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ISZ AMERIKOS INE™SUD0
BAISUS TVANAI

BET NUBAUSTA SKAU- 
DŽEI 
NEPADORO T

UŽ LAIKYMĄ
BIZNIO.

ISZSILIEJOUPES ISZSILIEJO ISZ 
LOVIU, UŽLIEDAMOS 
DAUGYBE APLINKINIU 
PADARYDAMOS 

DAUG BLEDES.

Saint Louis, Mo. — Upe 
Mississippi, iszkilo taip augsz- 
tai kad da niekados taip nebu
vo iszkilns, užlipdama aplin
kines nuo St. Louis lyg Cairo, 
Ill. Ohio upe taipgi neiszpasa- 
kytai kilo.

Raynoldrville, 111., Big Mud
dy upe užliejo 40,000 a keri u 
žeme<

Hickmone 500 moterių su 
vaikais buvo priversti apleisti 
savo gvveniinus. 
Kv., likos užlietas

T. ’_____
kos užlieta 
upes White, St. Franci? 
k a ūsa s, 
apleisti savo gyvenimus.

('aire upe kilo ant 56 jiedu. 
Hickmone visi bizniai sustojo 

daugelis sztoru užlieta ir 
tavoras sunaikintas.

Seni žmones nepamena idant 
upe Mississippi taip augsztai 
iszkiltu ir iszsilietu isz lovio.

Bledes padaryta ant milijo
nu doleriu.

MIRĖ NUO DEGTINES.
Kingston, Pa. — Automobi

lyj rasta negyvas Adomas Be- 
m^kiięSO ttietir, Kuris /»n drau
gais gerės tūlame name Pitts- 
tone ir sakoma nuo to miros.
KOMPANIJOS VARO DAR

BININKUS ISZ STUBU.
Pittsburgh, Pa. — Pittsburgh 

Terminal Coal Co., 
550 Mraikieriam*

ATSĖDĖS KALĖJIME.

Mo.

Columbus, 
ant 15 pėdu. 

1'iik-laneziai akeliu žemes li- 
Arka i įsuose per 

ir Ar- 
zimtai žmonių turėjo

nes

davė žinia 
ir juju rzoi- 

my noms, idant tuojaus iszsi- 
kraustytu isz kompanieznu 
st ubu, nes juju vieta užims an- 
glekasiai kurie nepriguli in 
unije, ba kasyklos pradės dirb
ti ant neimi jos iszlygu. In de- 
szimts dienu vi*i turi iszsi- 
kraustyt o po tam laikui jaigu 
to nepadarys tai bus iszmesti 
ant ulycziu.
DIDELE UGNIS PADARE 
BLEDES ANT $2,500,000. 
Morgantown, W. Va. — Biz

niu voje dalyje miesto sudegu 
asztuoni bizniai aplankydami 
bledes ant pu.-treczio milijono 
doleriu. Ugnis prasidėjo Orr 
name ir gavosi in Shelby cze- 
veryku sztora, Strand teatro, 
Baltimore & Ohio kancelariju 
ir kitu namiu

Ugnagesiai pribuvo in pagel
ba isz Uniontown, Morgantown 
ir Westover kuria užgesino in 
szeizes valandas laiko.

ISZDAVE PALICIJAI 
MUNSZAINERI.

'Nanticoke, Pa. — Priosz sli
džia Fine, ana diena stojo Ju- 
zefina Kempin.4ka, kuri užve
dė skunda prieszais savo vyra 
už tanku pasigėrima ir neduo
davo moteriai pinigu ant pra
gyvenimo. Slidžia josios už
klauso ar ji žino kur jisai gau
na geryma, tai atsake, kad jo- 

pe rsed i visa laika
pas Leoną Žiemianska ant 31 
W. Ridgc ulyczios.

Idant pereitikrint ar mote- 
re kalba teisybe, audžia nu-

sios vyras

aiunte ant paduoto adreso du 
detektyvus kurie padaro 'krata
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SKUNDŽIA KUNIGUS
I

Wilkes-Barre, Pa. — Albina 
Glovackione naszle 
trijų vaiku, 
“City

PRISISAVINO KUN. ABRO- 
MAICZIO TURTĄ. MOTI

NA SKUNDŽE KAD 
SUGRĄŽYTU.

SUOKALBIS PRIESZAIS 
PREZIDENTĄ SMETONA 

------------------------------------------- I

ftemnnerata Kasstuoja: Amerika ant vlio meto 18.00, 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant viao meto.

Laiizkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY AND A STS., 

bSi* A'*1 e* e o *
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DREBĖJIMAS ŽEMES |g2 LIETUVOS
38 METAS

SANTJAGE
NUŽUDĖ SAVO

LOCNA BROLI
SUVTRSZUM 100 ŽMONIŲ 
UŽMUSZTA, APIE 300 

SUŽEISTI.4

Prezidentas dažinojas apie tai, paleido 
Sfeima ir bus renkamas kitas.

-------- ............ —

— Lietu-
prisiuntė

'kad balsuojant

Czionais
DAUG NAMU SUGRIUVO. IDANT ATIMTI NUO JOJO 

PINIGUS. ŽUDINTOJAI 
SUIMTI.ir motina 

karezema 
ant 6911 1

1 Jetu- 
koturius 

gy vent o jus,
priesz

kostumerei 
aptersztas 

Nesenei aplaike 
už-

laiko 
Lino Hotel

Hazle ulyczios, kur no tik pa
sigerdavo josios 
bet laiko pas savo 
balandėlės,
nuo sūdo paliepimu idant 
dalytu taji bizni ir praszalinti 
aptersztas balandėles bet nasz- 
Icle mano kad tai juokas ir nie
ko sa isz tojo paliepimo neda
ro.

Ana diena atej pas ja ja Ka
rolius Tauški
isz Edwardsvilles. 
abudu gerokai iszsigere,

ir Jonas Gurąs 
Kada jau 

Tauš
kia iszoine revolveri isz kisze- 
niaus rodydamas ji savo drau
gui ir ’kokiu ten nežinomu bil
du revolveris pylcsztelejo, kul
ka pataiko iii Gura mirtinai 
sužeisdamas ji, nuo ko mirė li- 
gonbuteje.

Isz tos priežiasties Glovackie- 
ne likos szi kart aresztavota ir 
pastatyta priešą sudže McLea- 
na, kuris be jokiu “funin” nv.-

£<

funiu 
baudė naszlelia ant užmokėji
mo $200 bausmes ir viena meta 
in kalėjimą. Bartenderis Juo
zas Kaspara likos nubaustas 
ant $100 ir tris menesius in 
kalėjimą.
-*Tr\rs * vaikaiG lovacki ones 

likos atiduoti in

i i

prioglauda;
Gurąs paliko paežiu ir tris ma
žus vaikus, 
t y tas po $5,000 kaucijos 
teismui už nesZiojima revolve 
rio.
IR VYSKUPAS MOKA

DAUŽYTI VEIDELI 
SAVO PACZIULES.

Seattle, Wash. — Pastorius 
Axel Fryxell, 65 metu, Epis'ko- 
polinis vyskupas del Suv. Vals. 
ir Kanados, buvo bjaurus vy
ras savo paeziulei Gardai, 42 
metu. Užvestam teisme pric- 
szais savo vyra, poni vytekupie- 
ne užmetineja jam, kad tan
kiai pareidavo namo užsigėręs, 
kumszcziavo ir kerszino.užmu- 
szimu josios.
UŽ SZIMTO METU

TURĖSIME 60,800,000,000 
GYVENTOJU.

Chicago. — Už szimto metu 
turėsimo 60 bilijonu, 800 mili
jonu gyventoju ant svieto, jai- 
gu žilinuos mir.-- kaip sziadien 
mirszta, nes taip apskaitė pro- 
fesoVis E. A. Boss isz Wiscon
sin’o Universiteto.

Sziadien žmonių mirszta 15 
ant kožno. tukstanezio o ant 
kožno tukstanezio užgema 45. 
Iii laika 90 metu svieto gyven
tojai
Se p t y nesdesz i m tas 
visu gyventdju ant svieto yra 
juodi. • / ’
GERIAU EIT IN KALĖJIMĄ 

NE KAIP GYVENT SU 
VYRU.

Atlantic City, N. J. — “ Duo
kit man laisvių — arba uždary
kite mane kalėjimo,” paszauke

pag Žiemianska, j-u rasdami pas 
ji 13 galonu samogonka, 73 ga
lonui brogos ir du galonus al- 
koholiaua.

Žiemianski turėjo pasirūpint 
^1,OOG‘kaliaijos lyg teismui.

o Truskis pasta
to

bu-
M. J.

ir
relknlAVila-

♦ ’ * t

Washington, 1). ('.
vos
mums

jos sūpaus

Pittsburgh, Pa. 
prrtsidojo idoini byla. .Ja užve
dė Ona Abromaitiene, 
vos piliete, 
Pittsburgho
tent, Joną M. Wosheri, 
Kazena, Frana M c Bride’a 
Kateri na Holland, 
ma isz ju $100,000 atlyginimo 
už pasisavinimu 
turtu.

Jos sūnūs, Ignas Abromaitis' 
mirė 1924 mete 6 Vasario die
na, palikdamas $60,000 verteli’ 
turto. A bromą i t iene sako,-kart' 
aukszcziaus pamintieji keturi 
asmffliys susitarė padare patys 
testamenta, užraszydami sau 
visus nabaszninko turtus. Tes
tamentas esąs datuotas neva 
1921 mete 18 Vasario, o liudi
ninkais ant o pasiraszo minėto
ji Katerina Holland ir Frank 
P. McBride. Yra ant jo ir na-- 
baszninko paraszas bet Abro
mait iene sako, kad tas para
szas ne jos sūnaus. Jis esąs su- 
klastuotas, kaip ir visa,s testa
mentas esąs klastos darbas.

Abromaitiene savo 
sako, '.kad .1924 metu
M. Kazėnas buvę® Lietuvoje 
ir užtikrinęs ja, Abromaitiene 
kad nabaszninko turtas busiąs 
atiduotas jai, nežiūrint ka'd 
testamente jis csqs užrašyti 

■^Vetrnnrnw. Xfi^tuoi 
jai pavesti szita reikalą jam ir 
Wosheri u i,* ir n o® i rūpinti, o 
jau jiedu padarysiu kas reikia.

Abromaitiene patikėjusi Ka
zėnui ir laukusi 
Wosheris raszes 
laiszku, ramindamas ja buk 
jos sūnaus turtas busiąs jai 
sugražintas per Kauno vysku
pą.

Tuo tarpu tas turtas pate
kės in naszlaicziu teismo ran
kas ir dabar jau baigiamas 
skirstyti.

Abromaitiene akltina M. J'. 
Kazena ir

skunde 
vasara

pasidaugino dvigubai.
procentas

17 metu Alberta Boss,'kada ja- 
ja apskundė josios vyras idant 
sugryžtu gyventi su juom. Ne
pagelbėjo ne giminiu praszy-

pasiuntinybe 
žino,

liaudininku interpeliacija .del 
Daktaro Pajaujio aresztavoji- 
mo, Seimas 40 balsais prioszais 
33 iszrei’szko valdžiai nepasiti
kėjimą, už ka prezidentas Sme
tona Seimą paleido ir dabar 
t-nTois Imti nauji Seimo rinki
niai. i

Smetona turėjo tame svar-
bia priežastį, nes dažinojo isz 
tikru szaltinin"kad priefzais ji 
buvo suokalbis padarytas per 
Liaudininkus ir Social Demo
kratus idant ji praszalint nuo 
prezidentystes'Ir iszrinkti ki
ta. Tarai suokalbis ketino atsi
būti su pagialba ginklu.

'Paine visa priežastis buvo 
Dr. Pajaujis, kuris likos aresz
tavotas 4 Apri'liaus už suokal
bi prieszais valdžia. Seimas nėr 
sutiko ant palhįosavimo Pajau
jo ir tas buvo priežaste palei
dimo Seimo. į

Paleidus reima prezidentas

t
Naujausias paveikslas Prezidento 

Antano Smctono.

Smetona pakvietė karo minis
ter! pulk. Merki imtis szalies 
kontroles. Ta kontrole yra Iv- 
gi mi'litarinei diktatūrai. *

Lietuvoje užeina dideles per
mainos, bet apie tai žmones 
mažai žino ir kas tolinus bus, 
tai ateitis mums parodys. Gai
la kad Lietuva atgavus laisve 
negali padaryti geresnio^ tvar
kos ne kaip sziadien tonais ran- 
dj^i.

EKSPLOZIJA
ttonu-t pnfnres“ MUNSZAINO’W

i*: •

♦f f;

DVI MOTERES MIRĖ NUO 
APDEGIMO.

per du metu, 
jai kelinta NAME SURASTA DIDELES 

SAMOGONKAS IR DAUG 
MUNSZAINES.

