jis tvirtino, kad del 
Kulvinsko nžmuszimo jis buvo 
nekaltas ir kad jis neteisingai 
buvo nuteistas. —* K.

rl\'-

li

MEILES DRAMA LIETUVIO 
SZEIMYNOJE.

Ludington, Mich. — C’zia po- 
aresztavo tula Melvinlicija

Claypool, kuris senai meilinosi 
prie M r s. Walnut (Lazdynie- 
no»), bot kuri, mirus vyrui my- 
lojo tiilil Bružą isz Detroito. 
Mat jis atakavo Bružą su ge
ležine pa ipa ir norėjo padegti 
Mrs. Walnut narna. Bružas bu
vo atvykęs pas moterį pagolbo- 
ti jai iszsikraustyti, 
pool, kuris turi forma

ir Clay- 
Bzalia, 

ta pastebėjo. Moteris sako kati

-----------T-...-......... .... :. ......" ■ - ..... ... 7-5
TRYS GAISRININKAI UŽ- , 

MUSZTA 2 SUNKIAI
SUŽEISTA. ____ -

Nakti isz 23 ir 24 II17l<iini- 
sziszky kilo gaisras. Iszszaukta 
Kauno gaisrininkai 
kiu Prienų link, prie 
mo kelio, automobilis i 

gryžo atgal.
kilome! re 

Rnm'spejo laiku reikiamai pa
sisuki i i r liemenį a lia i 
nuo skardžio.

A utomobilis 
gaisrininkai 
Kavaliauskas ir 
užmuszt i; szoferiai 
i r J ucd va Ik is — 
Ii; yra lengviau 
katast rotos viela 

gu valdininkai.

PRASZALINO 
VIRSZININKA.

Užpaliai. (“V-bes

likvidavo ir
Szesztame

%

ga isszisz- 
pasisnki- 

nesiira

IllIO

nuvirto

sudužo.
Sabaliauskas, 
b’edasenis — 

St razxlas
sunkiai sužeis 
sužeist n.

nuvvko ata-

Trvs

f

iJ.JI

1
■

' k
■ Ini ,..nusprendimą an 

džiaus
Uourt, lai varytojai namim's ir 

pdiiczio galės miegoti ramiai ir 
jdirbti sztopa be jokios baimes, 

dirba gervinus 
naudos, tai m‘pri-

McUov Supreme

:-U

KOVOJE SU VABALAIS.
I)r. L. (). Hiiward isz enlo [Jeigu žmogus

mologiszko 
ne,

4bjnro Washinglo įtik del savo
D. (’.. tvirtina Imk žmonija valo bi joti, bet jeigu palicije ar

sziadien kovoja prieszais viso- jprohi|/ieij< 
k m.-> ,<<■»<,iv iii iv iv x i ,->z. i 11 <, x i - i ........... ...

■ 'jai ir jeigu vabalams'

ibi
A i l

agentai manytu 
kilis vabalus kurie kerszina vi- jkad thine name dirba munszai- 
sai žmonijai n

)S

I ne ar alų del pardavinėjimo tai 
irduotu linosybia lai suėsiu vi-Įgali iszimli kratos varanta i 

sus svieto gyventojus.

APSIVEDĖ SU LENGVA 
MOTERELIA.

t
l’auton, Mass.

Tart agi ione, ’
rodosi eirkusia, 

apsivedė su persihkyrusia mo 
teria Hazel Y.

p 11

cola 
ris

jaresztavoti kaltinin'kus.
( Jeigu žmogus permaino savo 
šluba ant sztoro kuriameI ... ... . ....... ar

I (alas Ni- i - 
13 met ir,- ku 

ana

Handy, 27) me I 
lėliu. Xicola svėre 7)49 svarus o

varo 
miinsZa i ne ar kiloki gervina 

Itiksle pardavinėjimo kitiems, 
jtai gali Imti nubausti kalėjimu.

Be va rant o negali jokis pali- 
jusu narna 

jeszkotr uždrausto sztopo.

dieu.i i
p'ijantas ineiti in

jojo moterėle 138 svarus.
MYLĖJO PACZIA,'NUŽUDĖ 

JOS VYRA.
('leveland, (>hi0.

I’nuodeli lulas Jonas
27 metu

I ’erei t a
K ošiu s-1 

amžiaus, bu ves j 
nužudė Stasi Levans-1

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU. 

4

NUO VARGSZO LYG 
GARBES.

i>Z ( 'iiir;F. 11. Wickett 
1 i kos

i tinkaniu inslai

f

O

IgOS [ 

pirnisedžin : 
Pan-American Oil ('o. Wicket,

iszrink t as

turi 57 melu, jojo levai buvo
vargingi žmonis pribūdami in 
Amerika in St. Thomas, Kana
da, kada jisai turėjo Iri 
tus. Buvo advokatu ir 
ku darbu dastojo 
laipsnio.

kor.) — 
isz czion isz- 
virszininkas

savo

teip

s me- 
porsun- 
aiigszto

ISZ LIETUVOS

Kovo 14 d. liko 
koltas nuovados 
JU’knoviezius, del blogo 
pareigu ėjimo, o jo vieton pa 
kirtas (žinoma, laikinai) jo bu- • 

padėjėjas Lesczinskas (ku- ’ 
atlaidi, Vv- ’ 

žuose su brauningu muszo ne
kaltus žmones). Permainų lai
ke atvyko ir Utenos apskr. po- 

vadas

ves
! ris 1924 m. laike

licijos vadas. Po visko,
• a t i‘jo apžiūrėti ar teisingai vei-

GAUDO MERGINAS; EGZA j 
MINAVOJA JU NEKAL

TYBE.

kia
' lierins (kad kiti slaptai veikia

Szauliai suruo- i
Po

“vienintelis” UžpaMn trak1

ArX ■
’«■

(ll į
•••

I'

"•.'1

kis. 27
kareivis,
dovski savo pritaisyta prie au-

kiiriuo Le-

Plymouth, .Pa, 
•' mas 
ko

I .1
— Gęrai žino- 

‘ ‘Zmijeezni-

pasit raukt i

)♦nosakvsiu.ta asz niekam
I Jam pasirodė, kad neteisėtai ir

!>:l* 
tik 82 metrai, o lino 
*>0 m.

4 4 1 >

i
Į atmatavus nuo bažnyczios, r
si rodeo 
sinagogos 30 m. Už neteisėta 
iszdavimo patento, buvęs nuo
vados 
cziaus

\irszininkas vals- 
va-

ir
komisija patra’ukta 

do atsakomygen.

Kaunas
sze spektakli Keduiniuose 
spektaklio du polieininkai in- 
sake vaikinams
nuo merg'imi. Virsz 30 nu'rginu 
tapo siiaresztuota ir 
in szaltaja, 
R v to 
viena
rinti. Tas atsisakė, \ aryta pas

fabyiK/pitas
i r kitip palt'iil uotu gyduo- 
AI bertas

> y

liu
V* j miri' užpraeita 
11 ! rio laido! u v

tomobiIio bomba, 
Vandovskis norėjo važiuoti, 
kada paleido ;
romą aparatu bomba sprogo.

Kaip Kosinskis prisipažino 
policijai, jis mylėjo Levandav- j Į>n|j|<o 
si
I jt'vandovskio
lai samanes inrenge automobi- 

jam bomba kad jis gala
laidu. ;

gvvena 7702 
pas kuriuos ir 

Kosinskis gyveno.
Levandovskis laiko 

ve. Panedelio diena jis norėjo 
važiuoti automobiliu, ir inlipes 
paleido maszinerija, ir tuo tar
pu bomba eksplodavb, 
bindama aplinkinius biidinkus. 
Kada subeko prie jo žmones ra
do ji be sajnoiK's ant 
Iinti. Jani pecziuose

nuvaryta 
pernakvo jo.

jos tapo nuvarytos pas ) . I • I . . • 1

i1kur(1. Grablancka.4, 
Pe t nveži a ku- 

atsibuvo praeita 
Velionis pribuvo iii

ves
....................   '■"•il'tarmnl 

Amerika turėdamas 16 metu ir 
i per sunku darbu dastojo turtą.

ca.

paezia, 
dūk t eres.kio paezia ir norėjo kaip nors i • 

atsikratvti, už- .’ i sirgo ant
I keliolika met u.

suims ir 
Turėjo 04 metus ir 
neiszgyi lomos ligos

kelis

daktaru sveikatai patik-

kita. Tas gražines atgal. Galu 
sveikata pa

stot isti-

RADO SENOVISZKUS

2a d. vie-

lyje
O’

Levandovskia i 
Spofford Rd.,

k raut ii-

snd ro

rato gu- 
buvo isz- 

ploszta skyh‘. Nuvežus iii ligon 
Imli eis mirė.

Nors iszsykio po eksplozijos 
Kosinskis nenužvelgta, bet ant 
kaimynu kalbu policija paėmė 
ji ir po 24 valandų
jis prisipažino norejes

I jcvandovskio 
jam liktu jo pali, kaip policija 
sako. s

Žmona sako niekad nemano 
apie Kosinski ir ant jo kalbini
mu pabėgt i su juo ji
po to Kosinskis sumanęs pra- 
szalnt vvra iratsidarvt sau ke
lia prie moteries, bqt nabagas 
atsidūrė kaojimo. — I).

DIRBA MILŽINISZKA 
KNYGA.

M d.

tardymo
4 4

kratvti”
a Isi- 
kad

iszbare,

'Baltimore, Md. — Tomis 
dienomis baigėsi dirbt kaip ro
dos didžiausia knyga ant svie
to, kuria rodys 
New Yorke 11 ir 23 Gegužio.
Knyga vadinasi “Sutvėrimą 

Republikos,,”
torikas Mathew Andrews, Isto- 
rije susideda isz 2000 žodžiu, 
svers penkis szimtus svaru, o • • 1 • “• 4 t X • •

ant parodos

s
kuria parasze i»-

Palicije aresztavojo Ka
roli, Markevicziu už dirbimą 
munszaines, pas kuri rado kati
lėli, brogos ir kelis galonus na- 

Likos nubaustas ant
$7)0. Palicije dare ir pas kitus 
revizija bet nieko nerado, nes 
hobiszkas telegramas visus in 
laika apsaugojo.

mines.

Harry Nicholas, 
tu, patėvis 17) metu Florentinos 
Foss, likos uždarytas kalėjime 
už sužagejima savo podukters 
ir teviszkuma. Mergaites kūdi
kis turi jau 8 menesius.

Kingston, Pa.

38 mo-

— Palicijantai 
Jones ir Kražidis, užklupo ant 
sali nuo Tamosziaus Visnievs- 
kio, 477) Main uli.
daug svaiginaneziu gervinu ir
kelis vyrus. Visi nubausti ant 3 
doleriu o saliminkas turėjo už
mokėti 27) dolerius bausmes.

kur rado

Tamaqua, Pa. — Praeita 
ezionaifc Anta- 

69 metu am- 
duktoria Ona

34 Market uli. 
gyveno Ma-

Ketvergą mirė 
nas .Petrauckas 
žiaus, pas savo 
Kvaterienia, 
Velionis kitados
hanojui, persikraiisdamas de
vynis pienesins adgal in czio- 
uais. Prigulėjo prie czionaiti- 1 • i • m 4 ■ *nes lictuviszkos parapijos. Pa
liko viena. dukteria, septynis 
anūkėlius ir šosoria Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo Panodeli- 
je su pamaldomis, o kūnas at-L vežtas in Mahanoju ant palai
dojimo ant vietiniu kapiniu.

gale daktaras ju
tikrines. Patikrinimo 
kos daviniai rodo kad dvimer- 

uksikretilsios ve- 
visisz-

0 merginu

gilios rasta 
nėrinėmis ligomis, dvi 
kai nekaltos, o apie 
visiszkai sveiku.

Net sunku rasti 
reikszti visa ta 
jausimi

3f

žodžiu isz- .............

molini puodą su 
Pinigui,

PINIGUS.
Kaunas. — Kovo 

szuju darbu darbininkai, lygin
dami Linksmadvario ga.tyo, isz 
kasė didoka
senobiniais pinigais.
musu metalinio 7) centu pinigė
lio didumo. Vienojo pusėje Lie
tuvos Vytis ir 1665 nl„ o kitoje 

žmogaus g
Cas.4 4 t 1

galva j r žodžiai 
grei ežia usia i

pasipiktinimo reiszkia Karalius Kazimieras, 
skaitant 1‘inigai atiduoti Kauno 

apie loki niekur neleistina mo- valdvbai
kuris k via mesto

tern ir merginu 
mens inžeidima.

žmogaus as-

BOMBA SUDRASKĖ JI ANT 
SZMOTELIU.

Abeliai, Rokiszkio a p. 
Jaunas vaikinas Mauriea, iszį 
kur tai gavės minosviųilžio 
szovini norėjo ji iszardyti. Isz- 
sinesbe ii in soda ir kirviu 
eme daužyti. Szovinys sprogo 
taip smarkiai, kad artimesniu 
namu visi langai isgbyrejo. isz

Maurices tėvai, 
rado tik jo kūno‘daleles ir me
džiuose kabanezius ir visur 
iszmetvtns rubu skarmalus.

Paskutines Žinutes.

