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ALKANA MEILE

BUVO NE
MEILE NEU2LAIKYS GY

VASTIES, REIKIA ANT 
TO IR PINIGU.

Pittsburgh. Mot iejus Kol-Potnv-
13” diena, bet lewski gyveno su savo patogia

skaitlį, 
a psi pa- 

Važiuodami isz bažny-

> I

paeziule \randa asztuonis me
nesius vien lik ant*meiles, bot 

g y v a s-tas neužteko užlaikyti 
ties ir Vanda

ISZ AMERIKOS
SKAITLIS “13”

LAIMINGAS DEL SZITOS 
VESELKOS.

Chicago. — Praeita 
ežia pripuuolo “
Ixiwrence Abrews netikėjo in 
jokius burtus ir ”13 
todėl nutarė ta diena 
cziuot.
ežios, autinnohilius pataiko in 
krūva akmenų ant nlyczios, po 
tam nusviro ir trenkė in atbė
ganti st ryt kari. Pasekme tosios 
nelaimes buvo, kad nuotaka r 
jaunikis likos nžmnszti ant vie
tos kaipo ir d reive ris automo- 
biliaus Juozas Budėk, 28 metu.

likos pa v*:Trys kitos y pa tos 
jingai sužeistos.

SAUSIEJE AGENTAI UŽ
KLUPO ANT DAUG 

VIETŲ.
Wilkes-BaiTc, Pa.

je agentai su pagelba steitines 
policijos “iszczystino” daug 
szlapiu vietų miesto ir aplinki
nėje. Apie 76 agentai be jokios 
pnios ir apsaugojimo užklupo 
ant 65 spikyziu, kliitbu, koteliu 
ir salimu arpsztavodami dau-

suemo
100,000 doleriu, 

apie 30

iszczvstino

sztopogeli žmonių ir 
verties ant 
P.rjektain 
piniginiu maszinu.

Agentai taipgi padaro kratus 
Hanoveri, Hudson, Wyoming, 
Exeteri, Kingstone, 
villeir Mountain Top.

Swovers-

GERAS BUDAS ISZGAVIMO 
VYRO ISZ LOVOS.

Christiana, N. Y. — Nemažai 
turėdavo darbo Mrs. Eav Hali F*
su savo vyru, kas ryta prikelti 
ji in darbu ant galo ėmėsi ant 
kitokio budo: uždego kelioli
ka skuduriu po lova ant kurios 
gulėjo jos vyras, tiksle greites- 

het už taji dar- 
e in

nio atsikėlimo, 
heli ir pati papuolė in bed i, 
nes likos aresztavota už ipada- 
ryma ugnies namie. '

Hale’iene turėjo dideli 
ga su vyru, kuris nenorėjo dirb 
1i ir keltis isz ryto. Taja dien i 
aplaistė ji karsztn Vandeniu, 
bet vyras ant to netemino, apsi- 

„ verte ant kito szono ir vela už-
#■

Ii »

migo. Ant galo 'padėjo ngni po 
lova, \ yras greitai paszoko isz 
lovos sn juorp ir kiti gyvento
jai namo,nes lova siulege ir kili 
rakandai.

va r-

vvent o-

užveda teisina 
ant persiskyrimo paduodama 

sutrnkimopriežastį*sekante
moteriszku rvsziu:•k

“Mano v v ra s v ra• • 
meilingas
<
me, bot ■— Dieve susimylėk! — 
ant pragyvenimo duodavo man 
liktai viena doleriu ant savai
tes. Isz to negalėjau užsilaikyt, 
norints mane mylėjo, bet meile 
be duonos gesta kaip lempa be 
ka rasine.”

Doleris ant savaites ant isz- 
.simaintimo. Maj guduos, 
truputi per mažai. Norints žino 
gus savo paeziule mylėtu ir 
glamonei u kanuodaugiausia.

Slidžia paliepė .Motiejui savo 
pacziulei mokėti po deszinrs 
doleriu ant sanvaites ir pirki
nėti reikalingus apsirodMniis, 
b(‘t poreles noperskyre.

ji*
mylėjo mano szir- 

lingai ir rūpinosi manim yisa- 
Dieve susini virk

iro ra s

tai

11-tos ir

KLAPCZIUKAS BAISIAI 
APDEGĖ.

Philadelphia. — Laike pa- 
'mukiu Szv. Melacho,Katalikisz 
koja bažnyczioja ant
Marter įdycziu, užsidegė kam- 
ža ant klapcziuko 
Breiinan, 12 metu, nuo žvakes 
kuria laike rankose kitas klap- 
cziukas einantis paskui ji pro
cesijoj. N'aikas baisiai likos 
apdegini s ant kaklo ir galvos. 
Liepsna tuoj užgesinta per 
žmonis.'

Charles

Vaikas

užgesinta

Negana to, laike vai- 
gulejo ant
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prenumerata Kaštuoja: Amerika ant viao meto >8.08
Europoje ir Kanadoje >4.00 ant vfio meto

Latakui ir Pinigus visada siuskite tik ant trio adreeoi
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lalinimo. 2. — Kapitonas Malcolm Campbell, isz Anglijos su savo
216 mylės in valanda Daytona Beach, Fla. 3. t— Admirolas J. ('hasp, Ameriko-

( 
me padare

Kapitonas Malcolm Campbell
44

nauju automobiliu, kuria-
< > 
f)

niszkos įlotos kamandiorius kuri laiko savo molinius maniebrus Panamoj.

Senut -
nesu-

VYRAS 87 METU PRAGY
VENO SU SAVO 20 METI

NE PACZIA TIK 3 
SANVAITES.

►Schoneetadv, N. Y. — 
ve su jannysta niekados
tiks, kad ir butu karszcziausin 
meile. Panasziai atsitiko su tur 
tingu fanneriu isz ezionaitines 
aplinkines Valentine Korall, 
kuris apsiįiacziavo su dvido- 
szimts metu Jennie Beekman, 
bet su ja. pagyveno tiktai poa
kes sanvaites. Senas 
turi 87 metus ir dabar 
persiskyrimo n no savo jaunos 
pacziidos. 
rimo yra laikoma slaptybėje.

Valent i ne
suapsipacziavo

k v a i 1 v s 
jeszko

I ’riožast is porsisky

BALSAS SZAUKIA JA 
ANA SVIETĄ.

IN

t

a
RAUDONAS KRYŽIUS 

SUSZELPE 255,700 
SZEIMYNU.

liaudinio KrvWashington
žians praneszimn, szio menesio 
pradžioj dvieju deszirncziu val
stijų, 735 kalintose, 255,737 
szeimos buvo szelpiamos mais- 

drapanomis ir kitokiais 
įniktais.

Daugiausiai yra <1(4 
nu ken t ėjus A rkansas 
tad ten

GAVOSI IN KALĖJIMĄ UŽ 
SUPLAKIMA KŪDIKIO.
Mount ( ’armel, Pal — Devin

tas kūdikis szeimylioja Vim*o 
Gudabino taip buvo 
nas ir nehivlintis «
t renkė ji po lova ir sudaužė vy- 

l’ž ta nelaba darbu buvo

negeisti- 
kad tėvas

79-,

tu, 
(

i r

I SillLSOS 
valstija, 
KryžiusRaudonasis 

szolpe J.13,7()<8 szeimu. Louisia- 
noj paszalpu gavo 35,409 
mos;
Kent nekv 1 I 
moj - 
«) <>

szei- 
19,14-1; 

Oklaho- 
15-

7,086; A la burnoj

ge.
resztuotas ir uždarvtas in kale- 
jima ant 30 dienu.