Isz Visu Szaliu
PER RAKTO

SKYLUTE

Saulingo, Chili, Argentina. 
— Praeita Kotvergo nakti da
vėsi jaust czionais 
drelįėjimas žemos, i 

daug namu,

i smarkus 
nuo kurio 

suvir- 
sznm szimlas žmonių likos už- 
muszta ir daugiau kaip 300 su
žeisti.

O kad tai buvo nakties laike 
tai mažai žmonių radosi (ame 
laike ant ulycziu, visi ka pra
žuvo likos užmuszti per griu- 
vanezius mums?

Po drebėjimui žmonos iszbe- 
ginojo isz namu pusnuogi nesz* 
t i pagelba vieni kitiems ir gel- 

snžeistuosiuf isz griuvo-

sugriuvo

- Kaip jau buvo 
Kovo menesi

miestelio,

Kaunas, 
spaudje minėta, 
18 diena apie 10 valanda vaka 
ro tarp Pacu nei i u
Gudžiūnu valscziairs, Kcdainn 
vals. ir Panevėžio apskriezi 
prie vięszkelio rasti žudyti į 
lioeziai Burnvs Kazvs 
nantis

(I 
il

gy Ve 
miestely į 

i r
pilietis Saviezim-

Bilieczius
Paszaki n

I neonas). 
kainu-

Joną M. Wosheri, 
kad jiedu tyczia ja viliojo viso
kiais pažadėjimais norėdami 
užvilkti dalyku per du metu, 
taip kad ji paskui jau nebega
lėtu del testamento kelti bylos. 
Ug szita jos suviliojimą ji ir 
reikalquja isz ju $100,000 atly
ginimo.

Szita žinia paimta isz Pitts-

Pittsburgh. — Baisi nelaime 
kokia patiko name ant 7519 
Bennett ulyczios uždare dideli 
bizni varymo munszaines bet 
nelaimėjo likos apdegintos 
mirtinai Zofije Kruszewskiene, 
28 metu ir josios sesuo Zofija 
Andriuszkevicziene, kurios mi
re vėliaus-ligonbuteje, o Kni- 
szewslkis likos baisei apdegin
tai. Nelaime kilo skiepo km 
užsidegė szviosos gazas kuris 
iszbego isz pat pu. Eksplozije 
iszkule visus langus num uosiu 
unt tosio® ulyczios.

Kada pribuvo ugnagesiai ir

likos

bnrgho Anglu dienrnszozio, pąlieije nusitikėjo surasti ant
Keleivis”.

kad

kaip raszo “
Anglu laiikrasztyj nėra pasa

kyta, kas per vienas yra tas 
Wosher ir Kazėnas, bet musu 
korospndenc t a i pranesza,
Wosher, tai 'kun. Vaisznorius, 
isz McKees Rocks Lietuviu' 
Szv. Vincento klebonas, o Ka
zėnas, tai kun. Kazėnas, Lie
tuviu Szv. Kazimiero parapi
jos kleboną® S. S. Pittsburgh. 
Pa.

Nabaszninkas 
maitis,
eina szitos pesztyues, irgi buvo 
kunigas. Jisai klebonavo Lie, 
tuviu Szv. Izidoriaus parapi
joj Pittsburgho 
Braddock, Pa.

Ignas A b ro
dei kurio turtu dabar

virszaus namo didele dirbtuve 
mun.lzainos, kur radosi dvi sa- 
mogonkos po szimta galonu, 
100 galonu munszaines, 36 
baczkos užraugytos brogos, 18 
maiszu cukraus po szimta sva
ru, dvi samogonkos po 200 ga
lonu. 'Eik žemai szeimyna gy
veno, o visas virszus buvo už
imtas del vatymo munszainos. 
Viską palicije sukrovė ant au
tomobiliu ir nuvožė ant palici- 
jos. !
CHICAGE GYVENA DAUG

munszaines

priemiesty j

MENESIU KŪDIKI.
I f

Philadelphia. — Jesso New
ton, 35 metu, nuo Walnut ir 35- 
tos ulyczios likos aresztavotas 
už baisu sumuszima savo sze- 
■8ziu menesiu senumo kūdikio 
Idant “iszvaryti isz jojo piktu- 

” Pati motina liepė nelaba 
tava arosztavoti.

Sudže nubaudė tęva ant sze- 
sziu menetriu in kalėjimu ir už

mai idant sugryžtu ji ji pas vy
ra.

Sudže nėtekes kantrybes ant 
galo paszauke: “Jaigu tu no 
nori sugryžti pas vyra tai busi 
uždaryta kalėjimo per 350 die
nu.’* Su nusbzypsojimu Alber
ta atsake: * * Tas geriau, no 'kaip 
gyventi su juem. ’ * ' mokėjimą 100 doleriu bausmes.

ma.

JAGE GYVENA DAUG 
MILIJONIERKU.

I

, Sziame mieste
•, • i •

lijouierku. Nekurios isz juju 
gimė milijonierkoms, kitos isz- 
tekejo už '3 ' 'J

Chicago. ■—| Sziame mieste 
randasi suvirszum szimtas nai

be t i 
siu.

Drebėjimą jauto miestuose 
Valparei.se, Valdi va, Concep
tion ir Ant of ages ta, kur pada- 
rvta mažai bledes.

Manila, Fi'lipinai. — (’zio- 
nais taipgi atsibuvo du maži 
drebėjimai žemes 9:34 ir 10:23 
valanda vakare, bet bledes ne
padaro.

• /

1,500 KINCZIKU UŽMUSZTA 
MUSZYJE.

Hong Kong, Kindi. — Tarp 
komunistu ir modernistu ap
link Cantono, kih> smarkus

Pacunehu 
svaigiųjų gėralu pardavėja- 
jo vežikas
Leonas (buvo klaidingai pa
žymėta
gyvenantis
Baisogalos valscziuj.

Atvykęs žmogžudystes \ ir 
ton gydytojas teismo tard\ to
jus, vieszosios ir kriminaline- 
policijos valdininkai, apžiurę- 
je lavonus rado: abu nužudvb 
medžiokles szautuvn. Burnini 
vienas szuvis pataikintas in 
veidą, antras in pakauszi; Sa 
vieziui — vienas szuvis in kai- 
riji szona ir antras taip pat in 
pakauszi. Kaip matyti, pilietis 
Būni o Ikiszeniuos (padaryla 
nuodugni krata ir iszimti pini
gai. Saviezius visiszkai 
dintas, jo kiszeniai
Pavedus kvota nutatyta.

■ f . -------------------------- t

RADO PRIE PACZIULES 
VYRA IN KURI SZOVE IR

ANT GILIUKO NE 
UŽMUSZE.

Lodžius. — Ponas Emilius 
Korpeckis, bankinis viyszinin- 
kas mylėjo moterėles, vyną ir 
szokius. Isz tos priežasties tan
kiai tarp jojo jaunos pacziules 
Emos ir jojo kildavo žandine 
revoliucije. Ana diena jauna 
pacziulo kerszino savo vyrui,« 
jaigu nepames toki gyvenimą, 
tai ir jiji pradės mylėti vyną, 
vyrus ir szo'kius.

4

Ponas Emilins nūs ijuoice isz I 
tokio pacziules kerszto, apsi
rėdė da puikiau ir iszojo in 
miestą ant geru laiku. Bet vos 
paėjo kelis žingsnius, kas tokis 
stuktelėjo jam in savžine, pa- 
mislydamas sau, gal ir paeziule 
iszpildys savo korszta. Sugry> 
žo namo. Atidaręs palengva 
duris i nėjo in vidų. Priesz kam
barį savo pacziules sustojo, nes 
girdėjo aifzkiai kalba savo pa- 
czinles su kokiu lai vyru, Dirs
telėjo per rakto skylute ir pa
mato jojo paeziule sėdint arti 
prie nepažin'staino vyro, kuris 
sodo jo paežiais atkreipęs in du- 
ri£,

Užviro szi rd i s 
liaus, 
staigai atidaro duris paleisda
mas in sėdinti vyra, szuvi isz 
revolverio. Kada sužeistasis 
sukristo ant grindų, Katpec'kis 
pažino jiime....

musziai kuriuose likos užmusz- 
ta suvii'szum 1,500 ant abieju 
pusiu. Szimtai sužeista. Palici- 
je padare krata lieteliuose 
aresztavodama daug komunis
tu agentu.

lH‘,pi - 
neliesti/ 

kart 
Bnniys, važiuodamas'parsivežt 
isz Panevėžio degtines del -mv 
vo parduotuves, turėjo su sa
vim apie 3,200 litu ir 1 aiiksi 
no 10 rubliu moneta. Isz vibk<> 
aisykiai matyti, kad ta žinot’ 
žudysto galėjo padaryti vietos 
gyventojai, ir, be to, dar gerai 
pažysta Burn i. Bendromis jc 
gomis tuojau pavyko nustaty

SZALTYSZIAUS SŪNŪS NU
ŽUDĖ SZESZES YPATAS 

SAVO SZEIMYNOS.
Grudziondz, Lenkije. — Ma- padare tikras Savieziaus Le<» 

žam miestelyje Tarpue, 28 nie- no brolis Vincas, kuris tuoj bu 
tu sūnūs szaltysziaus T 
dovskio iszžudo visa savo sBei- darosi 
my na susi deda n t isz

jti,'kad kalbama žmogžudyste

tu sūnūs szaltysziaus Levan-1 vo sulaikytas. Kaip tai sziurpu 
pamano Žiu

O so 
o sulaikyta*, 

raudama nuo galvos plaukus 
visu balsu szaukdama: 
cai! pasakyk, ka kalboj 
damas Leonas”...
asmens krata pas Vincą Sava!- 
ežiu rasta 1.000 litu piniirn. ii 
auksine 10 rubliu vertes innm-

M

Savi 
kalta-

apie tai
szesziu nelaimingoji brolio Vine 

ypatų. Kruvina kirvi palicije šuo, kai jis bnv 
surado paslėpta po iszgamos- 
lova.

Nužudytais buvo: tėvas, mo
tina, dii broliai, bobute ir gi
minaitis kuris tarnavo pas Le- 
vandoVs'kius.

Priežasliis tosios baisios žn-
din: tos buvo ta, kad sūnelis no-Į ta, o bute rastas medžioklini 
rojo pavaldyt visa tėvo turtą ir szautuvas.
apsipaeziavima su mergina cZius Vincas prisipažin

Vi u - 
miro

1 >adariu>

mKardomas
o

szia žmogzu
apsipacziavuna su
prieszais kuria tėvai turėjo ne- parejszke, kad
apykanta, ba ne buvo tokia, ko- dyste padaręs be jokiu “talki 

mnelis ninku”, norėdamas atimli i<7
Burnio pinigus. Bet szi dah ka 
aiszkinant nustatyta, kad ioje

kia ran vėlino idant 
vestu.

Likos apsūdytas ant pa ko r i-

S

mo. Visus palaidojo vienam di- dalyvavo Savieziaus gimimu
t is Kostas Saviržius 
tis taip pat Pasznkiu kaime ir 
pas ji padarius krata 
po stogu rastas 
szautuvas, kurio vamzdži

deliam kapo.

PREZIDENTAS CYNARSKI 
NUŽUDINTAS.

I

Varszavn. — Prezidentas Cy-
narski.miesto Lodžiaus, likos lft» buvo kruvinas, bet pinigu

s noprisipa-

uvveuaur*.

kluoii'? 
medžioklinis

<» i»a

todėl jojo veido nemato.
pono Emi- 

užvydejlmu ir piktumu,

tekėjo už milijonierių, kitos 
aplaike milijonus po mirusiu 
giminiu, bet tik kelios dasidir- 
bo „milijonus isz savo 'Tanku 
darbo, per savo paezeduma ir 
gabuma bizniuose.

H Henrietta Okla. — “Old 
Wise” szafte, likos pagauti per 
vandeni 28 angle'kasiai, kada 
vanduo isz lipduko persimus^o 
iii kasyklas. Visus iszgelbejo 
gyvus. ...............

savo tikra bro
li, kuris atvažiavo ji atlankyti
ir buvo incjns in stubo kndn ji
sai iszojo in miestą.

Sužeistoji tnojnus nuvožė in 
ligonbuti, kur pasirodo, 'knd
k A 1 A A««žaidulis yra nepąvojingas ir

* m i«k A * * .M M f _ a.

brolis iiszgis. Ponas Karpeckis 
dabar aedi namie ir atsinorejo 
jam daugiau svetimu moterė
liu, vyno ir szokiu — dabar ge- 
rin vvnn ftii -ihbn'X'nA»hildria vyną su šiiVo įi'acziuk.

nužudintUs praeita 
kada apleldiuejo savo namus 
eiti įn ,'kancclarije. Kokis tai 
žmogus staigai pribėgės prie 
jojo insmeige ilga peili in szir- 
di ir pabėgo.