Rokiszkio

gavės

bege in soda

t
i 
I

i

sigorusi,

22 d.
JAU LAIKAS.

Bokiszkis. — Kovo
Ūkininku seimely buvo innesz- 
tas sumanymas, kad netik pa- 

b(‘t ir degtine dvo
kianti žm()gu vesti in kalėjimu. 
Litksztu kum Vainauckas tam 
klausimui buvo labai prioszin- 
gas; jis sake, kad reikia ūki
ninkams savo sunai szviesti ir 
patiems szviestis, kad degtines 
kenksmingrinia suprast u. 
kia traktieriai naikinti, bet no 
pasigorusius kiszti in kalėjimą 
kur juos isznaudoja žmogžu
džiai ir vagy 
atmestas.

rei-

Klausimas buvo 
Antras klausimas 

buvo iniezstas ir

s

vienbalsiai

Pittsburgh, Pa.
g;..;gc;3«.i likos

Ugne kuri kilo 
American Glue Co. dirbtuvėje. 
Bledes padaryta ant $17),000.

New Bedford,

1 III 
kovodami

ugnagesiai 
su

Septy- 
sužeist i

Mass. - 
aplinkineja da- 

drebejimas
Czionaitineje 
vesi jaust lengvas 
žemes praeinta Petnyczia. Ra
kandai sudrbejo o miegantieje 
pabudo. Bledes nepadaryta.

*

ta Amerikoniszki gyvento jai 
sunaudojo 117) milijonu 
pirsztiniu.

AYashngton. D. C. — Ūg
iu laika 

padare bledes

New York. — Praeita me- * 
Amerikoniszki

poru

nes po visa Amerika 
penkių metu
ant $2,307),74(),882 — daugiaa
še per ncapsisaugojima.

Beri imis. — Badai gene
rolas Hindenberg likos iszrink 
tas Vokiszku prezidentu.

* Washington, D. C. — 
Smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust 80(H) myliu nuo ezio- 
naisv Da neisztyrineta kur at
sibuvo.

Philadelphia. —

Beri i na s

* Philadelphia. — Palici- 
janlas in laika užtiko apsvai
ginta szeimyna nuo gazo: mo
tina >8. Kovalska, jos du vijikai
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po ilgos ligos ir susirinko vyru ir moterių, bet

ft
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sivede su szilta naszlaitia, ku
ri mane bnk jisai yra jaunikiu. 
Sti ketvirta gyveno Talttiihjįai 
lyg tai dienai, pakol naszle pa
liovė jafn davinėti pinigu. Per- 
pykias pradėjo' naszlia plakti 
ir toji ji pamote iszvažiuoda- 
ma in Budapeszta. Tada Cho
bora persikėlė in kita miestą, 
kur apsivedė su penkta mote- 
riia. Bet ir su taja ilgai negy
veno, nes manydamas, jog po 
szliubui aplaikys dideli pase
ga, kurio negavo, tada supliekė |tas, 
penkta paoziule ir nusiuntė ją
ją pas tėvus.

Tr butu viskas apsimalszinia,. j, *«. —

jeigu nebūtu buvęs teip dra- kad lankei, pasižiurdavo, An
aus, nes sugryžo adgal in Du- tanas Visnievskis likos pasta- 
naptele, kur npie ji žmonis už tytas priesz busmistra, kuris ji 
daug žinojo kas tai per pauksz nubaudė ant $27.50.
telis, o kada svilino padus pas busmistras 
turtingo žmogaus dukrelia, pa- nueiti pas kunigą 
licije paukszteli suome ir už- jog ne gers per visa meta. Ar 
dare kalėjimo, laukdama pakol Antanas dalaikys savo prisio- 
visos apleistos paeziules neat- ga?
važiuos ant teismo. . ’ ------

Joana mirė ; _ . . . r
dvieju sunkiu operacijų. Sirgo|hl,vo į)U8cilnninįfas, ne tiktai 
virsz dvieju metu. —- K. gimtines bet ir tūkstantines 

[pasirodė. Kalbėtojas Anglu
Lietuviszkos Pasakos.

Sugar Notch, Pa. — Baisi ne J kalboje buvo garelis advokatas SURINKO Dr. J. BASANAVICZ1US.

“noriu, kad isz- 
nesztu ant balto svieto.“ Apsi
ėmė, liepė tiktai, kad pasirū
pintu paukszcziu arba Žvėrių, 
kad galėtu prikrauti ant vieno 
sparno szoszis sieksnius ilgu
mo, 
teip pat.ir ant kito. Gaspado
rius apsiėmė pasirūpinti: paėjo 
in miszka toliau, eme mislyt—- 
eme eit žvėrių ir paukszcziu, — 
szaudykle, o szaudyt; per kėlės 
valandas—pilna! Atėjo, pasakė

už ta, pasakė:

t

I
laime atsitiko*katyklosia. No. 9, McGourle, 'kuris kalbėjo .apiekartu laikraszczei 

persergsti mergaites 
j ic pa žy štamais i szgamrt i s 
važinėtu autoinobileis 
pasekmes iszeina
tuju persergėjimu neklauso, o 
tėvai mažai in 
a t yda kur j uju 
kosi naktimis.

Sztai naujas atsitikimas ku
ris dalipsto musu tantieczius.

Jlernardas Dukians isz Lu- 
randasi pavietąvam ka- 
o Edvardo Reszako pa 

)
Abudu yra skundžiami 
moraliszka pasielgimu ir insi- 
htužima in vasarini narna Har
veys Lake. Tiojei iszgamos pa
sienio su savim Ona Saloniutia, 
15 metu ir Katre Vetykiutė, 16 

isz Luzernes. su 
kurioms perleido tame name 
nuo Nedėlios lyg Seredos nnk- 
ti.

Mergaites sake, 
prasidėjo su 
forduku

Kiek tai
idant su 

ne
kuriu 

blogai. Bot
>

tai atkreipia 
dukreles tran-

prigulinti pno Wilkes Barre naudingumu Katalikiszku mo-
Coal Co., kurioje kilio eksplo- kyklti prie parapijos. Lietuviu

' . Įkalboje kun. DUmczius isz She- 
žasties. Likos užmuszti JuozasInadorio, savo kalboje iszdeste
zije gazo isž nežinomos prie-

APIE BARZDUKUS.
auksztumo ir platumo,

į

■ J 

lojime, 
licije jeszk<

JOS

I, metu, abidvi
ilKli*

t

po visa pavietą, 
už ne

buk viskas 
iszvažiavimu su

ant pasivažinėjimu 
Nedėlios vakaru.
grąžyt mergaites namo, tai 
sportukai nuvožė jeises in Har
veys Lake kur laike priversti
nai per visa ta laika.

Setedoje pasisekt* Katrinkai 
iszsprukti isz-nelaisvos, o suti
kus važiuojent koki tai žmogų 
ant ulyczios, melde jojo idant 
nuvežtų jaja namo. Kelionėje 
apsako nepažystamui apie sa
vo ir tlrauges padėjimą, aplan
kydama nuo jojo 
pranesztu apie
Bet mergaite pa bijojo apie tai 
pranuszti palicijai ir gal viskas 
butu užmirszime, bet nepažys
tamas žmogus pats pranesze 
apie tai palicijai, kuri tuojaus 
suėmė kaltininką o kito jeszko.

Kada, o kada, mergaites su- 
■ pras pavoju, trankytis su to- 
koj^tzpicleis bambileis!

Vietoje sn- 
namo,

rodą, idant 
tai palicijai.

Ant Balkanų vela kyla vel- 
neva, nes pagal Centraliszka 
Žinių Biurą, tai M. Prutkin, 
buvusis virszininkas Sofijos 
policijos ir M. Mnrravieff, bu
vusis kares rainisteris Stambu- 
linsko kabinete, likos nužudy
tais.

Tolinus, buk visi pasikėlimai 
Bulgarijoi buvo insteigti per 
Serbus, o nužudinimai szimtu 
revoliucijonieriu buvo insteig- 
ta per komunistus Viedniuje.

Ėdasi vieni su kitais ir gal 
atejti prie to, kad visa Europa 

, vela gali insikivinkliot in kru
vina kare.

Pamėtės visk^i, bego pasitik- 
t

tai eik ko grei- 
su lazda in 
“ Tas teip

atidaro duris;

ke, o oria nieko jam nepadary
si; dabar jis iszejo in pirtį —- 
eik greieziau ir žiūrėk, kaip 
iszbegs isz pirtes, pavirs 
auksztionikns ir pradės lieps
nos eiti visokios isz gerkles: 
eis liepsnos žalios, mėlynos, 
juodos visokios, o kaip pradės 
raudona liepsna eiti — tam bu
ri j jis miega,
cziausia ir duok 
kakta, tai užmuszi.
ir padare: nuėjo pas ta kaina 

: atjojo ant kur buvo pirtis, nužiūrėjo, kaip 
karklais pažabotas, 

lapais pabalnotas, pats
Pranas Auksztakalnis, $1,- sprindžio didumo, barzda nuo 

000; Valerija A'uikszįtakalniu, masto ilgumo, ant galo barzdos 
$25.00; Juozas Ankszta’kalniu,1 vinis inkalta, kanczius paka- 
$20.00; Motoru Sąjungą Simą bytas, praszo kelt nuo arklio, 
kuopa 
kas,

Orczak 29 m. Bingelis; Vladas arba kaip nlipioBze iviBz.koi rei-11 i poną žiuri 1

Kamczik pacziuotas ir Edvar- kalinguma kaipo nenykstanti kad toks kavalierius, kad ir po 
das Kaminski, 40 m. pacziuo- skaitini tikėjimui ir tautai, ne * svietą lendravodamas dar to-

o szoszi kiti apdeginti ir tik gražia prAkalba, bet ir su'kio nebuvo matos:
sužeisti.

Shickshinny, Pa. — Už tai

Po tam 
paliepė Antanui 

ir prislėgti,

Isz Lietnviszku Kaimelis | Andruskeviczi 
* 4* I k1 » h »

Chicago. — Penki žmones 
užpuolė ir iszarde “ partyf1 
Stove Rimkus, 3243 So. Union 
Avė., namuose ir paszove viena 
sveczin, Daniel Dranglis, 23 m. 
3313 So. Union Ave. in 
niaja koja.

0-

auka prisidėta. Sekantieji pa- žilo ožio, 
aukavo szias sumas:

inkalta,

nuo

kanczius paka-

galva
i u kakta, 
iszriedejo 

dvara,

$500.; Vinbttš Paulaus- Gaspadorius, nieko nelaukda- 
$50; Adomas Paulauskas, mas, priėjo prie kavalieriaus, 

$100; Kun. J. Karalius, $200; davė in ausi, kad devynis sy- 
Szv: Pranczf Para. Choras,

4 4 
ko

Parėjo in 
“ar niekas 

iižmiiszeil“
Be g k

■
ll3

■>
paukszcziu, atlėkė ir liepe mest 
ant nugaros; jis pats sukrovė, 
kaip reik, gaspadorius užsidė
jo lazda,
lėkt; kreipė galva ir viena — 
meta mesa, kreipė in antra pu
se — meta. Sumėtė visko, isz- 
leke ant balto svieto, padeka- 
vojo paukszcziu, kad isznesže; 
pauksztis jam, "

pats ‘ užsisėdo, eme
i

■1
■

■

i
1

i. p

II

i■ I

M 4 4

ba kaip tas 
, tai jis 

Nubėgo sku-
per viena vaikus nuo smerties ir persi- 

su skyrė. Gaspadorius nežino, isz 
kokios karalyste^ buvo tos pa
nos; atmine, kad turi tokia ske
petaite, iszeme, apsiszluoste ir 
pamato, kad jau linininkas ir 
žemes skaldytojas eina ant 
szliubo su jaunom. Nuėjo pas 

bažnyczia, ie du
riu, kur jiem reiks eit pro sza
li; pamate tie lazda, pripažino, 
puola po kojų persipraszinet. 
Kriauezius buvo geros szirdies, 
dovanojo visas kaltybes: jis 
paėmė paezia, jauna karalaite,

sako, davė su lazda 
persprogo

kiauszinis. 
eme pana klausti: 
neiszszoko, kaip

1 szszoko k i au szi n i s.
groieziauso, 

k ia u szi n is p ririedes 
juos atsigaus.“ 
biai, žiuri, ktid tik 
pėda nepr i riedėjo; 
lazda per ta kiauszini 
siera smala su veju, 
go gyvenimas Liucipiero su
naus, kiauszinis buvo jo duszo.

