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MOTERE UŽTRUCINO SA
VO VYRA IR TRIS 
VAIKUS IDANT GY

VENT SU SAVO 
PRIELAIDINIU.

5000 ŽMONIŲ 
PRISIŽIURINEJO

KARTUVĖMS
Georgetown, Del. — Praeit i 

i Petnyezia, 
kos pakartas 
21 metu nigeris kuri 
i ° motu mergaite

21 Sausio. Ant kie-

ka Įėjimo kieme li- 
Harrv But tier, 

s sužagejo 
Eleonora

I

r $ New Orleans, La. — Konia 
visas miestas inirszo ant Mrs. 
Renette U u re Bussey, 
pabėgios mot eres, 
cino savo v v ra ♦ 
idant galėtu i 
su savo privlaidiniu, kokiu tai 
Franu Davis, kuris yra ugna- 
gesiu.

Josios aukos mirė 
vienuolika menesiu, 
su kuria nžlrucino vvra ir vai- 
kus pirko Davis, bet iszsikalbi- 
neja kad nežinojo ka pirko, nes 
jam Bussey ’iene li<q>e pirkti, 

vyro, prielaidinis 
pa< motore kas diena 

davė žmonim suprasti 
viskas yra paredke. 

Prancsze apie tai valdžiai, ku
ri padare slieetva, iszka.se la
vonus ir daktarai padare sek
cija ir užtiko viduriuose tru- 
cizna.

Motore ir josios prielaidini 
uždare kalėjimo.

jo metu, 
kuri nžtru- 

i ir tris vaikus 
malsziai gyventi
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTABNINKA Ui PETNYCZIA,

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.04 
^Europoje ir Lietuvoje $4.00 ant viso meto

Lalszko. !r Pinigas visada siuskite tik ant szio adrMST
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA

W. B. BOCKBUWHII, Pre*. A Mfr
P. W.lOCMIOWSKI. MUer 37 METAS«
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INDIJANOJE NUO UŽ KLUPIMU
NUTRUCINO

SAVO VYRA
i

Isz Visu Szaliu

Po m i rožini 
ateidavo 
ir tas 
ka<l ne vra

met u 
Steinmetz 
mo radosi apie szi-mtas žmonių, 
da ugia use 
szininkai, bet lauke buvo apie 
5000 žmonių kurio prisižiuri- 
nejo pakorimui nigerio.

miesto ir sudo vir-
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KARE TARP
LIETUVOS IR

LENKIJOS! KRUVINAS
MAISZATIS UŽ 

BAŽNYCZIA
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Unistai anglekaMai steiigo>i riždarvli vi-as karklas Indi-
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DU KART UŽDAVĖ TRU-I 
CIZNOS IDANT GREICZIAU

IMIRTŲ. NUBAUSTA 15 
METU KALEJIMAN.

Pereitais metais Utenos ;
mirė

in

LENKAI SAKO KAD SUSL 
RĖMIMAS SU LIETUVA 

YRA NEAPSAUGOJAMAS.

M

i%i

'!’ų MEKSIKAS UŽDARINĖJA 
BAŽNYCZES; ŽMONYS 

PASIPRIESZINA ISZ 
KO KILO KRŪVI- 

NAS MAISZATIS.

Vilnius. — Ant viso Ijcnkisz- 
ko rubežiaus kuopi na daug 
vaisko tiksle susirėmimo su 
Lietuviais. Lenkai yra pasiren
gia ant užkluprmo per Lietu
vius. Jau kelis kartus atsibuvo 
musziai tarp Lenku ir Lietu
viu ant rubežiu su sargais.

Keliai tarp Vilkomiro ir ru- 
bežiaus vra užkimszti su Lie
tu viszkais kareiviais ir arti- 
lerije.

Lietuviai padavė praszyma 
in Švieti n ia Lyga idant už
bėgtu nereikalinga praliejimą 
kraujo isz priežasties kad 
Lenkai užėmė Kernovo aplin
kine, kur daug Lietuviu Ijkos 
paimta in kalėjimą ir kad tuos 
nelaisvius tuojaus paleistu, nes 
prieszingai bus priversti ap- 
szaukti kare prieszais Lenkus.

Praeita Sereda Lenkiszki 
žandarai, apsiginklavę in ma
szininius karabinus ir grana- 
doms, pere jo per Lietuviszka 
rubežiu užimdami Lietuviszka 
girria. Septynis Lietuviszkus 
rubežinius sargus Lenkai, pa
ėmė in nelaisve.

llgabrodo vienk. staiga
Ant. Dragūnas. Velioni palai- 

j (lojus, žmones pradėjo kalbėti I 
nunuodijusi jo žmona i 

‘ i gyveno ne
santaikoj. Tie gandai pasiekė 
paežiu Draguniene ir ji karta1,,; 
sesers

ka.d ji i
Marijona, su kuria

Mexico City, Alex. Ket u- 
rio> civiliszko.s ypatos likt 
žeistos o palicijos vadas lik

! »U- 
miszinio kilusio prie Szv. Szei- 

bažnvežios, kada 
darai stengėsi iszvaikxt 
<Iženeziuosius žmonis

I nyczios tiksle uždarymo josios. 
Policijai in pagialba pribuvo 

ugnagesiai, kurie laistė vande
niu myne žmonių. Negalėdami 
tokiu budu apmalszyti, palieija 
ant galo szove in žmonis ir tik 
tada žmonys iszbegiojo in vi
sas puses.

Vera Cruz. — Szeszi kunigai 
likos i.szvežti isz ezionais in 
Tszpanije. Visi Meksi'koniszki 
katalikai dabar renge peticijos 
idant valdže permainytu tiesas 
idant duotu žmonim laisve ti
kėjime.

)3 SU

OS
ir kaimynu pa k him ta, 

kiek teisingi szie sunkus ja: 
metami kaltinimai, apsivorke 
ir prisipažino, atėmusi 
gyvybe.

Teismo tardymo metu 
aiszkejo, kad kaltinamoji vy
rui buvusi neisztikima, karta 
ji pametusi, ir per paskutinius 
bendro gyvenimo metus kėlu 
kartus valgy inmaiszytais nuo 
dais bandė nuodyti 

pasikėsinimai 
velionis 

nežiūrėdamas

ZOKONINKES ISZSZOKO 
ISZ DEGANCZIO NAMO.
'Lomahawk, Wis. — Penkios 

zokonink(‘s, da ra k t o^kos para
pinėje mokslaineje -prie bažny- 

Marijos, rado J
(F . 
K

uis. Zokonin’kes buvo privers
tos gelbėtis nuo mirties per 
szokima isz langu, apie 20 pėdu 
augszezio.

Visos likos lengvai sužeistos, 
•bet sesuo Killian iszsilauže abi 
kojas. Mokslaine in kuria lan
kėsi 200 vaiku sudegė ly 
matų. Ugnis padare bledes ant 
$40,U00.

MOTERE SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Manitowac, Wis. — Joniene 
Johahek, 65 metu, sudegė de- 
ganeziam name, ant antru lu
bu, virszui salimo Wackalo ku
ris randasi kaimelyje Kellners
ville. Ugnis sunaikino keturis 
namus, padarydama bledes ant 
$60,000. Sudegusi moteres la
voną surado degėsiuose po už
gesinimui ugnies.

VISI VIDURIAI RADOSI NE 
ANT TOS SZALIES.

Philadelphia. — Kada dak
tarai dare
mergaitei ant pendesaitis, ne
mažai nusistebėjo kada persi
tikrino kad toji dalis viduriu 
radosi ant kaireses puses, szir- 
dis ant deszines plaucziai ir ke
penys ant kaireses ir žodžiu, 
visi viduriai ne buvo ten, kur 
privalo būti.

Mergaites vardas yra Anto
nina Mansolino,

Operacije padaryta 
Misericordia ligonbuteje.

DAVE JAM $6,000 IDANT 
JI PAMESTU.

San Francisco, Calif. — Mrs. 
Laura Brener, iszaiszkino Bu
džiui Nostrand, buk padovano
jo savo užvydusiam vyrui na
rna vertes $6,000 idant nuo vy
ro atsikratyt.

Motore aplaiko persiskyrimą 
nuo savo vyro Teodoro, nes bu
vo taip užvydus, kad nepaveli- 
no jai kalbėti su kaimynais. 
Kada vienas žmogus atėjo pas 
juos, norėdamas pasimatyt su 
Jaja,

mirtinai pagautas, 'laike
Y . . ... . .

vvnii mvnos

I

Panos
pa

,ežios
Truciznn, anf antru lubu, kada kilo u

5,000 ŽMONIŲ
ANT CIEPLAKO-----

LAIDOTUVIŲ.
'ork. — SzV. Patriko 

katedrojAatsibuvo gailios pa
maldos Ke\ ergo ryta už miru- 

a Joną (’ieplaka 
kuris mirė Eliza- 

Apie 5,000 
ant pamaldų.

Aew

si arcivisku
isz Vilniaus
betlie 17 Vasai\o.

radosi
Pralotu ir kuniAi buvo daug 
isz visu daliu A noriko. Lavo
ną nuvež adgal i 
palaidojimo. /

’/.ruoniu

J junki je ant

BAISIAI SUMAISZYTA 
SZEIMYNA; TĖVAS YRA 

SAVO UOSZVIU.
Newcastle, Ind. — Name 

atsibuvo 
po suriszimm 

‘ ‘dabar 
tai turiu daugiau giminiu ne 
kaip Rockefelleris turi deszirn- 
tnku, nes 
dediene.

Ind.
Floros (Hborn’ienos 
vinezevone ir 
mazgo motore pasakė:

pasilikau pati sau 
Tasai sumaiszvmas 

buvo ta prie-visos szeimvnos
žastis, kada Floros motina mi
re praeita meta o josios bobute 
(tėvo uoszve) Mrs. Karolina 
McNulty atėjo gaspa<liniaut 
del savo szvogerio, na ir tėvas 
Floros, Horace Osborn, 32 me
tu apsipaeziavo su savo 54 me
tine uoszvia. Pa'klausvkite kas 
isz tojo apsivedimo pasidarė 
tarp szeimynos: Osbornas ap- 
sipaeziaves su savo uoszvia da
bar pasiliko savo 
žentu o ji j i yra
rnoezeka ir savo seseriene. Flo
ra sako buk ji ji yra savo bobu
tes podukra, tėvo anūke, 
sesere savo mirusiai motinai

* uoszviu ir 
savo anūkes

pus-
i 

tėvo svaine kaipo ir svaine sa
vo bobntes ir ant galo yra sau 
dediene. Kas netiki tegul pats 
sau iszrisza szita giminysta to
sios szeimynos.

DIDELIS SZTURMAS — 
11 UŽMUSZTI.

Chicago. — Vienuolika žmo
nių pražuvo o daugelis sužeis
ta per didelius sztunnus kurie 
užėjo Westuosia kaip: Miczi- 
gane, Wiskonsine, Mississippi, 
Arkansas ir Ohio. Sztinmai 
buvo taip smarkus kad suardo 
namus, iszvorto telegrafo stul
pus, užliejo ulyczes, padaryda- 

o tn i 1 rti w i

g lia-

operacijų 14 met n

6223 Girard
avenue.

tai priszoko prie jojo su 
revolveriu kerszindamas nu
kovimu. Žmogelis apreiszke 
kad nori užmokėti už randa, ir 
tik tada Brener apsimalszino. 
MERGAITE STOVĖJO UŽ 
SZINKAUS PARDAVINĖ

DAMA GERYMUS.
Pittsburgh. — Mariute Vi- 

davicziirte, 9 motu mergaite isz 
, kuri stovėjo ant 
už szinkaus, josios 
salime, pardavinėjo

Braddoko 
skrynios 
motinos 
gorymns del kostumeriu, likos 
aresztavota per prohibicijos 
agentus, bet vėliaus likos pa
leista ant liuosybes per magis- 
trata. Josios motina Julija ir 
dediene Teofilija likos pastaty
tos po $5000 kaucijos kožna. 
Dvi kitos motores taipgi likos 
aresztavotosi už peržengimą 

4*« straw

Si j • • i ii y i •

janoje kurios nepriguli iii unije, i>z ko kilo daug miisziu tarp 
25 darbininkai likos josią sužeis- 

randasi daug palicijos 
kaip ant paveikslo parodo. Taipgi turi maszininius karabinus 
ir aszarines bombas paslėptas prie kasyklų, kurias mano nau
doti ant straikieriu jaigu ateitu užklupinet ant darbininku.

straikieriu ir skobu
li. Prii* ('resent kasyklų, Evan^viil:1,

apeI <■>

NUSIUNTĖ STRAIKUOJAN
TI ANGLEKASI NAMO.
Philadelphia. — Palicijos 

stotije nut Germantown, sudė
jo pinigiszka auka idant nu- 
siunSti straikuojanti anglekasi 

l'amacpia, Pa., kuris 
likos aresztavotas už koki tai 

Kenneth Bush, 
, važiavo automobi- 
Filadelfije

namo in r 15

prasižengimo, 
straikieris 
limn in

za n- 
mel- 

i*z baž- *1
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ISZ LIETUVOS
DAR VIENA ŽELIGOVS- 

KIADOS AUKA.
Sziomis dienomis Vilniuje 

tapo nuteistas kalėti pusantrų 
nu'tu kun. V Bobimu 
kuroras pareiszke, jog

Pro
ne-

savo \ yra 
liet szie pasikėsinimai nepa
vykdavo: velionis pasirgda- 
vo ir, nežiūrėdamas žmonir 
insopjimu, gyveno sykiu 
savo žmona. Paskutini karta 
nuodai buvo inkepti in blynus, 
kuriuos suvalgęs Dragūnas 
sunkiai susirgo, taip kad rei 
kejo pakviesti kunigą, kad at
liktu
Kad mirtis butu greitesne, 
žmona jam dar karta vaistuo
se indave nuodu ir jis paga
liau mirė. Pracjps 2 men. 9 d. 
Lavonas isz žemes buvo iszkas- 
tas ir padarytas viduriu ana- 
lizas, liet jau arseniko nuodu 
nesurasta. Velionis buvo žmo
gus pasiturintis, blaivas, 
maus budo, su žmona pragyve
no net 12 metu.

Kariuomenes teismas

su

paskui ino iszpažint i.

ra

i.

ŽYDAS NUŽUDĖ 
' DARAKTORKA.

L jP

f LvaVaš,* Lėnkije.—- Mieste ° 
lyje Wojinlove likos nužudyta 
baisiu budu vietiniu daraktor- 
ka Springeriute, 21 metu. Ka
da daraktorka neatėjo ta ryta 
in mokslainia, likos nusiustas*' 
iii josios gyvenimą palicijan- 
tas isztyrineti josios nepribu 
vima. Kambarijo užtemino 
baisu regini. Ant lovos krau
juosiu gulėjo lavonas darak 
torkos, szale kruvinas kirvis. 
Žadintoja, kuris yra 

Žadintojas, 
necz noreio idant daraktorka 
priimtu jojo meile , o 
staezei jam atsake kad 
juom nenori draugauti, 
gavės in josios kambarį 
ties laike sukapojo savo aukai 
galva.
ZOKONINKES PER 40 ME

TU NEBUVO MATE 
SVIETO.

Meksikos Miestas. — 
riausybei pradėjus uždarinėt’ 
vienuolynus, Meksikos Miesto 
gatvėse pasirodė vienuoliu, 
kurios per keturiasdeszimt me
tu nebuvo maeziusios pasaulio, 
nes ne karta nebuvo apleidžiu- 
sios savo vienuolynu sienų.Tos 
vienuoles tiesiai jaueziasi kaip 
visai naujame pasauly ir bai

li a

NAMAS, KUR SUSZAUDY- 
TA- CARO SZEIMYNA

PAVERSTAS ANT 
MUZEJAUS.

E kateri ubu rga s. — 
lovskas, kuris pirma buvo ži
nomas Ekaterinburgo vardu, 
nuo sziol bus istorinis Rusijos 

Ta narna, kur buvo 
uždaryta ir paskui suszaudyta 
caro Mikalojaus II szeimyna, 
Sovietu valdžia dabar nutarė 
paversti istorijos muzejumi. 
Priesz ta narna yra piečius ar
ba aikszte, kuri dabar vadina- 

“Tautos Kerszto Aikszte.” 
Ant tos aiksztes stovi Markso 
stovyla be galvos, kas taipgi 
kalba apie buvusias kovas, nes 
galva jam “nukirto” Kolczia- 
ko kareiviai 1918 motais. (Kol- 
czakas buvo užemes ta mies
tą jau po to, kaip caro szeimy
na tenai buvo suszaūdyta. Sa
koma, jog vietos Bolszevikai 
dėlto tik ir pasiskubino cara 
nugalabvt, kad Kolczako ar
mija tuomet supo Ekaterin- 
burga, norėdama ji iszgelbet.) 