GYVAS NEBASZNINKAS.
Poplin. — Kaimelyje Raiko- 

ve, mtuoniu metu Kaziukas 
Duja, sirgęs ilga laika, užmigo 
sunkiai, motina laukdama ga
na ilgai, mane 'kad vaikutis mi
re ir pradėjo rengtis ant jojo 
palaidojimo, nuėjus in miestą 
paszaukti grabortu. Antra die
na sugryžus namo, rado Kaziu
ką sėdinti prie stalo valgyda
mas duona. Kada motina isz- 
ejo, vaikiukas pabudo isz ilgo 
miego daug sveikesnis.

<4 l<» | 1 1 K ' > O i J < * *3 Mll» t* 1\4 U T 1|U( 7,

Ke t vergą' nerasta ir jis kalta
žino.

žibu žmogžudžiai 
teismo tardytojui.

perduot;
~ r».

PRALOSZE VISA TURTĄ.
Krosna, Mariampoles apskr. 

— Szia vienas vaikinas betar
naudamas turėjo sutaupęs apie

-tūkstanti litu. Atvažiavus kaž 
kokiems kotu loszikams, 
jo ir jis iszbandyti savo 
Vargszas prakotavo ne tik 
sus pinigus, bet ir kailinius.

nore- 
laime.

vi

KIEK AMERIKIECZIAI 
ATSIUNTĖ PINIGU.

Praėjusiai ritėtais 
Lietuviąį* Liet 
apie 40,<

Amerikos

000,000 litu.

Valparei.se


I I

h fF

fit

L

SAULE
fc I lb, *’■***
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AZORESAI ‘ LFETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 IG-th Street, N. W 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Kas Girdėt
Sziadien daug yra raszoma 

ir kalbama npi(* Kinus, kur 
Amerikoniszki kariszki laivai 
draugo s n
davo miestą 
apsaugot kelis szimtm 
komi ir Augli’ku. Will Rogers, 
žviuus

Angli’szkais bombar- 
Naukinga, idant 

Ameri-

Aun*rikoniszkas humo
ristas, kuris nekarta raszvdi- 
mas juokingai bet pridurda
mas ir teisybe, raszo apie tai 
sekaneziai:

“Jaigu kas pasilieka pa
ežiam viduryje namines karos 
ir per szeszis menesius m* turi 

kad iszsiunsti 
iii

raszo

pasilieka 
namines

ant tiek proto, 
savo szeimvna iii saugesniu 
vieta, tai nuverta jojo gelbet. 
Toki žmogų at vežkie namo, tai 
jisai )>alendaz|»o begnneziu au
tomobiliu, 
bardu vol

bo) atverdamas popiežiui do
vana puse milijono Ame r ik o- 
niszku doleriu.

Isz Lietuvos.
f

Praeita Ketvergą, lai yra 
14 Apriliaur, suojo L") Jnotu, 
kada nuskendo lai'vas ’ritanic, 
trenkdamas in ledini kaina, ka
da pirma karta plauke isz Li- 
vorpoliaus in Amerika apii* 10 
valanda vakare 14 Aprilians 
1912 mete. Su laivu* nuskendo 
1,517 žmonių. Po trenkimui in 
kaina nuskendo iu dvi valan
das.

Gerai žinomas visiems iszra- 
dejas bedratinio telegrafo Wil- 

S 
persi >kyrin,i a

Airiszes paczinles Boatri-
O’Brien, kuria vodo 1905 

mete ir turi dvi diiktoros. Ba
lai Marconi

cziuot antru kartu su grofiono 
I Bezzi Scala.

liam Marconi, It ala 
po pi ežia u> 
savo 
vijo.*

(

suborn- 
mi<‘9ta

Turėjome 
K iniszka 

idant duoti musu žmonim su
prast, kad jau laikas, idant isz- 
eitu i>z jojo ir duotasi iszsigol-*
bet.

Isz t o duodasi matvt, kad 
kerszinanti nelaime Ameriko
nams Kinuose buvo tik nuduo
ta, o gal tenaitiuei Ameriko
niszki likėjai daugiau brangino 
savo bizni ne kai)) gyvastis. 
‘“’" aip ar taip, ne buvo jokis 
reikalas nusiuntimo in Kinus 
didt'les flotos ir vaisku, nes tas 
gali lengvai iszszaukti kare, 
kas butu labai paranku ir nau
dingu del Anglijos.

al tenaitinei

4

Pagal vertolgystes komisi
jos New Yorke, tai 1925 mete 
Suv. Valst. turtas isznosze ant 
355 bilijonus doleriu, o mote 
1926 tik ant 186 bilijonus do
leriu. I>z lojo skaitliaus pusi* 
pripuola ant žemes ir pageri
nimu ant josios, o likusi suma 
pripuola namuosi*. bizniuose ir 
t ransportacijos.

Suvienytos 
vra turtingiausiu • 'll*
svieto.

Taji turtą sutvėrė rankos 
milijonu ateiviu, prieszais ku
riuos sziadien daro visokes 
klintis idant juju ncinleisti kad 
galėtu isz j uju paeina m lot. <> 
Imt randasi czionais tnkstan- 
cziai motinu kurios mirszta isz. 
hado priesz pagimdymu kudii 
kiu kurie vėliau* mirszta isz 
ncsla tek liaus.

Taip, czionais randasi milži- 
uiszki turtai, su kuriu pagelba 
galima butu užtikrini darbu 
tukstaneziams bedarbiams, ku
riu sziadien noftoka visuose

szoim vno.s

todėl
>klypu ant

Vadst ijos

sziadien 
miost nose 
kenezin.

Kapitalistu lai*kraszcziai nuo
latos garsina, kad gerove skly
pe yra knodidžiamda ir kad 
<lai bo no stoka visiems.

o tu jn

ri* Kosi jos irTarp Leningrado, 
Berlyno, X'okietijoj, likos in- 
vykdinta orine kelione cropla
nd, kuria galima atlikti in lai
ka pnsk(‘t viihos va lain los.

Bolszcvikai iszkele Londone 
paroda cariszku žemeziugu ir 
kitokiu brangenybių. Randasi 
ton 124 skyriai žemeziugu tarp 
kuriu randasi 40 karatu raus
vas deimantas, szoblo Povylo I, 
iszdeta puikiais deimantais ir 
lenciilgas paczio.s Povylo, Ma
rijos Fedoruvno ir kitu. Bol- 
szovikai stengėsi tuos dalykus 
parduoti.

Airiszis McGivney isz Bridge
port, Uonn., likos priimta<s Ry
me per popiežių ant specialisz- 
kos audencijos. Buvo tame dvi 
priežastys: tasai kunigas yni 
(IvasMzku vadovu Knights of 
Columbus (Kareiviai Kolum-

LIETUVOJ .KAIP IR AME
RIKOJ MUNSZAINA VER

DA IR KAfelASI.
Panemunėlis, Rbkiszkio aps. 

— Sziamo valscziuje spėjama,— Sziamo valscziuje spėjamu 
kad daugiau kaip trys szimtai 
bravorėliu gamina cukrini, 
degtino. Žmones uoga lodami 

goria degti
ne, už kurio uiiiks neporsokioja 
Klysziu kaime atsibiniant va
karėliui net policijos .atstovas 
iiisilinksminos porszovo Gali
ninkui ranka. Tindžiulin Bit i-

gamina 
Žmonos 

laisvai szviestis,

gavo nuo niukas nuo raugalo pasikorė* 
nuo Tidžmliuose ir Žyliuose rnstn 

hrnvorai. Tns viskas'dėjosi per 
viena savaite Vasario menesi.

ket ina apsipa-

Praėjus apie dviem tukstan- 
cziams metu, miestas Horknla- 
neum, ketina būti iszka-stas isz 
lavos ir žemos, kuri užliejo vul
kanas Vezuviuszas mete 79 
kaipo ir kaimyniszka miestą 
Pompeii. Darbas atkasimo pra
sidės 24 A pi iliaus.

Pirmiausia pradėjo kasti 15- 
tam szimimotyje, o 
18-t<> szimt ineczio kokis tai 
Austrijokiszkas generolas lie
ja* iszkasti tojo vietoje szulini 
gilumo szimlo jiedu. Laike ka
simo darbininkai surado pui- 

stulpus ir kitas

V ezuviuszas 
kai m vniszka e

pradžiojo 
kokis

kins stovyIns 
senovė zkas uzliekas.

Mote 1908 Angliszkas arkio- 
logas Wulstoin rinko aukas ant 
pradėjimo atkasti miestą Her
kų laneum. Dabar darbas busDabar darbas 
pradėtas palengva ir ant di
desnio pamato ir tikisi jame 
surasti brangesniu užlieki! ne 
kaip rado Pompėjoj, nes dar
bas bus sunki’.'.nis ba turės kas
ti su alyda idant nesukapoti 
radiniu.

PAVASARINIS
.... TONIKAS

Dr. Matthias Nicoll, Jr., New 
Yorko Valstijos Sveikatos vir- 
szininkaf padavė gera receptą 
pavasariniui tonikai.

Jis sake: 
daug saules 
vaik>zeziok

Jis 
hmg

gauk 
pa- 

Pa s- 
ir žiu rek

“Kasdiena ; 
szviesos ir

po tyra orą. 
kui pavalgyk gerai, 
kad prie kiekvieno valgio bu
tu nors viena daržove.
kmiŲi ilsėtis, miegodamas nors 
asztnonius valandas.
mas, žiūrėk kad g 
tinai tyro oro. Atrikelos rytme
tį naudok daug vandens kai)) 
iszlauko taip’ir isz vidaus, ar
ba nusiprausk gerai ir gerk 
daug vandens. *

“Seiii.in, pavasario laiku 
vaikams Imdavo duodamas 
gerti mėžinys susidedantis isz 
sirupo ir sieros. Būdavo spėja
ma, kad kokiuo nors stebuklin
gu budu tas miszinvs iszvalv- 
davo žmogaiiF sistema. Dali
nai gal taip ir būdavo, nes si
rupas valo vidurius; bet mo- 
dorniszki viduriu valvtoįai ta 
pati padaro ir neapsunkina 
sistemos su cukrumi. Būdavo 
ir kitokiu tonika, bet didesne 
ju dalis 
lio.

Leisk

M iogoda- 
autum nžtek-

vandens

gera i

pavašu rio 
buriavo

i r

susidedavo isz nikolio-

Nora jokiu stebuklingu gy- 
l’os kurios pagelbsti 
gali kitam užsibaigti

duoliu. 
viena m, 
su blogom pasekmėm. Yra tik 
vienas vaistas kuris geras vi
siems, kurie turi “pavargusi 
jausmu ”

pavasarini karszti.

vaistas kuris 
kurie turi “

arba taip vadinama 
” Ir tam 

toni'kui Dr. Nicolls davė recep
tą augszcziau, ir kuris visiems 
yra prieinamas.”
PA31S KAITIMO KNYGELE No. 199
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GYVASTES IDANT PAAUKAUJA/SAVO 
GELBET KITUS ISZ NELAIMES
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Ne.buvo tvirtas ar jisai PAJESZKOJIMAĮLšŽį^ 
gyvas ar 4 mires.-

Redaktoris klausė vieno , f •
Lietuviszko biznieriaus kuris 
dasidlrbo puikaus turtelio isz 
but'legerinvimo ir nndaviuejo 
dideli puna:

— Ar tamista neturėjai bro
liu ar sesueziu?

— Taip, turėjau broli; va
dinosi Arillimas. Buvome dvy
nukai, panaszus viens in kita 
kaip du laszai vandens.

Na ir tavo brolis mirė?
Nežinau. .

— Kaip tai, tamista noži-

klauso
t

A 1
Szvohtažcifki /kuris .Petras 

kitados strielcziavb Golgodisz- 
kiu girriosia Romanovo posa 
doje. Pas ji randasi labai svar 

kuri apl aikiau 
jis pats 

%

bus reikalas
isz Lietuvos.
ntsiszauke arba kas apie ji ži
no lai man tuojaus pranofiza.

.Jonas Kulikauskas,
4G (kdumbia St r., 

Worcester, Mass.

Tegul

"• ;V;

marnar1-

nm r

Mes pajef zkorn vaikino arba 
voliosiu jaunu žmonių «u ma
ža szoimyna. Katrie mylėtu gy
venti ant fanuos, nes savo vai
ku neturimo, tai norėtumėm

w.
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fi 
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I
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I
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SKAUDI BAUSME.
Varteliai, Vilkaviszkio aps.