Parėjo pas tas panas, pape- 
tavojo ir iszejo pas ta skiyne, 
kad iszt rauktu ant balto, svie
to. Jaunoji karaliaus duktė da
vė tokia szaudykle, kad pamis- 
lytu kokia žveri, arba pauksz- 
ezoi lėktų pro szali — o szau
dykle pati szaudys; antroji da
vė toki parasonika, kad pra
dės parasonika skleisti, tai tuo
jau darosi tvanas, 
glaudžia, pražuvo

kad iszgelbejo
kius apie oži apsivyniojo, pa- 

nusikabino kaneziu, 
bot tas su savo 

in galva, kad 
kavalierius per sieksni in žeme 

$100; Vincas Bellis', $100; sulindo. Biski pabuvus, szoko

$200; Jonas Šmaidžiunas, $100; (szokes
Kun. J. Dumczins, $100; Jdnas puola m.uszti, 
Žukauskas,' $100; Kazys La- lazda davė jam

Pittston, Pa. — Zigmantas I pinskaš, $100; Antanas Tana-
35 metu, 187 nis71CZ1US,

į Chapel uli. mirė nuo pervirszi- Kazys KvainaUskas, $100; Ka- isz žemes ir vėl prie gaępado-
nio gerymo munszaines, palik- zys Kusinoviczius, $100; Anta- riaus: davė vėl su lazda ir pa-
damas paezia ir keturis vaikus, has Visockis, $100; Vincas Va- musze, mislija, kur dabar roike
T "V • V < .* • A • 1 .._ _  "I • ..“1 . 1 • I 1, T - 1 te. J.*. <4**4 t\l \ - Y Ate. r-te 1 « A-A . te 1 /L\ t 1 . rR n I ui

deszi-

Girde-
Szv. Kazimero

szi pa-
vasari, pataisymui 
Pagalbininkas, kun.

davo
— nnužo 

ir pasibai-
iszeme, apsiszluoste ir

- - - \ A V '' 'k ' * *>i"' K Ik

Priežastis mirties buvo didelis Minskas, $100; Juozas Klimas, |dėti: 
rūpestis, kuria norėjo paskan- L 
dyti stiklelije. Nesenei Andrus- Jobas Mikutaviczius, $25; Mar- 
kevieziaus name kilo ugnis, ku- tinas KulbicOcas, $50; Marco-

llilrjKUOf ipiWj si uu/ain rviuiKi^ į 
$100; Andrius Varnagiris, $50;

. » « . . te . A w te te

inkasiu in žeme, atsi- 
Paeme geležies lanka, 

, nunesze in

ri kilo nuo zapalku su kurioms liūs Bagonaviczius, $25; Mrtte-
vaikai bovinosi. Namas sudegė uszas Martuseviczius, $25; Juo- 
lyg pamatu. Negana to, geras zas Martuseviczius $10; Tarnas

4 4 

gaus.“ 
pervėrė per žanda 
sodną, pakele teip, kad kojoms 
žemes nesiektu, perkalė lanka 
per ožvala szimtmeti ir užlen
kė antroj pusėj. 
4 4 

nia, žiuri, viskas sudegė;

Dabar sakb: 
gyvenk czia!“ Ateina in kuk- ■ 

su

žemes skaldytojas — vidurine“,
Worcester, Mass. — 

tis žinios, kad 
paraniioj bus dideles permai
nos. Kleboną, kun. J. J. Jakai
tis, važiuos in Lietuva

sveikatos.
L. Kava- 

lauskas, gauna vieta už klebo
ną kitoje parapijoje. Sakoma, 
kad kun. Vasilius pareis už 
kleboną in Worcester!, o pagel- 
bininkais statoma jam du kn- 
nyigai isz Lietuvos. f{ 

Yra taipgi žinios, isz pasiti- 
ketinu szatiniu, kad tvėrimas 
naujos lietuviu parapijos pie
tinėje miesto dalyje baigiamas 
vvkdint. Vyskupas skiria kun. 
Cziaplika (dabar esanti Provi
dence, R. I.), už kleboną nau
jos parapijos, kuri 
proponuojama.

— Czionais 
žmogus uk nepildvma blaivy
bes instatvmu, didžiuma lenkai 
lietuviai ir airiai.
dar gauįdomi. Policija 
John Press ir Joną Adomoni. 
kurie prisinažin papilde daug 
vagyseziu Worcesterv. Holvo- 
ke. Chicopee, ir South Hadley. 
Jie apvgp keletą namu ir krau
tuvių, sulaiko dvi moteris ant 
gatves, atome hi pinigus ir. pa 
sisavine automobiliu, nukelia
vę in kitus miestus, tose 
pelningus užsiėmimus kol ne
pakliuvo in policijos rankas. 
Juozas Gedman 16 metu ir

seniai jau

aresztuota 31
žmogus

Vagiliai vis 
suome

savo

Kokis tai Ęmilius Chobora— 
Vengrus isz Budapeszto, meka- 
nikas, buvo apsivedias su pen- Frank Plotozvk 15 metu, ar- 
kioms moterimis. Mete 1917 j esztvoti už insilaužyma in J. 

’ XV KadIava nnmiw Mnnniftfintjauna ir patogiaapsivedė su 
mergaite, susilaukdamas su ją
ją du vaikus. Po trijų metu ap- 
l^įdo ja ja iszvažiuodamas ant

jojo draugas Mikolas Solaskis Samuolis, $20; Jokūbas Kul-
mire ligonbuteje nuo perskelto bickas, $25; Jonas Beliaviczius , 

aplaike laike $10; Albifias Szakal'is, $5; Ka- 
Joknbszonis zys Zelionka, $10; Jurgis Ta-

ji iszmete lauan isz saluno ir muleviczius, 1 
susižeidė, [muleviczius II, $35.

Prižadėjo duoti: Tarnas Ki-
rupino, jog pradėjo baisei ger- Izev’iczius, $100; Kazys Vasi-
ti ir mirtis užbaigė jojo visus liauskas, $100; Magdalena Zu-'gaspadorius klauso ju: I . • 1. Az> T V • • I • . . 1 . •

pakanszio, koki 
kada salliniukas

I
pPareina nuo medžiokles:

puldamas mirtinai
Visos tos nelaimes teip ji su-

rnpesczius.

W • Ui !•' r

linininkas vyresnėje. Buvo la
bai gera veseile, ir asz ten bu- 

I vau, midų, vyną geriau, in 
kad apsiszluosto, ko gerklia nepapuolė; lendrauuin-

o kad su- 
visas van

bruzda isz naujo pietus virti, i d no, o treczioji davė tokia ske-
“ot, petaite,

lt'
jį

$100; Jurgis Ta- sako, musu ponus rodos labiau pamislyja, ta pamato. Susodi-.kai iszvažinejo in.savo tevisz-

I

primusze, kad dar teberūksta no visas tris karalaites, paju- 
’ 0 Susėdo pietų

durnai isz kamino 
tau!”

kas duos dino virves ir isztrauke. Lini- 
valgyt, ninkas ir žemes skaldytojas 

4 4 1
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kės, o asz sau iszejau.
'Poliaus bus.

J

’ O 41 ' I

na, ka taravojasi, nebeleisti tos skry- 
kiene, $100; Juozas Lapinskas, jus matot, kaip namie buvot ? 
$100; Kazys Vdiciekauskas, fn. . ... . , . . .I riedu pasižiurėjo in vienas ki-

! »
PARMOS! PARMOS!

nOs, 
riu.
k lause

kad isztraukti gaspado- 
Eme

r
praszyti panos, pa-

inleido skryno; gaspa- pustynese. Norinti apsigyventi 
ant geru žemiu ir tarpe savo 
autos žmonių kur jau yia su- 
irsi 40Q Lietuviu apsipirku- 
iu u kės. Czia Lietuvei ukinin* 
ai turi 4 draugystes, 2 nuosa

kas svetaines ir Bažnyczia.
Szi pavasari P. Žukauckas 

sz Saginaw,* Mich- pirko ūke,

Kazys Vaiciokauskas, 
f 

Agota 
Mare Žu-

Nepirkit žemiu prastu arba
Rochester, N. Y. f Diena 25 $100; Adomas Lnkszaitis $100 

1 po piet Vincas Parulis, $100;
sziuom svietu | Lapinskiene, $50; 

kauskiene, $50.
Vajaus Dienoje surinkta

Balandžio, puse trijų 
persiskyrė

ta; gaspadorius liepe sakyt: dorins mislija:“insesiu, palei 
“nes asz, sako, jum galiu ji užmušz “ inde jo ■ ‘ ‘

.knip.1P^‘V’:?.’?avnlgr ‘ skraiste ir lazda,' pajudino’vk 

n’ininkas eme praszyt: tuojoiu- 
ėjo in sodną, žiuri, kad ožvalas 
su visom szaknimi iszrautas ir (

Na dabar einam ne pa(Sijiko phvadninkas —

4 4 nes asz, sako, jum galiu ji
! SU

mylenm motina Ona Žukaitio-1 sk oj ■ j.
ne, pas savo dukteria Juzefina Vajaus Dienoje surinkta vi- ‘ d
Žilinskiene, 137 Henry uli. so: $3685.00 ir $2070.00 priža- 
New Britain, Conn. Velione tu- įlota. Parapijos susirinkimo

137 Henry
vi-

Parapijos
rojo 71 metu amžiaus pergy-Į nutarta kad.jkužnas parapijo-y 
vendama Ameriko 23 metus has užsimokėtu, ant mokyklos 
pas savo vaikus daugiaaše pas po $50.00 o vaikinai ir inergai-

sunu Motiejų, Rochester!- tos kurie jau dirba po $25.00.!savo 
je, buvo

užmusz 9 inde jo
s 

suvinejf*!-

vos, atsitraukė in szali ir žiuri, 
kas bus. Tubdu trauke, trauke, 
pamate, kad yra lazda, palei-

su visom szakmmi iszrautas ir i(lo; ka1 krfto> sutrupejo skry- 
- Įsivilktas. “Na dabar einam , ne pasiliko p/avadninkas — 
pabaigt pietų valgyt, daugiau -knlis iszgelbejo, pats inkliuvo teZl CJ..L..11’ ** Wllrtl'XTr.A .-teal 111 t L ’ • — - *; . - . sakydamas: ‘L 

įnsidejo i(in0Sj ijį bus.”naszlė per 27 metus. Pastatymas mokyklos atsieis j
Treczes metas kaip pėrsikele |in $80,000. 
pas dukteria in 
kur naba i go savo

Nėw Britain
kur pabaigė savo gyvenimo 
dienas susilaukus žilos senat
vės, anuku ir anūkėliu. Paliko 
didžiausiame nnliudimia tris 
dukteros, Juzefina Žilinskiene, 
Eleonora Naucikieno New Bri
tain, Coun., Liudvika Žilins- 
kionia Waterbury, Conn., ir 
tris sūnūs Motiejų Rochester!-

Waterbury, Conn.,

eisime jeszkot.
‘ ] baigė valgyt pietus,

Valgiu Gaminimas
— IR —

Namu Prižiūrėjimas

Sugryžo, pa-1 sakydamas:
- i ' I J 'JI

kaip
Grvždamas

Dievas

dar ant kelio valgio, iszejo. Nu- ]įn dvara ėjo per miszka, žiuri 

da eiti. Eina diena

sz Saginaw,* Mich, pirko ūke, 
U. Laukaitis isz DuBois, Pa.j 
važinėjo po Rytinius ateitus ir 
nesurado patinkama ūke. Su* 
gryžes namo pasiėmė P. Micke* 
vieze ir atvažiavo in musu ko
lonija kur abudu apsirihko po 
puikes vietas ir jiems labai pa
tiko musu krasztas. Todėl pa
tartina Lietuviam nevažinei po 
nežinomus Krasztus. Jau JĄ 
metu kaip asz patarnauju Ęie-

ejuiir soda jrpradojūinjn ^le. _ ant mc(lžiQ) kaip triofca,

eina treczia -
labai aukszta; eina ant kalno,
žiuri, kad isz visu pusiu kal
nai, vidurije kalno skyle ir tas

’ožvalas ten invilktas. “Na da
bar žemes skaldytojas padirbk 
isz akmenio tokia skryne, kad 
nuturėtu szimta birkavu suib, 
k_U1“°L ° .1“ res ta padaį-ši’u?

asz iszgelbesiu,

eina kita 'paukszczio lizdas; inlipo in me-
pamate.kaina di, rado lizde mažus paukszczio

vaikus, negali apsakyt kokio 
didumo, o koks senis...! Iszlipo 
žemen, eme parasonika skleis-
ti, cine vanduo kilti, prikilo

«

* j vandenio lyg* pat lizdu; atlėkė tuviu visuomenei ukiu piriti* 
me, todėl ir szimet turiu labai 
geru barganu arit pardavimo. 
Mylinti ukiu gyvenimą mel
džiu atsiszaukti. ' (mJ> 

John 2I. Žemaitis i »
R. No. 1 Box 17 

Fountain, Mich.
♦ I J ’ " if ‘ '

Kofcna uioien* ai mergina 
privalo turėti ssia knyga 
ir jij turėtu rastis įdek 
vienam name 162 puslapiu 
tiidelio formato Drūtais 
audeklineis apdarais Pre / 
ke tiktai

— .
W. D. BOCZt».oWSK|.CO 

MAHANOV CITY PA

eme sakyti:. pauksztis, eme sakyti: “kas 
mano vaikus iszgelbes, ka no-

“asz iszgelbesiu,“ 
parasonika — viskas pražuvo^ 

-a tvano.