MARINO VAIKUS IR LAI
KE JUOS BAKSUOSIA.
'fronton, N. J.— Slidžia nu

baudė Elineri Daggett ant 
dvieju metu kalėjimo už nežino 
niszkn pasielgimą su savo vai
kiais. Tasai nela’bas lovas mari
no badu ir apleisdavo savo du 
vaikus.
kus baksnosią, kur
sziaudu kaip du szuniukai ir 
taip buvo nusilpnoja, kad vos 
pastovėjo ant koja, kada juos 
surado policiją. Kaimynai įpra- 
neszo drauguvei apleistu vaiku 
kurio prisiuntė palicija iszty- 
rineti visa dalyka ir vaikus nu- 
siuntė in prieglauda o tęva in 

Vaiku molina mirė

('incinnati, Ohio.

kuris jai 
k.‘-

Mississippi — 
17,490;

16,293; Missouri
64; Toxas

— 6,776; Ohio — 5,366; -Tenne
ssee— 5,257; Illinois 
West Virginijoj -

4,087;

s —- 5,184.; 
4,521; Vi 

ginijoj — 4,087; Indianoj- 
1,113. Kitose szosziose vaisi i jo
se - North Cnrolinoj, Monta- 

Marvlan-

L

noj, Pennsylvanijoj,
de, Georgijuj ir Yortli Dakotoj 

po mažiaus kaip 1,000 szoi- 
mn.

20 METU KALĖJIMO 
PADEGIMĄ TVARTU.

Doylestown, Pa. —- Vladas 
Rogalskis, 39 metu, kareivis 
isz Svietines karos, prisipažino 
buk tai padegu kelis tvartus 
Bernsąlem 'Township, vien tik 
del to, kad pasiimti savo mer
gina. pažiūrėti ugnies 
kad Rogelskiš buvo 
laike karos ir nežinojo ka da
ro.

11. —

39 metu,

Manoma 
gazuotu

MIRĖ TURĖDAMAS 112 
METU. 

Pulaski, Wis. — 
czionais

NE ŽĖRĮS
TAIP NEPADARYTU.

Now York. — 'Piktai pasiu
tėlis turėjo papildyt szitokia

- žiidinsta trijų ypatų name Har
leme, kur užsmaugta trys mo-

. : teres: Mrs. IloSa Scott, er
t n naszle; Thelma Scott, 16 me
tu, josios dūkto ir Scottiones eo

šuo. Mažas kūdikis likos su-
. . rasts negyvas, mirdamas nuo

• bado. Kas ta žndinsta papilde
. ir kokiam tikslo, lai policija da 

neisztyrinojo.

PAGIMDĖ TRECZIA PORA 
DVYNUKU..

Beaton, Ill.
pati Mrs. Emma Ernke, ana
diena apdovnojo savo vyra tro-
czia pora dvynuku in laika galybes nnsiunsti taji žveri i i 

. ' dvieju metu. Visi yra sveiki ir

>4

V

3.8 nu/-

kalėjimu.
dvi sanvaites atgal.

Bert
25

NUBAUSTAS $25 UŽ NU
PLAKIMĄ KAIMYNO 

VAIKO.
Mauch Chunk, Pa,

Kapys likos nubaustas ant 
doleriu ir ksztus už suplakimu 
14 motu siinu Mrs. Edna Shop- 
peivl ir permetimu motiiTos, ka
lią loji stojo npginimo savo 
vaiko. Shepperd dirbo pas far- 
ineri ant tikos, Iodol favnwis 
mane, kad turi pilna tiesa p:i- 

Anglekasioi sielgti su savo darbininkais 
kai]) jam patinka. Slidžia, gai
lėjosi, kad neturėjo daugiau

savo

kalėjimu ant kokios desziints

i r pa Ii epo

Jadviga 
\Vyba, 89 nietu, ana.diena pir
ma karta apsirgo savo gyveni
me iii laika szesziasdes/.imbs 
metu ir apreiszke savo szeimy- 
nai, buk ta mikli girdėjo koki 
tai slaptinga baisa,
paliepė rengtis in tolima 
lione pas savo vyra, kuris mi
ro 40 metu atgal.

Senuke apsako
kai turi atsiimti jos laidotuves, 
kokis turi būti graborius ir ko
ki sau vėlina kunigą ir kur ja 
turės palaidoti. Ant rytojaus 
szeimyna surado ja negyva su 
niisiszypsojimu ant jos veido.

. SUĖMĖ LIETUVI.

(Tunbridge, Mass. — Lietu
vis Petras Miszkinis, buvo pa
sirengęs Vasario 13 diena vesti 
tūlo vietos policininko seseri, 
vėliau, jis buvo policijos jesz- 
komas del tulo Joseph Regel už 
•puolimo. Ta pat diena poliui ja 
apsupo narna, kuriami* iMiszki- 
nis gyveno ir ji rado nuo szal- 
czio drebanti apatiniuose dra- 
bu'žiuirse suome ir nugabeno ka b 
lejiman. Dabar jis sedi kamero-

« • ,4> „ », fc ,į|

SŪNŪS NUSZOVE TĘVA, 
KURIS NORĖJO UŽMUSZ

TI MOTINA.
Buffalo, N. Y.

I kigoda, asz t no n iol i kos
Augustas 

metu, 
kuris du menesiai atgal nuszo- 
ve savo tęva ant sinort likos 
ana diena paleistais isz kalėji
mo ant liuosvbes. *

Sabina, motina vaiko, ir sze- 
sziolikos metu Aniele, jo sesuo 

nuo ilgo 
pra'gerdns'o 

per

Ana diena 
mir(‘ czionais Jokūbas Koz
lovskis, kuris buvo žinomas po 
.visa aplinkine kaipo seniausias 
žmogus, turėdamas 112 motu. 
Pagal surastus metrikus, tai se 
nnkas gimė Lon'kijoj, 1818 me
le. Senukas neturėjo prie sa
vos jokio daktaro. Buvo jisai 
vadės tris kartus savo gyveni
mo.

h

I

Antanas Bet- 
panwlyt 

del savo kaimynu, pasii
< 4 fn-

visus pinigus

prisiege, kad tėvas 
laiko nedirbo ir

uždirbtus
juos. Pasigėrės inuszdavo visus niirjam prisižiurinejd
ir' jiasielgdavo nopridereneziai.

Kada ana diena atėjo namo 
iszsigeres, pradėjo paezia no- 
milszirdingai mnszti, ka maty
damas sunns, pagriebė revolve
ri isz stalczio, szaudainas in lo
va apginime motinos. Kada nia 
te kad tėvas ant tikro motina 
užsmaugs.

ANT “FUNIU” VAIKSZ- 
OZIOJO NUOGAS.. 

f *
Gary, Ind. — 

ka, norėdamas 
nes ’ ’
do in Adomini paroda ir parojo 
per ulyczia kada szinitai žrn»>- 

, na 
ant galo Antanui tosios “

užsibaigi* pa talpinimo jo

• r 
fu-

Po tam pasidavė

nes”
in ezyseziu ant pakiltos. Kada 
jo magistratas užklausė, do-1 ko 
tai padare, tai Antanukus ’ su 
uusiszypsojimu atkirto: “
ter, rni meik som foni for di pi-

Magislratas jam taipgi

nuš-

pel.”
atkirto: 4tToniv a j meik som fu-

42 METAS

“ Isz Visu Šzal
W. n. B0CXKOWFKI, 1‘rtn. 4 M<.
F. W. NOCZNHHNkl, BlUor.

ft

LIETUVYS
SAVO PACZIA

Mažiulaitis Penkiais
' Ii'

Szuviais Nuszovc
Savo Moteri

SZEIMYNISZKAS NESU 
PRATIMAS.