- Sausio menesi pas pilieti 
K. Dambrausku 9 valanda va
karo atėjo ne|)ažysta,nia mergi
na ir prasze leisti susiszilti. Ji 
ome Inoj pasakoti, kad pažys- 
tanti visus aplinkinius ukiniiu 
kus, iioliciniti'kus ir iszvardijus 
visus pavardėmis. Dambraus
kas, nieko blogo nemanydamas 
leido. Ji ton iszbuVo iki 6 va
landai ryto. Iszoinanti sakosi 
einanti pas* sargybos vi r..4zi n i n - 
ka • Vasilinn»kn. Ridama per 
miszka pnklydo ir užėjo jlas 
miszko žvalgu. Szis nepažysta- 
maja intaro ir sulaiko? Patai- 
dės insitikino, kad ji yra Lon 
ku sznipe. Nusiusta pas rajono 
vi rszi ninka 
Ji buvusi musu 
teista iki gyvos 
vėliau su Lenkais iszniainyta 
Dabar ja buvo siuntos Suvalkų 
komendantas in 
Mokanti poilkias kalbas.
Dambrauskas už* tai,'kad pri

ėmė ja in savo namus, komen
danto nubaustas 3,000 litu.

o
viską prisipažino, 

valdžios nu
galvos kaleli

Vil kaviszki.

SUSEKE PASU DIRBTUVE.
Politine policija Kaime, Ne

muno gatvėj pas pirmo nume
rio namu savininku v Levina ir 
kažkokį Taubo. paseko vikius 
pasu .dirbtuve. Szie asmeny? 
dirbo vidaus pasus, metrikus 
ir kitus (lokuniontus. Rasta

vidaus pasus, 
dokumoiit us.

daug blanku, sztaihpn ir invai- 
riu rngszcziu raidehhs isz teks- 

pas rTan be 
kasta 20,000 su yirszum litu 
pinigais o pas Levina 450 do
leriu. Keli asmens suimti. Ve
damas stropus tardymas.

to iszin.iti.
20,000 su

Bo to,

P-

LENKAI TREMIA LIETU
VIUS KUNIGUS.

Vilniaus vaivados insakvmu I
isztromtas isz Vilniaus kraszto 
nepriklausomoji Lietuvon Duk- 
szto klebonas kunigas Kastan
tas Szemaszis. Kunigui Szema- 
sziui buvo p.rikiszama pareika- 

ji už tai teis-
vvriausvbe vieton teismo 

Del-to ‘‘Kelias.
pastebi, kad matyti, ir sziuo 
žygiu bus tokia pat agitacija, 
kokia buvo prikiszaiUa vysk n 
pui Kuktai ir kitiems tremti
niams.

lavų s patrauki 
man,
— ištrėmė. , >

Au

RADO NEGYVA.
Mažucziai, ilkaviszkio aps.— 

Vasario 22 ‘diena Szmanskio 
žentas iszejo in jomarka.
miszkiai nesulaukdami sugryž- 
tant, ėjo jeszkoti ir rado nogy-* 
va netoli namu sniego. Mirties 
priežastis n o ž i n on i a.

VAGYSTES.
Alytus — Nakįi isz 2 in 3 Ko- 

apipleszc- 
Viso

11

Puiki Pasaka apie Juoda Peria —• 
Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smerties — Dzūko 
Pamika .— Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su ; 
Kryžiokais 1410 meto — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Ameriko —T

vo nežinomi vagys 
N emu na i szk i o kraut u ve. 
nauda buvo nunesze in artini 
kainui bot bijodami Imti susek
tais vėl viską pernesze in Aly
tų ir paslėpė viename rūsyje. 
Policijai stropiai pajoszkojue, 

Buv.o
pavogta gelumbes ir kitu pro 
kiu maždaug už lO*tukstancziu

paslėpti dailktai rasti.

litu. Vagys suimti.
I

Merkine, Alytaus aps. — 
Nakti isz 17 in 18 Vasario mo-

• nėšio važiuojanezius isz Mei - 
4..! . ..Xvxw...!.. ^1.

- - - _ . - - — j J'*”*' i

Priežodžiai, — visokioi Miiies. .15c. szikai. Atome 915 litu ir vokso* 
liu 1800 litu sumai. Dabar plo- 
szikai Jau sugauti.

Klausimas Sav-

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

kines tris Žydus užpuolė ple*.

>*■
I

Mariu pakra&zt iuiai sarga i nužiūri ant pavojaus ne szlur
mo, kada laivas skensta arha užeina 
'Tieji vyrai yra pasirengė gelbet 
diena irnakti. Paveikslas parodo sargus 
in pagelba laivui kuris užėjo ant piesku Merrimac upeje, New 
Hampshire laike sztnrmo.

ant a k men u ar piešk u. 
savo draugus ir uasažieriusdraugus ir pasažieriii 

rengcnt iet į plaukt i

Taip, ne esmių įvirins 
ar tai j irai mirė ar a«z.

Kada redakiuris tuom labai 
stebėjosi, biznierius jnml isz- 
aiszkino szitaip:

~JU- Matai, lai szitaip atsiti
ko, karia bnvonio maži vaikai, 
molina indejo mus in ceberi, o
kada ant keliu minutu nuėjo į 
pas kniminka pasiskolint mui
lo, tai vienas isz mudviejų pri
gėrė. Ir asz gal nio'kados dabar 
nedažinosiu, ar prigėrė Villi- 
mas ar tai asz.

Nu si juo k e
ne i sza i szk i no kvaila 
pono biznieriaus

5

neturime, 
priimti ant adoption arba isz- 
aliginimo kaipo savo vaikus. 
'Turime 160 a keri u žemos, visa 
dirbama vertes $25,000. Faima 
Ims užnisZyta ir gaus popieras 
arba “deedsus’’ tas’katras in- 
nosz $5,000. Atsiszaukito ant 
adreso. (t.32

d<‘odsiis 
$5,000.

I

NELAIMINGA
MEKSIKA

Nelaimingi Meksikos žmone
lių i; patikėjo apgavikams ku
rie atėjo draskanti vilkai jtp-
si d o. nge avinėlio kailiu. Žadė
jo laisve, žadėjo rojų darbiniu- į 
kams 
diena 
ja ? T 
laisve, o kitu pažiurti žmonėms 
lai? ve ai imta.

Labiausiai buna persekioja
mi katalikai, jiems verezia isz- 
sižadeti Dievo. Atimtos bažny- 
czios, 
dai. \ryskupai, kunigai sugrus
ti iii kalėjimus, o kiti ir suszau- 
domi. Katalikams už iszpažiui-

K rista us, gvvam skūra 1 li

. sutverti. O kokia szian- 
i tenai laisve vieszpalau- 
Uik vien raudonieji turi

iszvogti 'bažnyczios in-

Kaz. Žvirgždas
K. No. 1 Box 57

• Fountain, Mieli.

netikėkime j u priža- 
bolszevdkai savo pri- 

ro-
vra

m a 
pa’

Karia 192Gm. pirmo Rugpiu- 
ezio iszejo tironisžkas Valdžios 
insakymas uždarvti visas ka
ta 1 i' k i s z k a s b a ž n \r e z i a s •r 
mihgi žjnonelin<i suklaupi* pus' 
bažnyczias, ' rankas iszkele, 
kruvinoms aszaroms melde 
Vakįžios neatimti nuo ju ta 
brangiausia nuosavybe bažny
ezia, nes kataliku skatikais jos 

pasta t y tos. Ba rba riszka 
nepasigailėjo aszaru 
neat’kreipe a t ydos in 

ju maldavimus, 
arkliais ir szaufuvais, 
džioja moteris, vaikelius, 
(us suszaude, i'szlauže.

Bažnyczios duryse atrado k u- v J ••
nigus besimeldžiant ir tuos pa
gavu užkankino. Atome nuo 
kataliku bažnyczias, atome mo
kyklas, iszvare vienuoles, vie
nuolius, atome vįska nuo j u 
kas jiems priklausė, iszvare 
taip kaip stove. Kokis (baisus 
sziandiena Meksikas kataliku 
dienos, jie negali Dieva garbin
ti vicszai, negali lankyti baž
nyčių, negali girdėti Dievo 
žodi skelbiant, negali f priimt i 
3z ve n t us Sa k ra men t us.

Viena karta pagavo kunigą 
einant su Szvoncziausiu. Kuni
gą uždare in kalėjimą, Szven- 
cziąusia iszmete ant žeincs, su
trempė kojoms, o pnszka. kon
fiskavo. 'Tenai liejosi nėlęalto 
kraujo upeliai. Verke katali
kai neteko bažnycziu, mokyk
lų; verkia bažnycziu murai bn- 
daini bedieviu vergu, verkia 
bažnyczios indai szvenlvagiu 
rankose, verkia varpai boksz- 
tuose kybodaini... kur skambė
davo gargei ir‘saugodavo žmo
nos ant garbes Dievo. Altorius, 
sostas Kristaus, iszgriautas, 
iszjuoktas ir paniek i nta-s. Var
gonų triubos tyliai verkia ken
tėdamos nebvisve. Kraujo ir 
atžaru dienos Meksikos 'katnli- 
krfms...

Broliai ir sesutes ar mes no- 
regime tokios laisvos? Ar mos 
norėtumėm kad musu nuosa
vybe kas atimtu? Kad musu 
tiesas suvaržytu? O! beabejd 
kad no! Taigi gerbiamieji, su-

' rankas 
aszaroms

uolai

j

jiszki

vadžioti, 
dama, nes 
žadu niekada neiszpilde. Ju 

prižadai tai tik 
mesz.kere nesusipratusi žmogų
pagauti in savo vergijos niai- 
rza. Ar buvo ta szalis kada 
laiminga kur bedieviai paėmė 
valdyti ? Niekados ne! Argi tas 
žmogus gali 'kam atneszti nau
da kuris nustojo tikėjimo? Už
gina Dievo buvimą, užgina po
mirtini gyvenimą, pamina po 
ko join tiesa ir dora, 
bait žino. T 
niekur atsakomvbo

uzmusza
Tok i a m žmogui nėra 

s, jam kito 
turtas prisisavinti tai garbe, 
kito vardu pažeminti, kito tie
sas suvaržyti, ('ai apszvieta vo
kuoja.

Kur Dievo tiiesos mindžioja
mos, tonai niekados nebuvo ge
ro ir riebus. Broliai ir sesutes 

kas myli savo.Lio- 
fevyno, kam lira ugi yra

Lietuviai 
tuva T 
laisve, keno gyslose teka Lie- 
tuvisz'kas kraujas, visi vienu 
'balsu suszukrm kivip Lietuvos 
kariuomene:.

I

ANT PARDAVIMO.
redaktoriui, bot 

nuomone

SULAIKYKIT SLOGA 
KOL NEPERVELU.

Red Cross Plaster’is teikia 
greita smagumą.

1

yra 
Valdžia 
žmoni n,

užkankino.

Bet szoko su 
sninin- 

o

atome vįska

ki-

sipraskimo 'kol turime laiko; 
neduokime gave iszgamoms su-

4

Gana iszgamos mus 
apgaudinėt i,

Szalin nuo Lietuvos dirvos, 
Szalin ii raškau tieji vilkai!

Atidarykime akis ir pama- 
ž v e r i szk u s d a r b u s, 
Rosi joj milijonus 

iszžude, v IIZ-

tykinie ju
sztai kada

bnlszevikaizino n i u
kūnais žmonių upes buvo 
tvenktos, dirvonai mikloti, o

raudonieji(la bar

, Namai del dvieju szeimynu, 
! ant puses loto, prie 524 W. Ma- 
į hanoy St. ir 525 W. South St.
Atsiszaukitc ant adreso:

526 W. Mahanov St., 
Mahanoy City, Pa.t.f.)

(!

I 
l
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ANT PARDAVIMO.

NeiitsarffU duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau- 
cziu uždegimu Kali baigtis. Jeigu tu
ri sloga arba jauti ja ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit ta sena isztiklma 
greitai.veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždek ant krutinės. 
Szis stebuklingas pagelba neszas plas- 
teris yra dvigubo dydžio paprasto 
plasterio ir neskyletas. Patogus var
toti. Duoda veik urna pagelba —» szil- 
do, palengvina, saugoja-gelbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti čir- I 
kuliacija. Praszyk vaistininko didelio I 
Johnson’s Red Cross Plaster su rau- 1 
dona flanele užpakalyje.

Biznavas namas prie 528 W. 
Centro SL Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto, 
preke.

t.f.)

• I * (l r* 4
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Lictuviszkaa Graboriua (t
K. RĖKLAITIS j

Laidoja numirėlius pa- 
ąal naujausia mada ir u 
mokslą. Turiu pagolbi- 1 
ninke moterems. Priei- I 
narnos prekes.

51 G IV. Spruce SI.. 
MAHANOY CITY, PA.

:to« M AUK K r ST., 
TAMAQVA, PA.

r

* t 
t)

Parsiduos už prieinama 
Kreipk i tos ant adreso: 
Walter Zetuskey 

00-302 Zetuskoy Bldg. 
Frackville. Pa.