Atsiliepe: 
suglaudę

je, Juozą Ansonia, Conn., ir Jo
ną Lietuvoje. Po tėvais vadi
nosi Božiute, paėjo isz Suvalkų 
gUber., Laipalingio para., Di- 
diasalo kaimo. Laidotuves at
sibuvo Utarninke su bažnyti
nėms apeigomis. — Silsekis mi- 
lema musu motinelia amžinam ; 
atsilsi, Isžailgindama mus rū
pestingai ir motiniszkoje mei- f

Sudiev, c
tavo nuliudia vaikai. >

smileziu linu, kad nuturėtu tris 
szimtus birkavu, o asz padirb
siu striczkes!“

t SI .50
Darbas jiem nei)er Nusileido

greitai buvo gatavas, viską su- pal,ksztis, klausia, k-a jis nori
sinesze, viską susitaiso ir susė
do valgyti; pavalgius eme 
kriauezius arba gaspadorius ir 
liope žemes skaldytoju sėstis in 
skryno ir leistis po Žemo, bet 
tas pasakė:i‘kad tuoj man ežia

ll

W. Kontovo namus. Nepaisant 
policijos uolaus veiklumo, va
gystes nesiliauja namai aniple- 
sziami. Nemalonu 
kad lietuviu
ir tankiau nesirodo. Tokia gar
be mums naudos noatnesz. Yra 
tėvu pridcrvste prižiūrėt savo 
vaikus gerinu. — A. L.

H ,1 ■ 1 ■ ■ I, I I II ■■!' ■■I«n 1 Į 11" 11 11 U I

Tūkstantis Naktų ir Viena
i u I' > ' I JI ' **

ARABISZKOS ISTORIJOS
27 ARABISZKOS (STORUOS 

150 PavEiksht
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isunargintais Vyrauto 

9ZTAI KA RA8Z0 m UVHJfOB 
APIE 8ZITA KNYGA *. .

*

patemyt, 
vardai tankiau leje. LIETŪVISZKAS 

SZOKIU ALBUMAS No. 1 
MUZIKE ARE4 NOTOS 

DEL PIANO ...
. II. M MII ' M’
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j gala padarysi, ale nesisėsiu in 
i skryno.

provincijos, kur nuduodamas 
jaunikiu, apsivedė antru kar
iu. Kada susilaukė sunaus, din
go, palikdamas dideliam varge 
antra paezia. Sugryžias in Bu
dapeszta, vela apsivedė su duk
teria fabrikanto, persistaįjoda
mas save kaipo inžinierium ir 
likos priimtas prie darbo uosz- 
vio fabrike.

Pagyvenias kelis menesius 
su savo treczia paeziule, dagir- 
do, buk dvi apleistos prisioge- 
les ji karsztai jeszko. Prijaus
damas pavoju, prasze savo 
uoszvio idant ji perkeltu in fa
briką Dunaptele in kur greitai 
iszsikrauste su paezia ir kūdi
kiu. Bot viena paeziule suvuo- 
dus kur jisai gyvena atitiko ji 
nuėjo in jojo gyvenimą. Cho
bora i^zmete ja ja laukan, tvir
tindamas buk tai jiji ji apleido 
ir pareikalavo persiskyrimo. 
Terp treczios jiacziules ir Cho- 
boro kilo velneva isz tos prie
žasties, bet po kokiam tai lai
kui susitaikė ir. gyveno mal- 
szei. Bet Choborui ir trecze mo-

UIIP'

terb pabjuro, kuriai pamote. 
Motore aplaike po tam persis
kyrimą, o tuom kart vyras ap-

t

i
Gaspadorius liope li-

ll 
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New Britain, Conn. — Czto
nai pasimirė sena New Brjtai- 
no gyventoja ir visiems Lietu
viams gerai žinoma moteris įkalnis 
Joana Jankauskiene. Mirė Ko
vo 28 d., 1925 m. Palaidota Ko
vo 31 d. Joana paliko didelia
me nnliudime vyra Joną Jan- 
knuska, 3 sūnūs Joną Juozas ir 
Viktorą Sintuatus 
Elena Giedraitiene, 
atminties Joana turėjo

ir dukterį 
Amžinęs 

55 me
tus amžiaus, Amerikoj iszgv- 
veno apie 34 metus, New Bri- 
tnine apie 26 m., buvo vedus du 
kartu. Po pirmam vyrui vadi* 
uosi Sintautiene. Sintautų i mL 
rus apie 20 metu atgal aprtve-, 
de su Jonu Jankauwku, kuri 
dabar paliko dideliame nuliū
dime. '

A. a. JPanos pavarde po te- 
* Juozapaviczinto. 

Isz Lieu vos paėjo isz S ti valku

Minersville, Pa. — Darbai 
pas mus gerai eina, anglekasiu 
upas pakilias lyg Rugpiuczio 
pabaigai, neš tame laike baigė
si sutartis. Žmonių vis pribnna 
ir darbus gauna. Lietuvei czio- 
riais didžiai kruta, visokeis rei- 
____ 1 o ypacz parapijos, nes 
neturime mdkyklos 
nes, bet jau nuo senei buvo ga • 
minami planai da už kun. 
Dumcziaūs būvio. Pribuvusiam 
kun. J. Karaliui, darbas tolinus 
varomas su pritarimu parapi
jos ir viskas gerai sekasi. Jau

minami planai da

v J

ir svotai-

keli metai buvo padarytas kon
traktas su p. A. Radzevieziutraktas bu J 
vargonų statjima, bet lyg szio- 
liai nebuvo da pastatyti, tik
dabar gavome žinia ntio p. litu
dzevieziaus. kad in trumpa

TURYNIS:
&CSecita Polka t

' C Lietuviu, MarszaH
? Suktinis Polka
C Lastucza Polka i-n ..i .. j

J Vamzdelis Polka’ 
YDucaty Polka 
r Griož Polka

Lietuviu, MarszaH

Lastucza Polka

I

x.■<#

Tu Mano Mieliausia Polka
i4.

ft I

4

laika bus vargonai pastatyti, 
Ylos szia Bahvaitią žatja Atrak 
žiuoti statyti vargonus.

— Mokslairies reikalo 10 
diena Balandžio biivo tam tik^ 
Yaš vajus atliktas,.kuris paši- 

rėd., Vilkaviszkio apsk., Ožki* pasekmingai. Vajaus die-

Ylos szia Bahvaitia ža^a itVa

YDucaty Pplks 
r GrioŽ Polka į 
CSzvilpis Marnzaa
> Klumpakojis Polka 
< Marcele Polka 
>Pade-Espan Valdas 
r Noriu Mitgo Polka 
J Helena Polka
5 Mojavos Vainikas Polka 
(Rasluca Valcas 
>Mojava V e Sana 
CAugonele Polka
> Ilgėjimas, Tėvynės Mars^aw 
? Lietuviu Vestuvių Polka
C Lietuviu Galopas 
>Pijonkelen Valcas 
cPampiĮionas Polka 
S Nekaltybe Valcas 
C Lietuviu Kadrilius

Augonele Polka

Lietuviu Vestuvių Polka

va is buvo

niu Vai*’, St Arktį kaimo. A. a. noj nors noskaitlnlgas barelis
I - • . '-.j1 ' j ' A M I

J

Gaspadorius liope Ii- 
ninihkii, bot ir tas toip pasako. 

, tai asz 
InSedo gaspadorius in 

skryno, iilloido po žomo, atra* 
do Vol ta pati ženklą, kur vilkt 
tas ožValas; eina vėl taja sžlo- 
da — už keliu szimtu myliu ra
do ten Ožvala parnešta pagal

“Na khd jus bijote, 
pats.:. ’ ’

dvari, kuris buvo aptaisytas 
geležiniais grotais; apėjo ap
linkui, niekur neranda vartų 
ineiti, paėmė lazda, davė in 
tvoiA, iszvirto tvora, inejo pir- 
ma štancija, žiuri — pana sėdi 
ant krėslo pasodyta ir vinele 
prikalta. Eme ji klausti:“ bal-

PUIKI DIDBLE KNYGA 
704 Dideliu Puslapiu

L ilt

k < 11:

lakstantis Nakta 
O irVena

y

Gerbvmaai» Tamlutai; — 
Sulaukiau nuo juau •lUDc&iamoe 

Tukai 
u| kuria uurte _ . .j

Tukatartto

i

mano vardų knyga 
Naktų Ir Viena*’ 
širdinga aestu , ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kai* ‘Tukatnrtto 
Naktų Ir Viena” apturėtu, nes asan 
labai r ra lingeidu akaitytl: visokių* 
istorijas, jas skaitydamos, no| ieva 
bijanti kaip laikas asvontai ir eina- 
<lal praeina. Abi vialew HAklsiM* 
kad nusipirktų tokls knygt ; taip 
Tuksiantis Raktu ir Viena” ••• M 

■^kaitydama* žmogus apie vtokn tnflo 
pamlrssti (r visokį nipescsiai nors 
*nt raiandalMi atsitraukta*- <

8u pagarba. A ŽOKA8
18 <1 Gegužio 1911 m 
Dv. Palazdupnys 
Csekistkes va!

Kauno apsk 
LITHUANIA

fe

r 
u t.

ii;

t

T

—' IĮ | j t<

,to svieto‘žmogau, kas tave ežia į 
atneszo ant prapulties? gan asz 
jau prapuoliau. ’ ’ GaspadoriuB 
sakydamas: “asz nebijau“ hi-, 
ėjo in antra stancija, žiuri tėip- 
paty kad sėdi ant krėslo prikal
ta įana; paliko ta sėdint, inejo 
hi treczia stancija, rado pana 
sėdint ant krėslo, teippat su 
vine prikalta. Eme klaust; ko;

1 L 'ny į. , m j, ( , , 4
Muzike aiszku budu sutaisyta ir < 

f lengvai grajytl. < ___ r________  ______________,___
Preke su prldantlmu tiktai 7Se. į J jis jeszko, pasisakė, kad to ka

ri. v(prięŽ!tAVĮKAS^O

Ii . r>

lengvai grajytl.

Yra tai ketvirta* badavimas tos puikios knygos, tai*

W. D
'%

I >?'■»'
MAHANOY CITY, PA. .. <

valierians jeszko ir kad jis ož
vala pavogė isz balto svieto. 
“Gerui, sako, kad ji ten privei-

parodu* kad žmonėm* labai patinka. Teipgi

Preke knygos in Lietuva tu nurtuntimu tiktai $M0 
W n ROnZKAUSKAS • OO MAHANOY CITY. PA

ja numurti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00

n ROCZKAVSKAS OO MAHAKOV CITY PA
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'SAULE

Dievas Nekaltųjų 
Neapleidžia

stovincziam
jaunikaicziui, suszuko regimai

su pasidavimu

sujudintas: Tokios akys nero
do žmogžudžio. ”

No ėHU žmogžudžiu,

)

R

>

Dar syki szirdingai apsika
bino, b paskui tuojaus Venicr- 
Hs atsitolino, nes buvo jam per 
troszku tarp keturin sienų ka-
lojimo. Po hękūrio laiko sngry- 
i ' t—j. L!-. - - > j* fe ’ _ .
szalą, pastate viską ant skūo- 
meš ir thojaus vėl iszojo.

Ii’’ •. L .. .IL. illP *lt« “ 1. . ilk Ui. . . 1*.

žo su popiera, plunksna ir ra-
1 i 'l 1 ' . a ■' y a 1 * ik

“No esu žmogžudžiu,” tarė 
su skaudum husiszypsojimu 
Ed varda s: “ Ti k sunku s pa
žvelgimas mane slogina;” ne
turiu liudininku ant patvirtini- 
mo mano nekaltybes, tokiu bū
da nekaltai, priesz svietą vie
nok knipo kaltininkas, 
numirti! ’ ’

Perimtas pasigailėjimo, at

<uTik 
mane slogina;

turiu

Kaip tik Marijona pamate 
laiszka motinos rankoje, urnai 
priszoko, prijausdama kad bus 
dabar reikalinga. Motina su 
drebėjo, pasviro ir griuvo lyp 
lavonas in glebi dukters.

Persigan'dus Marijona tnroje 
. b « 11 fe , fe.statyti visas pajiegas, kad ap 

nlpnšia motina paguldyti ant
ta A 4. Jk a ' 'I ' . 11 I1    te .te A W 1 . te.

lovos. Pasiseko jai ant galo, 
pagone rankas ir smilkinius 
apalpusios nigpyre 
džiaugšmu pamato 
pn rgry žta n ežios gyva st ios.

Ir su 
ženklus

sisedo klebonas prie nublanku-
< -fe, > . - r , . . .. . šio jaunikaiezio, ji iszspaviedo- sodoj prie lovos ir užmirszd antVardas tnimpai pasinnslijes r •

paeme plunksna in

Ed-

paėmė plunksna in ranka ir 
sziuoš žodžius parasze in savo 
seserį:

“Miela sesvte!”
*'

“Isz valios Visogalinczio tu
riu neužilgo su jumis persis
kirti. Pinna negu persikelsiu 
isz czion in amŽinasti, geidžiu 
da su tavim syki pasznoketi. 
Kada vienok pamisliju, kad tu
rėtum motina be priežiūros pa
likti, tada ir tos paskutines ma
no valios iszsižadu.
dienn nebus jau manės tarp 
gyvųjų. Pasakyk, praszau Ta
vos, motinai, kad mirsztu ne
kaltas, kas yra taip 
kaip szaukinos pagelbos pas
kutinėjo valandoje mano gyve
nimo. Prislegiu tau, kad mane 
nekaltai apgudinta. Pasvcikyk 
ir szirdingai apsikabink moti
na ir pasakyk jai, 
gailėseziu perpraszau 
viena negerumą, kuri jai per 
savo karsztuma padariau. Mo
ki darbuotis, prižiūrėk ja o ant 
Verner’io gali tikrai pasitikėti.