Svarbiausia to namo dalis 
esąs skiepas kur Romanovu 
szeimyna buvo suszaudyta. 
Sienose tebestovinezios skyles, 
kulipkomis iszrautos, o ant 
grindų matyt da kraujo demes 
Pastatytas sargas aiszkina svo- 
cziams, kad u žemu ė Kolczakui 
uzita miestą, jo oficieriai plo
vė tas kraujo demes vandeniu 
ir paskui ta vandeni dalijo po
pams, kaip didžiausia szven- 
tenybe. Norint ineiti in ta mu- 
zeju, reikia gauti isz vietos ' 
Bolszeviku istorines komisijos 
leidimą. Amerikiecziai leidimu 
negauna, nes jie paskui ne
prielankiai Bolszcviknms savo 
inspudžius apraszo.

VEDUSIOS POROS GYVEN- 
NA SU SAVIM TIK 

KETURIS METUS.
Leningradas. — Valdžia 

garsina savo surasze, buk Ru
sijoj vedusios poreles ilgiaus 
su savim negyvena kaip ketu
ris motus, nes ant kožno tuks- 
tanezio apsivedimtt, 237 poros 
kas, metas persiskyria, 
persiskyrimą Rosi jo j lengva 
aplaikyti, kuris kasztuoje du

Sverd-

■

miestas.lis
lengva 

bausme ir byla kelsias augfZ- 
Be to. ji> 

pareikalavo nuteistąjį suimti 
kad nepabėgtu nuo bausmes 
Ir tik padėjus stambia kaucija 
buvo paleistas ligi naujos by
los narinejimo.

Szi byla kilo jau 
metus.

jpszkoti Kas Patenkintas tokia 
darbo, bet kelionėje pagedo au
tomobilius ir turėjo eiti peksz-

Palicija susimylėjo ant 
jojo, sudėjo jam pinigu ant ke
lio ir nusiuntė namo. 
NUBAUSTAS UŽ

NEPADORU
PASIELGIMAS.

Birmingham, Ala. — Sudas 
nubaudė ant 1(H) doleriu ir 
kaszlus Joną Bralton, prabasz- 
cziu czionai'tines kd'talikiszkos 
Įiarapijos, už pasiūtiszka va* 
žia vima 
buvo girtas, 
nubausdamas 
jam szitoki pamokslą:

tesnen instanci jon..
ezias.

irsenai 
siekia 1920-21 metus. Tada 
Lenku žandarmerija labai slė
piningose aplinkvbese rado 

Isz

Sau 
šio 14 d. Utenoj pripažino 
Draguniene Mare nunuodijus 
savo vyra Antana ir už tai 
nubaudė ja 15 metu sunkiuju 
darbu kalėjimo. aresztavojo.

Žvdu. 
ka-

si

už pasiūtiszka 
automobiliam kada 

Sudže Martinas 
kunigą iszkirto

‘‘Isz- 
tikruju svietas pavirto auksz- 
tyn kojom, jaigu kunigas ne- 
guododamas savo dvasiszko 
luomo varo automobiliu būda
mas girt u. ”

Su kunigu važiavo tame lai
ke Mrs. W. S. Kiunan, patogi 
moterėlė, kuri yra persiskyrus 
nuo savo vyro. Kada palieija 
juos aresztavojo kunigas pa
siūlė jiems pinigu, kiek tik pa
norės, beit palieija nepriėmė 

abudu nuvožė 
ant palicijos stoties. 

.......    ■ .w. .»,«!. 1IM. ,  . . r.l . I-III Į.

McKeesport, Pa. — Ug
nis sunaikino Port Vue Tin
plate Co. fabriku, padarydama 
bledes ant 250,000 doleriu.

11 Buffalo, N. Y. — Lehigh 
Vailes trūkis sudaužo automo
biliu užmuszdamas tris ypatas. 
Lokomotiva nuvilko automo
biliu net puse mylios pakol su
stojo.

11 Sodus, N. Y. — Sziame 
miesto serga suvirszum tuks
iantis ypatų ant influenzos. 
Daktarai dirba diena ir naktį 
be pasilsiu.

J[ Philadelphia. — Per su
sidūrimą dvieju trukiu ant 
Roadingo geležinkelio;* likos 
d lain 07 nnanXinniai i

beit 
pasiulinimo ir

nn cjci r/i nm n i

aplinkybėse 
pas kun. Bobina 
to ir kilo byla.
GERAS BUDAS ATSIKRA

TYMO NUO NEGEISTI
NOS PACZIOS.

Pradėjus važiuoti darbinin
kams Brazilijon, žmones 
kalbėti, kad dabar 
gera proga pamesti 
nepatinkanezias žmonas, o 
žmonoms vvrus. Szias kalbas 

kaimo 
gyventojas J. Z., kuris (del 
dalyku apie kuriuos 
nekalbama) labai blogai gyve
no su savo žmona. Bet bėgti 
in Brazilija jam buvo nepato
gu, nes jo žmona isztekedama 
atsincszusi dideli kraiti, už ku
ri jis nusipirkęs gyvenamąjį 
narna ir szvariai sau gyveno. 
P. Juozas Z. beveik labiau no 
rojo, kad jo žmona bėgtu in 
Brazilija. Todėl jis parsigabe
no sau antra žmona ir pradėjo 
gyventi su dviem. Žinoma, jo 
pirmoji žmona to negalėjo, pa-

ginklu.

eme
busianti
v v rams 

žmonas,

girdėjo ir Petrasziunu 
gyventojas J. Z.,

vieszai

kęsti ir tikrai iszvyki in Bra
zilija.

Rodos, 
gyvenimui niekas dabar nega
lėjo kliudyti, bet ežia insimai- 
szo nepatenkinti jo nedorybė
mis Petrasziunu kaimo žmonee 
ir susirinko, nutaria: praszyti 
vakeziaus valdybos tarpinin
kauti, kad butu paszalinta isz

p. Z. netoisota 
žmona. Kuo visa tai baigsis, y • 9 ■ ti rv t b «

kad p. Z. ramiam

Petrasziunu.

“Klishebot. kad 
asztuonius 

o

KALTINA VIENI KITUS UŽ 
UŽKLUPIMA.

Ryga. — Vėl iszkilo kivir- 
cziai Lietuviu-Lenku parube- 
žy. Lietuvos oficialia pareisz 
kimas sako, kad būrys Lenku 
parubežio policijos, skaieziuje 
200, apsiginklavęs kulkosvai
džiais bombomis ir szautuvais, 
ir paremtas raitos policijos, 
ar tikros kavalerijos, peržengė 
Lietuvos rubežiu naktį ir užė
mė dali Lietuvos miszko ties 

’’ Sakoma,
Lenkai pagrobė 
Lietuvos policistus, 
yra dingės be žinios.

Isz kitos puses, Lenku pra- 
neszimas isz Vilniaus sako, 
buk kuopa Lietuvos reguliares 
kariuomenes, pilnai apsirūpi 
nusi rankinėmis granatomis ir 
kulkosvaidžiai, atėjo in Len
ku žeme ties 
ko,” priversdami Lenku sar
gyba pasitraukti. Lenkai to 
liau pasakoja, kad Lietuviai 
apėmė apie mylia žemes, iszsi- 
kase apkasus ir apsistatę dyg
liuota tvora.

Abi puses ir. Lietuviai ir 
Lenkai, griežtai ir pabaigtinai 
užginczi.ja prieszingos pusor 
pa re i szk i mus.

kitas

“Trotzky-Vilens- 
priversdami Lenku

POTVYNIO AUKA.
Krakes. — Sausio 1 upe! 

Szuszvoi patvinus, Paszuszvio 
maluninkus p. J. Brazaitis, be
gelbėdamas valscziui prigu- 
linezius
Skenduolio kūnas, lytimis su
daužyta galva, rastas puses 
kilometro atstu nuo Paszusz- W V 2

rasztus paskendo.

kada 
su 

insi- 
nak-

Vv- •>

I

šiai nustebusios visu tuo, 
aplinkui mato. Jos niekados 
dar nebuvo maeziusios 
mobilio, ne tramvajaus;
nustebusios nepaprastu joms
judėjimu ir triukszmu mieste, 

kaip dabar žmones,

auto-
jos

ir tuo, 
ypacz moterys, dėvi.

GUD BAI TRUMPI 
PLAUKAI.

i “Trumpi plan-London.
kai ateinanti mota dings isz 
mados ir daugiau nepasiro-

— sako Francuziszki 
Jau dabar

tukstaneziai moterių perkasi 
porukus itįant trumpus plau
kas uždengt.

d i n-s,” 
plauku frizeriai.

Ih

U Philadelphia. — Kun. T. 
Jones, prabaszczius Episkopd- 
linos bažnyczios Szv. Barnabo^ 
pabėgo su savo parapijonkapabėgo su savo parapijonka 
Mildred Lover, 19 motu, in Los 
Angelės kur abudu likos aresz-

nes
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ISZ AMERIKOS!5*.“
UŽTRUCINO

KETURES YPATAS
.................. f

MOTERE UŽTRUCINO SA
VO VYRA IR TRIS 
VAIKUS IDANT GY

VENT SU SAVO 
PRIELAIDINIU.

pat ogios motore 
cino savo vvra

-5 metu, 
kuri nžlrn- 
tris vaikus

*>•1

New Orleans, La. — Konia 
visas miestas inirszo ant Mrs. 
Renette Cure Bussey, 

ir
idant galėtu makziai gyventi 
su savo prielaidiniu, kokiu tai 
Franu Davis, kuris yra ugna- 
gesin.

Josios aukos
vienuolika menesiu.

mire in laika 
Trucizna, 

su kuria užtrucino vvra ir vai- 
kus pirko Davis, bet iszsikalbi- 
neja kad nežinojo ka pirko, nes 
jam Bussvy’iene 
Po m i rėžiai 

o
davė 

ne

ateidav 
ir tas 
kad

li(‘])e pirkti, 
vyro, prielaidinis 

pa< motore kas diena 
žmonim suprasti 

viskas yra parodke.
Pranesze apie tai valdžiai, ku
ri padare slieetva, iszkase la
vonus ir daktarai padare sek
cija ir užtiko viduriuose tru
cizna.

Motore ir josios prielaidini 
uždare kalėjimo.

5,000 ŽMONIŲ
ANT CIEPLAKO • - 

LAIDOTUVIŲ.
New York. — Szv. Patriko 

katedroje atsibuvo gailios pa
maldos Ketverge ryta už miru
si areiviskupa .Joną (’ieplaka 
isz Vilniaus, kuris mirė Eliza- 
bethe 17 Vasario, 

radosi
Apio 5,000 

’žmonių radosi ant pamaldų. 
Pralotu ir kunigu buvo daug 
isz visu daliu Amerika. Lavo
ną mivež adgal in Lenkija ant 
palaidojimo.

BAISIAI SUMAISZYTA 
SZEIMYNA; TĖVAS YRA 

SAVO UOSZVIU.
Newcastle, Ind. — Naim*Ind.

Floros ().4born ’ienes 
vinezevone ir 
mazgo motore pasakė: 
tai turiu daugiau giminiu ne 
kaip Rockefelleris turi deszim- 
tuku, nes pasilikau pati sau 

'Pasai sumaiszvmas

atsibuvo 
po suriszimui 

“dabar

uoszviu ir

dodiene. ’ ’
visos szeimynos buvo ta prie
žastis, kada Floros motina mi
re praeita meta o josios bobute 
(tėvo uoszve) Mrs. Karolina 
McNulty atėjo 'gaspadiniaut 
del savo szvogerio, na ir tėvas 
Floros, Horace Osborn, 32 me
tu a psi paezia vo su savo 54 me
tine uoszvia. Pa’klausvkite kas 
isz tojo apsivedimo pasidaro 
tarp szeimynos: Osbornas ap- 
sipaeziaves su savo uoszvia da
bar pasiliko savo
žentu o ji j i yra savo anūkes 
moezeka ir savo seseriene. Flo
ra sako buk jiji yra savo bobu
tes podukra, levo anūke, pus
sesere savo mirusiai motinai, 
tėvo svaine kaipo ir svaine sa
vo bobutes ir ant galo yra sau 
dėdienė. Kas netiki tegul pats 
sau iszrisza szita giminysta to
sios szeimynos.

DIDELIS SZTURMAS — 
11 UŽMUSZTI.

Chicago. — Vienuolika žmo
nių pražuvo o daugelis sužeis
ta per didelius szturmus kurie 
užėjo WeatuQsia kaip: Miczi- 
gane, AViskonsine, Mississippi, 
Arkansas ir Ohio. Szturmai 
buvo taip smarkus kad suardo 
namus, iszvorto telegrafo stul
pus, užliejo ulyczes, padaryda- 

ix:

PRISIŽIURINEJO
KARTUVĖMS

Georgetown, Del. — Praeit i 
(Petnyczia, kalėjimo kieme li

kos pakartas Harry Buttler, 
21 metu nigeris kuris sužagojo 

mergaite Eleonora12 metu 
Steinmetz, 21 Sausio. Ant kie
mo radosi apie sziintas žmonių, 
dangiause miesto ir sūdo vir- 
szininkai, bet lauke buvo apie 
501)0 žmonių kurie
nėjo pakorimui nigerio.

prisižiu ri-

Marijos, rado di
< r.

'S-

mirties per

ZOKONINKES ISZSZOKO 
ISZ DEGANCZIO NAMO.
'I’omahawk, AVis. — Penkios 

zokoninkes, daraktoUkos para
pinėje mokslaineje -prie bažny- 
ezios Danos
ant antru lubu, kada kilo u 
uis. Zokoninkes buvo privei 
tos gelbėtis nuo 
szokima isz langu, apie 20 pėdu 
angszczio.

Visos likos lengvai sužeistos, 
•bet >esuo Killian iszsilauže abi 

Mokslaine in kuria lan- 
pa- 
ant

operaeije 14 metu
ne

kojas 
kosi 200 vaiku sudegė lyg 
matu, l’gnis padare bledes 
$40,000.

MOTERE SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Manitowac, AVis. — Joniene 
Johanek, 6.5 metu, sudegė de- 
ganeziam namo, ant antru lu
bu, virszui salimo AVackalo ku
ris randasi kaimelyje Kellners
ville. l’gnis sunaikino keturis 
namus, padarydama bledes ant 
$60,000. Sudegusi moteres la
voną surado degėsiuose po už
gesinimui ugnies.
VISI VIDURIAI RADOSI NE 

ANT TOS SZALIES.
Philadelphia. — Kada dak

tarai dare
mergaitei ant pendesaitis, 
mažai nusistebėjo kada persi
tikrino kad toji dalis viduriu 
radosi ant kaireses puses, szir- 
dis aid deszines plaueziai ir ke
penys ant kaireses ir žodžiu, 
visi viduriai ne buvo ten, kur 
privalo būti.

Mergaites vardas yra Anto
nina Mansolino, 6223 Girard 
avenue. Operaeije padaryta 
Miserieordia ligonbuteje.
DAVE JAM $6,000 IDANT 

JI PAMESTU.
San Francisco, C-alif. — Mrs. 

Laura Brener, iszaiszkino sli
džiai Nostrand, buk padovano
jo savo užvydusiam vyrui na
rna vertes $6,000 idant nuo vy
ro atsikratyt.

Motore aplaike persiskyrimą 
nuo savo vyro Teodoro, nes bu
vo taip iižvydus, kad nepaveli- 
no jai kalbėti su kaimynais. 
Kada vienas žmogus atėjo pas 
juos, norėdamas pasimatyt su 
ja ja, tai priszoko prie jojo su 
revolveriu kerszindamas nu- 
szovimu. Žmogelis apreiszke 
kad nori užmokėti už randa, ir 
tik tada Brener apsiinalszino. 
MERGAITE STOVĖJO UŽ 

SZINKAUS PARDAVINĖ
DAMA GERYMUS.