.Jonas Mažulait is 
Aviniukas ant Can

alport ir I nion avė., arti So. 
Malsted gatves, 
penkiais szuviais užmusze ant 
vietos savo moterį.
ži nlaitiene.

UŽSMAUGĖ TĘVA
PO TAM PERPJOVĖ JAM 

RANKOSE GYSLAS. •

( ’hieago. • 
grosernes si

arti 
vakar diena

Ona Mn-

i *
Karaliszkn Hutą, 

Darbininkas Jurgis Menzvr, 19 
f metu, gyveno drauge su savo 

levu Aloizti. Tevits su šuneliu 
kone kas diena jiasigerdaVo. 
Ana diena Jurgis parėjės na
mo girtas, bet tėvas buvo už
rak i ne s duris ncinleisdamas in 
vidų sunaus, 
pradėjo

Lenk. —

lx't kacja tasai 
in duris sn 

Į kumszcziomis. tėvas ant galo
daužvti

Apie pusiu ketvirtos po pin
tu, N’asario 1G diena Mažnlai- 
(•zi u kai m Midi 

puses.

inleido girta sunu.

gy venant i isz 
o vaiku 
pasigirdo

kitos puses, iszgird 
kliksmai ir tuojau 
penki revolverio szuviai. Kai
mynai iszbego in kiemą pažiū
rėti, kas nutiko ir pamate pati 
M a žalai t i begauti per kiemą. 
Paklausė, kur jis bėga, bet Mn- 
žulailis nieko neatsako, tik at
rodė iH'žinoniszkai.

Prasidėjo bamei, ir tėvas 
bare sunu, kuris inpuol ♦ * 

levu

1 nejus in Vidu, ant grinda 
gulėjo kraujuose paplmlus ka 
lik kulkomis suvarstvta moto- 
.ris. Daktaras tik pažinrejes pri 
I m ži n o, ka < I, m o t e vi s ja u yra m i -

Z**'1 ‘ ‘ Irusi.

Duota žinia policijai. Priva
žiavo vežimu, patrol vagonai, 
ligonines vežimas, policijos 
automobiliu, reporteriu, 

rafu, susirinko pulkas

vežimu, 
vežimas,

fot<»- 
gratu, susirinko pulkas vaiku, 
moterėliu ir sziaip žingeidan- 
janeziu. Prasidėjo sziurpoji ce
remonija: užmusziko iszdepor- 
tavimas in policijos stoti 
miniu gabenimas 
vieta, apžiūrėjimas, tardymas

užraszineji-

LD 
piktumą, parmetė tėvu aut 
grindų ir pradėjo smaugt. In 
kolos minui as levas jau buve 
negyvas. X u.

Sūnelis greitai iszsipagirioju 
supratęs ka pa<iare o idant na- 
žiurejiina atmest nuo saves, 
supjaustė su britvn sau kniti- 

' ne o levui perpjovė gyslas ran 
koše, idant žmonis manjUu kad 
tarp tęva ir sūnaus 
musztyne.

Po tam darbui nuėjo pa* ka 
misoriu )h>U<Gjos, kur apsuk< 
buk tėvas ant jojo užkhi|x>, c 
jisai gindamasis nuo.tėvo, j>er 
pjovė levui gyslas. P«dici.k 
jam netikėjo ir kada dakta
rai padare sekeije ant lavono 

kad levas buve 
Ant gido nelabiu 

sūnelis prisipažino prie vLskc 
ir likos uždarytas kalėjimo.

persitikrino 
užsmaugtas.

atsibūvu

y g'- 
in nelaimes

fotografavimas,
, klausinėjimai.

Paliko du naszlaicziu, vaikas 
apie 10 metu ir mergaite apie 
7 molu amžiaus.

rnas
I

Maczulai valde groserno 
dar koki bizneli. Nosugyveno. 
Priesz pora metu vyras jau bu
vęs pavojingai sukruvinęs žmo 
na. Ana diena ja kaimynai ma
te stipriai nusipentavnsia ir la-

Kaip ra-

ir! I,

KELI MIESTAI SUKRĖSTI 
PER DREBEJIMA.

Ponia Delgada, Azorai. —
Smarkus drebėjimas žemes su
kratė Ponta Delegrada ir ap
tinki uius kaimus ir miestelius į 
Norints padaryta daug bl»«de* 
het žmonių nepražuvo. <

bai susirūpinusia.
szo apie tai “Naujienos”.

Canalport gatve panaszi in 
Tokiose 

t raged i jos
koki tai užstak‘vardi.

4

vietose dažniausia
noksta. Kaimynai bailiai žiūri
si pro krntuveliu langus. Kai
mynams kad ir szurpus, vis tik 
spektaklis. Bet viena Lieta- 

amžinai 
vežimas

DAUGELI ŽMONIŲ SUŽEIfr 
TA SUGRIUVIME LUBU.
Rymas. — Per sugriavinu 

luini teatre* Morgana, žmoni: 
pradėjo griustis prie duriu b 
apie peak(‘sdeszimts likos skav 
džiai sumindžiotais isz kuriv 
keli turės mm sužeidimu mirt 
Tame laike buvo perstatymai 

i*kratam uju paveikslu.

Bet 
visz.ku szeimyna amžinai sn-

Didelis vežimas su 
raudonu kryžium lankia iszne- 
szant aukos. įmones spaudžia
si artyn, žingeidumas mat. Pa
matyti, kai]) Uetnviai nyksta.

griauta.

DU SZIMTAI KINCZIKU 
NUSKENDO.

Du szim-(’antoir, Kinai.*— 
tai kineziku nuskendo draugo 
su laivu ant Pearl upes, kada 

* * 
laivas pataikė in akmeni ir lai
vas tuo pradėjo skensti. Tame 
laike ant laivo radosi penki 
szimtai kineziku kurio apvaik- 1

BALTA MOTERE ISZGEL 
BETA ISZ ŽMOGEDŽIU 

RANKU. ♦
London. — Daugeliuose da 

lyse Afriko du vis žmogedšii 
randasi kurio valgo žmogieni 
o ypatingai baltus žmonis. Ne 
senei isz Afriko sugryžo tūlai

*
H. B. Garloek, kuris pasako 
ja, buk jisai su kolei s vyrais n< 
tikėtai atėjo in kaimu žrnog 
ėdžiu, kur radosi snriszta jau 
na balta motore, o sxnle vine di 
delis katilas vandens. Žmog 
ėdžiai lauko pakol vanduo ge 
ra i virs, kad i u ji inmost i JymJ 
ta auka. Garloek su savo vy 
rais iszvaike žmogedžius ir ukj 
teria iszgelbojo nuo baisio

i
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Ana diena Senatas nubalsavo 
bylapriimti byla padidinant 

kareiviu bonu cortifikatus nuo 
22 & lyg 50 procento ant kuriu 
gali pankoly t pinigus. Už bo
nus balsavo didesne dalis sena
torių.

Jaigu prezidentas' užtvirtins 
t a ji biliu tai kareiviai gales 
gauti puse paskolos ant eertifi- 
fcatu Užleis t u 1924 mete.

Ateinanczia vasara 48 vals
tijos iszdnos 950 milijonu dole
riu nt padirbimo ir pa taisy
mo nauju plentu, kas duos dar
bo del tukstajicziu bedarbiu.