Miela sesyte!
*

Po trijų

teisybe,

kad ja su 
už ne

Esi szvelni mergina; saugokis 
nedoru apgaviku tavo nekalty
bes, praszyk Dievo, kad saugo
tu Tave nuo apgavimu. Tikėk 
man Maryte, kad kur gyvena 
biednyste, ten turtingas nesiti
ki jokio pasiprieszinimo, dū
modamas savo nickysteje, 
kad auksas viską pergali. Sau
gokis tokiu nedoriu piniguo- 
cziu, toki žmones nėra ponais 
paežiu saves ir apgauna pap
rastais ir nedorais meilumais 
neviena nekalta mergaite, kuri 
tiki saldiems viltaviliams (pri
silaižyto jams). o paskui panie- 

isz lepinanezio 
Traukis nuo tokiu 

garbintoju, platina jie nuodin
ga sėkla tarp jaunu augalu, 
taip kad neseniai szviežias 
kviėtkas suvytos pradeda kris 
ti Nesyk i karsztai meldžiaus 
isz visos duszios, praszydamas 
dangaus pagelbos del Tavęs, 
kad neinkliutum in akylai už
spęstas slaistas apgavingu sie
kiu. Maldauk ir Tu Dievo su 
manim, kad man suteiktu pa- 
jiegu prie paskutinio sunkaus 
žingsnio, kuris užbaigs mano 
žemiszkus kentėjimus. Nors ne 
kaltai inirsztii, sziurpuliai ma
ne ima ant vieno pamislijimo 
apie kruvina regėjimą (igrzy- 
sko). Negailaukit nianes; lai
mingu galima vadinti ta, kurs 
be sunkios kaltes ta svietą ap
leidžia. Kad galocziau numirti 
už savo tikejinia arba tėvynė, 
noringai kranja savo isztekin- 
cziau bet kad turiu mirti kaip 
žmogžudys, gal no 
prakeiktas, — tas tik 
man smerti apsunkina. Pasili
ki! sveikos, 
pasimatysim.
gausi ant atminties kuokszta 
plauku nuo mano galvos — te
gul Tau primins tavo Edvardą, 
knris nekaltai numirė. Pasilik 
sveika, melskis už mane

kinta pabunda 
ja miego.

nuo vieno 
vienas

geresniam sviete
NuO Verner’io

Motina užmigo, o Mari jom

ti. *
“Noringai tam tikiu 

no nelaiminga,
rami-

po pabaigtai 
iszpažincziai nuodėmių dvasisz 
kas tėvas: ‘ ‘
kad datyrti, ar jau nieko nega
liu del tavęs gero padaryti.”

Guodotinas kunigas atsitoli
no, Edvardas vėl pasiliko vie
nas; saule leidosi už kalnu, o 
jis liūdnai žiurėjo in gestnn 
ežia jos szviesa. Po keliu adynu 
sugryžo klebonas.

“Viskas veltuo, sunau, vis
kas susitarė priesz tave, turi 
numirii. Bet lengvas turi būti 
tokis myris, nes jis perkelia at- 
mainingu žemiszku turtu in 
amžina šventa pakajinguma. 
Žmogus gema, kad numirti, o 
laimingas tas, kas gyvendamas 
misti ja apie smerti. Gyvenimas 
mielas Edvardai, yra tik mėgi
nimu, tuojaus ji užbaigsi, ir 
jau tavęs laukia gausus užmo- 

Delto neabejok visai 
neužilgo iszrautas isz žeinisz 
ku nelaimiu, vaikszcziosi szali- 
je amžinai laimingu dvasiu.”

Kunigas paliovė kalbėjęs ir 
teiraujaneziai pažiurėjo in nu- 

“Delko toks

Apleidžiu tavo,

valandėlės apie Edvardo padė
jimu,
sZvensdama serganeziai moti
nai. ”
dama aszaras:

visa rūpestingumo pa

szauke lie0 dangau! ’ ’
“ka, man dabą? 

daryti, gy din to jas neateis nor? 
jo ir praszycziau, o taip gal mo 
tina jau niekad nepabusti isz 
savo silpnumo. ’ ’

“Miela Morta! užeik pas 
mus ant valandėlės! motinr 
mano urnai apsilpo!” szauke 
per Įauga in kaiminka, kuri jau 
nesykį gelbėjo pavargusia szei
myna. Dora senuko pasiskubi
no ir nepoilgam inejo in grin- 
ežia. u O Dieve mano!

> > 
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greieziansiai prie parodintojo 
namo. Skurdžiai žiurėjo ne vie
nas kalinys pro sziangns savo 
lango, nes daugumas sėdėjo 
czion tokiu, kurie neturėjo tr 
muru niekad neapleisti, jei tik 
del to, kad patirti tai, ka rėn 
giama rytoj Edvardui.

Marijona perriskverbe pe> 
minia žmonių, kurio tovionir 
grūdosi prie kalėjimo langu 
Kada jau stovėjo pryszakije 
pamate dauminia smelkencziii 
si prie mažo langelio. Ir ji ii 
gai grūdosi, bet veltup: nega
lėjo atsispirti grudimuisi vyru 
Ilgai stovėjo neiszpasa'kylojo 
baimėje, staiga, pamate iai*j)a 
greitai jnom insispriaude, pa 
sistiepe aut pirsztu ir pamat/ 
per langeli stovyla savo brolio 
sedinezio greta su kunigu, aiV 
suolelio.

‘Edvardai! Edvardai! ’ szuk 
tele griūdama ant slenksczio 
keli greta stovinti prikėlė varg 
sze, bet ji visai nekrutėjo, nes 
buvo visiszkai apalpus. Durys 
kalėjimo atsidarė, nes 
das iszgirdo baisa savo
ir prasze kunigo, kad atidary
tu.

“Marijona, 
priimdamas apaipusia nur 
ranku aplink stovineziu. “Ma 

szauke balsu 
periniancziu • 

Ka motina darys, jei ir tavr 
skausmas ant lovos paguldys!’ 
Tai girdėdama Marijona pra 
vore aką*, lyg stebuklinga sylr 
Me-aivįnta. Bet kaip tik pama
te iszblyszkusi brolio veidą, ta 
da neiszpasakytam gailestyje 
apsikabinus ji, prisiglaudus 
prie jo krutinės pradėjo kar 
ežiai verkti. Tas regėjimas gi

ant pargabeni- liai sugraudino aplink stovin- 
ežius, ir nieks nepertrauke tv 
Ins, kairi tik dejavimai ir gai
lus skundas Marijonos, kuri 
a f sida ve nelszmastuojamam
ui m skausmui. Gilirii susigrau
dinęs senelis kunigas žiurėjo in 
vaikus, viens kito gailiucziuo- 
sis. ‘ Tolinus bus.

■0

VAIKU VEDYBOS Antanas Ramanauskas
Liotuviszkas Graborius

kosnis.

lindusi Edvardu.
nulindęs, sunau?” suszuko ant 
galo, imdamas ji už rankos.

Kupinuos apie motina, nes 
neužteks ant 

prigulet 
vra ta’

senai ir prieg 
moteriszkiai, ir tai, 

te.

4 4

uždarbio sesers
užlaikymo ligones, o 
tik nuo kitu malones 
tikrai nesmagu 
tam ligūstai
dėlto tik bijausi smerties.

Edvar 
seserr

Vienam ploise atsirado sa- 
luninkas,

Bet žmogelis ne kas,
Isztikro tik juokus daro, 

ji p ■ ib 1 |r

Kaip žįnonis nuo stryto pas 
save varo,

Visiems sako, jog gero szto- 
pb užpnndys,

Dftugiau neg treczdalis mili- 
joilę Žmonių gyvenaneziu 
Jungtinėse Valstybėse szian- 
dibii, yra vedė neturėdami sze- 
sžiolikos motu amžiaus. Sulyg 
Ru'ssell Sage Instaigos, kuri 
jaii į)eV keletą metu daro inves- 
tigacijas jaunu mergaieziu ap- 
slyėdjmas palaiko ne demo
kratinius ryszius tarp lycziu, 

su iVmeriko- 
nišfckais lygybes ir draugiszku- 
mo tarp vyru ir moterų idea
lais. Dažnai tokioje vedyboje 
vyras paprastai yra daug se
nesnis, ir jis palieka jos globė
jas ir njintytojas. Perkėlimas 
jaunos mergaites isz jos gim
tiniu namu in namus, kur vė
liau ji inejiis butu galėjus būti 
viena isz lygiu bendrininku 
neiszvengiamni kenkia 
jos, taip ir 
kūmui. Neivienas 
nežinos ka 
draugiszkuipas 
gyvenimo.

Paprastai 
kad tokios

Žmonių
Jiihgtinese Valstybėse

Russell Sage Inetaigos,

atvedimas palaiko 
_!" 1 I. t IL I * .

kari neatatinka

demo-

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

iHzbalnaniuoja Ir laidoja rniruMa* 
ant visokiu kapiniu. Pograbus paruo
šia nuo papracczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, veseliu, krikjjzty^iu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1378 M.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBols, Pa

Liotuviszkas Bankieriui
Ir Lftivakorcziu Agentas

Liet uTisi:k*s Graboriu

K. RĖKLAITIS
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Ir dą kitokį džiaugsmu pa
rodys.

Vienas vaikinas paklausė ir 
inejo,

Ir ka jis ten paregėjo?
Ugi dvi senmerges, 

Storos kaip meszkos. 
Tai jau vyras ne kas, 

Tokis saluninkas, 
Jokio biznio nepadarys,

Jeigu lokes meszkns už bar
tender jus laikys.

Geriau kad in kuknia isz- 
vąryti, 

Puodu mazgot, bulvių skųsti;

kai}) 
jos vyro ypatisz- 

niekuomet 
reiszkia tikras

žcnvbiniame »

Lnidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

numirėlius pairai

J
»I

8
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816 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 140
l'įl
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buvo

” suszu
ko persigandus, matydama Ii 
gone su atverta burna išzgeltu 
siu ve UI n ir trumpu kvėpavi
mu: “ežia reikia pagelbos.” 

Marijona iszpradžiu negale 
io surinkti savo misliu, abiem 
rankom užsidengė akis ir drive 
valia inkaitusiai vaidintuviai. 
Staiga atsirado tvirtas užsi- 
brožimas jos duszioje; paszoko 
spsiraminus prie veidrodžio.
sujeszkojo už jo žiedus, pažiu
rėjo in juos gailingai ir sven 
juos drebanezioje rankoje. ”Jr 
gales užtekti
mo gydytojo isz miesto ir an*
nunirkime vaistu del kenezen 
ežios motinos.” — “Kuo sz;r-

szauke kalinys1 1

apalpti šia

rvte, nemirk!” 
perdem szirdi 
* 4

, uu. manoma, 
vedybos atsitinka 

tarp svetimtaucziu, bet paaisz- 
kejo, kad tai randasi pas ežia 
augusius. Investigacijos paro
do, ka*d naujas Amerikos ap
linkybes padare žymia in tėkmė 
ant amžio kuriame imigrantai 
ir ju vaikai veda. Svetirntau- 
cziu paprotys anksti vesti pra
nyksta po pirmos gen t kartės. 
Tiktai G.3 nuoszimcziai antros 
geątkartes veda sulyginus su 
14.3 nuoszimcziais atvykusiu 
isz svetur. Jaunu vedybų pa
protys taip atsimainė tarp sve
timtaucziu antros gentkartes, 
kad jie veda daug vėliau neg

NES1KANKYK SAVES.
Jeigu jautiesi koki nesmaguma ••> 

viję kaipo tai viduriu užkietojtaUk.
perszalima. kosulį, dusuli, rankoms 
po krutinę, katara, strėnų skaitinAa, 
kraujo tingumą, iszputimus, ruguti 
mu*, galvos skausme, iaegaati. MS84 
tuma, nusilpnėjimą, mėnesiniu guriu* 
da nemaguma, tai neeikankyk ttM* 
minėtoms ligom*, bet gauk pa* mus 
rolių o suteik* jum pagalba !r raiti 
kata, kaip fr daugeliam* jau •utetth. 
Musu toliu sekanczlo* prekes: Dtf 
kraujo vėlimo, palengvinimą* manu 
«iniu, nuo kosulio Ir koklinėse, um 
«trenu skaudėjimo, viduriu uiMetu- 
iimo, rumatizmu, nue dusulio ir (Mo
vos, szlapinimosi lovoje, vandeninu* 
ligos, kiekvieno pakeli* po 60s. NU* 
nervu Ilgos, i*zga*tlss, gahro* skew

kelis po 85c. Nuo gatve* ir uosius ka- 
I
85c Geriausi gumbalaaaal 60č.

po kratine, katara, strėnų skautata,

■i ii lj

Geriau paežiam už baro sto
vėti,

Ir svetelius meilei priiminėti.
♦ e ♦

Kad tu kriauezeli nesi vai- 
kiotumei,

Darba ir savo moteria vak- 
tuotumei,

Tai daugiau naudotumei, 
Ir pakramtos neturetumei. 
Matai, dabar ant girtuoklio 

pavirtai, 
Privalumu savo užmirszai, 

Dabar gero neturėsi, 
Jeigu biznio nežiūrėsi.