Pittsburgh. — Mariute Vi- 
davieziute, 9 metu mergaite isz 
Braddoko, kuri stovėjo ant 
skrynios už szinkaus, 
motinos salime,
gerymus del kostumeriu, likos 
aresztavota per prohibicijos 
agentus, bet vėliaus likos pa
leista ant liuosybes per magis
tratu. Josios motina Julije ir 
dėdiene Teofilija likos pastaty
tos po $5000 kaucijos kožna. 
Dvi kitos motores taipgi likos 
aresztavotos

josios 
pardavinėjo

už peržengimu

INDIJANOJE NUO UZKLUPIMU
■«*<
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i'nistai anglekasi

i?

ai stengei uždarvli vi-as ka>vklas Indi- 
janoje kurios nepriguli in unije, i>z ko kilo daug nm.sziii tarp 

inkai likos josią sužeis- 
randa.d daug palicijos 

kaip ant paveikslo parodo. 'Uai pgi turi maszininius karabinus
ir aszarines bombas paslėptas prie kasyklų, kurias mano nau
doti ant st rai kieriu jaigu ateitu užklupinet ant darbininku.

H®

- apie 2.5 darbiu 
ii. Prie I'roseii! kasyklų, Evansville,
si raikieriu ir skobu

ISZ LIETUVOS
kuris

prasižengimą, 
st ra i k i e ris,

NUSIUNTĖ STRAIKUOJAN- 
TI ANGLEKASI NAMO.
Philadelphia. — Palicijos 

stotije ant Germantown, sudė
jo pinigiszka auka idant nu- 
siunSti straikuojanti anglekasi 
namo in Tamaqua, Pa.,
likos aresztavotas už koki tai

Kennetli Bush, 
važiavo automobi

liniu iii Filadelfije jeszkoti
darbo, bet kelionėje pagedo au
tomobilius ir turėjo eiti peksz- 
czias. Palicija susimylėjo ant 
jojo, sudėjo jam pinigu aul ke
lio ir nusiuntė namo.
NUBAUSTAS UŽ

NEPADORU
PASIELGIMAS.

Birmingham, Ala. — Sudas 
nubaudė ant 100 doleriu ir 
kaszlus Joną Bralton, prabasz- 
cziu czionaitines kiVtalikiszkos 
parapijos, 
žinvima 
buvo girtas. Sudže Martinas 
nubausdamas kunigą isz'kirto 
jam szilok i pamokslą:

už pamintiszka va‘ 
automobiliam kada 

girtas.

“Is 
tikrųjų svietas pavirto auks 
tyn kojom, jaigu kunigas 
guododamas sa\'o dvasiszko 
luomo varo automobiliu būda
mas girtu.“

Su kunigu važiavo tame lai
ke Mrs. \V. S. Kiunan, patogi 
moterėlė, kuri yra persiskyrus 
nuo savo vyro. Kada palicija 
juos aresztavojo kunigas pa
siūlė jiems pinigu, kiek ti'k pa
norės, 
pasiulinimo ir. abudu nuvežė 
ant palicijos stoties. 

.......... . ................................. ------- --------

tl McKeesport, Pa. — Ug
nis sunaikino Port Vue Tin
plate Uo. fabriką, padarydama 
bledes ant 250,000 doleriu.

11 Buffalo, N. Y. — Lebigh 
Valles trūkis sudaužė automo
biliu iižmuszdamas tris y patas. 
Lokomotiva nuvilko automo
biliu net puse mylios pakol su
stojo.

11 Sodus, N. Y. — Sziame 
miesto serga suvirszum tuks
iantis ypatų ant infhienzos. 
Daktarai Uirba diena ir naktį 
be pasilsio.

H Philadelphia. — Per su
sidūrimą dvieju trukiu ant 
Roadingo geležinkelio;* likos 

nrr-----

sa v o

4 J

ne-

bot palicija nepriėmė

Ug-

I

DAR VIENA ŽELIGOVS- 
KIADOS AUKA.

Sziomis dienomis Vilniuje 
tapo nuteistas kalėti pusantrų 
metu. kun. V. Bobinas 
kuroras pareiszke, jog 
sas patenkintas tokia
bausme ir byla kelsias augsz 

Be to. ji; 
pareikalavo nuteistąjį suimti 

bausmes.

Pro- 
ne- 

longva
lis

tesnen instanci jon..
J

kad nepabėgtu nuo 
Ir tik padėjus stambia kaucija 
buvo paleistas ligi naujos by
los narinejimo.

Szi byla kilo jau senai ir 
siekia 1920-21 metus. Tada 
Lenku žandarmerija labai sle- 

aplinkybese rado 
pas kun. Bobina ginklu, 
to ir kilo byla.
GERAS BUDAS ATSIKRA

TYMO NUO NEGEISTI
NOS PAOZIOS.

Pradėjus važiuoti darbinin
kams Brazilijon, žmones 
kalbėti, kad dabar 
gera proga pamesti 
nepa tinkanezias žmonas, o
žmonoms vyrus. Szias kalbas 

kaimo 
kuris (del 

apie kuriuos vieszai

senai 
metus.

piningose

erne 
busiant i 
vvra ms 

žmonas,

girdėjo ir Petrasziunu 
į-yventojas J. Z.,

NUTRUCINO
SAVO VYRA

I

DU KART UŽDAVĖ TRU- 
CIZNOS IDANT GREICZIAU 

MIRTŲ. NUBAUSTA 15 
METU KALEJIMAN.

Isz Visu Szaliu
KRUVINAS

MAISZATIS UŽ 
BAŽNYCZIA

KARE TARP 
LIETUVOS IR 

LENKIJOS
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Pereitais metais Utenos aps. Į MEKSIKAS UŽDARINĖJA 
Ilgabrodo vienk. staiga i..... 
Aul. Dragūnas. Velioni palai-Į 

j dojus, žmones pradėjo kalbėti I 
nunuodijusi jo žmona i

LENKAI SAKO KAD SUSI
RĖMIMAS SU LIETUVA 

YRA NEAPSAUGOJAMAS.

‘i
’ 1

«l

įniro BAŽNYCZES; ŽMONYS 
PASIPRIESZINA I8Z 
KO KILO KRUVI

NAS MAISZATIS.kad ji nunuodijusi jo žmona i 
Marijona, su kuria gyveno ne
santaikoj. Tie gandai pasiekt' 
paezia Dragimiene ir ji karta1 • •.•r i . « ri’ •' rio> civdiszkos ypatos likos

Mexico City, Mex.

sesers ir kaimynu paklausta, 
kiek teisingi szie sunkus ja’ 

apsi verk c 
vvrui

pa

Ket ii- 
ii su

žeistos o palicijos vadas likos 
s, 'laike su- 

prie Szv. Szei- 
bažnyežios, kada žan

darai stengėsi kzvaikxt 
dženeziuosius žmonis

mirtinai paiszaufa 
miszimo kilusio
m y no s

dalyku 
nekalbama) labai blogai gyve
no su savo žmona. Bet bėgti 
in Brazilija jam buvo nepato
gu, nes jo žmona isztekedama 
atsineszusi dideli kraiti, už ku
ri jis nusipirkęs gyvenamąjį 
narna ir szvariai sau gyveno. 
P. Juozas Z. beveik labiau no 
rojo, kad jo žmona begiu in 
Brazilija. Todėl jis parsigabe
no sau antra žmona ir pradėjo 
gyventi su dviem. Žinoma, jo 
pirmoji žmona to negalejo( pa
kęsti ir tikrai iszvyki in Bra
zilija.

Rodos, 
gyvenimui niekas dabar nega
lėjo kliudyti, bet ežia insimai- 
szo nepatenkinti jo nedorybė
mis Petrasziunu kaimo žmonen 
ir susirinka nutaria: praszyti 
valscziaus valdybos tarpinin
kauti, kad butu paszalinta isz 
Petrasziunu.

kad p. Z. ramiam

i
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mel- 
isz baž- 

i nyczi(»s tiksle uždarymo josios.
Palicijai in pagialba pribuvo 

ugnagesiai, kurie laistė vande
niu myne žinomu. Negalėdami 
tokiu bildu apmalszyti, palicija 
ant galo szove in žmonis ir tik 
tada žmonys iszbegiojo in vi
sas puses.

Vera ('ruz. — Szeszi kunigai 
likos iszvežti isz ezionais in 
Iszpanije. Visi Meksi'koniszki 
katalikai dabar renge peticijos 
idant valdže permainytu tiesas 
idant duotu žmonim laisve ti
kėjimo.

in ■!
:■

Asiluius. — Ant viso Lenkisz- 
ko rubežiaus kuopina daug 
vaisku tiksle susirėmimo su 
Lietuviais. Lenkai yra pasiren
gia ant užkluphno per Lietu
vius. Jau kelis kartus atsibuvo 
musziai tarp Lenku ir Lietu
viu ant rubežiu su sargais.

Keliai tarp Vilkomiro ir ru- 
bežiaus vra užkimszti su Lie- 
tuviszkais kareiviais ir arti- 
lerije.

Lietuviai padavė praszyma
Svietinia Lyga idant už

bėgtu nereikalinga praliejimą 
kraujo isz priežasties kad 
Lenkai užėmė Kernovo .aplin
kine, kur daug Lietuviu Ijkos 
paimta in kalėjimu ir kad tuos 
nelaisvius t nujaus paleistu, nes 
prieszingai bus priversti ap- 
szaiikti kare prieszais Lenkus.

Praeita Sereda Denkiszki 
žandarai, apsiginklavo in ma- 
szininius karabinus ir grana- 
doms, pere jo per Lietuviszka 
rubežiu užimdami Lietuviszka 
girria. Septynis Lietuviszkus 
rubežinius sargus Lenkai pa
ėmė in nelaisve.

Jljf

iMlt

savo vyra 
nepa-

melam i kaltinimai, 
ir prisipažino, atėmusi 
gyvybe.

Teismo tardvmo metu •
aiszkejo, kad kaltinamoji vy
rui buvusi noisztikima, karta 
ji pametusi, ir per paskutinius 
bendro gyvenimo metus kėlu 
kartus valgy inmaiszytais nuo 
dais bando nuodyti
bet szie pasikėsinimai 
vykdavę: velionis pasirgda- 
vo ir, nežiūrėdamas žmonir 
insepjimu, gyveno sykiu 
savo žmona. Paskutini karta 
nuodai buvo inkopti in blynus, 
kuriuos suvalgęs 
sunkiai susirgo, taip kad roi 
kejo pakviesti kunigą, kad at
liktu paskutine iszpažinti. 
Kad mirtis butu greitesne, 
žmona jam dar karta vaistuo
se indą ve nuodu ir jis paga
liau mirė. Praejps 2 men. 9 d. 
lavonas isz žemes buvo iszkas- 
tas ir padarytas viduriu ana- 
lizas, bet jau arseniko nuodu 
nesurasta. Velionis buvo žmo
gus pasiturintis, blaivas, 
maus budo, su žmona pragyve
no net 12 metu.

Kariuomenes teismas Sau 
šio 14 d. Utenoj pripažino 
Dragimiene Mare nunuodijus 
savo vyra Antanu ir už tai 
nubaudė ja 15 metu sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

velionis 
nežiūrėdamas

paskutine

su

Dragūnas

ra

KALTINA VIENI KITUS UŽ 
UŽKLUPIMA.

Ryga. — Arel iszkilo kivir- 
cziai Lietuviu-Lenku parube- 
žy. Lietuvos oficialia pareisz 
kimas sako, kad būrys Lenku 
parubežio policijos, skaieziuje 
200, apsiginklavęs kulkosvai
džiais bombomis ir szautuvais, 
ir paremtas raitos policijos, 
ar tikros kavalerijos, peržengė 
Lietuvos rubežiu naktį ir užė
mė dali Lietuvos miszko ties 
“Klishebot.”
Lenkai pagrobė 
Lietuvos policistus, 
yra dingos be žinios.

Isz kitos puses, Lenku pra- 
neszimas isz Vilniaus sako, 
buk kuopa Lietuvos regidiares 
kariuomenes, pilnai apsirūpi 
nusi rankinėmis granatomis ir 
kulkosvaidžiai, atėjo in 
k u žeme ties 
ko,“
gyba pasitraukti. Lenkai to 
liau pasakoja, kad Lietuviai 
apėmė apie mylia žemes, iszsi- 
ka«e apkasus ir apsistatę dyg
liuota tvora.

Abi puses iiy Lietuviai ir 
Lenkai, griežtai ir pabaigtinai 
užginezija prieszingos puses 
pareiszkimus.

Sakoma, kad
a szt nonius 

o kitas

Iden-
“Trotzky-Vilens- 

pr i versdami Lenku uir-

POTVYNIO AUKA.
Krakes. — Sausio 1 upe! 

Szuszvei patvinus, Paszuszvio 
maluninkas p. J. Brazaitis, Be
gelbėdamas vakeziui prigu- 
linezius :rasztus paskendo. 
Skenduolio kūnas, lytimis su- 

p. Z. neteisėta daužyta galva, rastas puses
žmona. Kuo visa tai baigsis, kilometro atstu nuo Paszusz-
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ŽYDAS NUŽUDĖ
1 DARAKTORKA.

/ Lvavas; Lėnki je.—- M ieste ° 
ly.je Wojiniovė likos nužudyta 
baisiu būdu vietiniu daraktor- 
ka Springeriute, 21 metu. Ka
da daraktorka neatėjo ta ryta 
in mokslainia, likos nusiustas’' 
in josios gyvenimą palicijan- 
tas isztyrineti josios nepribu

Kambarijo užtemino
baisu regini. Ant lovos krau
juosiu gulėjo lavonas darak 
torkos, szale kruvinas kirvis.

Žvdu, 
ka-

Sverd-

J

f

M

viina.

Žudintoja, kuris yra 
Žadintojas, 

necz noreio idant daraktorka 
kada 

su 
insi- 
nak-

aresztavojo.

Vv-

priimtu jojo meile , o 
staezei jam atsake kad 
juom nenori draugauti, 
gavės in josios kambarį 
ties laike sukapojo savo aukai 
gal va.
ZOKONINKES PER 40 ME

TU NEBUVO MATE 
SVIETO.

Meksikos Miestas. —
riausybei pradėjus uždarinėti 
vienuolynus, Meksikos Miesto 
gatvėse pasirodo vienuoliu, 
kurios per keturiasdeszimt me
tu nebuvo maeziusios pasaulio, 
nes ne karta nebuvo apleidžiu- 
sios savo vienuolynu sienų.Tos 
vienuoles tiesiai jaueziasi kaip 
visai naujame pasauly ir bai
siai nustebusios visu tuo,
aplinkui mato. Jos niekados 
dar nebuvo maeziusios 
mobilio, ne tramvajaus;
nustebusios nepaprastu joms 
judėjimu ir triukszmu mieste, 
ir tuo, kaip dabar žmones, 
ypacz moterys, dovi.

GUD BĄI TRUMPI 
PLAUKAI.

London. —1 “Trumpi plau-

k a

auto-
jos

___į U'

kai ateinanti mota dings isz 
mados ir daugiau nepasiro- 
dins,” — sako Francuziszki 

Jau dabar 
tuk^taneziai moterių perkasi 
porukus iĄant trumpus plau
kas uždengt.

plauku frizeriai.

II Philadelphia. — Kun. T. 
Jones, prabaszezius Episkopd- 
linos bažnyczios Szv. Barnabo^ 
pabėgo su savo parapijonka 
Mildred Lover, 19 motu, in Los 
Angeles kur abudu likos aresz- 1 i »

si

galva jam

NAMAS, KUR SUSZAUDY- 
TA- CARO SZEIMYNA 

PAVERSTAS ANT 
MUZEJAUS.

Ekaterinburgas. —
lovskas, kuris pirma buvo ži
nomas Ekaterinburgo vardu, 
nuo sziol bus istorinis Rusijos 
miestas. Ta narna, kur buvo 
uždaryta ir paskui suszaudyta 
caro Mikalojaus II szeimyna, 
Sovietu valdžia dabar nutarė 
paversti istorijos muzejumi. 
Briesz ta narna yra piečius ar
ba aikszte, kuri dabar vadina- 

“ Tautos Kerszto Aikszte. ”
Ant tos aiksztes stovi Markso 
stovyla be galvos, kas taipgi 
kalba apie buvusias kovas, nes 

“nukirto“ Kolczia- 
ko kareiviai 1918 metais. (Kol-
czakas buvo užemes ta mies
tą jau po to, kaip caro szeimy
na tenai buvo suszaudyta. Sa
koma, jog vietos Bolszevikai 
dėlto tik ir pasiskubino cara 
nuga lab v t, kad Kolczako ar
mija tuomet supo Ekaterin- 
burga, norėdama ji iszgelbet.) 