« •

Prohibicijos agentai užklupo 
ant student iszk u k Ii ubu prie 
vaistinio universiteto Ann Hur 
bor, Mieli. Agentai isz nežinių 
atlankė penkis tokius kliubus 
kur rado daug visokiu gėry
nių. Aresztavojo net 83 studen- 
1 us. ,

Ir da randasi tokiu veidmai
niu, kurie tvirtina, kad prohi- 
biei'ja turi didžiausi pasekme 
R u v. Valst. ir daug gero padare 
visuomenini. <

Ant statymo didžiausio ka- 
banezio tilto, kuris sujungė 
New Yorka su New Jersey per 
Hudson upia, sunaudota plieni
niu virvių vieno metro storu
mo. Plienine virve turi savyja 
26,474 dratu, su kuriomis gali
ma butu apjuost visa musu že
me keturis kartus aplinkui. 
Ant sutraukimo tuju virviu 
reikėtų panaudot drūtuma ar
ba pajėgas dvieju tukstauezin 
lokomotyvu.

Ant prabifsfccziaus
Lietuviszka parapija Penirsyl-

BAISI ŽUDINSTA VI? f

in tula

KOKIS TAI ISZGAMA NU
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MIESTELIS VISAI BE
ŽYDU

Pabirže, Biržu apskr.

•A'

>
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ISZ WILKES-BARRE

elementorius
J J Poliai-

ETEEnisz unm®
LENKU POLICININKAS, 
ATIMINĖJA LIETUVISZ- 
KUS ELEMENTORIUS.
Vilnius. (Elta) — “Vilniaus 

Rytojaus“ pranesza kad priešą 
kuri laika in Gilvinszkes (Ei- 
siiszkiu valscz.) atvyko Eisisz- 
kiu miestelio policininkas ir, 
užejes pas ūkininką Moli, rado 
2 kaimynu vaikus, kurie skai
to Lietuviszkus
“Kelias in szviesa.
ninkas pradėjo klausinėti vai
kus, kas juos mokina ir kas da
vė elementorius. Po to, isz vai
ku atome abu elementorius. 
Kadangi vaikai nesuprato jo 
kalbos, tai negalėjo atsakyti, 
tik viena mergaite, supratusi, 
kad klausia pavardžių, atsake. 
Tuomet policininkas suriko 

“Kalbėk Lenkisz-
kai, o ne pagoniszkai.
Lonkiszkai:

n Laik- 
rasztis pažymi kad vaikai bu
vo atleisti isz Lenku valdiszkos 
mokyklos gydytojo, nes negali 
eit už 3 kilometru. Policininkas 
surasze protokolą ūkininkui, 
kad leidžia jvaikams pas save 
mokytis Lietuviszkai. Abudu 
atimtus elementorius pridėjo 
prie protokolo.

STATYS CEMENTO 
FABRIKĄ.

Kaunas. — Teko sužinoti, 
kad vyriausybe davė iszimtina 
teise atsargos generolui Povi
lui Plechavicziui statyti Lietu
voj cemento fabriku.

Teko sužinoti

PASZAUTAS PASZOVE 
PLESZIKA.

Du plcsziku, su kuriais bu
vo ir viena moteriszke, mėgino 
in automobiliu insitempti A. 
Olsan, Drexels Cleaners andDrexels Cleaners

vanijoj atvažiavo jaunas knni- Dyers viena navininku, kada 
gelis. Bažnytėle buvo sena ir išjojo isz valgyklos, 755 E. 
griuvo nuo senatvės, o apsilei- 47 gatves.
de pampi jonai nenorėjo jos at-
naujint ne pataisyti ir lauke
Dieviszko siwimylejimo.

Jaunai kunigėlis po pribu- da mėgino atsisukti 
vimui ėmėsi smarkiai prie dar- ■ piktadariu ji paszove. Tada ir 
bo, norėdamas parodyti susini- jis eme szaudyti. Abu, pikta-

• •

Olsan sutmiamas in automo
bilio viduj sueziupo paežiu pik 
tadariu palikta revolveri. Ka- 

, vienas

bo, norėdamas parodyti snsnu-'
dusiom* pavapi jonams gera pa daris ir Olsan, paszauti iszsirl- 

to gatvėn. Gi kitas piktadaris 
su moteriszke nuvažiavo savo 
keliais.

■ Pasmaukta policija abu paė
mė in ligonines.

veiada, turėjo šokanti pamoks
lą pereita Nede'lia:

‘Mieli mano parapijonai!
Matau, kad czionais esate la

bai apsileido ir nesirūpinate vi
sai savo parapija. Juk matote, 
kari stogas skylėtas, o žvirbliai 
paszkudina ant galvos Szv. 
Jurgiui. Lyg szioliai da nepasi- 
rupinot jokio varpo,
dzvanisim! ar dantimis T — o 
szviesimo kuom, akimis? — da

Kuom

jis eme sza ūdyti. Abu, pikta*

PERKŪNIJA IR ŽAIBAI 
LIETUVOS VAKARUOS

Pereita savaiteKaunas.
Vakaru Lietuvos, ypacz Klai
pėdos krszto gyventojai buvo

ŽUDĖ MERGINA; SUBA
DĖ PEILIU 200 KARTU.

V. —
Meszkucziai, Sziauliu aps.— 

Sausio 26 d., 
rasta baisoi nužudyta Rozali
ja Petrauskaitė, 28 mt., nmž., 

., netoli nuo Mes^kucziu 
kaimo, i>er 40 žingsniu nuo 
plento.

Krim. policijai nuvykus in 
invykio vieta nustatyta, kad 
Petrauskaite buvo nužudyta 
priesz koletą 'dienu ir jos lavo
nas iszgulojo nepastebetas iki 
Sausio 26 d., Laukinio žvėries 
budo žmogžudys klastingai at
ėjės, o gal smurtu insibroves, 
nužudo nelaimingaja moterį 
jos paezios peiliu, padaryda
mas kūne apie 200 žaizdų, Mo* 
terš galva, veidas, rankoą ir ki
tos kūno dalys subadytos nely
ginant rėtis.

Szi baisu darba atliko, ma- 
ypatigai szalto budo 

žmogus, kuriam matyti ir gir
dėti žmogaus kanezias ir deja
vimus — malonumas. Nužudęs 
beginkle moteri kraujegorys ne 
pasitenkino savo atliktu darbu, 
bet puolė, kraujo trokszdamOs, 
badyti jau i

gyV

tomai 9

.1.

savo trobelėje

t

Pabirže, Biržų apskr. Pa- 
.biržos miestelis nors ir nelabai 
didelis ir yra tik koletas krau
tuvių, bot jame nėra no vieno 
žydo. Visa prekyba yra Lietu
viu rankose. Iki sziol ne tik 
miestely, bot ir visame vals- 
czinjo nebuvo no Vieno žydo. 
Tik praėjusiais metais vienas 
žydas nupirko viena nemaža 
Latvoliszkiu nki su gana gera ’ 
žemo.

i Pats miestelis yra prie gero 
vicszkolio, kur vis tik eina ga- 

1 ♦ 1 1 • • 1 • • - • (
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na .didelis judėjimas ir tuomi 
daro miesteli gyvesniu. Mieste
ly yra paszto instaiga, dvieju 
komplektu pradžios mokykla, 
prie pradžios mokyklos veikia 
žemes ūkio klase, vedama mo
kytojo Timuko. Veikia taupo- 
oji valscziaus kasa dalydama 
nedideles apyvartas. Dar ir 
sziaip yra viena kita organiza- 

Ateitis Pabiržės mieste- 
nobloga, jei bus insteig- 

tas Likėnų kurortas. Miestelis 
tada pasidarys dar gyvesnis, 

..  L.- JI. .

Paskutines Žinutes
‘ ’• . V,,• , '4. •

Pagal

cija.
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fl New Yorkas. - 

miesto apakaitima lai miestas

« -1

luujv ............. .......

stingstanti lavona.1 Now York yra vertas 19,000,- 
Nors nužudytoji apiploszta t 000,000 doleriu arba 57,854,- 

(dingo keli Petrauskaitės daik 
tai), bet galima manyti, kad 
žmogžudyste papildyta ne vien 

*

I
I

* 1 *

apipleszimo tikslu, bet ir ker-
szto sumetimais.