♦ ♦ e

Trys sporteliai kazyriavo, 
Bekazyriuodami svaiguli gavo, 

Vienas kiszeniuje revolveri 
....... . turėjo,^

"Ir

||

I
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ežia ailgusieji. Skirtumas labai dėjimo Ir svaigimo ausyse uilmo, ta
kelis po 85c. Nuo galvos ir nosies ka
taro 85c.. Nuo balt-llge* del moterių

n

lango trajanka 60s. Foplalflskal Me 
Nuo plauku slinkimo ir pleiskanų ba 
vallmo 60c. Visu metu gyvenimas 
Szventuju apdaryta 17.50. Atsluaklis 
10c. o gausite musu visokiu teita Ir 
knygų kataloge. Reikalaujame perda 
veju musu žolėms, knygom* ir popie
rių gromatoms.
451 Hudson Ave. Rochester, N. T

■ " II-♦

aiszkus — 13.3 nuoszimcziai 
ežiu augusiuju veda tarp 15 ir 
20 metu amžiaus, bet tiktai 6.3

M < " 4 " ' R 4 tf . tf
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dingiausiai, miela mergaite, 
atsake susigraudinus senute: 

kad galocziau, nereikėtų.
tau parduoti tu žiedu. Imk 

” kalbėjo tolinus gera senu- 
kada tuom tarpu isz jos

4 4 galocziau,

neiszmastuojamam

Tolinus bus.

nuoszinicziai svetimtaucziu an
tros geni kartės veda tarp tu

tik bijausi smerties.”
Akyse kunigo pąsjrpdę ąszaros Į akiu ritosi per ruokszletus vei 
sugraudintas padavė ranka ge- dus aszaros ir indejo dvi-auk- 

kalbejo toliam aini in Marijonos ranka. Sr 
Motin tavo, džiaugsmo aszaromis dekavoje 

duktė, pabueziavo szaltu pra
kaitu apipilttus motinos rankas 
ir leidosi smarkom 
linkon miesto. Baime ir kudi- 
kiszlta meile pridavė jai spar
nus.

Žibanti

ra m sunui li
ra m i n damas: 
mielas Edvardai

i 4
aprūpinsiu 

kiek tik mano paiiegos daleis 
o ir Marijona nealks.
etas puolė priesz 
ga kunigą ir bucziavo isztiesta?

Nei žodžio pa 
negalėjo isztarti.

” Edvar- 
dievobaimin-

prie jo rankas, 
dekavones
nes atsitikimai tos dienos per
daug ji in viskino.

“Dabar pasilik sveikas, rei
kalauji pailsio, o rytoje ve! at
lankysiu.” Tai isztares padėjo 
ranka ai|t galvos Edvardo ir 
ramindamas, palaimino ir tuo
jaus iszejo.

Edvardas likos vienas, kal
bėjo, po trumpo tylėjimo, pats 
su savam: “Taigi mano svyris 
bus pagelba likusiai motinai ir 
seseriai, su didžiausiu noru da- 

kada, žinau, kad *iw<r
bus ,apm pintos.
paskui padekavojo Dievui už 
Apveizda ant nelaimingu ir 
prasze pagelbos savo padėjimo. 
Už valandėles užmigo, o links
mas jiidkas ant jo veido liudijo 
apie saldžius sapnus, 
apsiauto.

bar mirsiu

Tai isztares padėjo

Atsiklaupęs

kurie ji• .*

ranka.

žingsniu

boksztai (kuorai)
jau ja Sveikino, ji susirūpinus
vis smarkiati ženge. Jail arti
nosi prie areziausin namu 
prieiąz vartus, kada patmijo 
ąnt' viėszkelio susirinkusia 
žmonių daugybe. Nežinodama, 
kąįt ten dedasi, bego ir gi ten 
traukja'ma vidurines priejautos 
in riėta, isz kur davėsi girdei
plaktiiko tauszkinimas. Akies 
mirkstiije prisiartino prie mi
nios žmonių. Dailydis sukinosi 
statydami ka tenais, o nesu
prantanti Marijona užklauso 
vieno isz žiūrėtoja, ka jie ten 
stato. 4 ‘
mergina, del žmogžudžio, kuris 
rytoj turi būti nukirstas. Kas 
tąu pasidaro?” i

Stato prietilti, daili

tąu pasidarė?” suszuko Už
klaustasis ir tuoj stvėrė apai- 
pusia in savo glebi. Minia žmo
nių apsupo mergina, kuri ati-

. ' ’ ■ "i* ,f .: .. . ■

TEMYKITE T.IETUVI8ZKA 
t * owe A i rvn aTAUTA.

Parduodu puikias ir gęrab
4, 1 k.1 , fe fe 11

faunas. prie vandeniu ir pįjįe
goru keliu, su budinkais ir su 
sodais, netoli miestuku. Par 
duodu ant lengvu iszmokojimn 
Czionais asz pats gyvenu 13
motu ant farmoa Vėlinu kož- 
nam broliui kuris nupirks nesi-
gailės, galės puiku gyvenimą 
vesti. Czionais yra daug Lietu
viu. Turime 2 bažnyozias, Lie
tu viszkas szakeles ir t.t. Matot 
koki darbai dabar miestuose 
gal bus da prastesni, novąrgki 
te miestuose arba kasyklose, 
traukitės nuo bosu, galite būti 
pats sau bosas ir be bėdos gy
venti. Patamausim ka geriause 
del jusu. (a.31)

Antanas Macunas
' jĮ ’• 1,1 .. I ; . ‘ i -m

te miestuose arba kėsvklose,
t •' <1 <1

- R. No. 1 Box 51 Irons, Mich

Na ir pa baidyti norėjo. 
Szoyę.in vieną, sunkei pasžove, 

Ii* peį?, lą ngą 1 a u ka 11 iszpi ove, 
Bet,k«ip rodos nępasisiepš, 
Jiąlęjiinp atsėdėti turės, 

PąBzauĮaą-pączia ir vaikus 
Lietuvoje turi, 

Ir mirtinai, ligohbutij guli. 
• e e

Jau gana, bagotas, bagetas 
O kaip szuo kudlotns 

Vienoje stuboje, 
Net septyni apsistoja 

Patys verda valgi, 
Jeigu tiktai netingi; 
Visi norėtu ponauti. 

O ne vienas gaspadinauti. 
Terp tu j u randasi trys brolei, 

Dideli pagyrei,
Ir turtingi ir bagoti, 

O drūti ir no bile kam nori 
pasiduoti.

Karta vienas isz tu broliu, .

Ii* per,langą laukan iszpaove,

amžiŪ.
Vaiku vedybos taip placziai 

turi dvi priežastį. Faktas, kad 
daug valstybių nereikalauja

isz kandidatu

turi dvi priežastį. Faktas, kad

kitokio patvirtinimo kaip tik 
atidavita vieno isz kandidatu 
kuomet lazduodamas leidimas 
vesti; ir kad legalia amžis ves-
i 
i

įnetu vaikams New Yorke,

afidavita vieno

ti yra 12 metu mergaitėms ir 14

jjįw' Jersey, Pennsylvanijoi,
Kentucky, Louisiana, Virginia,

4

.1
vii

aygomi ir |
M. ŽukaltU.

* i " ..... »■
J
i

Florida, Maryland, Rhode Is- i ir 1 ” a . _ imi

ho, Maine ir Mississippi.
Priežastis kurios veda prie

land, Tennessee, Colorado, Ida-

ir noras iszsisukti

\nt J. Sakalauskas
UETUVISZKA8 GRABORIUS 

fR BALSAMUOTOJAS
* • J * . .1* 1

automobilini

Laidoja hunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Ttfpgl 
pristato automobilius Viso tie— 
reikalams.

Parduodu visokius paminklas, dSda- 
liūs ir mažins už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tat 
kreipkite* pas mans, nes an gelta M 
mis pigiau geriau* parduoti naga kM. 
1U-13B W. C*»tr* 3U, ItaUuoy City
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vaiku vedybų yra noras isz- 
trūkti isz nemalonumu kurie 
randasi nekuriuose namuose, 
mėginimas iszsisukti isz pri
verstino mokslo instatymo rei
kalavimu,
nuo pabandos peržengus kitus 
instatymus.

Vedimas jaunamo amžiuje 
dažniau atsikartoję mažuose 
miestuose, neg dideliuose. Pa
linkimas ankszcziau vėsti szil- 
tesnese szalyso neg szaltoso 
matomas visame pasauly. Ki
tas svarbus faktorius szioje 

fe- —. B fe. * fefe tefe A
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CAPITAL STOCK HM.Oti.W 
SURPLUS H UNDIVWRD 
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Sodo kazyruoti su mažiulėliu, 
Losždami susikinrezino, 
Ną ir iibudu susikabino.

Jau inažiukas viražu imti 
pradėjo,

Jau mažiukas viražu imti

r
u

M .'I

problemoje yra, kad daug mies
tu, miesteliu ir ukiu yra atskir
ta, ir norą užtektinai pasilinks
minimo ir mokslo parankamu. 
Tokiose vietose mergaite su-

II
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Sztai du broliai gialbetį at
bėgo, 

Na ir ta mažiuką, 
Supesze balsei vaikinuku. Mokam* B-eda procentą ant 

•udfttn pinigu. Procentu pridedant 
prie jutu pinigu 1 Sausio Ir 1 
Uepoa Meu norim kad ir juo 
turėtumėt reikalu au musu banka 
nepaisant ar maiaa ar didelio

laukus asztuoniolikOs metu, 
jau skaitoma senmerge.

Joig‘U butu tieje švetiini ne-dengus akis lyg miegodama
fe U > " J - fe. r fe . ' fe »' ■' . ■

9.
Miela motin! Edvardas in’ 

mus raszo,” ]
Marijona, kuria vaikiszczias tUtis, jai viską iszaiszkino, pa-

6 4 aplinkui dairėsi. Vienas dirste- 
kalbejo nudžiugus ! Įėjimas in szona kur laivo prie-

iszgįalboja,

gromata nuo brolio padavė. Su dekavojus už atlikta prisitąrna
I 1 V • •'!*•• • 4 • f J uVr . ‘Ji į

gink motina nes asz del jos plesze laiszka, drebanti motina Spaudėsi czion daugybe žmo- 
nieko negaliu padaryti. ”

-'Apsilpos sudribo ant stalelio in skaitanezia dukteri, nes žin- 
daug kartu sukepusiomis lupo- geidumas apie sunaūs padoji- 
mis buczinodams laiszka ir ap- ma labai ja užėmė. Marijona 
liedams ji gailiomis aszaromis. vos peržiurėjo kėlės eilutes, ka-

(T*— - *

T I -• ■ .. .. w - - jaV-UF'-f ■
orionai ateis,’ apgarsino inojes kos laiszka, lyg paralyžiaus už- kuris ryloj bus nužudytas,
fefe m fe fe • i 1 — 1 k ‘ _ . fe. ' fe ' ' i fe. ‘fe

— Ii-, džiugam pasiskubinimu pra- vima, bego prie vartų miesto.

pasikėlė ir dabotingai teini jo

mis bučzinodams laiszka ir ap- ma labai ja užėmę.
nKunigas klebonas tuojaus da staiga iszleisdamas isz rąn-

• ra • ra * ta rai . u A ra ■* 1 > b ra O W

niu in szonine ūlyczaite.
‘ ‘ Kas ten tokio atsitiko, 

klausė Marijona, kuriai viskas 
instąbiai rodėsi: nko taip gru- 
dates in tamsia ulycžaitė?” r— ( . . ..

f >

I
J'liii

I
Nėkuriuoso Amerikos mies

teliuose randasi netik jaunu
Tai butu gal užganulnja. 
Mažiukas baisei suteriotas, 

Likosi nuo kitu prikalbytas, 
Idant nedovanotu, 

In suda tris brolius paduotu.

vaiku vedimas, bet labai daug 
giminiu vedą gimines taip kad 
trys-ketvirtdaliai viso mieste
lio gyventoju turi ta paezia pa
varde. Padidėjus komunikaci
jai, gelžkeliais, automobiliais, 
telefonu, telegrafu, ir laikrasz- 
czjais, pagerėjo padėtis, nes da- 

į bar gaunaipa invairesni valgiai 
ir turima didesnis kultūrines 
progas; t dip pat dabar, turima 
platesni ir goresni pasirinki-

Ii 
ijl |

H BALL, Procideata* 
Geo W BARLOW, Vlc«-Prm 
Job K FERGUSON, Karierifia

TIKR1AŲSES KABALAS
Arb* Afidebgiin** PsHiMpcziu Alei z 
ties. Su pagelba kazirom Pacui 
« buldtiiHzku PersiHzku GrailcUzku. 
Arablszku Ir Cigoniszku burdniku 
Is^iuldiUejlniuf to kabalo /ra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti eu- 
p rastinu '

M0RAL1SZKA KABALA
>\air* iHZdedu $ni<’K*<u Bu
-ialamono Nose

TIKRIAUSIABURYKLA
L|

Iszveže pas poną vaita, 
Tasai viroka iszskaite.