Svarbiausia to namo dalis 
esąs skiepas kur Romanovu 
szeimyna buvo suszaudyta. 
Sienose tebestovinezios skyles, 
kulipkomis iszrautos, o ant 
grindų matyt da kraujo demes 
Pastatytas sargas aiszkina sve- 
cziams, kad užėmus Kolczakui 
szita miestą, jo oficieriai plo
vė tas kraujo demes vandeniu 
ir paskui ta vandeni dalijo po
pams, kaip didžiausia szven- 
tenybe. Norint iueiti in ta mu- 
zeju, reikia gauti isz
Bolszeviku istorines komisijos 
leidimą. Amerikiecziai leidimu 
negauna, nes jie paskui ne
prielankiai Bolszevikams savo 
inspudžius apraszo.
VEDUSIOS POROS GYVEN- 

NA SU SAVIM TIK 
KETURIS METUS.

Leningradas. — Valdžia 
garsina savo surasze, buk Ru
sijoj vedusios poreles ilgiaus 
su savim negyvena kaip ketu
ris Jnetus, nes ant kožno tuks- 
tanezio apsivedinni, 237 poros 
kas, metas persiskyria,

vietos •

kas. metas persiskyna, nes 
persiskyrimą Bosijo j lengva 
aplaikyti, kuris kasztuoje du 1 1 ■ -
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Kas Girdėt
tokiu žmonių 

kuriu pavirszinis gyvenimas 
iszrodo puikus, turi puiku na
rna, puikus rakandai,-puikei 
rėdosi ir puikini gyvena, bet 
apszvielimo ir mandagumo la 
bai jiems stoka;
niszkai ir pasirodo priesz svie
te “kas tai asz!”

Czionais paduosime 
atsitikima apie toki gyvenimą 
musu 
busiu inteligentu.

atėjo jaunas mokytas 
i kokiu tai reikalu ir

Bangelis yra 
pavirszinis

gyvena po-

viena

Lietuviszku greit-pralo-
Pas viena.

žmogų
vvras su
laike pasikalbėjimo su gaspa
dine namo užklausė:
mišiole ne turi Daukanto.’

M 4 4

Ar ta- 
» I I

“Ne.” “O gal Valancziauskas 
ir Algirdas yra

Susimaiszus gaspadinele a1- 
Xera ju czionais, ne 

ju pažystu, o turiu ponuliui pa
sakyti. kad jau nuo trijų metu 
jokiu burdingieriu nelaikome. 
Kitam bloke pas Jonaitiene 
gyvena koki tai vyrai, tai gal 
pas jaja surasite juos.”

Jaunas žmogus negalėjo su- 
-ilai'kyt isz juoko, nes jisai 
klauso ga.wpadines apie didvy
riu paveikslus, o ne 
kins ten
Sziai parodo apszviota 
riu musu ponuliu.

>i liepi*: 4 4

apie ko- 
burdingierins. — 

neku

poKo >ziadien 
>krai>le tikėjimo.* 

* * 

dzios detektyvai 
l'armos Absencon, X. .1., lizdą 
naujo negeriu

neiszranda
Sztai vai 

užtiko ant

tikėjimo, kurie 
atlikinėjo visokes paleistnvin- 

vardau tikėjimo, 
“amžina bažnv-

< zia niekados nemisztanczia ir

gas orgijos 
kuri praminė

laisvos meiles
In laja “

jo keturiolika moterių ir mer- 
irinu ir dvideszimts vvrai. Ant 
'inirinkimo \ isi buvo adomisz- 
kani ir jeviszkam parėdė,
lundami koki ten Afrikoniszka 
nu iles dievaiti. Kada de'tdktv- 
vai pribuvo 
ni<», net isz
kur akiu padėti, ka lenais pa
regėjo.

\’i>us
rodos Ims iszvežti adgal in Li-
berije, nes tokiu tikt*jimiszku 
kvailiu Amerikas negeidže tu
rėt i tarp savo padonu.

4 4

para piję” prigulė

ga r-1*>

in vieta snsirinki- 
sarmatos neturėjo

a re sz tavo jo ir kaip

Brockton, Mass., prasidėjo 
Antano Bimho, redak- 
“ Laisves” už panieki-

savo

t eismą? 
t oria ns 
n ima Dievo laike prakalbu lai
kytu czionais. Szale Bimbos sė
di jojo pati ir prigialbsti
vyrui uždavinejime klausymu 
budintojams.

Liudininkas Jurgis A. Samp- 
sonas, buvusis prezidentas Lie- 
tnviszko Citizens Kliubo liudi
jo, buk Bimba laike prakalbu 
>ake, kad visi kunigai, popie
žius ir v i skupai yra niekuom 
daugiau kaip monarkistai, lie
pė mums melstis o darbininkai 
meklžesi jau 2,600 motu ir ka 
už tai gavo! Per maldas nieko 
neaplankysim. Nekurie žmonis 
da tiki in Dieva.

Tpliaus ragino idant visi 
prigulėtu prie komunistu par
tijos, jog vienatine vėliava in 
kuria jisai tikėjo, tai yra rau
dona kuri neužilgio plevėsuos 
Kaune, Washingtone ir ant 
Lietuviszkos svetaines Brock- 
t one.

Xouzsiindka czionais
raszvti ka bedievis Bimba kal
bėjo, laike prakalbu, kurios 
sujudino visus gyventojus 
Brocktone.

Assistentas prokuratoriaus 
Juozas Veradka perskaitė su- 
džiui kerszinanczia gromata

, o ra- 
Pra serge j ima s;

visko

VISUS

kokia aplaike taja diena
szo szitaip: “
atsimink advokate, jaigu Bim
ba pasiliks ‘kaltu, tai atsaky
mas v ra “kulka.” Musu ran- •#
don-rankiai pasieks tavo gy
vastį. Atsimink.”
DAINŲ KNYGELE, taipgi tinkama 
kaipo eilei ir dekliamacijoe. 92 pus
lapiu, popierini apdarai. 

._ 7
MAHANOY CITY, PA. 

M*

w\ ...r

kulka.

Preke 26e 
W. D. BOOZKAUSKAS - CO.,

Isz Lietuvos.
" * i

Szianliu miešti* 
beda r 
darbo, 

pradėjo

BEDRABIĄI IR VIESZIEJI 
DARBAI SZIAULIUOSE.
Sziauliai.

priskaitoma apie 800
bin. 'Kad davus jiems 
miesto snvivaldvbe 
nuo Sausio 16 d. vicszuorins 
darbus. Norima taisvti gatves.

S 4

Snvivaldvbe buvo skvriisi 40. 
000 litu bedarbiams szelpti. 
Be to vidum reikalu ministi*- 
rija paskyrė 60,000 lt. paszal- 
pos. Vieszieii darbai eis mies 
to ir apskrities 
priežiūroje.

\ ir-zininko 
Manoma : I. duot i 

darbo^tik I zeimynos nariui., 
2. pirmiausia aprūpinti darini 
didesnes kaip 4 asmenų szei 
mynas, 3. darbu gaupa gyvent* 
ežia ilgiau 6 nien. laiko L (lai
ba duoti pakaitomis: viena 
vaite vieniems, kita
5. savaitėj dirba 5 dienas.

su
kit iems 

G 
mokėti dienai 6 litus, bet tik 
už nužymėta darbu. Perna: 
leista viesz’nmis darbams 104,- 
199 litu.

dailia.

STEBUKLINGAS 
DAKTARAS.

Baisogala. Kėdainių apskr.
Czia jau senai gyvena 

” gydytojas, 
gyvulius.

■— vz.ia jau švinu gj iviiii ‘‘.'■tl*- 
buklingas” gydytojas, gydąs 
žmones ir gyvulius. Vaistus 
parduoda didėlėmis bonkomL, 
taip pat parduoda 
kuriuos vadina: “Kudo sro- 
lio” — baltos spalvos; g\ do- 

“Dikturna valo

miltelius, 
Rudo

J I ____

mieji laszai
rine bėk avail įjos
dytojo receptas dažnai
ruoja.

A nkszczia u
gana pigiai,

irgi lo gy
ti gi i

gydytojas” gy
dė gana pigiai, bet dabar, 
pakrikai pasididinus, lupa 
gailesįingai. Vaistu bonka jau 
kainuojanti 7. 12 ir net 26 litu.

4 4
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SUIMTI ŽMOGŽUDŽIAI.
*Panavpžy< — Nesenai neto 

Ii Panevėžio, miszko, rasta nu
žudyta nežinoma jauna mote
riszke.

Taipogi ta paczia hi vaite 
miszke rastas nužudytas Ger- 
<zonas, kilęs isz Rokiszkio aps. 
Sziomis dienomis kriminales 
policijos valdininkams pasise
ko susekti žmogžudžius, kurie 
pasirodė yra jos ir jo nužudy- 
tojai — tūli Pantelejavas 
KLzczenka. .Jie prisipažino.

SUSZALO VAGIS
Esant žiemos szaleziatns, 

czia Anvkszczituoe vatvoj

paczia

i r

žiemos
An vkszczmoM*

prie gyvenamųjų trobesiu apie 
6 valanda ryto buvo rastas sn- 

doku- 
nakink *

szales žmogus be jokiu 
mentn rankose turis 
tus. Tuojaus ji nugabeno in ar- 

nania ir
O* 
Pv

Pasirodė 
tik nustojęs 

žado. Apie tai sužinojuri poli 
ei ja pradėjo daryti patikrini
mą, kas per asmuo, isz kur ke
liauja ir kur jo arklys su ve
žimu. Sekant jo pedsakius, isz- 
eju.s isz miesto, szilelyj rastas 
nukinktas arklys be pakinktų 
ir pririsztas prie vežimo, 
tyrinėjant szi invyki gauta isz 
Utenos telegrama, kad ta pa- 
czia naktį tokiomis pat žyme- 

U ienos 
ventojo arklys su vežimu.

Tada jau paajszkejo, kad 
tas suszalelis yra vagis. Su 
juo taip atsitikę: atlikęs Ute
nos kalėjime bausme už va
gyste keliavo namo ir eidamas 
miesto gatve Utenoje rado pri- 
riszta prie tvoros pakinkyta 
arkli. Sužinojęs, kad to arklio 
savininkas užėjo in smukle su- 
siszildvti ir tenai besiszildv- 
damas užtruko, ilgai negalvo
jęs insedo in vežimą ir atva
žiavo per kelias valandas in 
Anykszcziiis — 35 kilom. Nu
kinkęs arkli neszesi pakinktus 
in miestą, matyt, parduoti, bet 
nepasiseko. Buvo, plonai ap
sivilkės ir suszalo. Nugaben
tas in apskr. ligonine iszgnĮė
jo apie 3 paras ir vėl buvo su
gražintas už nauja vagyste in 
kalėjimą.

timiausi gyv. 
pakvietus vietini 
bandyta atgaivint i. 
esąs dar gyvas,

mis pavogtas isz

SKAITYKITE
.< . , J. . ,!' #

tenai, 
lydytoja,

vagis.

u z

Be-

g v

“SAULE”

Chicago Miestas. Lietuviszkos Pasakos. Senukas Vikrus ATSAKOMI.
Žmogelis

Chicago yra puikus pavyz- 
dis kaip greitai Amerikos 
miestai gali iszsiplethti. In ma
žiaus kaip szimta metu, mies
tas iszaugo isz 
vonios vietos 
džiausiu 
t og urna s
gyventojus

Kiuži e. 
pirmas 
vėliaus,

visai neapgy- 
in viena isz di

mmest u pasaulyj. Pa- 
privede pirmuosius 

czionais apsistoti,
nes viela buvo tarpe ežeru ir 
netoli dideles upes.

Ivcvoliueijinos Kares laiku, 
negras isz San Domingo, vardu 
.John Baptiste de Saible (arba 
an Sable), keliaudamas Chica
gos upe, rado patogia vieta ap
sistoti ir pradėjo dorelis su In- 
dijonais. 1777 m. jis pastate 
narna, tas namas buvo Chica
gos pradžia. 1796 m. jis parda
vė ta narna Prancūzui, kuris 
1803 m. pardavė narna John 

Kiužio buvo Chicagos 
Amerikietis. Metams 
Indi joną i davė Su v.

Valstybėms szcszis akrus že
mes ir ant tos žemes Suv. Vals
tybes pastate tvirtove. Vardas 
tvirtoves buvo Fort Dearbom.

Iki 1812 m. 'kares, Chicago j 
mažai žmonių gyveno. 1830 m. 
gyveno mažiaus szimtas žmo
nių. Kongresas, .1827 m., pri
ėmė akta insteigiarit Illinois ir 
Michigan kanala. 1837 m. mies
tas t u i-e jo 4,170 gyventoju ir 
buvo inkorporuotas, nuo to lai
ko augimas sparėžiai prasidė
jo. 1850 m. turėjo 28,269 gyven
tojus, ir deszimts metu vėliaus 
turėjo 298,977. 1870 m. Chica- 
goj gyveno puse milijono žmo
nių, 1880 m. suvirsz milijonas. 
1920 m. cenzas rodo kad tais 
melais buvo 2,701,705 gyvento
jai. Cook apskrityje, kur gyve
na Chicagos gyventojai arba 
dirbantieji Chicagoj, 
ventoju i'ki 3,053,017.

1871 m. didis gaisras apsupo 
n u osl o l i 11 pat l a ry da- 
$187,000,600. Bet in 

metus žmones a t gaivi-

yra gy-

miestą, 
mas iki 
d vi ėjus 
no miestą. 1892-93 metais Chi- 
cagoj invyko pasauline paro
da, kuri apvaikszcziojo Col um
bo atvykimą Amerikon. Ta pa
roda pagarsino Chicagos var- 
ila tier visa pasauli,

Chicago turi -puikia vieszu 
panku sistema. Czionais yra 
parku be galo, ir tuos parkus 
surisza bulvarai. Apart labai

PADEKAVONES UŽ 
“SAULE” IR KALE

NDORIŲ ISZ 
LIETUVOS

Apturėjau Saules laik-4 4

raszti isz Ameriko nžjirenume- 
ravota per savo gerus gentis, o 
prick tam ir dovana sienini ir 
knygini kalendorių, kuriuos 
apturėjau priesz Naujus Me
tus. Yra tai puikaus turinio ka
lendorius kaipo ir sieninis, 
kaipo ir 
ne 
talpinantis žinos isz Amerikos 
ir Lietuvos, su daugybėm apy
sakų, ir labai yra pageidaujan
tis musu Lietuvoje. Patariu vi
siems, kurie turi savo gimines 
ar draugus Lietuvoje, idant 
jiems iržraszytu laikraszti 
“Saule.
ne bus tai jokia smikenybe, 
padarysite del giminiu dideli 
džiaugsma ir nauda. Kada pa
mate mano dovanele melde 
idant paskolintai! ir kad jiems

— ,j uozas

sieninis 
laikrasztis, kuris 

viena žmogų nepalieczia

iržraszvt u
Jum Amerikiecziams

o

iszraszy t u la ikras^t i. 
Karalius, K i barta i.

Sulaukiau mano vardu al
si mist a kalendorių už kuriuos 
szirdingai tariu aeziu. Taip 
man patinka skaityti kalendo
rių ir laikraszti, kad ne nejau- 
eziu 'kaip diena praleidžiu. Vi
siems patariu skaityti vien 
“Saule” nes jaja skaitydamas 
užmirszti nors trumpai vargus 
savo. — Maryte Aleksandra v L 
eziute, Kaimo Gluosnykai.

Dekavoj u , szi rdingai už do-

graži u parku (’hieago turi l’n 
ha i puiku ežero pa'kranti.

Chicago turi daug puikiu 
vioszu budinkn ir insteigu. Dj-

-knygynas O t 
Michigan Avenue kasztavo 
.$2,000,0()0, tas knygynas užlai
ko 33 
109 iszdalinimo vietas invai- 
riosc miesto dalyse.'įKiti gar- 

yra Newberry

dysis v resna.s 
Michigan

skaitymo kambarius ir

- Chi-
North-

sus knygynai 
knygynas. John Grerar Kny
gynas, Chicago Law Instituto 
knygynas. Vienas isz gražiau
siu namu yra Chicagos Dailės 
Inslaiga. Augsydessnio mokslo 
insteigu irgi yra daug - 
ca gos u n i v o r s i t e t a s,
western universitetas, l’niver- 
sitv of Illinois medikaliszka 
mdkykla, Loyola universitetas, 
Armour Institute, Lewis Insti
tuto ir daugelis kitu mhkyklu.