Nužudytoji — paprasta mer-

862 doleriu daugiau no kaip 
1930 mote.

If New York. — Rubežinoi 
sargai paskandino laiva La 
Esperenze, kuris gabeno ariel
kos už $40,000. Locni nikai lai-

gaite, prie to, dargi szluba. Ji volio pabėgo.
H Phoenix, Arizona. — De

nes dalios 2 deszimtines žemes besis truko aplinkinėje Well- 
ir nedidele trobele, kurioj gy- tono, užliedamds visa aplinki- 
vendama užsidirbdavo duonos no padarydamas milžiniszkas

isz brolio buvo gavusi pasogi-

n• j * J 1 t [f; Į

— verpdama bei szukuo- bledes. Viena motore neteko
______ a^.,1 ............ud d -

kąsni
dama pakulas. Kito turto jokio 
neturėjo.

Krim, policija deda pastan
gas nežinomąjį žmogžudį 
rasti. Reikia tikėtis^ kad szis! atvažiavo isz visu daliu Suv, 
žveriszkas .darbas'netrukus isz 
siaiszkins ir skaitytojai suži
nos kas tas žmogus — žvėris.

su-

gyvasties.
11 Now York, 

apvaiksztinejo savo 4484 Nau
jus Metus. T

Kinczikai

Daugeli kineziku

Valst., dalybauti apvaikszczio- 
jiine.

II Carbondale, Pa. 
k i anglekasiai: 
Caruso « . $ f
Chadwick

miestą

kaip gyvas, tokiu asilu nemą- labai nustebinti gamtos/‘pra- 
Jaigu HBinatnybemis.*’ Tuo metu, kai 

numireziau ir stoeziau' lo'das laiko •sukaustęs Kursz- 
priesz Dieva ir Jis manos už * mares, keliai užversti sniegu— 

“Kunige, o kur tavo trankosi perkūnas ir blysczio- 
avoles? o u8z Jam atsakysiu: jo žaibai. Ilgokai trankosi por- 
“Dieve mano juk asz neture- kūnas ir žaibavo. Kelis kartus 
jau jokiu aveliu, tiktai vienos trenke. Perkūnijos buvo suga- 
kiaules!

Amen! — pszauko parapijo- pėdos-Judokrantes, suskaldyti 
nai, perimti pamokslu < naujo 
prabaszczians ir nuėjo namon.

cziau savo gyvenime.
ibsz numireziau ir stoeziau1 ledas Įniko sukaustęs Kursz

klaustu j I

BALTAS ŽVIRBELIS.
Biržai. — “Biržų Žinių” ko

respondentai pranesza apie szl- 
toki indomu dalyku.

Nesenei in Pasvalio
atskrido baltas žvirbelis. Visi 
kam teko matyti bei iszgirsti 
apie nepaprasta paukszteli, 
stebisi. Tikrai gamtoje yra in- 
vairiausiu dalyku. Szis balta
plunksnis žvirbelis nors savo 
apdarais skiriasi nuo visu žvir
bliu, bet visai nesivaržydamas 
streksi su kitais žvirbliais po 
gatve, su jais sznokuczioja, 
gal but, su jai ir miega. Tik pa
vasari vargszui vesti bus sun
ku, nes tokiais žaibais rasti pa
taite vargu ar pasiseks.

Gerai butu jis priglausti 
Bireli muziejum

dinti telefono laidai terp Klat-

keli medžiai.

9

AUDRA MARIAMOPOLEJE.

Mariampoles apylinkėj siau
tė nepaprasta audra. Nekal
bant apie kaimus, vejas prida
rė szposu ir miesto. Kai kur 

isz- 
nu ir kitokiu mažmožiu 130 mi- kokios tvoros gala, o val- 
lijonu; ant zdboveliu dol vaiku gimnazijos kieme nulau-

♦ v !• i iiL. La
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Per praėjusias Kalėdas Ame
rikonai iszdave 1,422,800,000 
doleriu isz kuriu pripuola:ant 
eglelių ir kitdkiu medeliu 100 
milijonu doleriu ant kitokiu pa
puolimu 120 milijonu; drapa- nnverte radio stulpeliug, i

130 milijoani; ant nektaizu 100 didele liepos szaka/ kuri 
milijonu ;<Iovaneliu 250 mill jo- krisdama vos neužtnusze pra- 
nu ant miltuizindlngu tikslu, einanti gimnazijos kapeliona. 
auku ir suozelpimo vargszu 300. Be to, krisdama nutrauko olek- 
pdlljonu doleriu. - | tros vielas.

4*
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Paskutiniu lai-

LIETUVIS SMULKIAUSIAI 
PASAULY RASZO!

Sziauliab -* 
k u madoj vadinamas raszymo «
Rekordas, arba kiek galima 
daugiau žodžiu suraižyti in 
viena atvirlais^ki. Pirm kurio 
laiko tūlas mokinys Goldbor* 
gas isz Rygos in viena atvir- 
laisziki surasze 7,717 žodžiu ir 
laimėjo tokio raszymo pasau
lini rekordą.

Dabar Sziauliu Gimnazijos 
mokinys Abramaviezius in to
ki pat atvirnka surasze 8,719 
žodžiu isz garsaus Remarko 
veikalo.

• ■
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PADEKAVONE
II1"

jus Lapinskas, Andrius Saka
lauskas, Jonas Paszukinis ir

► . .« •*
t Petras Marcilionis numi

rė po ilgos ligos. Palieka nu
liūdimo savo žmona Viktorija 
Stakniuto; penkis vaikus. Ka
zimiera, Juozapa
Viktorija ir Anastazija; du 
broliu Motiejų, kurs gyvena 
Worcestery ir Jurgi, Lietuvoje 
dvi seseris Ieva Palevieziene ir 

, abidvi

IR APLINKINES VJajdas Lileikis.
_ + PMma Mnrn.il

— Gerai žinomas Lietuvisz- 
kas daktaras J, C. Aszukas, in- 
stojo in luomu moterystes su 
pana E. J. Beszczakiuto. Lin
kimo daktarui laimingo vedu
sio gyvenimo.

— Jonas Philipck, 23 metu 
likos užmuszitas o jo drangai 
Juozas,

Vincenta,

Juozas Agurkis, 
Barre, Pa. — Prisiuncziu to
mistai 3 dolerius už laikrasztl 
“Saule” ir szirdingai dokavo- 
jn kaip ir visa mano szeimyna 
už jusu szviesu laikraszti 
kuriame randame puikes isto
rijos, naudingus apraszimus ir 
daugeli žinių;

Wilkes

21 metu ir Jonas Pav-lMaro Meszkevicziene 
lokai, 22 metu, likos sužeistais Lietuvoje. Laidotuves buvo su 
kada automobilius,: < 
važiavo trenkė in stulpą.

Chicago — Lietuvis bedarbis 
.Konstantinas Breivn, 56 motu 
amžiaus, pereitu Ketverge už- 
musztas nežinomo automobilio 
ant Halsted ir Milwaukee gat
vių kampo.

Jią gyveno kuri laika pas p. 
Charles Klinga, 715 W. 19th 
St., gaudamas kaip bedarbis 
iazlaikyma. Visai neseniai bu
vo gavės per Bedarbiu Szelpi
lno Komitetą darbu ir buvo isz- 
ejes dirbti, bot neilgai , darbu 
naudojosi, kaip mirtis pakirto 
Jis paeina isz Viszteliszkio 
viepkiemio, Stubriszkes par., 
Panevėžio apskr. Velionis pa
dėtas County morgue. Gal yra 
jo giminiu ar draugu, praszo- 
mi atsiszaukti pas p. KJinga 
ar in morgue.