Liepe po <80 doloruku užmo
kėti,, I f 1 ' J

Ir nūmo sveikiem keliauti.
Fain iszrode,*

Bagocziai su turtu pasirodė,

ft

CHA3. S. PARMLEY
Real Eat at u Af«at. Notary FabBa

.a R

JeUru norite pirkti ar parduot! nana 
tai koripkite* pa* mana, ass jąąA1 
ta reikalą atliksiu. Randavoju naanu 
ir kolektavoju randas. Insatavtaio 
namus ir forniezius. automobUiw Lt

Kampa* CatawUaa ir Market St
Mahaa y City, Pa.________

W TRASKAUSKA1
PIRMUTINIS LIETUVISKKAS 
ORABORIUS MAHANOY CITY

4
ko taip gru- 

trzirro a _
Galima ten matyti žmogžudį,

isz praeiviu. 
Marijona 
s

ran
kai yra jo kajejimūs, ėikjt tik _ < , 4 t jį V* _■ i'-v V ! , _ < L/2 iL _?• a 
pas ji nūklyęti. Yrą tąj dąįlus

Į ganto, uegale<jĮąmą ištarti nei atsake 
rj f* rl rt i r\ vbI'i/J’Isv ri**4 FhVizr 1

beveik be kvapo.

Vemer’is.
“Labai yra man geistinas,” 

atsake Edvardas tvirtai, ati tinos lovos, 
duodamas Vemer’iui laiszka I 
del užpeczetijimo ir nusiimti- vinimo ant valahaeles susilp-

žodžio puolė Antįęlįu prie mo-
rv •’ . 3^

i viens 
Kur?” paklauso )

Ten. . . . , “...V.
Urnas persigandlmas algai-' anam juodam triobesi jo ant

■ . 1 I . A Ls I 1*1 * Ik! * 1 fe. 1 fe fe a fe

mo in paskirta vieta. Vemer’is nėjusias motinos pajiegas. At- 
prižadejas kuogreieziausiai tai sikele isz lovos prisiartino prie 
padaryti, o kada artinosi prie dukters, o inatydaiąą, kad ta

> /' • hlMS • * M" ' M . '.m-* *'! J' ' W 'i F ... M. i U jU-A j 1'1 Je^'l Jffl z 1

gis; Buvo tai senei is su sidab-1 ome

prižade jas kuogreieziausiai tai sikele isz lovos prisiartino prie

duriu, inejo inkalejimri kuni-.pamaži atgauna fAuįąjuį pa* 
' __*2V,4/’L • JŽtffildlife __fe I k J v' Vfel

riniais plaukais jrpavartąūŪa skaito ja su kassyk labjaus pa-
I ►

nuo žemes gromata iri
• te ' " ) • < t * ri'

stovyla. Kada pažiurėjo iii akis | stirueiomis akinus.

Ir namo sveikiem keliauti. i
. <i

ABt|

iro gyvenamo po kairiai

paskui žingeidžiuš, o nogalosit 

jątm|k»;tfš, W jo gąjla, 
mėrg'iha.,.’’. ; '

Nelaukdama pastarųjų zo- 
d žiu, nu V

mtfmha,, 
Neluuf „ f

džiu, nubėgo Marijona kuo

sudėjo ŲJlutifcti w UKipto Huhin*.
-hji .• . . . • j . af. . rsalva Del vyru Ir moterų

VlfiO? TRIS KNYGUTES X
TIKTAI UŽ . . . . . .

HrtaiuMklLe tntunl* 35c. Gausit*
Irti* kpygute* per pkcstu

rinitu* ralit* *lu«tl •tampomi*
W D. ROC25KOW11K1-CO 

MAHANOY CITY PA
‘ ik'!j.........* i 1 .................   *... i »•>*«»■ u

f*

if

Ba pinigu neturėjo, 
Tai nuo kitu paskolyti pra- 

’ 'šzinejo.

ANT PARDAVIMO.
Puikus dideli namai, ant 

... i. . H " fe. 1<  fe . . . . r . ... 1

šzinejo. ma gyvenimo draugu ir drau
giu. F.L.LS.

‘1
r

dvieju familiju, po No. 401 ir
f.

kampo.
Fę. J. Sklera, 

401 Mahąnoy Ąve., 
(tf) Mahanoy City, Pa.

r '■ ■' M ' i ' ' *

403 W. Mahąnoy Avė., prie 
kampo.

Fr. J. Sklera,

e
PUIKI MALDA-KN YGELE

‘ANIOLAS SARGAS” 
1 t.. • į» i . 4 i

Viso* reikalingo* maldo*. Utanijo*, 
Ir t.4. 
akurinaia apdarai*, aukaaoti kraaotęl 
Preke au priafanlinaa tiktai $1.50 

W. D, BOęZKAUSKA3 -CO^

Puikiai apdaryta minluztab' W0M
Laidoja kubus numirėlio. Fenmxn^a 
automobilius del laidotuvių krilaĮB* 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir

MAHANOY CITY. PA. (CIO W C.ntr. Št M.L.noy City, Ffe

!

m|
flilH
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ŽINIOS VIETINES.
...Petnvczioje pirma diena !

o ’May' į
j 

Xeuzmirszikte, jog ryto' 
Ftarninkt* atsibus Szv. į 

Mngdalenos niotm n draugystes j 
balius ant 
lofc. Mot erei

K

kvieczm visus i

Xorkevicziaus sa 
szirdingni už 

gvaraut i nair

A.

, & t / UmI jrJk ■J į*Fi.»w 
H w

I SI

I
i

gudtainis.

f Praėjusi Ket vergą, 
ketvirta valanda po piet, 

\ įsiemsgerai žinomas 
gyventojas Juozą

I

I

1

I

su

apie 
mirė

senas 
Sziikait is,

68 metu amžiaus, kin is mm ko 
kio tai laiko sirgo. \’elioni> 
)»ergyvimo Mahanojin apie 40 
metu laikydamas groser*ztori 

Jonu 'Traskaiiekn apie .30
metu adgal. Buvo vienas i-z su 
niausiu sąnariu 
Szv. Jurgo kareiviu ir 
lojo prie Szv. Juozapo parūpi 
jos. Paliko dvi dukteres. 
garieta Junkeri ienia
Market ulyezios pas kuria bu
vo apsigyvenias ir Vernonie 
nia De Long isz Woodlmn. X. 
J. ir du po suuius

Dubaiiekiis isz 
Miington, D. (’. kaipo 
aniiku. \'elioni> buvo 

naszlia
keli<»lika 

Laidot lives 
ryta su bažnytinėms pamahl 
mis, kurioms užsienio 
rilis Trackaiickas.

I<lrang\ sb*s į 
prigu

Mar
120 W.

Vinca

I

Miitaw
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VISOKIU GYVU KVIETKU.

partija, laidotu- 
l’eipgi gvyu augau-

Did vesoilin, 
viii ir t.t. ' 
ežiu kvietkm Pirkite pas mus.

John Luke,
3.37 E. Mahanoy St. 

.Mahanoy City, Pa.(f.r.)

ANT PARDAVIMO.

dins su 
kuri mirė 
gal.

Antaną ir 
Wa

11 \ teka 
ap>i ve-

I lubauckieiie 
met u ad 

at >ibu\

Bnczerne ir groseriu sztoras, 
mieste Ilarrison,

[gerai iszdirbtas. Priežastis par
davimo turiu važiuoti iii kitu 
miestu in trumpa laika. Doį 
informaeijn kreipkitės ant ad 
ruso ' (m.5

Biznis

trumpa laika.

Kapiea & M i lewski 
103 X. 4th St.

1 larrison, X. J.
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SUDEGINO NAMA DEL M0KSLISZK0S ŽINYSTOS.
Svarseziu ir mieru bjuras ana diena Washinglone, pastate plyta narna in kuri sukro- 

ve geležines szepas ir kitus nesudoginamnosins rakandus ir uždegė, idant isztyrinet kiek ra
kandai gali paneszti karszezio deganeziam name.

TURI NESZIOTI TRUMPUS PLAUKUS.
je likos investas prisakvmas idant 

k a i p
Airn'i ikoni^zkoje I l<»l o

ziot n ilgesniu plauku ant virszugalves 
•<tli<». Paveikslas parodo admirolu

FAKTAI KURIAS PRIVA
LOTE ŽINOTI.

fl

iaivoriai neu<
pildant m e< • 
i nspėke i je

' > z ant
Robisona darant

ant vieno is/. kariszkn laivu.

tevvnosmono,gyvena žmonos. Ir to
gai! nuo senai ir gan 

i iszvvko in ta 
! laimes szali Amerika ir ten su- 
i kure {

a ugdydamas
Lietuvos meile, dusu laikrasz- 

budamas neparti- 
geriatįsiai tinka 

kaip

laisvai 
kiu badu g 

idling laetuviii

Padekavones nuo 
Musu Skaitytoju. !Doleris yri| jusu geriausias 

priol el is. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czedinti do
leri, jus visada, galite turėti 

Jeigu reikalausite

< . 4 4 <J.l i. L. ’ ’1 is nilllh' 
uis kaip tik 
Lietuviams kaip Amerikoje 
taip ir ežia Lietuvoje, nes turi 
tikslą nuszviesti dalyku taip, 
kaip isztiesii jis yra, nesirem
damas jokia partine politika.

raszvt i dar kar- 
lekoju 'Tamstai, p. Redak

toriau, už gerbiama laikraszti 
szirdies linkeju 'Tamstai

sau ant ra tevvne. 1 r dabar 
beveik nėra Lietuvoje kampe 
lio isz kurio nebūtu nei vieno 
Lietuvio iszvvkusio Amerikon. 

I aigi visa 
I ’

11 erbia masai Redaktoriau :
Mano brolis Liudvikas l’sis 

i>z Mahanov ('itv, Pa., 714 E. 
R. R.

i

i Isz Shenandoah, Pa.
i _______

I

Subal a liko.: 
/ V I >nri>z11 mazgu molery>te> < Ina i

)

W'ii ;

I ’raejii'ia

J Uodą luzi ut e, diikl(‘ Juozo Jll< 
daieziu i>z Jaeloono >u 
liam W alker. 31^ E. Mahanoy 

k u ri > luri u ž>iemi ma
Ideal Sliirt ( '<».

R11 > 11 a k 11
I ’» i r M a ha im\ A ve. a p 

altorių kuris ka>z
I Inoje $2.000, Yra padirbtas isz 
kompozicijom kuri i>zrodo kaip 
niiirmiiram.

Avr.,

prie. (din.
kokio ta voro kuri mes parduo- 

aloikilo o suezedinsito 
i visokiu 
ra kandu, 

klijonku ir 
inažiu karpei n, fonografu ir t.t .

L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and. Hardware.

1139 East Mahanoy St.
(Ant flkcrsyncH, 12-tos ulyczios) 

MAHANOY CITY, PA.

Str., iszrasze mandame, 
pinigu, 
reikalingu 
geležiniu daigth

Liet u va' yra orga- 
su tais szim 
Lietuviu gy-

nu ) v raA ndrnlevicziiis 
Mount ('armel kuris 

žiavo atlankyti 
dukteria

bažnyezia ant Į A\ . Xew York
I mm uždegimo

Vincas
l>Z ;d va- 

scsi'rs

/«r>

192.) m. Sausio mon. I <1. laik-j niszkai surisztaParduodame 
naminiu

Baigdamas 
ta <tais t u kst a nežili

venaneziu už juriu mariu. Kaip 
kas senai neimtu - iszejes in 
Amerika, bet mimi'szkiai negal 
ju niekad pamirszti, lygiai ir

i iH'pamirszta pasi- 
gimini u.

raszt i 
bariai

I k

sa\ o
I ait keviezien ia, 224 

n ly ežios, niir<' 
plaiieziu. \ elio

uis buvo gerai žinomu e/ionais. 
Paliko seseria

" sZ* I kainpi
11 

*j ra I m » laike
11

p U I i< 11

I

e

'Traukaueka> 
uinient ini

— Grahoriii> 
baigė statyti na uja 
garadžiu ir lavonvezia ant \ ie 
tos
Boczkauska*. 
k on t faktorius 
pagal naujausia bilda, 
garnžius bus

Szimuniszkenia j
Mount ('armel ir viena Ievyne j 
.i'1- *

Sau'le, ’ ’ 
gaitnu kas 

ykio po du
Io apt urejau
25 metams, 
man kalendorių 
šilini inejima 
la i k raszt i 
man, Fonas

regnliaru 
gerbiama 

leiskite

sudegusios. Florijoną*. 
eh‘kt rik i"zkas 

ukveda >z\ i< sa 
o kada ] 

pabaigi as bus 
vienas isb puikiausiu mieste.

Readingo j 
pasažierinis tremas 
eina isz Mahanojaii 
landa rvte, in 
kitur, dabar padar 
su ekspresini! 
Clintone, tokiu bildu 
riai pribima in 
10:50 vai. priesz pi< t.