Chicago yra pirmas vakaru 
pirklyliszkas miestas, ii- sulyg 
gyventoju skaieziaus yra an
tras didžiausias miestas Su v. 
Valstybėse. Yra svarbus gelž- 
kelin ėentras ~~ 23 gelžkeliu li
nijos turi stotis sziame mieste. 
Pirklysteje užima svarbia vie
ta. Chicagos stokyardai pagar
sėja per visa pasauli.

Chicagos gyventoju skaiezin 
sudaro immigrantai ir ju vai
kai; isz 2,701,705 gyventoju, 
946,298 Vra svetimos (baltos) 
kilmes, kuris flkaiezius yra 72 
nnoszi mtis viso gyventoju 

skaito

didžiausias miestas Su v.

viso 
(Valdžiaskaieziaus.

svetimais, baltus immigrantus 
ir j u Amerikoj gimusius vai
kus). Isz svetimu gyventoju 
808,558 gimė svetimose .szaly- 
se.

Cenzos skaitlvncs kaslink 
svetimtaueziu parodo kad 1920 
metais, tame ibieste buvo 137,- 
611 žmonių gimusiu Lenkijoj;
121,018

Liet uvoj:

skaitlvncs

gimusi u Komijoj il

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

.Juodvarnis nunesze seserį in 
diddle girria ir pasodino ant 
egles virsznnes, atsisveikino ir 
paliko. Tai (langiaus ji ten sė
dėjo, sėdėjo, net drabužius nu
sėdėjo! In ta girria atėjo me
džiodami karalaitis su savo 
dvariszkiais ir ponais; tuojau 

« « 49 w * • «ome loti szimes, žiūrėdami in 
ta. medi, kur ji sėdi. Apstojo 

varovai, mato, 
sziaip kalbina, 
nieko nesako.

ja. szau'liai ir 
kad žmogyste; 
taip kallii na, 
Atėjo ir pats karalaitis ir tas
sznckn, bet kaip nieko, taip 
nieko neatsako. Szaukia lipti 
laukan, gandina nuszausia, hot 

t'vli. Tolinus
savo tarnui sako: 

lipk, iszkelk laukan, pama- 
” Tas

ji nieko tiktai 
karalaitis 
4 4 
tyrime, kas gi ten yra. 
inlipo. Szi rodo kad jiji esą
plika. Tas iszlipes laukan, pa
sakė karalaicziui, kad medijo 
esanti jauna, graži moteriszke, 
tiktai kad plika, reikalaujanti 
dra-bužiu. Užnesze jai drabu
žius ir iszllipo ji laukan. Tam 
karalaicziui taip ji patiko, kad 
jis kitos niekados nenorėjo ne 
matyti. Parsivedės namo, pa
sisakė savo tėvams, kad nori 

vesti sau už paczia.
Tėvai nenorėjo jam leisti, kad 
ji nieko nekalba, bet jis sakd: 

iszsipakutavos, ir pradės szne-
keti.” Tėvai ir leido. Jis vede 
ja ir gyveno. Po kokiu metu 
Ponas Dievas davė jiems sunu, 
bet karalaiczio tnom kart ne
buvo namie, 
v o parvežta

jisai ja

4 4 gal ji kokia pakiltninko, kaij

o per bobai t e bu
jos pamote, toji 

pati ragana, kuri jos taip ne
kentė. Toji ragana vaikeli isz- 
mete laukan, o 
szuniuka, ir 
“žiūrėkite, kok

112,288 gimusiu
59,213 
58,»)G«.> 
56,78(i 
30.392 
30,491 
26,100 
20,481 
11,286 
9,963

t 4

4 *

I 4

4 4

I 4

4 4

4 4

I 4

t’zo kosi ovacijoj

Vok lelijoj; 
Italijoj; 

Sz ved i joj; 
Airijoj;

y
A u si rijoj; 
Vengrijoj; 

.Norvegijoj; 
Danijoj; 

Jugoslavijoj.
- F.L.LB.

kurias aplaikiau priesz 
Labai man linksimi 

“Sau- 
gaunain ir labai įny

vanas
Kali das.
bu\’o kad nusz\ ietį* mus 
le ’ ’ k uria
lim skaityti, toje valandoje už-
niirszlam apie musu vargelius 
ir ne linksma gyvenimą. Dedva- 
voju tamistoms
Amerikieeziu kad jie neuž> 
niirsz'tu savo giminiu Lietuvo- 
ja. Xezinom ar musu geras De
di* užraszvs mums laikraszti ir 
ant tolinus, o 
mem, tai butu, mums labai ne
linksma ir didelis nuliūdimas. 
— E. G. Radviliszkis.

I’aip galima 
Amerika jaigu 

esi gimus Amerikoje. Turi pri
statyt metrikus gimimo ir ki
tokius dokumentus. Nuvažiuo- 
kie pas konsu'li o jisai tau duos 
visus patarimus.

už raginimą
jie

jaigu negautu-

Atsakymas: — 
iszvažiuoli in

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

" M 1 1

Iszbalsarnuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo
sta nuo papraseziauniu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 187.3-M,- . *1

Pnrsamdo automobilius del 
veacliu, krites/,tyniu ir

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

■» i , ■iwtqj

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai 
kriksztynnms ii* tt.

Bell Telefonas t)0
215 E. Centre St. Shenandoah.

A*
a , ..f:/"../'"'/''

j ” ■

vestuvėms

Gintim

::::::

l

_____

B. I*\ M c( I i n lock isz 
Salem, Wis.. norinls turi

A. P. Chicago. — Aeziu ta
ni i st a už gerus 
platinimu 
les.”

J. V.

gerus velinimns ir 
InikraRzezio “Sau-

Philadelphia. — I a- 
mistai eina regulariszkai laik- 

pa ima.vPri žin-

X neikia ant 
kad nori

ra szt is gal kas 
rdkie vagies.

J. B. Atlanta, Mieli. — Szim- 
t;is litu pagal paskutini kursą 
kasztavo $10.
paežio ir pasakyk 
sinnsti pinigu in Lietuva per

International Afonev Order” 
tau pasakys kiek kasztnoja 

nusiimt imu.
in Lietuva kasztuoja

4 4
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Mrs. IL V. Stoughton, Mass. 
Aeziu tarnislai už prisiun- 

skaitytojaus ir už 
veli ui mus, kuriuos pa

gavo laike.

urna naujo 
genis

! talpinsime
f 1

West |
• > i I I 

metu ir yru m*iiu kareiviu, bet 
yra vikrus žmogelis. Idant pa
rodyti kitiems seniam< ka ji-

atsistojo
trijų tnszcziu dinerkiu ir da į
moka, padaryt,

s

aid

vesi atitrauki reporteriu i.

I

Ii antru metu; trecziasis nnsi-Į 
leidęs neszasi mažuti, da vys-; 
tykiuose, ka tiktai gimusi, vai-! 
keli. Tuojau visi suszuko: 
jus ežia dirbate?

i

sugriebus kur 
rodo visiems: 

i<s jos vaikas!” 
Taip koralai ežio tėvai ir sako: 
‘jau kad ji Imlu geras žmogus, 
lai ir kalbėtu. Kas žiu, kas ji 

sa- 
” Pa ra

jos vyrui raszta, kad taip 
s toks ir toks, k a 

Ta
da jos vyras, karalaitis, para- 
sze, kad jai niekas nieko neda
rytu, kol jis namo parkils: jis 
pats žinos, ka padaryti. Parki- 
les, jis nieko nežino: jam taip 
graži, taip graži, taip patinka, 
kad jam no galvon neateina ja 
nužudyti, ir vėl jisai gyvena su 
ja. Pagyvenus kokius metus, 
Ponas Dievas duoda jiems kita 
sunu. Karalaiczio taip pat ne
buvo namie, ir vela jos mote, 
ragana, buvo per bobute. Vai
keli ji iszmete laukan, pakiszo 
kacziuka ir rodo visiems: “ 
rokite, kas da<bar!” Visi stebė
josi, ir tėvai nurasze sunui 
raszta. Simus vol parasze na
mo, kad niekas jai nieko neda
rytu bo jo patios. Ir jis vėl par- 
kiles namon, jai nieko nedaro: 
pati labai graži,
Sako ir tėvams, kad da toliaus 
žiūrės. Ir vėl po kokio laiko, 
neesant jam namie, gimsta tre-

tokia yra ! Gerai mos jam 
kerne, kad neimlu jos.
sze
ir taip, gimė
reikia gimdytojai daryti?

žiu-

patinka jam.

L.Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
............ ..................U4*

Jau užbaigein daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju pave i kėlu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke bu nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
MahanoŲ City, Pa.

“ k a 
Kam jus ta’ 

nekalta musu seseri norite nu- 1 
ant ugnies pa-' 

ragana! Sztai musu sc-!
” Beregint pamo

ti žrito ant ugnies.
Broliai tuojau pasisveikino su t 
savo seserų ir su savo svainiu, 
karalaieziu. Ir pasakė jie kad, [ 
kaii) tik gimusius 
ji iszinelus laukan, tai jie tuoj 
pasiėmė pas save ir augino.

Karalius isz k ei e dideli poky - i 
Ii. Ir asz ten buvau, ir asz daug | 
macziau, valgiau ir goriau, per 
barzda varvėjo, burnoj neturė
jau. J’oiiaus.bn
.  ii 4 1-H.-1 ■ mi iĮm—iiii i ĮM'.Hį.i-oĮi. mn——»im mutata*   tai-* ** -ta*.- -- tar * nnn- tatan " ir ta*

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir į litiidoja kunus numcircliu.^ Pasamdo 
raszymo, del vaikams.

VV. D. BOCZ KAUS KAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.

■iMbSS 'taMĮ—4MMS W(MM »«• > RB ii M  S .BtaMtoMS•d*'*'♦

meškiu*žudvl * 
mote, 
sors sūneliai, 
te, ragana,

[

I

II

vaikucziiis;
j!

S

Preke 15c

žmogus 
Knyga

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

II.;-"; < . I» '

J.

į automobilius del laidotuvių, kriksz- 
I tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t X
i --- —u, flk

S20 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------- .
3-czias Procentas už jusli pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra genaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

ežias sūnūs. Ta pati bobute, ra- Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssato
gana, jos pamote, vėl iszmete 
sunu laukan ir rodo visiems 
huk gimęs isz jos szuniukas.

, raszo jam 
kogreieziausiai, skubintis na
mo. Jam baisiai gaila, bet ne
galėdamas liautis ir nežinoda
mas, ka ežia reiktu daryti, sa
ko: “žinokitės, darykite kaip 
jus norite; asz no pats nežinau, 
kuo ji kalta, kas ji tokia yra.” 
Teis'tojai apkaltino ja, sako — 
reikiant, kaip ragana, sudegin
ti. Ir Bii’krove dideli lauža ir už
degė, bet užėjo didelis lietus ir 
užlijo agni. Na, ir vėl jie iiope 
privežti sausu medžiu. O jau 
visai baigėsi dvyliktieji metai, 
tiktai vienos valandos tereikia, 
tuojau bus ir broliai. Kaip tik
tai ome kurti isz antro karto 
agni ir pradėjo imtis liepsna, 
sztai atlekia dvyli'ka juodvar
niu atlekia ir leidžiasi. Tuojau 
nusileido pirmasis ir vedasi 
rankoje trejų metu sūneli; nu
sileido antrasis ir neszasi sune-
■X--V ■ ’ 3 ‘1 ■ ■'

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
▲PIE SZITA KNYGA

/

v

Tėvai nebesitveria lakstantis Nakfci
Gerbemasli Tam litai

Sulaukiau nuo Juiu %luncxlanMW 
mano vardu knyga ‘Tukitanttt 
Naktų ir Viena” u* kurta , tari* 
•širdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip TTukatantta 
Naktų ir Viena*' apturėjau, net man 
labai yra tlngeldu akaityū viaok|aa 
lutorijae, jas skaitydamas nei ndpa* 
•IJunti kaip laikas esventai ir* ema
liai praeina.5 Am visiems linkfcsiaa 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena** nes Ja 
•kaitydamas žmogus apie vieką tada 
pamirštu ir vlaokl rūpesniai nore 
ant valandelee atsitraukia.

Su pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Pejaeduonye. 
Csekisskee vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ftOKAO,

t

m 
d

> •

4

(i

Yra tai ketvirtas kodavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti iu Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos to Lietuva su nuriunttmu tiktai UM0.
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Tavo žodi, pasza 
asz laikau

Ef- 
augsz-

Istoriszkas Apraszimas Apie Bulgaru 
Atgijimą Isz Tautiszko Miego.

PARASZE DEL “SAULES” XX. 
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Taip kalbėjo Mokra vaiszin-
d,ama sveczius. Visi jai prita- fendim, 
re, nors didžiuma, susidedanti cziaus už viską.

— Tu f i mano žodi 
rodos sąnariu, szirdyje nepri- ke pasza. 
pažino jai tiesos. Kam pykties
su Turkais, kad jie’ tvirtesni, pe paraszvti Petrui, kad gryž- 
Betgi jos žodžiai nebuvo sėkla tu atvirai. Pasza isz savo pil
ant uolos numesta. Visi, maty
dami smerti, dvieju dar jaunu, 
pilnu spėkų vyru, 

atsitiko, kad 
Turku 

rimtieji

isz pirkliu, amatninku, miesto - atsa-

Sugryžus namo Mok ra lie

reikia, nesakydamas, ėjo duriu link, o na, tare:liams, kuriem tas dalykas 
taipgi rnpejo 
idant sulaikyti
nume, reikia tik laikas nuo 
laiko kuris nors pakarti, ar ko
kia Bulgaro galva ant smaigo 
viešžai pastatyti. Dabar atėjo 
laikas nutverti raja už ausiu, 
Komiteto drąsą, daejo iki di
delio laipsnio. Paliepiau pa
daryti medžiokle ant komite
to.

Kalbėjo jisai apie ta sargy
ba, kuria pastate tarp kitko ir 
ant antros tiltu, in kurios ran
kas pateko Stojanas ir buvo 
priverstas kaip meszka priesz 
Turku kareivius szokti.

pakilo anksti ryta, kdda Tur
ku kareiviai dar

NAUJAS GELEŽINKELIOBulgarijoj. O del to 
kad kiekvienas Bulgaras apie 
tai žinotu ir butu pasirengęs. 
Kadangi per rasztns szitai ne
galima. padaryti, nes daug yra 

skaityti, 
reikia eiti “apasztalauti, 
aiszkinti liaudžiai dalykus, ir 
kas bus prielankus, nuo to im
ti prisiega. Sztai ka nsz girdė
jau. O dabar paskaitysiu jums 
kokia turėtu būti prisiega.

Ir iszsienies isz kiszeniaus 
popiora erne skaityti. Buvo ten 

ista't u
budu suorganizuoti maiszti- 
ninku pulkus. Tam tikslui rei
kia, kad kiekvienam valscziuj 
butu du isztikimi žmones, ku
riu pareiga surinkti 
t.y. kareiviu kuopa.
nas, pažadėjęs instoti in ezeta. 
turi padaryti tokia prisiega: 

‘‘Prisiekiu priesz Dieva ant 
szvento krvžiaus ir szv. Evan 
geli jos, kad iszpildysiu 
szventas pareigas, kurias man 
skaito 
saule tegul būna 
mano prisiegos, o narsus 
ra i asztriais kardais tenubau
džia mano už nusikaltimą.

Visiems labai patiko 
instatai, taip prisiega ir

PREZIDENTAS.

įįį-į • į
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nemoka nezi u 
eiti

kas link 
suorganizuoti

tai

to, kokiu

— ir 
juos paklus-

paskui' ji ėjo BAtkkna. Turkas 
suszriukęja.

— Pass., tu, pauksžtele, pa
silik, puodus žiūrėk.

man,

— Ko stovi ? Dirbk, kas tau 
reikia.

Moteriszke atsiduso ir pasa
kė:

i 'j

•'

neturek— Tu, effendim, 
piktu mikli u.