• Ikuriamo bažnytinėmis apeigomis Szv.
Kazimiero bažnyczioje. Palai
dotas Szv. Jono kapinėse.

— Pranciszka Kopkione nuo 
2 Burton uly., Worcestery ir 
Jonas Aidukoviczius 42 molu 
isz Gardner, Mass., buvo teis
mo rasti nekaltais. Jie buvo 
apkaltinti už nolegaliszkos dog 
tines laikymu. — A. L.

\W

LIETUVIAI BRAZILIJOJE.

— Bom Retiroje insisteigu- 
si Lietuviu mokykla uždaryta 
del leszu stokos. Tos mokyklos 
tėvu Komitetas buvęs surinkęs 
vakarėliais gerokai piningu, 
bet paleidęs juos vėjais.

— Villa Anastacia Lietu
viai surengė per Kalėdas pra
moga — pikniką. Prisigėrė ir 
pradėjo pesztynes. Policija ga
vo insimaiszyti ir 20 Lietuviu 
nugobano in kalėjimu

Lietuviams ir geda ir skriau
da. Nes del szitokiu ir pana- 
sziu atsitikimu nnkenezia Lie
tuviu vardas ir nebegalimavardas ir

kuris guli ant

“Saule”, myli
mo visi ir jaja skaitomo su di- 
delia atyda. Turimo Anglisz- 
ka laikraszti,
stalo ir turi daug lapu, bot 
musu trijų metu Leonukas, 
kada asz tik pareinu isz dar
bo, tai jisai paiima “Saule” ir 
paduodamas man sako: “szi- 
tai. tavo popiera.” Kokiu ba
du jisai pažysta kad tai “San

tai mums sunku inspeti
kad isz kitu laikraszcziu isz- 
ronka “Saule, 
stebėtina, 
tumėm idant paduotu “Sau
le” bot jisai pats isz savo no
ro tai daro.

le, y)

Nebntu tiek 
kad mes ji moky-

NE BUTU ŽYDAS!
Žydiazkas nudemedas (da- 

raktoris) klausė vieno isz savo 
mokytiniu.

Teko, pasakyk tu. man,
ar gerai padare brolei Juozapo 
kad ji pardavė?

Ne gerai.
O del ko.*

Del to, jog jie ji per pigei 
pardavė, jis buvo brangesnis.

i!

MOTINA ISZVENGE SUNKU KOSULĮ
f Violeta Josliniute, kuri 

dar visai neseniai savo gražiu 
ir maloniu balsu linksmino 
Chicagicczius ir kitu kolonijų
Lietuvius. Ja dainuojant gir- dar)x> begauti ir padoriems 
dėjo tukstaneziai žmonių.
daug kartu dalyvavo p. Budri
ke rengiamuose koncertuose.

Feb. 14 p-le Josliniute dar 
buvo sveika ir linkima. Iszva- 
žiavo su p. Bernard Pettit 
(5647 N. Washtenaw avė.) in 
teatru. Važiavo automobiliu. 
Gryžlant namo prie 35 ir Went
worth Ave., kažkoks automobi
listas visu smarkumu smoge in 
Pettit’o automobiliu, kuris at
sidūrė ant stiytkario. P-lo Jos- 
liniuto tapo užmuszta, o Pettit 
tik lengvai sužeistas. In nelai
mes vieta pribuvo poliemonas 
William Cannon, kuris taksi-

mena kuris

Kulpmont Szeimyna yra
Užganėdinta ir Linksma.

SU

Jokubaiczio

— Pen-
F. Cretolli, J.

ir Jonas Rogusz, 
ir Aleksa Golevi-i 

ežius likos užgriautais per ang kabu nuvožė Joslininte in Chi
lis Powderly kasyklosia. Du cago Memorial ligonine, 
paskutinei likos sužeisti ir nu
vežti i u ligonbuti, bet t rys gal 
yra mirė. < ■

T.

I

bet pavožęs kelis blokus

"" jrt 1

ANT GAVĖNIOS
, ,i - * 'K / s įr 1 r i ' i . .

Stacijos arba Kalvarija Viesz.,
—-—— . 10c

Automobilistas sužeista Pot
tit irgi žadėjo nuvežti in ligon
ine, 
iszstume ji isz savo nu tomo- i #
biliaus, o pats nuvažiavo savo 
keliais. Kadangi poliemonas 
kažin kodėl užmirszo užsira- 
szyti automobiliaus laisni, tai 
nelaimes kaltininko dabar nio-

1 ■“ "
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Jezauso Kristuso ..
Graudus Verksmai arba paslbudi- kur nesurandama.

I P-lo Violeta Josliniute buvo
VU V”

,10c 26 metu amžiaus ir gyveno 
Bridgeporte, 3201 So. Halsted 
St.—N. •

nimas prie apnilslinimo Kanczioą i 
Viesz. Jezuso Krisjiuso, (pagal seno- 
visžka būda) .......... '.

Maldele Aręjbrostvos Szvencziau- 
sio Veido Viesz., Musu Joz., Kris
taus................. .. .............................10c

W. D. BOCZKAUSKAS • CO., 
MAHANOX CITY, PA. 

I'p
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Musu Joz
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CAPITAL STOCK |125,OOO.Q(X
SURPLUS IR UNpIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudfitu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant or malas ar didelis.

> G. W. BARLOW, Pres.
[ J. FERGUSON, Vioe-Pres.irKai.

6
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Worcester, Mass, f Vincas 
Valiukas, 58 motu amžiaus, bu
vo rastas negyvas nuo duju 
gazu savo virtuvėje, namuose, 
10 Burton uly. Policija mano,

r . į A * • *'•i * »

kad velionis buvo atsukęs du-
l * Aju pecziuko krąna, paskui ap-
sirgo ir negalėjo uždegt. Vin
cas Valiukas gyveno Woroes- 
tory 35 metus ir buvo vienas
■

isz pirmųjų Lietuviu apsigy
veni ežioje kolonijoje. Palieka 
nuliūdime savo žmona Marijo
na (Lapinskiute), dvi dukteris 
Marijona Sipliene ir Ona ir vie
na aunu Vinca, kurs gyvena 
Kalifornijoje. Laidotuves atsi
buvo su bažnytinėmis apeigo
mis Auszros Vartų bažnyozio- 
jo ir palaidotas Nofre Damo 
kapinėse. Karsta noszo Motie-

žmonėms.
Daugelis Lietuviu atsl- 
p. Szacikauska, 

anuomet Bostono banko tarna
vo. Isz ten jis persikėlė dviems 
.monęsiniR^lu kalėjimą,. Po, to, 
jis “darbavosi” 
agentūroje San Martin g-voje,
bet ir isz ten ji iszgiudo, kuo
met paaiszkejo dideles pinigi
nes skriaudęs, padarytos Lie
tuviams, Ukrainieziams ir Len
kams.

— Sziais metais 
sekanezios poros:

Vincentas Segetaviczius 
Monika Strikąuskaito .— ; 
du kilo isz Onusziszkio par.

Jonas Karužas isz Onuszkio 
par., su Marcele Bingelaite isz 
Daumenu par.

Zigmas Kluseviczius isz Ne- 
munaieziu par., su Mare Ci- 
žaito isz Ąlytaus.

Pijus Mitkus su Antanina 
Ruzgaite — abudu isz Zapysz- 
kio par.

Stasys Ignataviczius isz Er
žvilko par., su Maria Maldei- 
kaito isz Vieszintu par.