NAUJI NAMAI
PARSIDUODA.

pagal naujausia 
visokiom vigadom.

Pastot vta 1 e 
mada su 
Szoszi ruimai ir maudvne, di- 
delis garretas, atidai*! tropai, 
didelis iszeemantuotas skiepas, 
drenai visur suvadžioti. Taip- 
pat parduodu lotus ir pastatau 
namus tai)) kaip kas reikalau
ja. (M.8

Antanas Wa sail is
, 13J2 N. Balliet St.,

Frackville, Pa.
Bell phono 519.L

Meksikos 
taip daro. Lietuviszki bolszovi- 
kai ne žodžio neprasitarė 
priosz, bet dar pagyre kad tai( 
gerai daro. O kad Lietuvos 
valdžia keturis iszdavikus su- 
szaude tai baisiausi triukszma 
keie kad Lietuvos smurtinin
kai brolius szaudo, protestus 
kele ir dabar nekr.-;:?
tiszki laikraszcziai sako kai)) 
tik socialistu valdžia paėmė 
Lietuva tai reikia tuoj kuni
gus iszszaudyti, kitus i>n kalė
jimus sukiszti, na, ir toki bar
barizmo rokuoja laisvo. Garui 
su tokia laisve, lai buna mums 
pavyzdžiu nelaimingoji Mek
sika.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

socialis

Negalime nelaimingai Mek
sikai pagelbėt i kitaip, tai no
rint melskime geriausio Dievo 
kad greieziaus pasibaigtu tie 
žiaurus persekiojimai. Užtekė
tu Meksikos katalikams lais
ves saulele, sza u kimo kaip tie 
apasztadai laivelyje kada aud
roje skendo laivelis 
tie, gelbėk, nes skonstame.” 
Krislus užtiesė savo deszdne ir' 
liepė audroms nutilti. .Taippat 
įr szia.ndien to Kristaus laive- 

, bažnyezia, persokiajama, 
audros daužo isz visu pusiu ir 
rodos jau paskens tasai laive
lis, bet kada mos melšimo kaip 
tie apasztalai “Vieszpatie, gel
bėk nes tiesos laivelis skensta 
Kristus beahojones iszgirs mu- a .'A • ■

Vieszpa- 
skonstame.

i 4

lo bažnyezia,

3U meldimą, isztics deszine, su
stabdys Meksikoje poFsekioji- 
mo audras.

i
Menka Dulkele.

1 . f
f> u * ‘ -c :
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Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Dronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke/-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua p aru o 
szia nuo paprascziausiu iki prakil* 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ii 
kitiems pasivaŽinSjimams.

Bell Telefonas T878-M

GYD1K1S SU ŽOLĖMS
Geriausias budai gyditis su žolėm., 
nes žoles yra tai tyriausiai vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplnb 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo Ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges^ szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užiisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma Isz virsa 
minėtu ligų, tai greiczlaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mana 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže* 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
sztuis apdarais po f4.75. Atsiuskit* 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkua 
kolonijas. Adresą vokite szlteip:

M. ŽUKAIT1S, 
25 Gillet Rd. Spencerport. N. Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

——$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu KLtas Proeonts, be jokio 
saugumo. / >

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

eC *1 i. “
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Popo Naguose

kiecziu kumsztis nutrine amži
na

Devyniolikto szimtmeczio vi
duryj, 1871 metais, geležine Vo

savo priesza Pranouzija. 
Vokietijos armija, nuteriojusi
veik visa Prancūzija, galop li
ko atszaukta savo Tėvynėn. 
Protestonu fanatikai, apsvai
gę nepaprastu laimėjimu karė
jo, pradėjo kurstyti Vokiecziu 
kareivius tikslu sukelti nauja 
karu su Kataliku Bažnyczia.

“Nugalėjome Tautos priesza
— Prancūzija, 
Protest an izmo 
galėtas— Kataliku Bažnyczia. 
Dabar laikas ir .Ja nugalėti“,
— szauke fanatikai.

Ilgai netrukus szis kirszini- 
mas atnesze vaisiu. Bismarkas 
Vokiecziu Karo Vadas ir Kan
cleris Valdytojas paklauso 

kurstymo

savo

bet, sztai dar 
prieszas nenu-

Valdytojas 
bambįzu“ kurstymo ir pa^ 

skelbė Kataliku Bažnycziai ar- 
szia kova, kuri visam pasauliui 
yra žinoma kaipo “ 
fas.“ Vokiecziu žandarai 
kiojo Kataliku kunigus, Prusu 
valdžia bruko in kalėjimus ra
mins ir valstybei iszt i kimus pi- 
lieczius Katalikus, o Bismarko 

grobe Bažnyezios tur
tus, uždarinėjo Kataliku 
midijas ir mokyklas, 
galinga Vokietija, 
pri jos kumsztis, kad ir gudrus 
buvo vyras Bismarkas, tacziau 
Kataliku Ba žn ycz i < >s 
ke. Beginkliai, kumszczio 

silpnucziai 
Katalikai

kulturkam-
so-

I .

agentai
vie-

Kad ir 
kad ir sti-

nei n vei-

JIJIYRA, ‘.‘AKYS” NEREGIO SUDŽIAUS
I
L

■
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ATVIRAS ŽMOGUS

Beginkliai, 
žvilgsniu 
ežiai —

Vokie- 
pa si rode 

— Katalikai pasirod<‘ stipres
ni, negu Protestonu ginkluota 
kariuomene ir Bismarko gele
žine ranka. Lengvai pasiseko 
nugalėti Prancūzijos legijonus 
ir Napoleonu gvardijas, bet 
sunku ka-nors padaryti Katali- 
kvbei. Protestanizmas, noin- 
veikes 
nurimo, nors pagiežos ir klas 
tos budais visuomet stengiasi 
jai ingelti. f

Rusijos caru garbintojai, pa 
mate kas dedasi 
pradėjo juos tame dalyke pa 
mėgdžioti, lygiai kaip kad nu- 
dienu Lietuviszki laisvamaniai 
Socialistai pamėgdžioja sužve 
rojusi masona Meksikos Cal
losa. Bet ne vien pamėgdžio
dami Rusai pradėjo persekioti 
Katalikybe. Rusus verto 
to ir-gi politiniai

“czinovnikai 
žiauriausius, vien Azijatams — 
Barbarams priprastus budus. 
Ypatingu nuožmumu pagarsi* 
jo Vi luinus generolas — gu
bernatorius
Lietuviai pažymėjo koriko var
du, ir kurio žaiurumns ilgus 
amžius atmins musu Tauta.

II.
Vos paminėtais liūdnais lai 

kais Ežeru parapijoje, Budri
kiu kaime gyveno tūlas Kazys 
Margelis. Dvieju deszimtiniu 
ukejo vos galėjo iszlaikyti vie 
na karvyte, gi apie iszlnikyma 
gan skaitlingos szeimynos ne 
buvo galima nei manyti. Kazys 
tacziau nusiskundė bu'k sunku 
gyventi. Jis nemenkinu gyvent, 
kitu Budrikio kaimo ūkininku. 
Žiema eidavo kirsti 
piTsisamdydamas miszko- per- 
kupeziams, o VasAra padėdavo 
ūkininkams valyti laukus ii 
tuo budu padarydavo ne vien 
pragyvenimu, bet ir sutaupy
davo 'kelis skatikus. Margelio 
moteris, gera namu szeiminin 
ke triūso namie ir laike savo 
priežiūroje bei auklėjo vaiku- 
ežius. Auklėti jinai mokėjo 
Kitu motinu vaikai visai ju m 
paisė, o Mageiiu vaikai saugo
jo kiekviena tėvu žodi, 
vaikai nors ir pasitunneziu. 
ūkininku buvo nudriskę, mur 
zini, neszvarus o Margeliu vai- 

szvaria 
gerai iszlavinti, prie 

Tat nenuostabu
Budri ku

Rusu » ♦ pavartojo
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Andrius Andriusisis atviras
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A'ilninus generolas
Muravjovas, kuri

medžiu.

Kitu

Protestanizmas, 
Ka t a 1 i k u Ba žn vežios

kucziai it ponaieziai 
aprėdyti, g 
gero palenkti, 
kad Margelius visas 
kaimas ir visa Ežeru parapija 
gerbe, mylėjo ir auksztai vei

Kiekviena Sekmadieni 
anksti ryta, vos saulelei užte
kėjus, Kazys Margelis, 
riai apsirėdęs, peseziomis eida 
vo Ežeru bažnytėlei) iszklausy- 
ti 
Nors ir 
žmones

tino.

szva

pirmųjų Szventu Misžiu 
toloka mieseziukan. 
priskaitydavo virsz 

trijų verstu, taoziau Miszioim- 
pasibaigus, Kazys tudjau gtyž
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žmogus. Kiekvienas isz musu 
turi kokia-nors slaptybe, tiktai 
Andriuszis jokiu slaptybių ne 
turis; jis atvirai -kalba apie 
viską, kiekvienam atidenga- 
mas savo szirdi, ir kalba apie 
viską, kaip sakoma, staeziai ir

v i'C
j £1 ■ f

— sako 
nemyliu t

ll" 

h

ir kalba apie

- f-1R Du A H <

Už tris rublius butu 
iszejes garbingai, b 
už szimta - iszejo 

kiaule,
(Tikras atsitikimas.)

t

ai virai.
—- ,Taip matote, 

Andriuszjs — asz : 
slapstyties, kaip kiti ir visisz 

; to 
kad asz esu kilęs isz garsios 
kilmes,
niam medyj esą szeszi

kai nedarau slaptybes isz
J ■ L* • iu * 1 11 I

Kitados/ dar Rusams musu 
kraszta valdant, Szventežerio 
apylinkes dvarinininkai viena 
gražu žiemos vakara buvo pa
sidaro, kaip žmoes sako, szutve 

i vi-

Po szveneziu atėjo man 
baisips naujiepos, 

Kaip kur Velykom buvo 
kruvinos, 

Tarp Lietuviu ir Lenku, 
O ir Slavoku.

Konia visur musztynes turėjo, 
Ir nemažai kraujo iszliejo, 
Panasziai buvo ir musu 

paviete, 
Atbalsiai nedorybes atliepe. 
Lietuviai vardo gero negaus, 
daigu girtavimo nepaliaus, 

, Gero nidkad ne bus, 
daigu ne czedys pinigus.

Dingo ir garsingi “patrijotai, 
Sėdi malsziai j u daugiau 

nematai,
Ba daug blogo seniau padare, 

Kol galėjo, tai bizni dare, 
Kaip prisilupo pinigu, 

Sziadien juokėsi isz Lietuviu.
Privire’koSzes nestenge 

suvalgyti, 
Piktybe insikerdjo, ne sztant 

pataisyti, 
Mano kad czion bus karalei
Ba viską pagriebė paralei. 
Mano Meisteris seniai 

iszpranaszavo, .
Už tat pipiru nekarta gavo, 
Sziadien novos jau

kad mano genealo^b 
karžy

giai. Asz galecziau, jeigu tik 
norecziau sudaryt didžiausiai 
garbinga padėti, bet, atvirai 
kalbant, asz visiszkai netroksz- 
tu garbes.

Kitiems Andrius Andriuszis 
pasakodavo:

— Atvirai kalbant, asz lau
kiu po tetos mirėžiai palikimo, 
kuris numatoma ne mažiaus 
milijono, bet. asz visiszkai ne
manau isz szitp nuotikio auk* 

f . , I
o tuo labiau pa

stot kokiu nors iszsiszokeliu..Į 
Kavinėj Andrius Andriuszis

1 savo 
i

prisipažint

vaiszes, in kurias sugužėjo 
si kas tik dvarininko vanla no- 
sziot norėjo.

Vaiszes, 'kaip vaiszes — buvo 
ir szokiu, ir pasilinksminimu 
visokiu, o seniams — žalias 
stalelis kortomis paloszti. Ži
noma, szoko ir linksminosi 
jaunimas — plikiai, nieko ne
turi; pinigingieji gi ir apžėlu
sioj! susirinko prie žaliųjų sta
leliu. Ju tarpe buvo ir vienas 
žydas.

Vakarui inpusejus, kyla min
tis, kad reikia sumesti kokiems 
ten galams auku. Gerai, suta
ria mesti po tris rublius kiek
vienas.