— Tu, szirdele, nori žinoti 
mano mislis. Tai žinok, kad asz 
mislinu tavo vyrui isz revolve
rio in kakta szauti, jaigu tu 
man nepasiduotu m.

Dieve, Dievo! — atsidu-

— Man... 
reikia rszeiti 
riszke.

— Ko ?
— Mano eile

effendi m, 
atsiliepė mote-
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virti jums
valgi. i

— Taigi del to c?ion ir pa
silik, czion prie ugnies, sztai 
— parode pirsztn. — Tu virsi,
o asz žiūrėsiu.

Groždanas jau buvo is'z- 
rs* s ♦ a « • ■

so moteriszke.
— Tai matai, eik prie ug

nies ir birk geresne. Asz isz 
czion nei-szeisiu, kol tavos ne
pa bnezi uosi u. Supranti ?

Tolinus bus.

'II

' !|

1

ejes. Turkas 
pypki ir, žiūrėdamas in stovin- 
czia viduryj grinezios Balka-

apsidairė, rūkesos paliepė ji iszkratyti.
In nedelia laiko Petras par

važiavo. Po pirmu pasisveiki
nimu Mokra pradėjo pa long 
va klausinėti:

— Ka tu mislini, sūneli?
— Apie ka, mama?
— Apie tavo brolius.
— .Jiems 

prieplaukos sunki užduotis pradžia pada- 
kuris-l ryti.

jaute, kad

i

czion neteisybe 
kas negerai 
vieszpatysteje. 
žmones dabojo tiktai savo i 
amato ir prie Turku gerinosi. 
Su jaunuomene kitaip dėjosi.
Atsitikimas ant 
padare dideli inspudi, 
per puota dar labiau padidėjo.

— Moeze — tarė Mokra i 
Nikola — ir asz norecziau ka 
nors veikti, kad ir 
pabaigti taip, 
abudu tavo sunu.

— K a pradėsi 
paklausė.

— Asz ne vienas, mieste 
atsiras danginus norineziu to
ki darba dirbti.

— Paveiksimi1 
se dar.

— Stoja na4* 
apart jo...

— Gm..

dedasi 
Bot 
tiktai

kaip
prisieit u t 
pabaigė i

I
pabaigė i

vienas ’

pa kinu

pirma*’.

palom

iszpnole labai

Bet kitaip negali but i.
vienas užduotis b<» bandv-AVI

mu negali Imti iszriszta.
_ T n y

— tarė motina.
Tai ka, mama?

Pu likai man tik vienas
l

Ar taii ?

•vienas neturi lokiu pat parei- 
. | g u kaip t r v

I

. 4

Sunau mano - atrakę 
tegul Dievas tavo palaimi

na ir padeda. Motina isz visu 
pa j i oau tau 

Petras
padės, 

užsiėmė
O

i n štatuose.

‘ ‘ezeta, 
Kiek vie

visas

Szviesioji 
liudininku 

vv-

kaip 
visi 

siūlėsi tuojaus prisiegti ir eiti 
< <
iszaiszkino,

Per- 
nakvojęs pas tėvus, Stojanas

*

George E. Evans naujas ap
rinktas prezidentas Louisville
ir Nashville geležinkelio kuris
npome la vie'ta po Willie L. 
Mapother kuris mirė ana'diena

ta

pert muko.
Su Stojami pakalbėk, pamisly- 
kito, apsižiūrėkite, o asz jums 
pasakysiu, kada ateis
Turiu dar viena sunu ir noriu
pirmiaus su juom pasikalbėti.

Neužilgo po to 
nas pas Mokra, 
moeze kalbėjo beveik
ka su Nikola ir patarė 
giam būti.

— Turkas

laikas.

atejo Stoja
mu kuriuom

va-

nu-

atsake jam tėvas. 4 
namie?Ar Groždanas

Baisiai nuskuria, 
Tėvus palieka, 

Pavirsta in nieką.
Paczed ūmo n e u ž la i ko t e, 
Vyro uždarbi mėtoto, 

Branges dreses perkate, 
Viena kitai neapsiieidžete.

Poniutėms nebusite, 
Kad ir brangiai pasipuoszito, 

Jaigu bjauru paproeziu 
nepamesite, 

Liūdnos senatvės susilauksite.
Tikėjimas suvis menkas, 

O motore lie tikėjimo niekas, 
Jau kaip in ba'žnyczia eina, 
Tai dideles knygos neima, 
Kannemažinusia paima del 

mados, 
O nesimeldže ne ant tos, 

Tiktai po bažtnyczia dairosi, 
Kaip katra rėdosi, 

Kokia skrybėlė 
Ar drese;

O moterėles, na, na, 
Ant szio kart bus gana.
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— Kreipkis in redyste.
— Man neparanku ten 

kreipties.
Petras suprato ir Nikola, isz 

szalies beklausydamas, supra
to, ko xnori Aristarchi bejus. 
Abudu mate, kad Graikas gud
rumu stengiasi iszgauti, ka 
nori isz Petro, bet szisai laikė
si atsargiai ir nieku neprasi
tarė.

Atėjusia nakti visi septyni, 
ka buvo pas Stojami, suėjo ant 
rogano kapo, kur Petras su 
Stojami, kuriedu jau Buclia- 
reste buvo prisiega sudeje pri 
siekdino kitus, o ant rytojaus 
anksti Nikola ir Stojanas, kai- 
miszkai apsitaisė, iszejo isz 
miesto kiekvienas in kita pu
se. N i kolos niekas nosis tenge 
suturėti, už tai Stojanas turė
jo kalba su savo szeimininku 
hadži H risto. Stojanui pasi
sakius, kad iszeina ant ilges
nio laiko hadži Hristo supra-

nepa ranku

iszBotapasztalaut i. ” Bot Petras 
kad apasztalauti 

gali eiti tiktai Stojanas ir Ni 
kola, nes kiti, kaipo mieste už
augusi, nemokės kaime 
eiti.

— Tie, kurio pasiliks mios 
te taipgi turės darba — kailio 
jo Petras.

Sudėti prisiega nutarė susi 
rinkti ta pat nakti ant kanki
niu kapu. Paskui susirinkusie
ji iszsiskirsto.

Petrui su Nikola in krautu 
ve parėjus, tuojaus atėjo pas 
Petra valdininkas isz konako 
Aristarchibejus, gimimu Grai
kas kuris tarnavo 
už sznipa.
dantis sukando.
kiniai ji priėmė, pasodino sza- 
le faves ir pavaiszino kava su 
pypkių. A rišt a rch i-bėjus 
jaus nuvade kalba ant 
lineijos komiteto.

— Ar pažysti sąnarius 
paklauso A rišt arch i-bojus

— Truputi, pažystu.

11

miegojo, ir 
klausė tėvo, kokiu bildu gali- į 
ma butu in Ruszczuka dasi- 
gauti.

Už keliu valandų czion
žinos pasztorius, su juom ga
lėsi keliauti, o tuo tarpu 
eik kur pasislėpti nuo karei
viu akiu

paklausė.
— Namie. Vede Balkana ir 

apsigyveno sztai anoje grin-, 
ežioje — ir tėvas parode Sto
janui Groždano grinezia.

Groždanas ir Balkana
seno buvo geri Stojano pa žįs
tam i. Tai buvo dar jauni žmo
nes; jisai turėjo apie 32 metus, 
o ji nedaugiau per 20 metu. , 
Abu jiedu, ypaeziai jinai buvo 
graži, sveika, skaisti. Tnejes in 
grinezia. Stojanas pasveikino 
kaipo senus pažystamus.

— Kas pas jus girdėti? — 
paklausė.

— Viskas posenovei 
sake Groždanas

tarė. Stojanas

pirklystes 
podraug vaiksz 

susipa- 
jaunuoniono.

su Sto-

reikalais,
o ! eziojo iii skaitykla ir 

į žino
j Motina supažindino ji

Mokros sodno buvo sznlinys, 
kurio gelmėje rentinio szone 
buvo padaryta skyle, per ku 

galima isz saulinio 
ineiti in iszkastus žemojo ur
vus. Viena karta Mokra at si

su vietine

janu ir Nikola.

ria buvo

apsl-

at

Szirdeles nors per Gavėnia 
kiek apsimalszykit,

Tiek juoku Pittstone 
nedarykit,

Pamaldas geriau ap- 
vaikszcziokite,

Munszaines tiek nenaudokite.
Neseno i po pa maldų kelios 

iszejo,
Tiesiog in urvą nrilapsejo, 

Tuo apsėdo aplinkui Staleli, 
Szauke, duok gert sakalėli,
Kėlės bonkas isztusztino, 

Da daugiau klabino, 
Aluczio,

Munszainuczio.
Už valandėlės visom akvs 

užtemo,
Ba mat, tai moterisz/ko sztamo, 

Kniupszczios prie stalelio
suvirto,

O nekurios ir po stalu parvirto.
Szinkorius pajuto kad 

negerai bus
Tuojaus pasamdė automo

bilius, 
Kožna inmete kaip kiaules, 

Ba jau turėjo invales, 
Namo nugabeno,

Kur kožna gyveno.
Kas isz tokio meldimo, 

Jaigu ne yra Dievo padėjimo,
Maldas atkalbėjo, Graudus 

Verksmus atgiedojo,
O karezemoje apieravojo.
Moterėlės, geriau kad 

paliautumet,
Per Gavėnia nemauktumet, 
Juk tai visiems darot geda, 
Ir ant galo papuolat in beda.

* ♦ ♦

Ne tik tenais bet konia visur 
moterėles ir mergicos mėgsta 
in urvas susirinkti ir funės 
i'szdarineti, o jau per szita pra
keikta įprabiszen tai jau visai 
nuėjo po velniu nekurios musu 
sesutes

Vaktuoja bravorėli, 
Trauke munszaineli, 
Nuolatos riaugezioja,

Be paliovos girkkznoja.
O grinezioje sedet, 

Vaikelius prižiūrėt, 
Vyrams valgi gamyti, 
Ne in urvas lakstvti.

Isz tikro, toki vyrai niekam 
netiki a ir nuo visu at'likia. No- 
rints vyriszka galva turi, bet 
įsavo bdboms valia duoda, «o 
apie savo bdbos pasielgimą ne
žiūri. Jaigu bobai vale duoda 
ir per pirsztus ant josios dar
beliu žiuri, tai jau gero ne tu-- 
ri. Prisižiurekiine ant Ameri- 
konku ir ant juju pasielgimu. 
Turi pulkeli vaikucziu, visi ap- 
s»varinti’ ir apžiūrėti. Burdin-

■' l.'i
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Nevisiszkai posenovei — 
pirm i aus Kri- 

venoje kareiviai nestovėjo.
— Tegul juos Dievas 

musza
— Sztai sziandie 
gaminti jiems valgi.

— Norėtumėte nuo ju 
įkratyti ?

— Tegul sau eitu kur ki-
CAPITAL STOCK <125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS. <623,358.62

ta pati,1 minus apie tuos urvus, papa- 
| šakojo Petrui, —---- :
! durno perimtas, nusileido ‘ • t 1 • • 1 •• v

uz-
atsiliepe moteriszke 

eile
bzisai žingoi- 

• su 
Nikol iszvaikszcziojo požemi 
n i ns urvus ir isztvre 
grystas plytomis 
galu iszeina in
daus Dunojaus kranto, iszeina 
taip, kad skyles niekas negali 
pamatyt. Toj vietoj Dunojaus 
krantas vra labai status, taip 

j kad joks Turku kareivis ten
,Pasza, kaip visados,

u

atsa r- o
I

P tarė moeze — 
sznipi- 

mano
turį tokius, ka slapta 
neja, per ju priežastį ir 
I )roga n a s p ra’ž u vo.

Mokra lankė1’;’ parvažiuojant 
treeziojo sūnaus ir nerami bu

Ka pasakys pasza, ar ne
prisikabins prie jo? Kad apie 
lai dažinoti, tyczia nuėjo 
konaka.
maloniai ja priėmė.

— Pasza effendum. 
nndege lupas karsztu, tas 
in szalta puczia. Du mano su
nn užmusze tavo žandarai, ar 
ir trooziaji nžmnsz? — paklau
so.

vo.

m i

T___
Kas

kas
ir

) 

urvas 
vidurį

kad nu 
kitu 

skar

Turkams
Nikola ji pamatęs 

o Petras ma

tuo- 
revo-

Purku kareivis 
ir kada kaso 

nežinojo.

S 

nedaoina. 
tuos urvus, niekas 
Viską gerai apžiūrėjęs Petras 
suprato, kad su geros 
pagelba galima dau 
isz urvo turet i.

<r

vindos 
naudos

IX.
Judėjo visa Bulgarija, jude-

— Ar žinai už ka užmusze jo ir 
pirma j i ?

— Žinau, pasza
— Ar žinai, 

sze antraji?
— Nežinau.
— Prigulėjo prie* komiteto, 

ka isz užrubežio nori valdyti 
szali, vietoje padiszacho.

nudno-
pasi-

effendum. 
už k a užrnu-

Nikolas 
Jam rodėsi, kad 

lotai slenka. 
Stojanas važinėjo in Buchares 
ta, ten matosi su prakilnes 
niais

Ruszczukas.. 
karszcziavo. 
viskas perdau (T r>

— A! — suszuko 
dama nusistebėjimą, ir 
piktinimą.

— Nežinojai to?
— Pirma karta 

naszius daiktus.
— Taigi matai. O asz žino 

jau. Žinojau, kad rengia už-

<rirdžiu pa

su
vyrais ir intaise placzia 

kontrabanda rasztn, tai yra 
ne taip, 
egzeinplorius, kuriu 
vo vos del Ruszezuko ir keliu 
miestelin, bet tiesiog dideliais 
pundais. Tam tikslui panaudo 
jo urvą. Rasztn pundus žvejys 
laiveliu nakezia atveždavo ant 
kranto ties urvu ir kabindavo 
ant vaszio, kurs kabojo ant 
virves, po to viskas buvo vin 
duojama in urvo skyle, kur 
rasztai ir isznykdavo. Tas dar

tai
kaip lygtol, po 

užtekda
kelis

rengia 
rubežyje, o taipgi ko, kada ir 
kokiu budu tavo sūnūs parva
žiuoja. Tavo sūrius pats kaltas, bas ėjo labai gerai, rasztai di- 
Nusikalto.

— Tiesa, pasza
— atsake Mokra. — 
atėjau pas tave 
Apie viską žinai, pasakyk gi 
man, ar gales treczias mano 
sūnūs ramiai užsiimti pirklys 
te, kada sugrysz? Asz sena, 
man — sunku.

— Pažiūrėsim — tarė pa 
sza ir, paszaukes adjutanta, 
paliepė paduoti kasžin kokias 
popieras. Pervertęs popieras, 
pasza pasiėmė viena ir patylo
mis skaitė:

—- Petras Zanov... Heidel
bergas... mokinasi... Ugm — 
tarė. — Ant jo nieko blogo 
norą Daktaras filosofijos... 
Gm!

effendum
Dėlto ir 

paklausti.

Asz

— Tai ji žandarai neuž 
musz? — paklausė Mokra.

— Nesibijok.
— Tr kalejiman neuždarys?
— Ng.

• •

Juk 
ne karta, Imdavau ir busu Bu- 
ehareste — atsako Petras to
kiu balsu, buk komitetas jam 
vriszkni nerupi.

— žinoma, 
tavos ?

— Žinoma. Kas turi tokius 
brolius, kaip asz, 
negalėjo nesikreipti.

k re i peši prie

prie lokio

Man

vienas lakzkas

bet

to kame dalykas ir stengėsi 
suturėti.

— Nebėk paikas — 
hadži. — Žmogus turi ant pe- 
cziu tiktai viena galva.

— Žinau apie tai — atsa
ko Stojanas.