— Jonas Detmanas, kilęs 
isz Vinksznupiu kaimo Bart
ninkų valscziaus, Vilkaviszkio 
apskr., pasipiove skustuvu Fer 
nnndez miestelyje. Savižudy
bes priežastis — proto sumiszi- 
mas. Velionis paliko sziek tiek 
pinigu. Liet, konsulatas praszo 
suteikti daugiau žinių apie pa
ti Dotmana ir jo gimines, Ži
nias priduoti reikia Montes de 
Oia 185, Buenos Aires.

— Buenos Aires nuo Naujo 
meto pradėjo iszeitineti laik- 
rasztis “Sz vytu rys“ kurio ad
resas yra: “Szvyturys0 C. Pa- 
tagones 539. Buenos Aires, 
Brazil.

apsivedė

I su 
abu-

Mrs. K. Kieczmarck, Poplar St. 
Kulpmont, Pa. sako: “Už tai raszan 
idant jumis duoti pagirima del Dr. 
Whites Cough Medeoino nos koletą 
bonkuczlu juos tos gyduoles suczedi- 
no daktaro kasztus. Laike praeitos 
žiemos mes ir vaikai turėjom sunkus 
kosulius ir nieko mumis negelbėjo 
pakol kokia tai ypata patarė mumis 
pabandyti Dr. Whites Cough Medi
cine, na ir tuojaus pradėjom vartoti. 
Turiu pripažinti kad niekad nevarto
jau gyduoles nuo kosulio su tokia 
pasekme kaip juso gyduole.

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szalti 
ir skausmą, teipgi dieglius ir skaus
mai sanarose ir kune. Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parsi
duoda gerose aptiekose ir sitoroae.

* * I
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa t 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sitbr6 
1® W. Centra St., Mahanoy City
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Naudojamas Išlaukiniai buo 

Skaudamą muskulą

StrSną diegimo 
Galvos akaadejlmo. 
Influenzas 
lisinarinimą 
NusimuŠi edų.

r“

penkiasdeiinit m«Tų •ėnatva
INKARO ▼aubaienkūa l _ _ 

kelio apMUfoja ju». Miiij«*al bou- 
ku pardaodama kaa uutak 

lyautt, kurini, vilnai nurodo* 
kaip vartoti PAIN-EXPKL- 

___ US, pridedama prie Idekvf__  
bonkoa. Mlaimoj knygutei taipgi 
ilaiikinama ■mulkmenilkai kokiuo* 
ae i_.______
Ualiucnta*.

Vuoae Vata 
39c. ir 70c. ui

O-*
/
• a

Skaudamą muskulą 
Reumati&ką skausmu

Galvos skaudėjimą 
Influenzos 
lisinarinimų 
Nusimušimų.

Nutlptrlche oricinalj viriau
________  ______ __...Jo ant pa»

i

Icu parduduna/itu *Ūk ‘ 
knyjutt, KunAj«_ pun*i_na£Od<>*

I.KRIS,* pridedama prie kiekvlrnoą

at»itikimame galima naudoti Ala
■_______ ■____ j

Vlaoa® Vai 
J

Arba tualtak

1M
1 užlaikykite 
•Učiai ii

KILLS
PAIN>

r.AHniCN
■Minai v W6b
X BMOOK^W.

6 6 6
GYDUOLE AR PIGULKOS 

Gydo Ssalti, Skausta* galvM, Kanati

lįL d'1įį>'

6 6 6 MOSTIS 
Gydo kūdikio szalti. Aptlokoaa.
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W. TRASKAUSKAS
URTUVISZKAS ^GRABOKIUS

t

Laiddja irantis uuthlruliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksstiniu, veseliju, pashraiiniji- 
mo ir Lt —Telefonas 806 
603 W. Mabanoy Av.| Mab. CHy 
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METELE
Apysaka isz Pirmųjų Kriksz- 

czionybes Amžių.

Ar isztie^u ji laibai gra
ži *

Teisybe, graži.

niai. Kalbėjo tarpu savos t y- —
\ I v *

liai, kad noužrustinus gerada- tavo,kambarėli, nes noriu paši
nu. Staiga prasivėrė vartai ir kalbėti tavimi kelis žodžius j j n h. 4 J* i**■ *□*’> r <•’ -■ ’♦

Jeigu valia, inoikimo in 
\ 1^' • .

elgetu kuopele inžengo ih kie- be liudytoju, 
ma. Kiemas isz visu pusiu bu
vo aptvertas augsztais mūrais, 
apsodintas vynuogėmis. Basic

Truputi sujudintas Morkus 
pravėrė (duris ir inleido sve- 
czia.

Julijus nutilo. Vergas aty-( uždaryti 
> rv t X « • e w T XV A » xl 1 < t '

niais stovėjo suoleliai. Ant ju — Dovanok, 
susėdo elgetos. Sargas priėjo Kliaudijau, »zis kambarėlis pa-

i vartų ir staigai inžen-

w‘ '-■’-r'5’’I. IF' i •'. ■
■ V

■

■I

...

B A JU. A-B .... .
Stojosi tyla/ Abuįln vyru’

žiurėjo vienas in kita, stengda-'
‘ " ‘‘ ' ' 1 ■ ' f . ♦ ’ I V r

miesi atminti vienas kito min.
’S i y

tis. Ant galo prefektas tarė:G? X

— Ar turi ka priesz ji prie
szi ngo ? I

— Kliaudijau, mano duktė 
t 1 • • *

*

i 4, Bi

•I'Ji,

*

LiViV i/' į Ji

r' i®"* < "V f' >4 ’**►** '‘riT <su krnszte saule ?
—4 Szvieczia.

. * j&iIh-i1 !«."■«* « "ip •"e*--’’ ''1|*

Ir lietiw lįįal
Tnip, lija.
Ar yra jūsų kraszte gal-

NEPAPRASTAS
TEI^GUMMAS

Makedonijos karalius Alek- » *. » «
, kuris viesz- 

patavo ketvirtame szimtmefy- 
jo priesz Kristaus gimimą, bu
vo užsimanęs pavergti sau vi
sa pasauli. Bekariaudamas su

'...» >v>

J'

į

h

r į ^n-h

♦
ii
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Sandras Didysis,

*1 mini ie

vijų?
— Kaip ne buvę daug yra!
— Tai, turbūt, tai tik jums, 

— atsake kunigą i ksztia — Die
vas duoda saule ir lietu o jus 
to neverti esate!

dar labai jauna.
— Kiek turi metu ?
— Devyniolikos pavasari. Į
— Ne viena tuose motuose

jau yra motina. ‘ į
— Kur Julijus pažino mn- 

sziandien no dukteri?
atsako sės- — Tiesa pasakius, 

savo dukteri, kaip lėlutė akyj

gerbiamasai

skirtas vien pirkliszkiems rai
džiai žiūra jo in jo veidą. Kai go augsztas vyras: jis buvo ap- kalams, dėlto nėra jame jokiu
lik pamate viduįio kankinimą si taisos paprasto vergo rūbais iszpuoszimu, — tarė Morkus
si, tuoj suprato, ka reiszkia tie jr an^ gflivos užsidėjęs platu paduodamas sveoziui kedo.