Dvarininkas Žydas neką da
rys, pritarė ir jis, bet szirdyje 
jam visgi gaila buvo niekams, 
kokiems tai gojų reikalams 
mesti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus ir nutarė kokiu nors 
budu nuo tos priedermes iszsi- 
sukti. Ir ka jis daro! — Ka
dangi jis savo piningineje tu
rėjo szimta rubliu, tai jis, nie
kam nematant, inkiszes in ki- 

• szeniu ranka stengiasi atsida
ryti pinigine, szimtine isz jos

'■i
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■'U garbinga padėti, bet, atvirai

Sudže Samuel W. Be f f isz (‘iiicinnal I i , ........ , yra neregi s
netekdamas regėjimo keli melai adgal, bet jam pagelbineja vi-

1 o seniams

same jojo sekretorka ir slenogralisle Mrs. Alieije A\ ill, kuri
/■ '* » < tturi tiek mokslo kiek ir pats sudžia.

szoko ir
---------------------------------------------------------------------------------------
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“stražnika ”, 
kasdien aplan

Mes esame Lietuviai ir Kata- vieton atsiuntė
“St ražui ūkas“ kasdien aplan-j 
kydavo viso kaimo st ubas, tei- 
riauidamas kas kur dedasi. Isz 
karto tasai nevidonas bandė 
bauginimais priversti žmones 
pasiduoti valdžios “ukazams“, 
bot, malydumas, kad nieko ge
ro tuo budu nei n veiks, pradėjo 
gražiuoju in'kalbincti.
toji priemone neatnesze pugei- 

vaisiu. Tat pagaliai 
stvėrėsi naujo budo: pradėjo 
kabinėti prie atskiru .asmenų. 
Pirmas, prie kurio 
kas“

Tuo laiku Margeliene bu ve 
hosezia. “ 
temijas, 
kelis kartus pas Margelius lan
kytis, nuolatos klausincdamai 
ar jau kūdikis girnos. Pagaliau 
gimė vaikutis. “Stražnikas’ 
lai sužinojęs lig vanagas puoli 
tėvus versdamas tuojau ap 
krikszt.v‘1 kūdiki pas popa Eže
ruose. Tėvas begalo nusiminė, 
gi motina pradėjo szaukti 

kūdikėlio po 
Velyj pati savi 

,p pasmaugsiu, 
kaip cerkveje -kriks^tysiu.“

Siražuikus” isztfję isz sth- 
bos nieko neprataręs. Rytojam- 
diena atnesze Margeliui 
kvietimu pribūti in valsezin. 
Margelis, pildydamas insaky- 

ryta. atsisveikinęs 
su namisz'kiais ir padaręs kry
žiaus ženklą, iszejo valscziun. 
Ten jau jo lauke pas Valscziau< 
rasztininka popas. Abu jie 
griežtai pareikalavo, kad Mar
gelio (kūdikis tuojau butu atga
bentas cerkvei) ir pakrikszty- 
ta. Margelis tacziau 
atsa ko:

4 4

lik u Bažnyezios 
me. “ Įnirtęs 
prie vyresniojo žandaro, prn-
szvdamas’ aresztuot i 
liti 
neti nurodytus

neiszsižadesi- 
popas kreipėsi

drasiio-
Žandarai pradėjo suimdi- 

asmenis, bet 
minia juos užstojo. Matydami, 
kad pavojinga yra erzini i žmo
nes, žandarai apsupo visus su
sirinkusius ir atstatė savo

sztai pakilt, 1 !

*

................- i .
szautnvus. Popas tuo tarpu vei ; dalijamu 
pradėjo inkalbineti vyrus prie 
pasidavimo valdžios 
mains, pagaliau

ukazams

Bet ir

viena karta kalbėjo in 
pažystama:

— Asz turiu p i loiĮjci 1.111 u, 
kad del savo iszlavinimo turiu 
but dėkingas ne tiek mokyklai 
kiek pats sau. Jeigu asz tikta: 
norecziau, asz galecziau visisz 
kai literatūrai atsiduot, ir pa- 
raszit ne viena užsitarnaujai.- 
ežia visuomenes susidomėjimo 
knyga. Bet, atvirai kalbant, ta
tai man visiszkai nedera tatai 
priesz t a ra uja mano kuklumui, 
jog žmones tuojau pradėsiu 
kalbėt, kad asz svajoju pra- 

. garse t...

asz galecziau visiszparedy- 
netekes kan

trybes, pradėjo grasinti. Bei jo 
garsus 

“ Mnsz- 
bet mus neiii^ 

veiksit. Mes savo tautybes ne* 
iszsižadosime, 
nepaniek i ilsimo 
mas pagavo visu susi rinkusių
jų jaušma. Minia s u uže, sulin
gavo ir iszsikele miszkas 
kumszczin atkreiptu popo link. 
Bet ilgai laukti neprisojo, kad 
atsargoje, klebonijos 
sislepusieji kazokai popui pa 
davus ženklą pultu 
žmones. Barbaru 
szvilpe ore, 
per peezins; 1ai ii; 
raiže drapanas, 6 
kliūdavo kruvinomis ringėmis. 
Nieks nebuvo tikėjos tokio 
silaukti “I 
kumszt imi

grasinimus pert rauke 
M argelio* sza u ksmas: 
kit ir žudykit,

savo tikėjimo
Szis sza uks-

“stražni- 
prikibo buvo Margelis.

Stražnikas“, tai pa 
pradėjo kasdiena po

4 4 Stražnikas metu

1

, kad Sumai iszlei 
dus isz namu savo mvlima žmo
nele su paaugusiais vaikn- 
cziais. Tikraji Margeliu dievo-

galima.

Vok i etijoje davo namo,

odne pa- 
i«** 

nekali us 
nagaikos ti<< 

o kuriam smogi 
^peiliu iszj 

kuna pažon-

Slb 
krikszto”. Su gryna 

apsiginti nčiui vo

i motina 
Neduosiu

gic i'
pui in nagu
rankomis

savo
is

Hb

pa

kaž-kaip 
pasakoja

turiu 
kad man 
užteksią.

J

pilnai 
apdalinus deszimti

prie 
sumetimai. 

Rusu carai anuomet buvo pa 
grobe daug svetimu tautp. Pa
vergtos tautos, dažniausia bū
damos kultunngesnes už Ru
sus, stiprino savo jogas ir ban
do nusikratyti nepakeneziamo 
jungo. Caro pakalikams atrodo 
kad tik tuomet Rusjios imperi-

baimingumą Dieva 'pažinuju 
ypatinga palaima ju gyvoniiir

žiauru? tas jiems nepasiseke,
koriko peršokio- žandaru sulaikyti ir szautuval
“ i

Lietai vą.

Bet sžtai.
Muravjovo — 
jimo laikai, 
apnyko visa 
mirszo jie ir-gi Eožcru parūpi
,jbs. Tula pavasario diena

užstojo

Czinovnikai’’ 
Nepa-

Kai kurie baudi1 pabėgti, bet 
nes tapo

grvžt i.

ma, anksti

Pertraukos
Andrius Andriuszis 
savo kaimyn'kai:

— Asz, nesigiriant, 
atvirai prisipažint 
iszminties 
idant ja
mokslininku...

Draugijoj jisai kalbėdavo:
~ Tiesa pasakius man no 

pritiktu girt savo sunu, bet vis 
gi asz turiu pasakyt, kad tarp 
viso musu jaunamo, asz nema- 
cziau tokio visapusiai protisz- 
kai ir Fiziszkai iszlavinto vai
kino, su tokiais stebėtinai do
riniais gabumais, kokiu 
mano Stasys.

Bet, jeigu kasunors iszdvystu 
atvirai pasakyt Andriui An- 
driusziui, kad ji pažystas, kai
po kiemsargio sunu,

esąs

apsimalszino, 
Bot Meisteris gana gerai žino.

dog kad primanytu,
Tai ji paskandytu, 

Visokius budus panaudotu,
Kad ji nudadotu;

Ne nori jam teisybes pripažyt 
Negali drąsiai in akis pažiūrėt

O kad butu teisingi vyrai, 
Tai gyventu sutaikoje gražiai.

Už tat tarp Lietuviu szunije
- darosi,

Vieni ant kitu varosi, 
Dingo dorybes,

Užėmė vieta bjaurybes, 
Daugelis pavirto in pagonus, 

Garbindami visokius balvonus. 
Ar kur kitur gali tokius gauti, 
Bile kvailiui duoda apsigauti. 
Vyrucziai ant nieko nežiurekit,

1

iszimti ir in kita kiszeniu pa
slėpti, o paskui tuszczia paro
dyt visiems ir atsisakyti nuo 
aukos, nes pinigus užsimirszes 
namieje. Bet kas atsitinka ? — 
Pinigus iszimtį iszima, bet be
slėpdamas netyczia pats ne
jausdamas, užuot in kiszeniu 
iszmeta juos žemen po stalu. 
Ta darba atlikęs niekadejas ir 
toliau sau loszia ir laukia, ka
da pas ji ateis auku praszyti.

Priėjus prie jo auku rinkikui 
Žydelis ir uždainuoja isz anks
to sugalvota savo dainele Ir 
vieszai atvožia savo pinigine. 
Visi mato ja tuszczia esant ir
palieka Žydeli ramybėje.1

Ateina vakarienes metas. Vi
sus kvieezia in valgomaji, 
tarnaite, 
skuba paszluoti svetaine. Be- 
szluodama gi žiuri po stalu 
guli szimtine. Tarnaites butą 
teisingos. Paėmusi radini, bė
ga in valgomaji ir visiems ro
dydama, ka rado, klausia kie
no tat butu.

Ponai viens in kita pasižiu
rėjo — ne viens neprisipažysta 
nes visi jie gana gerai žinojo 
jog tiekos pinigu ne viens su 
savimi neturėjo. Vienam tik 
Žydeliui topt in galva, ar ne 
bus tik jo szimtine! Cziupt, 
cziupt jis po kisenius 
bracz, pinigu nėra! Aiszku — 
jo ta szimtine, bet kaip dabar 
prisipažinsi jei priesz valan
dike taip kilmingai buvo visai 
draugijai pareikszta, kad juo
ko su savimi neturist Gaila, 
negaila, o reik tylėti!
Žydelis, nebesitverdamas gai- 

lescziu, pasistengė kuo grei- 
cziau namo iszsineszdinti. Ga
vės toki pamokymą, jis kaimy
nams ir savo vaikams paskui 
nuolat sakydavo: 
rublius bueziau galėjos iszeiti 
garbingai, nes bueziau padaręs 
taip, kaip tikram piliecziui 
reikėjo padaryti. Dabar g: 
užsimokejes szimta rubliu ir 
kiaule iszejan!

O
pasiėmusi szluota,Nuo visko rankas numazgoki!

Pinigėlius rinkite, 
Paczeduma užlaikykite

Tada iszlaimesite, 
Tr vargo neturėsite.kad jo 

griežta, vienintele teta esą skolose pa
skendusi ir dabartiniu motu 
tebesedi kalejinhe už neteisin- 

. ga priesaika, kad Andrius An-

nekalt us
galop, 
visus

jie 
sukvietė in Ežerus visos para
pijos vyrus. Kleboną su vikaru 
suaresztave kur tai iszveže, 
ju vieta užėmė 
szv en t i k a si- popa s.
šieji žmones tik tuomet patyrė 

vyres
nis žandaras ir valscziaus rasz- 
tininkas paskelbė, jog nuo 
szios dienos visais tikybiniais 
reikalais privalo kreiptis prie 
“Rusu popo“, kad savo vaikus 
turi siuntinėti in nau jai in'kur- 
ta valdžios mokykla, gi ligsziot 
line bažnyczia jau nebeskaity
tu Kataliku bažnyczia, bet 
Pravo.davn cerkve.

o
stacziatikiu
Susi ri ūka

ja iszailaikys cielybcje, kuomet k<) nuo jtl n(>rP(a. |u,au v,
visas pavergtas tautas 
sins; k a d v isi pa v er g t i

suru- 
kita- 

taueziai, paini rsze savo t nuty
li žda -

kalejime ir 
ivo tikru 

su ru
nos 

vien

Si

be. pamirsz ir-gi kad jie 
lyti priespaudos 
kalėjimą paskaitys 
namu. Bet kitatauezius 
sinti buvo begalo sunku, 
jie skyrėsi nuo Rn«ni no 
tautybe bet tikyba.

Rusai priklauso prie staczia
tikiu atskalunystes, tuo tarpu 
dauguma kitataueziu priklau
sė Kataliku Kristaus Bažny
czia i.-'Matydami i i n \ Iv u11 o s 
kotos galingos Vokietijos su 
Bažnyczia, jog Katalikybe be 
galo stipri, Rusai nedryso pa 
skelbti Jai kova, bet pradėjo 
isz paszaliu 'klastingai
Instatymu aiszkiai nukreiptu 
priesz Kataliku Bažnyczia ne 
paskelbė, bet vietos 
vaikams“ duodavo slaptus in- 

’ sakymu s pe rsek i ot i
kunigus, remti stacziatikiu 
szvtmtiku — “popu“ bruta- 
liszkus puolimus ir versti Ka 
tulikus žmones i n staezia tikys

pulti.

remti
“popu

4 4 ezino-

Kataliku

Katali'ku bažnyczia, 
Virsz to 

pridūrė, kad visi privalo szinos 
reikalavimus pildyti, nes prie- 
szingame atvejuje gresia smar
kios bausmes. Visi sziame susi 
rinkimo dalyvaujantieji priva
lo pasiraszyti, kad su paskelbi 
tais parodymais sutinka ir pa- 
sižadh'juos saugoti. Ant stalo Y I • Oi> • • • •

daužomi turėjo atgal 
Ligi vėlaus laiko kamantinėjo 
nevidonai ramius ir 
Ežeru parapijos žmonos 
nesurasdami -pritarimo 
iszvaiko.