X

sake

— O jaigu ana pražudysi f
r/ •- Zinai, a r vėliaus ar

ankszcziaus turi pražūti. .Juk 
negyvenamo amžinai ant svie
to.

mums

at-
a
> i

.C,n

tur.
— Ant visados, ka ? — vėl 

paklausė Stojanas.
— Nevorkcziau, kad 

kados ju nematycziau.
— Kad ir ant visados isz 

Bulgarijos iszsineszintu.
— Isz Bulgarijos?

nie
y

— at
kartojo moteriszke, nesupras-

deliam skaitliuj pasklysdavo 
po visa szali, po miestus ir kai 
mus. Viena karta Stojanas, su- 
gryžes isz Bucharesto, parve
žė žinia, kad komitetas iszra 
do, jog rasztn veikme labai pa- 
lengvas darbas, kad daug grei 
cziau galima sukelti baudi su 
“apasztala vinto” pagelba. 
Kad szitai placziau apkalbėti, 
nutarta buvo padaryti susirin
kimą. Pas Petra negalima bu 
vo ^susirinkti, nes jo namus 
Turkai dabojo, pertai nutarta

Stojano kambaWje,

Bet asz 
karta ant visados atsipirkau.

— Brangiai ?
— Penkis dukatus.
— Ugm, tai pigiai.

jie brangiaus kasztuoja. Ilgai 
jiems done mokėjau ir ilga’ 
jie. nieko nedasiprotejo, 
sztai.... braukszt!... viena karta 
netyezia in ju rankas pateko 

ir pasibaigė
musu sebravimas. Kad ne szi
ta i, tai bueziau buvęs komite
to sąnariu. Ar skaitei paskuti
ni ju laikrašzczio numeri?

— Isz kur? — atsake* Pet
ras pecziais patraukęs.

— Parodysiu tau.
— Tai pasakęs iszsitrau- 

ke isz kiszeniaus laikraszti ir 
parode ji Petrui. Petras dirste
lėjo ir pažiu i, kad tai vienas 
numeri. to laikrašzczio, kurio 
didelis pni: las per jo rankas, 
pere jo. Bot nudavė nieko neži
nąs.

)

nori perskaityti?— Gal
— paklauso Graikas.

— Kodėl ne!
Paemes raszta perbėgo aki

mis ir atiduodamas tarė:
— Galėtu ka naujo para-* 

szyti, vis ta pati, ir ta pati, 
vien pamėgdžiojimas Vokišz 
kiems ir Francuziszkiems Įniksusieiti

hadži Bristo namuose. Paskir- raszcziams. Jienps rodosi, kad 
ta diėna susirinko visi septy jie raszo, o ežia tik perraszi- 
ni užkviestieji. Petras papra-

Stojano papasakoti, ka
Bucharesto girdėjo.

— Girdejau.i. s^tai ka... —
atsako Stojanas, — kad reikia

neja. Ar tai konake iszraszo?
£.ze

ruošztis snkiliman priesz Tur 
kus. Ir taip padaryti, kad su
kilimas pradėtu kartu visoj

— Taip, tai taip! - 
Hristo, o truputi pamislines 
pridūrė: — žinok apie tai, kad 
asz savo užėmimą, su savim 
in ana svietą nepasiimsiu ir, 
kad su užėmimu liks ir 
ka. Supranti ?

Stojanas dirstelėjo in 
had žui.

— O ka. — paklauso 
dži — eini ?

— Einu, bet sugrysziu — 
atsake Stojanas.

— Gryszk, nes pats busi 
kaltas, jaigu tavo vieta, 
kitas užims.

Bet-gi ?
ja n o. Jisai i sze jo.

X
Praėjo keli menesiai po Sto

jami ir Nikolos isz Ruszezuko 
iszojimo. Ruszczuke ant pažiu-

truput i

J su

tarė

Ilon-

akis

ha-

kas

zitai nesulaiko Sto-

dama, ka reiszkia tas žodis.
— Isz visos musu szalies — 

atsake Stojanas ir pradėjo 
aiszkinti, kas tai yra Bulgari
ja. Kalbėjo apie rube'žius, pa
minėjo upes, kalnus, miestus ir 
kaimus, pasakojo apie tauta. 
Karsztai kalbėjo apie tai, kad 
jaigu ti’ktai Bulgaru tauta no
rėtu, galėtu iszvaryti Turkus 
isz savo szalies, reikia tiktai 
norėti ir nea'psileisti.

Mokame 3 .ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prida- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad’ ir 
jus turėtumėt reikalą su mūra 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

— 'wahi.
H. BALL, Preridentas

G W. BARLOW, Vico-Pre*. - 
J.* E. FERGUSON, Kaa.
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szalies,
Žodžiu 

sakant, Stojanas kalbėjo apie 
tai, ka daug kartu jau buvo 
kalbėjus laike savo keliones 
Groždanas su Bu’l'kana aty- 
džiai visa laika klausė po 
karsztos kalbas, ant galo mo- 

atsimine apie eile
Turkams valgi virti.

— Ai!— suszuko —jau 
laikas pradėti virti valgi. Pa
pjauk ėriuką — tarė vyrui, —

te rišike

ros tartum viskas buvo tyka, 0 «8Z eisiu vandens parnessrti. 
bet Petras ir jo draugai vede ( .
karszta propaganda, tarp jau
nuomenes ir platino taip daug 
rasztu, kiek dar niekuomet 
ligtol nebuvo. Rasztai dabar 
jau nėjo in skaitykla, bet ne-
žinia*kaip ir isz kur pas i rod y- vienas
da vo kiekviename name, kiek
vienoje krautuvėje ir kavinėje, 
visur ne tik pas Bulgarus, bet 
ir pas Rumunus, Graikus, net 
ir Turkus. Voltui Aristarchi- 
bejus stengėsi susekti kokiu 
keliu czion daeina. Padare 
daugybe kratų, 
nieko neiszaiszkino. Suimtieji 
žmones buvo tiek pat kalti, 
kaip ir patsai pasza, kuris

daeina.
bet ir szitai

' ~ * ••

— O asz — atsiliepe Stoja
nas — pas jumis pasėdėsiu, nes 
nenorecziau, kad kareiviai ma
ne matytu.

Sugryžus su vandeniu BaL 
kana pranesze Stojanui, kad 

i isz Turku turbut pas 
juos eina, ir pasakė,* kad reika
le jisai gali pasislėpti už dra
bužiu, kabaneziu ant karteles 
iszilgai siena.

— Turkas eina — pasakė 
Groždanas, skubiai ineidamas 
in grinezia. Stojanas vos spėjo
pasislėpti už drabužiu, kaip in

• aficierius su 
pypkių raiYkdje. Inejo, atsisėdo 
•prie ugnies, užsirūkę pypki ir

gtinezia i nėjo

— Ugm! — atsake Grai- taipgi apturėdavo uždraustus tarė Grožciamii:
kas truputi susimaiszes. 
Taip, iszraszo konake, bet szi
ta numeri ne isz konako.

— Tai gauni tiesiai?
— Ne. Gaunu per kitus 

bet velycžiaū gauti tiesiai,
■' A '»

rašztus. Valdžia buvo nerami 
nors pasza mislino įr garsino 
kad tai menkas dalykas.

— Bulgarai tu rasztn ne
supranta — kalbėjo jisai sve 
timu vieszpat^scžiu1 konsu-

1 

r

vieszpat^scziu' korisu
s? i u

$1,000 TIK UŽ 60c.
N

Atsfansk mum* 60c Ir gausi moM|' 
stebuklingu toliu verte* tukaUmorid 
doleriu. Ka ta* tūkstanti* doleriu 
žmogui reisskia, jeigu ji* yra apimt
i _ . . ''-- ’r'~ — V C .ta* kokio* hor* Hgoa bei viduriu ra* 
gedimo? Toks žmogus yra 'suelrau* 
kės, nelinksma* ir invairfa nesmagu
mu apimta*. Jeigu tokiam žmogui in 
auksini kaina parodytum, tai jam am- 
lonesne butu sveikata, negu ta* agk- 
so kaina*. Taigi, jeigu jautiesi etas 
apimtu kokiu non nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, to
rio* jum* sugražins sveikata.

Vaistžole* yra nuo sokaneslu Mgui 

mo, nenoro valgyt, strėnų ir poesiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pensallmo, skaudėjimo Re 
krutino, reumatizmo, plauku eliuki- 
mo, pleiskanų, sslapinimori lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c, tai<ausi

viduriu užkietėjimo, skilvio nrauili- 

patrnkimo, <
(asthma), perazalimo, akaudejimo p*

vaistžoliu nuo bile vieno* vinzuj pa
minėto* lipo*.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvoe
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiee liga, tai atsiunsk 85c ir ga^sl 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra 
labai bloga* dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai krite 
ir euteikie Žmogui romume.

Atsiunsk 10c, tei geusi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloge. Reikoiin-
iri musu Žolių pardavinėtojai vbuoe* 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spencerport. N.Y.
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— Tu iszetk laukan ir žiu- 
i*ek, 'kad niekas cJiion neineitu.

i... mataiJaigu ka ihleistum 
szita.

Parode pirs»tu in revolveri 
už juostos/ Groždanas, nieko

gieriu jo'klfi nelaiko, o vienok 
gyventi gražiai .pataiko ir da 
pinigu apt zoposfies turi ir kad 
‘kas hžfundytu, neprašzo, ba 
negirtuokliauja

O dh‘sttelek in Lietuviszka
* leido,

Daugelis isz Juju pasileido,
b Vaikai sumuria,

. r'i I

,;L .....k .. ............., _ ______

Lietuvisska* Grabarias

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliu* pairai 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname, preke*.

616 W. SPRUCE STR*
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefoną* 142 
.... .................... ...ĮlĮ, Į1
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
•— Kovo menesi s.
— Kožnas spėja kad gerove 

užžydes per užsibaigi ma st rai
ko.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kazimiero. Lenku parapijoj 
bus atpuskas.

— Lokalus 800 prie Maha
noy kasyklų nutarė nepriimi- 
net saluninku ir Iszipanu prie 
unijos.

— Kun. Czi‘sna iszvažiavo 
Panedeli ryta in 
su reikalais 
Doeherty.

— Kun. Leo I-’ink i- 
tono, szio pavieto, apeini' para- 
pije po mirusiam pralotai kun. 
Massonni, Allento\vne.

Da pirma karta Potts- 
villes slide randasi taip mažai 
teismu isz miesto, nes viso nu
šiaušta tik 
dorio dvidesziml s.

— S/.imet parapine 
mokestis Ims 
kortele.) Bot jaign 
užmokėti \ isii ant 
les mokėt i t i k puse 
vėliaus užmokėti.

Lenku

1 ‘hiladelphia 
pas Kardinolu

z Brock-

—r Apie 3 valanda, praėji a 
Utarninka likos mirtinai su
žeistas per Readingo truki 
Lost Creek No. 2., Juozas Jusz 
keviezius, 3(> metu kuris gyve-
no ant 227 E. Oak uliezios 
mirdamas Ashlando ligonbute- 
je ant rytojaus. Manoma, kad 
Juszkeviczius nesulaukdamas 
karuko, užsikabino ant angli
nio trūkio ir likos sužeistas.

—- Didelis karu kas
kuri inžinierius negale

007J J i

* rSgun-

inu
No.

boat,”
jo sulaikyti žaibiniu smarku- 

nusileido in szlopa Paker 
4 kasikiu iszardvdamas

konin visa szliopa. Keli darbi 
įlinkai ant budimo vos 
saugojo mirties.

Policije užtiko
padėjime Ona Bojanovs-

o

apsi-

vargiu-

szeszi. o i<z Szena- kuri

met me
12 doleriu (už 

kas negali
sv k, tai ga-

kl.:
rids negifli užmokėti 0 dolerius, ■

o kita pust 
Naszles

aplaikys korteles už dyka.
Ponstva M. Kralikai, ‘ 

\ve., pirko 
a! idan ta

\V. Mahanoy 
diena 
automobili u.

,\. Si mat a viezia nupirko 
kampini mimo po No.
Mahanoy St. nuo Krano Sklero 
kurįam i<zm >ki

ana
Si ūda bekeri

401 W.

•jo $12,000.

— A oi ii kerne 
buk ant 
Gudaiezio, likos paskirtas in 
Lietuviszka parapija Tamak- 
veje. kunigas Kazimieras Kle- 
vinskas isz Saint Clair, o kun. 
Klevinsko \ ieta apėmė kun. 
Matulaitis, kuris buvo kapelo- 
nu se>eru name I*ittsburge.

vietos 
io.

daneszima, 
mirusio kun.

I i kos

Szirdinga aezi.i tariu 
vi.Jems tiems, kurie tokiam 
blogam ore ivdv'<> i>z namu ir 
pribuvo ant gail 
Ketverge ryta iii Sz 
bažnyezia, kurios 
duszia a. a. Juo/, 
kuris mirė praeita

aezi a 
k u r i v

O pamaldų 
Juozapo 

atsibuvo už 
<> ('zeezkaus, 

l t a minką,
gy venant pas j>. Zardeekicnia. 

Pašilu ku nulindęs vienatinis 
ir artimiauses jo giminaitis 
gyveliantis Philadclphijoj.
Joną s ('zeezk us.

1

, Susilaukė Szimtines

444

71
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Kada Edvardas Harnye su 
silauke 100 metu,

prigialbejo jam
visas Henry,

III., miestas 
apvaikszczioti sukaktuves jo 
gimimo diena. Gyventojai jam 
padovonoio dideli piraga ant 
kurio uždege szimta žvakiicziu. 
Harney yra seniausiu žmogum 
Illinojaus valstija.

ANT PARDAVIMO.

. Buczerne geroj vietoj. Geras 
biznis. Atsiszaukite in 
les” ofisą.

“Sau- 
(M.12

gani
kienia ant Oak ir Chestnut ui.

gulėjo lovoje susirgus, 
josios vyras jaja apleido kaipo 
ir burdingierius kuriam labai 
užsilikę jo. Szeimina gvveno 

bet 
priežaste

zeimi na 
! gerai, vyras pirko narna, 

burdingierio 
szeiminiszkas sutikimas pairo. 
Vyras supratęs meile moteres 
del burdingieriaus, pardavė 
namus, pasidalino pusiau pini
gus su moteria ir pasakęs gud- 
bai apleido jaja ir vaikus. Ma- 

atidave pinigus burdingie- 
veliaus 
apsipa- 

jaunesne mer
gina ir Bajanovskiene pasiliko 
ant ledo ir varge.

per

re1 
rim, 
nuo

kuris 
savo 

(•žinodamas

atsikratė 
meilužes 
su

Girardville, Pa. f Helena, 
mylema pati Martino Lapins
ko, mirė praeita Sereda Ash- 
lando ligonbuteje in kuri buvo 
nuvežta gydintis Dec. 1G, 1925 
mete. Velione turėjo 47 metu 
ir prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos Szv. Vincento. Buvo 
gerai žinoma ir guodojama mo
tore ir motina. Paliko dideliam 
nuliūdime vyra, vedusia duk
terį J. Butadiene, 
Antanu ir .Juozą,
atsibuvo su bažnytinėms a|)ei- 
goms.

du suims
Laidot uvos

Minersville, Pa. — Darbai 
eina gerai, žmoneliai ne turi 
laiko ulavoli ir gyvena sutiki
me.

Tamosziurp

Įmik i u York

- -- t )na, dukrele
P(*travieziu, 227 Linden uli., li
kos apdovanota per savo my- 
lemus tėvelius
t'ortapijonu kaipo dovana ant 
josios gimimo dienos sukaktu
vių. Taja diena atsibuvo pas 
į io nst va pasi
linksminimas ant kurio dalv- 
buvo drauges ir draugai panos 
Onos. Laimingo
Onuk, ant džiaugsmo savo tė
veliams.

Pet raviezius

gyvenimo

Custer, Mich. — Musu aplin
kinėje yra apsigyvenusiu gana 
didelis >jkaitlis Lietuviu ant 
tikiu. 'Tankiai atvažiuoja žmo- 
nys ir nusiperka farma ir 
džiaugėsi 
Agentai 
kad nusipiiJk(‘s 
gali

fa rma 
kad pigiai pirko.

prikalbina 
czion farma 

daug

žmonis

padaryti daug pinigo. 
Zmonys paklausė tuju prikal- 
binimu, indeda visus savo pi
nigus in farma ir da skola už
sitraukė. Czionais žiema graži, 
seniausi gyvnetojai nepamena 
kada žimna tokia buvo.