Mikolelis, simelL M iko 
lo Stepanavii ziau>, 335 \V. Ma 
hanov Avė. 
vaikais ant kalu 
sisk\ ne- 1 riicinnncziu *

^sukrito ant vietos. Vaikai 
Jiaimos nulx-go 
savo dranga.
dėkasis užtiko vaikiuką ir ai

> vaikiu 
es ir nieką

t 
i

geležinkelio Į
; kuri l-Z

i : I1 vh
Philndelj > h i i 

o
1 rein H

Ana < 
maudyne 
i i a lai 
žilinu i u.
diena apie 5(MM) žmonių.

v

VASARRINIS
paimi ri'>liūną at>idar(*

- ( lalveston, 'Te\., kll 

diena 
'Temii>

dalyba\ <> JHHMl 
maudosi kas

ATIDARIMAS PAMARINES MAUDYNES.
mo»r>

z į r

kuria asz regu 
savaite isz 

kzemplioriu. Be 
lu kalendorių 19- 

prisinnt ima 
in

man 
‘ Saule,

butas Redaktoriau, isz- 
reikszti 'Tamstai giliausia pa- 

MKatile”

. r> 
> i

1 r i 
konekc i ja 

Puri 
pa-ažie- 

I' 11 i I a d e I p 11 i a

i

J. L)
>n

n valgė į »ri
u ogu i »•

i '• /.
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|ęas gal ir but u mir
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ANT PARDAVIMO.

I
apie tai neimtu nieko žinojus. |>zinnai>

pirkJ nrgi> 
>311 v a sin ini 
žemos “ 
wood parko, p. Paliokas vasa
ros laike praleis tenais savo 
liuoba laika.

Pa 1 ioka 
narna

Park t ’rest'' art i I .aki'

i\ >

>u ma rg >

u akeliu tarma, 
\ i-zl n.
3 mvle<nici Izia i >,

>11

8.^
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nuo Malm

keliai.

nov t ii \. 'Tinkama \ irta Liet u ; 
v . . • • i

uorei u užsiimi i nu- !V i n i kuri> 
ginimui vis/Ju. 
a n t <>in< »bi 1 i us. 

ofisą.“Saules

I
1

iIITaipgi Ford j 
A t >is/.a u k it

Lehigh Valley
Nedeline Ekskurcija iii

PITTSBURGA
NEDELI0J, 10-TA MOJAUS j 

Dubeltauas 
Tikietas

iii ' Tikietai bus geri tik ant spocialiszko 
(t.ui t'cino važuojant in ten ir grįžtant.

I

I 4 Reading 
s lines

►

ŽNEDELINU ekskurcija
IN —

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 G5c.

Muzika pampinta kad patenkinus 
lodei kvieeziame visus miesto ir 
atsilankvti ir užtikrinam kad \ a kurą 
smai.

1 Apleis Mahanoy City 9:45 SubatoH 
! naktį 9 Mojaus. Pribus in Pittsburga 
<8:00 vai., Nedėlios ryte 10 Mojaus* 
(Pennsylvania Geležinkelio stacijos.) 
Grįžtant special iszkas treinas apleis 
Pittsburga 4:00 valanda popiet suto-

I jant prie tu pat stacijų kaip ir važuo- 
| ja nt in tenais.
Tikietus ir (langiaus informaciiju ga
lima gauti ant Lehigh Valley dypu.

LehlpliVailey 
Railroad

CUieTUrate ef The Block.Diemen^ 
<1

a»Į <■ 111i*e> Ki e eiBi^imii'ma... am ■ men e e ■inai— —in w a ... e aiimr^aaMmammaaaaawme «—hi— — umiam

ANT PARDAVIMO.

I

I
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ir senus
I Jei n vi lis

jaunus
apieliukcs

praleisite links

i
i
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K v i erzi a v isits REXGĖJOS
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iu roe k way 1 1 
beveik kaip 
tik 400 myliu. Turi but parduo-

Kreipkites in 
ofisą.

tonu t rokas, 
naujas, naudotas

tas. 4 4 Saules”
(i.r.)

3 — IN —

PHILADELPHIA
S 3 DIENA MOJAUS

C Specialia Treinaa Subatos Naktį
mhom ■rww|h|»« ..... • Ulini O* ii-ii* <■■ Will < iWiWOi-iii—I ■W"innaiw»wwii n—ilia't W U—W» W W iWiWUalMiXnawwWWIWMIiiWWiaaw

S . Isz Isz ryto
«Shamokin .................................. 1:30
x Mt. Carmel..................................... 1 :30

Į z Ashland .................................  2:21
< Girardville...............................  . 2 :28
> Shenandoah .......... ....,>.
c Mahanoy City (Preke $3.25)
S Tama.qua (Preke $3,25) 
/Pribus in Philadelphia .

2:00 
o
3

49
16 

'. 6:00

Grįžtant specialia teeinąs apleis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ežiu vakaru in virsz-niinetas sta
cijas.

Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahanoy City, Pa.

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 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa-

ANT PARDAVIMO.

Namas del vienos familijos, 
ant viso loto, ant kampo prie 
No. 43G-438 H. Centro St, Atsi- 
Rzaukito in “Saulea” ofisą.

GYVENIMAS
MARIJOS PANOS,

I

3ZVENCZIAUS1OS

Vinaii pilnatį apranzymas apie 
Gyvenimą Szv, Marijoa Panos. 
05 puslapiai. Pulki knygele. 
Prote eu priaiuntimu tiktai 25o. 

r> onrrr aitqv ae.r>n

Puiki knygele.U7

ir isz
dar ilgus metus per redaguoja
ma lai kraszt i
I Jet nviu

kelt i 
Amerikoje,

Sauk?”
I 7szv y klišieji 
likusiu ju tevyneje 
\’ieni apie kilus nori turėti ži 
niu, nori žinoti kaip kas gyve 
na ir siuntinėja vieni kitimus 
laiszktis, bet laiszkais 
dažnai galima susiraszyti ir tik 
ypatiszkai savo reikalus pa 
liest i, o 
su Lietuviu gyvenimą laiszkai 

‘negalima.
('zia kai]

i

< Ioka, 
atplaukdamas p(>r Athmtiko 
vaiideiįvna kas savaite atnosz.i 
man vis nauju ir nauju žiniti 
apie brolius .Lietuvius gyve
nanezins tolimojy Amerikoje, 
kurie, ar tai savo liuo.su noru 
apleido gimtine

nos lai kraszt is 
per

ne taip I
■ I

szalelo Liot il

savo
jau bendrai pažini! vi

4 4 
d vašia

žadinti juose tėvynės Lietuvos 
meile, nes tai yra ju gimtoji 
szalis, kur jie patys ar ju tėvai 

į gimė, kur pirma syki iszvydo 
szio pasaulio szviesa — saule 
kame praleido gražias kudi
kystes dienas ir tik paskui, in- 
vairiu priežaseziu deloi apleido 
ja, bet apleido ja ne tokia, ko
kia ji dabar yra. Kada daugu- 

i UK pagelbon i r ma Liet u viii apleido savn tevy- 
ateina laikraszcziai. Jusu ruda- juo ji buv 

eidamas

tik

va ir iszkeliavo už juriu mariu
tai Į jau 3(> met lis kaip t ik ir atlieka

o pavergta žiauria Ru
su valdžios letena. Pasaulinio 
karo metu jos laukus ir pievas 
numynė Rusu ir Vokiecziu ka
riuomenes, jos 
mus iszarde — 
vei ksmni, 
nes 

lp . .
vesiu atsikeli1 nuvargusi mite
li nota, bet jau laisva Lietuva. 
Po keliu szinifmecziu vergavi
mo nors ir sugriauta ūke atga
vusi pradėjo pati su pasiszvon- 
timu savarankiai tvarkvti ir 
taisyti. Xors daug ko dar pas 
mus yra netobula taisytina, 
bet tas ir nestebe-tina po viso 
(o, kas prisėjo l.ietuvai pergy
venti. Kaip mažas vaikas pra
dedamas \aikszezioti tankiai 
suklumpa ir skaudžiai nžsigau- 
na, bet juo toliau juo tvireziau 
pradeda vaikszezioti, taip 'f 
Lietuva nors virsdama klupda- 

žengia pirmyn ir jau 
tvirtokai atsistojo ant kojų, o 
Dievui padedant ir visai su
tvirtės ir pasieks to, ko jau pa
siekė senosios valstybes.

Vienintelis dabar Lietuviu 
troszkimas sziokiu ar tokiu bū
du atgauti savo senąją tėvynės 
sostine Vilnių, kur ilsisi jos 
nepriklausomybes laiku kuni- 
gaikszcziu kaulai, 
žiais vyst (‘s Lietuviu kultuvą.

'Todėl ir 'Tamsta p. Redakto- 
skiltyse dan- 

Liotuvi’i 
Lietuvos tėvynės meiles jaus
mus, kad jie ir Amerikoje gy
vendami nepamirsztu Lietuvos 
ir jos sostines Vilniaus atvada
vimo reikszmes, kad jie mate
rialiai ir moraliai reiųtii- Lie
tuvos reikalus 
galima.

/Teikis priimti, Ponas Redak
toriau, mano ailksztas' pagar
bos pareiszkima, . i * • \

P. B.,' Kannhs 
Laikinioji Lietuvos sostine.

ia iik raszl isI gojamas
In i nirs jeszkot i, 

spaudžiami žiaurios Rusu val-lti 
norą turėjo imas

levy ne a ph ist i irvykti ton, kur j tuvius gyvenanezins Anierik 
kuri jo, keldamas juose tautine

san nr

d žios, pries/, savo
i suukiL-iiž<lavini, 

invairias žinias
su trikdą
apie Lic-

<o
s.lnėra žiaurios priespaudos
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sodžius ir kai 
iszdegiuo karo 

nelaimingus žmo- 
po visas szalis. 

rauže karo audra ir isz griu-

o 
iszblaszke

via

J

$3.50
J Ant Readingo Geležinkelio >

DUBELTAVAS
TIKIETAS

Skaitykite “Saulen

Juozas P. Milauskas
Lietuviszkas Skvajeris.

Pristato vestuvių laisnus, toipgi 
padirba kitokias logaliszkas po- 
pioras. Parduoda ir perka namus. 
Insziurina namus, fornyczius ir 
automobilius nuo ugnies ir t.t. 
Tik goriausios ir drucziaiisios 
kompanijos.
Ofisas: 32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

M
Bi

AREOPLANINES BOMBOS.
Amerikoniszki arooplanai

ma bet

Sztai bombos kurias naudos
laike manevru Uawajoi. 'Tosios bombos pritaisytos po apaezia 
areoplano kurios burta paliuosuot 
loja.

os per sprendžina per lekiu-

Pienas Kaipo Maistas.
Szeimininke turi žinoti neku- 

riuos reikalingus dalykus apie 
pieną.
Agri k u lt liros 
nesenei pridavė

Massaehusetts Vaisi i jos 
Departamentas 

tos valstijos 
szeimininkems klausynjus apie 
pieną, nekuriu isz ju ežia pa
duodami.
. L Ar pienas .maisfas? 4\iip, 
nes jis.turi visas reikmenis su
darymui raumenų, .kalkines 
druskas kaulams ir, dantims 
akstimi augimą,
bumyniis ir cukru, kurio gami
na sziluma ir energija. ;

2. Ar kiti valgiai t^uri tuos 
vienaskitas

maistas neturi ju tojo propor-:
(‘ijoje; , , ’ , , , į

3. Kaip pienas susilygina su

i r,duoda rie-

dalvkus? Nei

Vilnių, J

ir ypacz 
vaikai

reikalau.ja

piene kuris 
Mokslas v ra

<l'aug jo 
ir mot inos kurios t ori 

maitinti kūdikius.
5. Kas randasi 

akstimi a ilgima?
suradęs kad pieno, Smetonoj ir 
svieste randasi tam tikra Ypa
tybe “vitamino” vadinama, 
kuri yra labai reikalinga vai
ko augimui. Gyvuliai neauga 
jei tas ju maiste nosirapda.

(i. Kiek pieno reikia kasdien 
Užaugės reikalauja 

puskvorto kasdien, 
kokioj formoj ar .^..v 
sviesto hr sūrio. Vaikai turi 
gauti daugiau pieno neg užau- 
'ge no.< įn-‘'Vaįgis, nėra taiĮ) in-

vitamino”

vartoti ?
nežiūrint 

Smetonos

kame am-

moša ir žuvimi kaslink kainos?,kojei kili
Pienas priduoda visas reikme
nis ir mažiau kainuoja. .

4. Kodėl pienas v reikalingas 
kaulams ir dantims L Asztuo-. 
n tos doszimts penki nuoszim- 
eziai mineralu kurio ’ sudaro1 
kaulus, susideda, isz kalkių.

riau
giau

r m

“Saules” 
kelkite tarpe

visur kur tik

No.12139

vairus knip užaugusiu.
7. jjpįm^no negalima pirkti,

J
M
'i

valgiai gali užimti 
jo vieta? Nora nei vieno kito 
Valgio kuris galėtu pieno vie
ta užįinii. Vercziau ekonomi- 
zuoti kituos dalykuos, o ne at
sisakyti nbo pieno.

ekonopiiszkas 
valgis, ir. reikalingas visiems.W-* 1 am I .

ANT PARDAVIMO. «lh.

Pienas' y fa

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie dauginus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 
601 W. Mahanoy Ave^
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