Popo pors(‘kiojima labiausia 
patyrė Budrikiu kaimo gyven
tojai, nes jie atkakliausia prie- 
SziiiQ.si jo žiaurumams. Mene
siui laiko praslinkus in Budri
kius tapo atsiusta szimtine rai
teliu, paskiau dar būrys pešti 
ninku. Kievienoje stuboje ka
reiviu prisigrūdo begale. Iszt: 
sus du menesiu naudojosi atė
jūnai Budrikiszkiu gėrybėmis. 
Arklius panaudodavo padvoms 
žmones verte taisyti keliu?, 
rankioti akmenis, kasti grabes. 
T110tarpu laukai pasiliko near
ti irnosetij. Budrikiuose pradė
jo rodytis vargas. F‘

valscziaus prieangyje gulėję 
popiera paraszams: rasztįnin
kąs .ragino raszytis, bet nieks 
nesiskubino. Keli silpnadusziai 
atsiręfci(>{ir pasirasze, bet dau- 
gum^jjaĮ manyte nemano prie
iszdavystes darbo prisidėti. 
Ypatingai Budrikiu kaimo vy
rai buvo nusistatė prieszintis: 
jie tyliai stovėjo ir raginimu 
nepaiso. Viską temijas pro lan-

te arba “ PravoslavijaVadi- ga iaz valscziaus baito popas,

jo rodytis’ vargas. Pieningos 
karves iszpjautos, jau jos isz- 
tusztintos, tvoros sugrįautęs 
kurui, o kuomet tvorų nebeli
ko, pradėta tvartus griauti ir 
sodnus kirsti. Pagaliau kelis 
Budrikiu kaimo ūkininkus su- 
aresztavo už pasiprieszinima ir 
isztisiems metams 
kalėjimai), o visas kaimas tu
rėjo sumokėti 2,000 rubliu pa
baudos už nesilankymą szvon- 
tadieniais in cerkve* pamal
doms. Neatsižvelgus iii žiauru 
isznaudojima ir nuožmias 
bausmes, Budrikiu 'kaimas coi> 
kves nelankė, kūdikiu pas po
pa nekrikszijto, mirusius patys 
laibojo, o vaiikus namie isz

ir

4

sutupdė

naši, Rusai taip galvojo- pri matydamas žmonių užsikirti- maldaknygių slapta mokyda-
verkkimb Lietuvius iszsižadėti ma, pamėgino patsai paveikti

■% 4 1 1» « • • t-i 1 Z\ o » «s -»««!• • • _ _•  

apsidirbsi- ’reikalavo minięs aiszkiai pasi- tydami, kad žmonių užsispyri-
lin/Li .. ’ v « 1 f . j* m • n • ».i j ♦ -i • ♦ c

Katalkiu Bažnyezios, 
tautybe lengvai 
jne.“ Sumanyta -

Prasidėjo kova, kurios laiku

° su ju in minia, Iszejes prieangiu pa- 
a/*! « *« 1 . r. 1 «• • 1 < • •

vo.
Valdžios ‘ ‘ czinovnikai ma*

padaryta ..' Hakvti ka mananti. To tik ir ma sunku invei'kti, 
a • - _ * ' t• ,i f ' i

reikėjo: drąsesni vyrai pasakė: lisz Budrikiu atszauke
« . ,«7X.| rA 1 *. I

ta. Margelis
“Asz esu Lietuvis ii 

Katalikas. Savo vaiko niekad 
neduosiu kriksztyti cerkveje 
Už szi drąsu pasiprieszinimr driuszis užbaigęs savo mokslą 
gavo nuo valscziaus rasztiįlin
ko pora antausiu ir tilpo užda
rytas kalėjimai!, kuriame net 
juodos duonos ir vaiidens jam jo sūnūs esą žinomas szalapu- 
neduota. Margelis tacziau ne- 
suminksztejo. Porai dienu pra
slinkus tapo paliuosuotas.

Trumpam 
stražnikas“

pribūti in Ežerus.

I t

laikui prabėgus
vėl atnesze pa-i 4 

kvietimą
Cziu’ vėl popas su valscziaus 
raszt įninku bando ji prikalbin
ti kūdiki cerkveje ap'krikszty- 
ti, bet jam vėl griežtai atsisa
kius tai padaryti, suėmė ji ir 
nuvaro peseziomis 60,verstu in 
Trakiu apskrities kalėjimą, ku
riame, iszbuves du menesiu, 
Į-ry’žo namo pamolynaves, su-g .

putes 
daųtu. Kada kaimynai prade-

iszblysz’kes, be keliu

jo klausinėti, kas per priešas-
t is tu jo mėlynių, Margelis at
pasakojo jiems 
kankinimo’ budus

(tardytojas).

visus žiaurus 
, kuriuos 

priesz ji pavartojo Trakiu 
“sledovatelis”
Margelio vienok kankinimai
neinveike: kūdiki nors jau ge
rokai per pastaruosius szeszius 
menesius paaugusi, vis dar ne- 
kriksztijo.

— :ToltHus bus:—
f

DEL RUKANCZIU

antroj gimnazijos klasėj, kad 
apie jo kvailybes pasakojama 
gan užimaneziu anekdotu, kad

t ra vaikijozas be jokio užsiė
mimo, latras ir 'kazyrninkas 
—; Andrius Andriuszis butu 
labai užgautas ir atvirai prisi
pažintu, kad tiktai dėlto neno
rįs apie visa tai ginezyties, 
idant jo nepastebetu barantios.

latras ir

PAVOJINGA LIGA.

Katekizmo kuri isz- 
destinejo viena isz miniszku 
parapinėje mokslaineje Maha-

Laike

Taip, Velykas ne visur 
gražiai praleido,

Kiti biski per greit pradėjo, 
Ba jau Petnycziojc Aleliuja 

giedojo,
Aluti ir namine girksznojo.
Ir per Velykas neiszsi- 

pagiriojo,
Staugė ir visokiais balsais 

giedojo,
Ant galo da susirupeziavo, 
Ir in snukius muszti gavo. 
Vienas narsunas prie visu 

' kabinosi,
Ant galo gavo per nosi, 

Ir da *su 'szluotkocziu nuo 
bobos gavo,

Net antakiai pažaliavo.
Mat savo kūmos pasigailėjo,

f
>

— gb

nojui, apie sutvėrimą svieto ir 
užgimimą JieVos 
szonkaulio,
kas, asztuoniu metu mokinis, 
po tam mokslui ateina namo 
baisei nulindęs skunsdamas 
mamytei:

— Mamyte! Mano kairesis 
szonkaulis labai skauda! Kaip 
man iszrodo, 
ežia... *

isz Adomo 
mažas Edwardu-

tai gausiu pa-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS ■ L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CIJY

l tl
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Tai ginti nuo narsuno turėjo 
Sziadien narsunas dejuoja 

Ba antakiai mėlynuoja. 
Tai puikus margucziai 

Ane vvrucziai! v • ♦ ♦
Hazletone bobeles gana 

juoku iszdare, 
Bjaurasi baikas vare, 

Vandeni liejo viena ant kitos, 
Tik ne ant galvos.

Ant tu ka pasigėrė susmuko
Nusilakus užkaboryje gulėjo, 
Net ir me-saluose iszsivoliojo.

O.vienai butu bjauriai atsitikę, 
Kad 'butu Anglikai užtikę.

t

f

>
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Juozas Karaszauskas
L1ETUV1SZKAS AGENTAS

z Apdraudžia namus, rakandui, j 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau- 
nirto Lrt n va t i

Dr. T. J. Tacielauskas
. » ' ki?J . . ' • ' ' ‘ 4 ’ J  ’ .. . , ■ . t . .

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniuf vesoliju, pasivažinėjimo ir t, t.

Pirmutinia Lietuviukas 
Pentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro KUno Sstbro.

i * s " J KA.

DYKAI siuncžiamo praba puiklo
I

Europa Book Co.
tabako. Kroipkltes pas mus. 

r’J ’ ~
gi j U, 57 Doy Street,

kareivius
I

’ Dontistaa Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

Now York, n. Y. 820 w. Centr. st. M.h.noy cit,, p.. 19 W. Center St. Mahanoy City■f

ertos kompanijos amerike.
137 -139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. ’
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ŽINIOS VIETINES

pa-|
I

— Tai ir po Velykų.
— Velykines pamaldos mu

su Liet uviszk oje bažnyczioje 
buvo lalwii puikios ir užiman- 
czios. Altoriai puikiai
puoszti per vietines miniszkas, 
o per Rezurekcije 6 valanda, 
bažnyezia buvo prigrūsta. Ko- 
deszimta valanda. Czion reike 
ras dainavo »|miszes kaipo ir 
priminti kad musu vietinis ko
ras po va<lovysta vargonininko! 
Žalnieraiczio yra gerai iszla- 
vintas nes galima giesminin
kus priskirti prie tikrųjų ar
tistu. Raszejar girdėjo giedant 
kora ant sumos ir isztikruju 
nusistebėjo isz taip puikiu bal
su ir harmonija koro. Miszias 
giedojo Millards Mass in (J. 
Komi akomponijavo ant skrip- 
ku Violeta Mockaicziiite, Ed
vardas Kubilius ir Juozas An-j 
cereviezius. Garbe musu para-1 
pijai, kad turime viena isz ge
riausiu kuru visoje aplinkinė
je. ~

— Seredoje Lietuviszko In
dependent didelis pokylis Nor- 
kevieziaus salėjo. Bus tai vie
nas i>7, puikiausiu vakarėliu 
kok i kada k Ii ubas parengė.

— Trvs Airisziai ant East 
Pine ulvezios likos baisiai 
pjau. tytais kaip rot 
neje su Italijonais. Vienas isz
ju Scanlan likos nuvežtas in 
Shenandoah ligonbuti. 

4b

DU GARSINGI KINU JENEROLAI
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Sztai paveikslai prieszing u generolu dvieju Kiniazku ar-

>

M į i
**

.. . .....   ifll

miju kurios neužilgio turės susidurti ir ant visados užbaigti 
kivireza apie Kinus. Ant kaires yra marszalka Chang Chung- 
Chang, vadas žiemiu armijos, kuris eina prie Yangtso upes. 
Ant deszines yra generolas Chiang Kai-Shek, 
niszkos armijos, kuris geidžia i szvaryt visus svetimžemius isz 
Kinu.

vadas Kanto-

o

SHENANDOAH, PA.

su 'L 
los peszty-

- _ - - ----------- I—Į   -Į.- — — . 9

Koncertas ir Balius Sz.
Juozapo Parapijos 

Mahanoy City.
z v.
4*

a I
Apri liaus,

laikeNakties laike Jonas 
Stainskis ant Eranev Row E. 
(’entre uli., baisiai supjaustė 

į savo moteria, kuriai supjaustė 
veidą peiliu. Motere likos nu
vežta iii ligonbuti o vyra užda
re kozoje.

Tamaqua, Pa. — Balandžio, 
21d. Liberty saleje atsibus di
delis balius. Rengia Szv. Petro 
ir Povylo parapija. Szis balius 
Ims. didžiausias ir geriausias 
už visus kitus kiek da atsibu
vo Liberty saleje kuri yra di
džiausia visoj Schuylkill Coun
ty. In trumpa laika sale bus 
pertaisyta 'kitokiems tikslams,

t Naszle Marijona, po Kaži-Į todėl pasinaudokit -paskutine
• • 1 • • • • l —mierui Jaiiaviczini mirė prae- I proga. Žino't, kad Tamaqua pa-

jusia Sereda pas savo dukteria į vapi ja parengia koki balių tai

Juozapo parapijos kon-irv|;l

dai 
na 
Salėje. Prasidės 8 vai. vakare.

PLEPUS VYRAS.
Vakar man prisiėjo greituo

ju traukiniu važiuot. Mano kil
poj buvo tvanku, ir asz pali
kau duris neuždarytas. Kaimy
niniam kupej, 'kurio durys irgi
buvo praviros, sėdėjo vedusių
jų porele ir sekaneziai sau 
sznekucziavosi.