Amsterdam, N. Y. —Amster
dam’o Lietuviai labai iszkil- 
mingai a'pvaikszeziojo asztuo- 
niu metu neprigulmybes su
kaktuves, 21 Vasario bažnyti
nėje svetainėje 7 valanda va
kare. Žmones pradėjo rinktis 
nuo 5 valandos in svetaine, vė
liau tai jau nebuvo galima in 
svetaine insigrusti, turėjo na
mo eiti, da niekados tiek daug 
žmonių nebuvo toje svetainėje 
kaip ta vakara.

to apvaikszcziojimo
daug pasidarbavo mus klebo
nas kunigas Zydanaviczius. 
Miszios, suma, buvo laikomos 
ant intencijos Lietuvos. Misz-

Prie

parai buvo Ždabni už miru
sius Lietuvos kareivius kurie 
žuvo už Lietuvos laisve, o va
karo pasakė labai inspudinga

Patriarkas Atlankė |||
Amerika

iiiimiHinmiiiiiHmMHinimmniiiiiimiHiiiHmiHHMMmMmimimHHiHHHHMmiiiiiiniNiiiMiHpiiiniiipę

Gudri £
A!

Pasamdė Kita
Kad Nužudytu 

Josios Vyra

t
I

I

N

Mergaite
v

i i r 'i

*>
■.y B

F
pa veikslas Pat riarko 

isz Jerozo- 
limo kuris ana diena atlankė 
miestą (’hioa'go ir buvo iszkel 
mingai priimtas.

Sz I a i
Louis Barlassina

I

■x 
■š 
:<
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da kėlės tautiszkas 
“Gimt i ne 

Kur bėga Szeszupe; ir 
” Panele

prakalba apie Lietuva — seno
vės laikuose ir dabar kokia jos 
yra padėtis be Vilniaus. Vaka
re prasidėjo programas 7 va
landa, su tautiszku marszu, o 
paskui buvo giedama Ameri- 

I koniszkas Hymnas ir Lietu- 
viszkas, giedojo Szv. Cecilijos 
koras, ir
dainas padainavo:

S ,

Lietuva tu Brangi.
Zvdanaviezuke a t si žemė

jo labai, prirengė mokyklos 
vaikuczius prie to vakaro ku
rie padare 
publikos, 
jai: kalbėjo kunigas 
klebonas J. Zydanaviczius, ku
nigas Petkus, ir Mikolas Kir- 
belis, Po 
kos Lietuviu Kliubo koras se- 
kanezias dainas: “ 
Mus; Laisves Daina; Čigonas; 
Nemuno Vilnys; Inžanga; Gin
kim Szali Lietuvos, ir užbaigė 
su Lietuviszku 
nim einant namo isz svetaines, 
Federacijos orkestrą užgrajino 
Lietuviszka tautiszka marsza. 
Programas pasibaigė 10 valan
da, auk u tapo surinkta $34.54, 
del pailengimo leszu prie ren
gimo to vakaro, o kas liks tai 
ims atiduota del naszlaicziu, o 
del rengėju to iszkilmingo ap- 
vai'kszcziojimo rt metu sukak
tuvių tegul buna kodidžiansia 
padekavone už tai.

Jurgis A. Nevali s.

Szali
4 4

()na
prirengė

inspudi deldideli
Buvo trys kalbeto- 

vielinis

kalbu dainavo Ameri-

Kur Namas

Hvmnu. Žmo-

Boston, Mass. — Jamont u 
namuose, 24 Marion st., Cam
bridge, i: z kvailu juoku atsiti
ko szermenis. Atėjės in sve- 
czius dede sumanė apgirdyti 
maža Jamontuka. Ir bejuokau 
darni vaika taip nugirdė, kad 
tas sunkiai susirgo ir nuvežta^ 
in ligonbuti mirė.
nubaudė dede už girdymą vai
ko 12 menesiu kalėjimo, o 
va, kuris dedei leido 
jo vaika, (> menesius kalėjimo.

-- K.

Ir teismas

ISZ MEILES VISKĄ 
PADARIS.

Magde:Magde: — Jau tekėsiu už ta
vęs .Jonuti, kad ir reikėtų man 
per visa 'gyvastį mail y t is tik
tai duona ir vandeniu...

.Jonukas;- - Gerai mano szir- 
džiuk, tu pristatinesi duona o 
asz vandeni!

Nauja Pavasarine 
Skribele

rv

vežimą

Vincus

Nenorėdamas

te- 
girdvt >

Worcester, Mass. — 
Kudzma, Barre Plains, nupir 
ko arkli ir vežimą, Worceste- 

lieitacijos budu pereita 
Szesztadieni.
pats tuoj važiuot namon, sura
do jauna vyra, 
pristayt 
Kudzmos ūke.
keliones, arktis, vežimas, ir ve
žikas nepasieke Barre Plains. 
Kudzma kreipės in polici ja.

kuris apsiėmė 
arkli ir vežimą iii 

Po trijų dienu $

i

szal-pasiti ketinu 
tiniu girdėtis, kad WorceMery 
susitvėrė Lietuviszka (hvdit 
Union (savitarpine 
draugija.)'Sudaryme draugijos

pasi^larbavo
V a szk e 1 e v i c z i u s. Pradžiai, 
20 nariu.

paskolos

daugiausia

AVorcesteryje

(1

v ra

Vasario 
17 po ilgos ligos ežia pasimirė 
Jule Gražuliui e 24 pietų 
žiaus,
tėvus, tris brolius 

tapo 
bažnvtinemis i

palikdama
am- 

nuliudime
ir s- ešerį, 

gražiaiP-le Gražuliu t e 
palaidota su 
apeigomis po priežiūra grabo- 
riaus Mot. Civinsko. Lai buna 
lengva žemele, ant kurios ji 
gimė.

Tėvai, broliai ir sesuo de-
kuoja visiems giminėms ir pa- 

atsilankvma 
— A. L.

žystamiems, 
ant laidotuvių.

už

ATSIMOKĖJO.
Agota: — Tai tu tik dabar 

parojai namo, tu girtuokli, bal-
vone kokis!? Žiūrėk ant ziego- 
riaus — jau septinta valanda 
isz ryto!

Vyras: — Taip — o tu., guli 
da lovoje... tu tingine, kutvala, 
ar nesisarmatini. Ir davė gu- 
lincziai moteriai kėlės kiimsz- 

*tęs.

ANT LIETUVISZKO 
BALIAUS.

Jonai ar matai taja moteria 
su rože ant krutinės ?

Sziur, kad matau ir tas mane 
labai nustdbino, kad ant taip 
seno krūmo da žydi jaunos ro
žes... *

CT
Graži raudona sziaudinc skri- 

ajidabinta su mažoms 
kvietkomis vra tai

♦

j >a vasarine

belaite
dzereines
naujausia pavasarine mada. 
Szalikas isz georgette materi- 
jolo taipgi apdabinta su kviel- 
komis.

ANT RANDOS.

Szesziu ruimu namas ant W 
ailroad St. Kreipkitės ant ad-
reso:

1.18)

Mrs. M. Kelley,
51 S. Main St., 

j\lahanoy City, Pa.

^KCcidiri^!
< liflesJ

S4..OO
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

7 MORCZIAUS

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia trelnas Suimtos naktį.

laz Ryto
Shamokin.................................12:01
M t Carmel ................ 12:10
Ashland ..j......................... 12:47
Girardville ........................... 12:55
Shenandoah .......................
Mahanoy City..................
Tamaqua
New Yorke (Liberty St)
New Yorke (W. 23rd St.) .. 7:40 
GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 28rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare ta pati 
vakara in virsz-minetas stacijas.

NmH

• 4 • •••«•*

. 12:35 
1:10 
1:45 
0:35

Ant Readingo Geležinkelio

Kita karta gyveno girioje 
žmogžudys? Jis turėjo žiauru 
paprotį, vogdavo jaunas mer
ginas. J)ažinojęs, kad vienas 
žmogus turi tris jaunas dukte
ris, jis ėjo jas vogt. Jam pasi
sekė pave/gt vyriausia. Nusi
vožęs jn namo pasuke: “Jaign 
tu man gerai tarnausi ir busi 
gera, lai asz tave vesiu, o jaign 
busi negera ir neklausysi ma
nos, tai asz užmusziu tave.”

Bijodama, kad jis ja neuž- 
musztu, mergaite stengėsi kuo- 
geriausia jam tarnaut. Viena 
karia žmogžudis rengėsi in ke
lione. Iszvažiuodamas jis pa
davė mergaitei raktus ir kiau
szini, kuri liepe visuomet su 
savim nesziot, liepdamas jai 
iszvalyt visus kambarius, tik 
neit in viena.

Kuomet žmogžudis iszva- 
žiavo, mergaite vale 
k a m ba r i u s, a pi e i sd a m a 
drausta.
j0 
pradėjo žingeidaut kas tame 
kambaryje galėjo but. Neap- 
gal e dam a si 
inėjo in ta 
kambaryje nebuvo 
didele skrynia.

vožės ja namo pasako:

visus 
už-

Nesulaukdama ilgai
p a r v a ž i u o j a n t, me rga it c

avo žingeidumo, ji 
kambari. Tame 

nieko, tik 
Manydama, 

kad skrynioje pakavo!i koki 
turtai, atidaro ja ir pamate su
kapota žmogų boplaukiojant 
kraujuose. Mergaite taip nusi
gando, kad iszpuole isz rankos 

,‘kuri ji nesziojosi. 
in skrynia jis iszsi- 

kruvino. Iszemus kiauszini isz 
krauju eme ji mazgot ir szluos- 
tyt, bet niekaip negalėjo krau
ju numazgot ir kiauszinis pa
siliko raudonas.

Tuotarpu sugryžo žmogžu- 
dis. Pirmais žodžiais jis liepė 
mergaitei parodyt kiauszini. 
Drebėdama ji padavė. Pamatęs 
kiauszini raudona, neklausda
mas žinojo, kad mergaite buvo 
uždraustam kambaryje. Už jos 
nepaklusnumą jis ja užmusze, 
sukapojo ir inmete in skrynia. 

Kita vasara jis pavogė to 
paties žmogaus antra dukteri. 
Su taja buvo toks pat atsitiki
mas kaip ir su pirma.

U'žmuszes antra nuėjo jis 
pavogt treczia. Pavogęs tre- 
czia, kuri buvo jauniausioji, jis 

parsivežė namo. < 
mergaitei sake

Pagyvenęs su ja 'koki 
laika, rengėsi iszvažiuot. Isz- 
važiuodamas jis jai taipogi pa
davė raktus ir kiauszini, už
drausdamas jai cit iii ta kam
barį.

Bijodama sumuszt kiauszini, 
ji ji nesinesziojo.

kiauszinb 
Inpuoles

taipgi

anoms.

r r

ta pati kaip

ryje. Inejo in kambari, atida
rė skrynia, bet koks buvo jos 
nusisTcbejimas, kai ji pamate 
abidvi sukapotas seseris. Isz
emus seserų kunus isz skry
nios, sulipdo juos. Patepė krau
ju ir mergaite atgijo. Pakavo
jo jas, kad žmogžudis parva
žiavęs nerastu.

•Ne po ilga m laikui parvažia
vo žmogžudis. Vi'su pirmiausia 
jis liepe mergaitei, kad ji paro
dytu jam kiauszini. Pamatęs ji 
balta,
pasakė: 
klausai,

Mergaite 
Pirmiau kol 
nesz k 
Sztai 
pinigu.

jis pagyre mergaite ir 
4 C Už tai, kad tu manes

Gerai, 
vesi, nu- 
dovanu.

4 i

asz tave vesiu, 
atsake: 

mane 
mano tėvui

ra gožė, pilna auksiniu 
ant to sutiko. 

Mergaite nuėjo in ta kambari 
k ui’ pakavojo savo seseris, su
dėjo jas in didele ragaže, apdė
jo jas auksiniais pinigais. 
Priesz uždarymu ragožes ji pa- 

“Jaign kas nors 
jus nesz ir pastatys ragaže ant 
žemes, tai viena isz jus tegul 
pasako: 
geli. ’ ’ 
gaže ir
Paskui liepe neszt ragaže pas 
tcvu's, sakydama: “Ti'k žiu-

5 1 Jis KO
> V

3

< 
t

auksiniais

sake seserim:

žemes, tai

Ta pasakius uždare ra- 
apriszo su szniuru.

viena
Asz žiurau per lan-

“Tik 
rėk, neszdamas niekur nes'ilsc- 
kis ant kelio kol nuneszi dova
nas mano tėvams. O asz ežia 
žiūrėsiu Įier langeli.” Vyras su 
dideliu noru prižadėjo iszpil- 
dyt jos praszymus.

Paemes ragaže ant pecziu, 
iszejo. Neszdamas ja pajautė, 
kad ji labai sunki. Ji’s pradėjo 
galvot argi pinigai galėtu but 
toki sunkus. Norėdamas daži- 
not ar ten tikrai buvo pinigai, 
pastate ragaže ant žemes. Vos 

rszgirdo
Asz žiurau per langeli.

paatateš, rszgirdo žodžius: 
“Asz žiurau per langeli.” Ma
nydamas kad mergaite mato ji 
greit paernos ragaže ėjo toliau. 
Ėjo, ėjo, ir beneszdamas raga
že taip pailso, kad pastate ra
gaže ant žemes. Ir vėl iszgirdo 
tuos žodžius, nors ir buvo la
bai pailsės kuogreieziausia pa
ėmęs ragaže nesze, neszc ir n li
nes z e mergaites tėvams.

Tuo tarpu kaip žmogžudis 
iszejo, mergaite nuėjo in kam
barį 'kur na'basziiinko galva

jis įgulėjo, paėmė galva, veidus su 
krauju palėpe, kad butu rau
doni veidai. PaUme veliona, už-

^5

24 metu, 
savo 

vyro, pasamdė Karoliu Davisa, 
banditą, idant nužudytu josios 
vyra, bei \ irtoje sutikti josios 

et i ko dėt ek t v va 
a reszt a\ o j< i

Frankienia

Alberdina Krank, 
norėdama atsikratyt nuo

vyra, 
1hivisa

kinis 
kaipo ir 

uždare kalėjime.

gryžtaneziu žmogžudžiu, kuris 
“O kur pauksz- 

” — at-
jos paklausė:
t ei i leki?” — “Namo.”
sake mergaite. Žmogžudis ne
pažines mergaites nuėjo savo 
keliu, o 
keliavo pas

N amo.

mergaite laimingai nu- 
savo tėvus. Koks 

buvo tėvui džiaugsmas sulau
kus gryžtan't savo visu trijų 
dukrelių, tai asz negaliu ne žo
džiu apsakyt, ne rasztu apra- 
szvt. V. Paltanavicziute.

< •v

PARSIDUODA
GERA FARMA.

30 akeriu žemes ir ganykla, 
geros miszkos, van-5 akeriai 

duo isz szaltinio varoma su rė
mą in st ubą. Overt is miles nuo 
Horseshoe Pike kelio, arti mo 
kyklos, sztoru ir Keadingo ge

rt miles in Phila- 
in (hats-

ležinkelio, 
ir 7 miles 

namas,
visi

| JezinKeiio 
j delphia, i •11 T Aville, Pa. Geras namas, tvar
tas, visztinyczia, visi geram 
padėjimo, šluboj naujas dide
lis hiteris del apszildymo, vi
sokį ukiszki padargai, 10 
vežimu szieno. 
gei

dėjo ant. nabaszninko galvos,! įcs anĮ adreso:
galva ir pa-dailiai papuosze 

dėjo ant lango, kad pareidą-
mas žmogžudis manytu, buk ji 1.18)
7 7* * 7 • • • • Ilaukia jo. Paskui ji nusirenge

Vaikszczio- 
jant po kambarius jai rūpėjo ir iszejo. 
kas vra uždraustame kam'ba-v ra

ukiszki padargai, 
Parduosiu pi- 

t ik už $3,300. Kreipki-

W. Tamaszunas, 
1137 Fairmont, Ave.

Philadelphia, Pa.

1

s

mlrpo m baczka medaus, apsi- |paprasUis 
lipde paukszcziu plunksnomis jSu KereSn

i ------------------------------------------------------------
• ' KANT1CZKOS arba giesmių knyga,

Eidama keliu susi t i ko su

i kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. B0CZKAUSKAS - CO., 
MAH ANO Y CITY. PA.

LAIDOTUVES AKTORKOS “BARBOROS LA-MARR”
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Laike 'laidotuvių krutamuju paveikslu aktorkos Barboros La Marr, Ix)s Angeles
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Kalifornijoi, buvo daug žmonių, o ypatingai moterių kurios grūdosi prie grabo pamatytį
► 1velione, jog net kilo sumiszimas kuriame likols sužeista daugelis moterių ir keli vyrai.
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