— Keista, tarė Žmona, kad 
tu kiekvienam žingsnyj ginezi-

llm.į. burktelejo vyras.
— Sztai kad ir dabar...
— Hm...
— . Kas ežia do hm? Asz pa

rakiau ir reiszkia nėr ežia ko 
ginczyfies. Tu jog žinai, ’kad 
asz nemyliu, ‘kuomet man 
priesztaraujama. Ir dėlto nu
tarta, kad mes apsistosimo 

Paryžaius,” o ne “Europos” 
vioszbutyj. Abelnai, jeigu tau 
nesidaboja, tai tu gali apsistot

Europoj, ’ ’
Paryžių.”
— Hm...
— Tai tnn vol netinka? Bot 

tatai nutarta...
mot keli ginezus. Politikoj tu 
konserva'torius (deszinysis), o 
namie — revolincijoniorius.

— Hm...
— Gal but ir tam tu priesz- 

tarausi? Tu, jog viskam esi 
prieszingas. Pavyzdžiui, per
eita ranvaite: asz norėjau eit 
su vizitą in Ivanauskus, o ‘tu 
užsispyrei, nors tam lyginai 
jokios 
bet

n lesi.

< <

i <

(i

I

o asz važiuosiu in

Tu, jog visuo-

i Atterbat ienia
: gyde>i
I po
kur buvo palaidota

.....i su pamaldomis Szv. Jur-
• * /

Filadelfijoj, kur j./Jur kad bus gud taim. 
atvežtas namo --------Kūnas

969 W. (’oal ulyczios isz 1 
Panodolio '

Wilkes Barre, Pa. — Motor- 
monas karuko važiuodamas 
per tilta artimoje Plymouth’o,

parapijom nau- gj() bažnyczioje. Paliko dvi ve- pamate ant kranto upes purvy-
šbus Panedelyjc 25 <lie-i(lusj)ls (|llk(,.n 

Norkevicziaus i —
ir du sūnus.

Frackville, Pa.
Griež per mokius geriausia or-' (-iimie|aU( kll’s 
> S « 1 • lt

Pranas
, boileris isz Ma-

kestra. (’boras padainuos kele- ( nuvažiaves' pas sa
P.ta gražiu Lietuviszku dainų.;

O j'klepe bu< gardus gorymai,1 
užkandžiai ir szvieži Havanos1 
cigarai.

Tad visi parapijonai ir taip- 
pat >vpcziai praszomi atsilan
kyti. (t.33

Rengėjai kjs įsz viso. Badai kada moti

Skucz\ lienia
(> X. Kailroad uli.,

uoszviavo
220 N. Railroad uli., Erack- . 

' v’.llc, pas kuria gyveno jojo pa- • 
i ti, nes nuo kokio laiko pora bu- ' 
vo persiskyrus, ir be jokio isz- !

DIDELIS
PARAPIJOS BALIUS

Rengia S.S. Petro ir Povy- 
lo parapija, del naudos para
pijos. Invyks 21 diena Apri- 
liaus Ketverge, Liberty saloje, 
Tamaqua, Pa.

Lietuviai! Lietuvaites’
Szis balius bus paskutinis ir 

didžiausias balius kuris da at
sibuvo Liberty saloje nes neuž- 
ilgio sale bus pertaisyta in ga- 
radžiu, todėl ateikite paskutini 
syki pasilinksminti ir 
trepsėti toje didžiulėj

Muzika pasamdyta pirmo* 
kliasos.

Visus szirdingai užnraszo
— Konge ja i.

1SZS1- 
saleje.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORiUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St.,

suteikiam
Palaidojimą

Nuliūdimų valandoje 
geriausi patarnavimu. ** 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Ims Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

i JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviukas Skvajeri*

Apdraudžia nuo ugnies namus,
į automobilius ir kitokius daigtus 

geriausiose kompanijose. Atlieka

f

■b

visokiu* legaliszkus reikalus.
32 W. PINE ST.

MAHANOY OITY, PA.
JL. m.. .1II« m. H 11 Ji T ~T—** . ............—II J|.I«ĮIIJ| IIĮH,?, -hm

i

no, lavona merginos, kuri ba
dai yra Marijona Mikalskiute, 
18 metu isz Plains, kuri badai 
nuszoko nuo tilto artimojo

*1

I
I
Plains idant pabėgti nuo prisi-

' artinanezio trūkio ir prigėrė.

Hartford, Conn. —
Lictuviszka jaunuomene atsj-

Musu

‘iaLzkiiiinio pradėjo leidinėt' ž\mej° h1llllli P,liki,li i^loszdn-
>zuvius in savo paezia — pen-: 

c- j
basket boles

j nuo Kofskey Co$ k'liubo. Apie
mi czampioana

t ugriuvo negyva ant gnu-įre
du, tai inszeles

in-; 800 ypatų prisižiurinejo tam
da su-v v ra s 

spardė lavona ir uždavė 
aki su revolveriu. *

Ki'les sanvaites adgal Sku-' 
ežyIienos narna kar tokis dina- j 

ii nužiūrėjimas puolė

’ ir 
l)er u

imta vo 
ant Chmieliaucko.

Kada žino pasklydo po mies
tą apie brutaliszka žudinsta ir 
Chmielaucka nuvedu pas skva- 
jeri, susirinko -didele myne 
žmonių kurie taip buvo inir- 
.* zia kad kerszino ji pakart, bet 
tiu.j nuvožė ji in Pottsvilies ka
lėjimu.

(‘hmieliiuckai persiskyrė poi 
suda, turi septynis vaikus, vy
ras turėjo niokoti moteriai ii 
vaikams ant užlaikvmo.

('hmielauckieno

'galėjimui. Stanislavas Szimkus 
' ir M n I i nn imk n q* i kliubo 

laimėjo

i

Malinauckas' isz 
Lietuvos . Vveziu”

25 prieszais 15, 
suplakdami savo prieszus ne- 

Garbe musu 
atsižvmi 

sportuose, nes tas daug pri- 
gelbsli prie pakėlimo Lietuvys
tes.

pasekmingai o

I inielaszirdingai. 
tautiecziams J 

nes
kad

Scranton, Pa. f Diena penk
ta Apriliaus likos užmusztas 

l kasyiklosia Petras Czepukaitis 
j Velionis paliko moteria ir vai
kus didžiausiam nuliudimia. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigoms.

negaleda-(- i
' nekarta žveriszkai su ja ja pa- 
sielginojo ir sumuszdavo bai-

Prigulėjo
. prie R. K. Susivienijimo 
kuopos.

ma gyventi fu savo vyru kuris'

■’"W.I
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regi men t o imt laivo Nitro,o
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Amerikoniszki kareiviai 6-1 
kuris apleido nesenei Philadelphia ir atplaukė ana diena in 
Kinus.

Kareiviai veda sužeista žmo
su

žeistas laike maiszatie? Sliang- 
hajuj. žemiau liuosimriu gvar
dijų kuri stojo apgynime savo 
szeimynu Shanghajuj laike už
puolimo ant miesto.

T

p r i e ža st ies ne tu rėja i, 
jog tu visuomet privalai 

ant savo pasta'tvt.
— Hm...**— Teisybe, mes vis-gi nu

ėjome, bet kiek man prisiėjo 
iuszncket ir aszaru isz’liet, pa
gadint nuotaika...

— Hm...
— Tu nori pasakyt, kad, 

nežiūrint in tai, tu visgi buvai 
linksma ir gyva. Taip, bet asz 
esu dėkinga tiktai ponui Liud- 
ziUvaieziui, kuris matydamas 
mano nuotaika, pasistengė ma
ne pralinksmirit.

— Hm...
— Žirniu, žinau, kad tatai 

tau nepatinka, kaip nepatiko 
ir Sznekutienei, Žverinskui ir 
kitiems, bet mali nuo to ne szil- 
ta, nu szalta ir, abelnai imant, 
asz in tuos žmones nekreipiu

, ar su-ne mažiausios domes 
pranti f...

— Hm...
— Taip, asz žinau, tu ma

nai, kad asz labai branginu ju 
nuomone, draugijos nuomone, 
— klysti, mano mielas...

— Hm...
— Paliauk, meldžiamasai y

i nors kauta mykezio'jes, dėlto, 
kad tatai mano tiesiog piktina. 
Jeigu tu mano brangini — 
abelnai, kas jau galvoj apie 
mane!

— Hm..;
— Asz viską esu pasiren

gusi nukenst, tiktai nė szita ta
vo amžina: hm?...

— Hm...
— Tu bjaurus pleperys, 

•]' plepus vyras — tai blogiausia "n
30
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Paveikslas parodo miestą Hankow, isz kurio pabėgo visi Amerikonai idant nepapult
in ra irk a s inszelusiu Kincziku kaip tai padaryta Nankinge, kur datų 
žeisti ir keli užmuszti kada insiutusi gauja Kincziku užklupo am ju ir ajiiple ze ju gyveni-

(f Amerikonu likos su-

mur.
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Japoniszki -kareiviai ka tik Užlipo isz laivo Shanghaju i idant dalybau'ti su kitais
yra admirolas Japoniszkos

irz visu vyru...
— Kaunas! — suszu-ko kon

duktorius.
— Nejaugi tai Kaunas?

Negali but, prakalbėjo ponia.
'L.*iL ‘ ****>*‘°'4'*,‘ Petraitis) ir .Juozas Demitro- siar, ant galo motere gavo per- , , —

f* n I v I i I r z« r * • « Z, ■ z. I « « v 4

Minersville, Pa. — Du vai
kai Antanukas Partutis (o gal j

* - - - - - I Ihn... burbtelėjo vyras.
Tu vdl gineziniesi!... su 

rzuko užsirūstinusi žmona.czak, likos sužeisti per auto
mobiliu kuris in vaikus tren
kė, bot sustojo ir nuvožė in

aišky rimą ir nuvažiavo gyven
davo motina iii Frack-

. . Warne ligonbuti in Pottsville.hollering . . .Vaikai nesiranda pavojuje.
M ______________ ______________________ •

tl pas
v i lie.

Žadintojas
szapa ant 213 W. Market uli 
Mahanojuj.

turi Vaikai nesiranda pavojuje.

Amsterdam, N, Y. — Tro- 
cziadienio vakare Kovo 30 d. 
J. Jakaitnkas ir kiti jo drau
gai važiavo pasivažinėti su 
Jakaituko automobiliu, iszva- 
žiave paleido apie 60 myliu 
per valanda ir privažiavo užsi
sukimą, isz smarkumo negalė
jo paspėti užsisukti, ir tron'ke 
in telegrafu stulpą, kuri vistu 
nukirto, kaip su 'kirviu, o auto
mobilius subirėjo in szmote- 
lius. J. Jakaitnkas tapo labai 
sunkiai sužeistas, dabar randa
si ligonbutyj, o kiti trys biski 
mažiau tesužeisti, 
isz ligonines namo.

SAMAGONKA TRUKO, 8 
ŽMONYS UŽMUSZTI.

Chicago. — Ant,West Side 
truko samogonka sztore Jlarn 
Sokolowskio, kurio szeimynn 
gyveno užpakalije kaipo ir 
szeimynn' Banietto' Levin. So- 
kolowskas, jo pati, duktė ir 
sūnūs likos užmuszti kaipo ir 
pats Levin, jo pati, sunūs ir 
duktore per griuvanezias sie
nas. 

• Ik.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

i
I

timžomiais apgynime savo pad anų nuo Kincziku. Ant deszino« 
f lot os A rak i.

jau parojo

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1,

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

; Mokamo 3-czia procentą ant .
• sudėtu pinigu. Procentą ’ pride- 
’ dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
i 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
1 turėtumėt reikalu su musu banka 
, nepaisant ar mafias ar didelis.

; H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pros.

J. E. FERGUSON, K«8.

1

I

>
11 i

Greiti atsakimai.
—

Daraktoriai ir mokytojos 
vaiku, kurie turi po savo glo
ba jaunus vaikus, inkvepdami 
jiems pradinius mokslius, ne
karta aplai'ko 'stebėtinus atsa
kymus nuo vaiku, kurio nekar-

■ *

ir

>'■ i
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ta nustebina senesnius žmonis.
Sztai nekurio atsakymai:
Ant užJclausymo kas tai yra 

maži ulei i s

n.

oistoris, mažiirlelis atsake: 
“Yra tai žuvis sutverta kaip 
rieszutas.” Kito užklausta kas 
a . • t z1- J %  _ 1 |||ikbį, ju.

Yra tai žvėris, kuris turi ak-
tai yra'czerepokas, tai atsake: 
U'
meni ant pecziu ir intrauke sa-

WhW'H1

” Kito už
klausta kokis žvėriukas reika
lauja mažiausia maisto, atsa
ke: “Sliekas, ha maitinasi sky
lute kuria iszgfauže žemeje.” 
Kam yra (naudingos lupos? at- 

“Del valgymo,” o 
“Del miegojimo” ir

vo galva in burini.

rakyta:
akys! —
t.t. •

Del valgymo

/