I
klausymai. Kvintas indomavo 
kas bus toliau. Po valandėlės, 
Julijus truputi pakilo ir, grieš 
tai žuredamas in vergu, pa 
klausė:

—‘ Kvintas, žinau

Taigi ir asz
«4—

visomis artimiausiomis tautoj 
mis, jis užėjo viename Apri
ko# kampely ja tokiu tauta, su

kapiuszona. Isz pradžių stovė
jo, lyg sugautas, bot paskui in-' ežia su reikalu, 

i sidrasines ženge tiesiog prie damas Kliaudijus.
i Prieszais ji atsisėdo Morkus,1 vienok Julijus jia pamate, ir 

po vynuogėmis. Jo kaimynas, laukdamas taip indomaus rei- lai. ji užžavėjo ji, kad sakosi 
. v ... . v" koks tai žilas senelis, atidžiai kalo.esi žmogus tikras ir užakimas. .................... , . i

Ar duotu Mor- J1 Pnzl”,’('J°. bet ncRulcjo pn-1

| elgetų ir atsisėdo ant suolelio

kad tu

Ka gi manai ?
kus savo dukteri man už pa- 
rzift?

— Be abejo, dasiprotesl 1

Manau, kad... ne.

i 
sergsti

J

lai ji užžavėjo ji, 
negalia be jos gyventi.

Tuoj Morkus atsiminė savo
Tuo brangusai Morkau, kad asz at- paezios vakarykszczius žodžius . 

svarbiu apie nepažinstama vaikina, bet
žinti svetimo žmogaus.
tarpu atsidaro duris, iszejo isz silankes pas tave su 
kambario moteriszke su jauna reikalu. Patsai esi pirkliu, ma-

Nors Julijus, nesitikėjo kito- mergele ir dviem tarnaitėm ne- 
krio atsakymo, vienok, perpy- 1 
kės, suszuko: | vo tai Metele su savo motina.

Kaf Ar asz tam pirkliui Sziau ir ten tarpu suoleliu 
nesu gana tinkamas?

— Tamsta tiesi savo 
kas prie jo pinigu, o

kambario moteriszke su jauna reikalu. Patsai esi pirkliu, ma- savo mineziu neiszreiszke.
• nau, kad nekenti pasakoj ilgu i Netikiu,'kad Metele pažintu 

szaneziom didelius gurbus. Bu- inžangu, tai-gi pasakysiu, kad ta jaunikaiti: abejoju, ar gir-
asz atsilankiau pirszlio rolėje^ dėjo nors kada jo vardą. 

Kad prefektas butu pareika- Isz tiesu butu tai nuosta-
dalindn- laves milijono sestersu, Mor- j bu, — tarė juokdamasis profek 

ran- mos iszmaldas ir guozdamos ei- kus nebūtu taip nustebės, kaip tas.
vaikszcziojo moteris,

žodžiais.' sziuo iszsireiszkimu. Szis rim-

j

kuria dar niekas nebuvo ka
riavęs ir kuri nei karta priesz 
nieką nebuvo ginklo pakėlusi. 
Tos szalies gyventojai be jo
kios baimes gyveno savo ra
miose grintelese. Ju kunigaik- 
sztis niekuo nesiskyrė nuo ki-

♦ f

tu gyventoju: tokiuose-pat na
muose gyvena, kaip kiti, taip- 
pat valgydavo, taip-pat vilkė
davo ir dirbdavo, tiktai buvo 
iszmintiilgesnis, ir visai pa.s 
ji rasdavo tesiybe, visus jis už
tardavo.

Aleksandras atėjo pas ta 
kunigaiksztj svoeziuosna. Ku- 
nigaiksztis, norėdamas toki ne
tikėta sveczia gražiai pavai- 
szinti, apkrovė visa stala: at- 
nesze aukso duonos, aukso 
obuoliu ir kitu daiktu.

— Ar jus auksa valgote?— 
paklausė Aleksandras.

,<— atsake ku-
nigaiksztis — valgomu daigiu 
tu gali gauti ir savo kraszte. 
Ko-gi tu kito ežia butum alė
jas pas mus?

Ne jusu auksas ežia mane 
atviliojo, — tarė zkleksandras 
—• bet noras pažinti jusu pa- 
proo^ius.

—' Gerai, — atsake kuni- 
gaiksztis, — tai gyvenk pas 
mus, kiek nori, ir pažinsumu- 
su paproezius. .

Jiems bešnekant atėjo du » 
gyventoju teisman. Skundikas 
tarė: <

« ,

— Asz pirkau nuo savo kai
myno žemes sklypeli ir arda
mas radau lobi; jis no mano, 
nes asz tik žeme pirkau, o ne 
lobi, tuo tarpu jis ne nori jo 
atsiimti.

Kaltininkas atsake:
— Asz tiek-pat te žinojau, 

kiek mano kaimynas. Asz jam 
pardaviau žeme su visu tuo,- 
kas joje yra užkasta, tokiu bu
du ir su lobiu.

Kunigaiksztis iszklause ju, 
paskui gerai pagalvojo ir klau
sia vieno:

Ar tu turi sunu ?
Turiu.
O gal tu turi dukteri?— 

klausia antro, t ’
i min—

K. RĖKLAITIS
\.j * * A,, h ’' * į * 4 1 ■ r ji

Lleturlaakas Graborius

Laidoja numirėliai pa
žai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
nlnke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce SlrM 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bali Telefonas 441-J
TAMAOUA. - PA. S

■* ■«

•v ■ 1

Mahanojuj kelios ipotereles 
uliavojo,,

Staufge, gere ir baliavojo, 
Ir taip nobageles nusiliujojo, 

Kad ant nieko nedbojo, 
Badai buvo tai szventa diena 

Blaivos nebuvo ne viena.
Burmistras visu pravardes su- 

rasze, 
Ir manes praszo, 

Kad in ‘‘Saudo” patalpyti 
Visiems apie tai apgarsyti, 
Bet da nuo to susilaikysiu, 

Apie jais daugiau neraszysiu
Gal pasitaisys, 

Gž griekus gailėsis.

t

M

TAMAQUA.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.C® n t re St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, šutei- ' 
klam geriausi patamavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir grožiai. Busite pilnai užga-

• nSdinti.
"»*'■» ♦.* V *k

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele* 
tonuoti o pribusiu in deszimte 
minutu. Bell Telefonas 871
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— Nori, parodyti, kad Juli

jus garsus visame mieste, bet 
turiu pasakyti, kad jo vardo 
mano namuose niekas nežino- 
Prie to nekokia to jaunikaiezio 
szlove.

— Sunku, jaunimas visuo7 
met liuesas; ir mes buvome ki- 

zypsodamasis prefektas— tai tados tokiais, brangusai Mor- 
. atkartoju, 

atsilankiau pirszlio rolėje.
— Savo sunui ?
Kliaudijus nusijuokė ir ta

rė:
— Ne, Morkau. Mano sūnūs

Antonijus dar per jaunas ir tu
ri szi ta atlikti vieszpatijos la
bui. Asz pirszlys mano pirm 
laiko mirusio draugo 
Julijui Pliaustusui.

— Kornelijaus sunui?
—- Taip.

gailestingais
vynuogėse sėdėdamas, tas vyras, visuomet viską szal-

ne prie getas 
mergaites. Tėvas gi mano visai Vyras, 
kitaip, nes brangina laime sa- pakele galva, bet tuoj vol ja tai negrinedarnas, dabar nega
vo dukteries daugiau už viską, nuleido. Buvo tai Julijus. Pa-

— Ar-gi negaliu ir asz pa- maezius Metele, pradėjo smar- 
daryti ja laimingu?

lojo isztarti žodžio.
— PirRzlio rolėje? — iszta- 

i kiau plakti szirdis ir pasididi-' re Morkus.
Tavo nusistebijmas vi- 

prio jo artinosi. Dabar Julijus' sai manės nestebina, — atsake, 
1 s

Kvintas patraukė pečiais. 1 no jo neramumas, kuomet ji

mo.
Reikalauju tavo atsaky- - - - - -----

I insitiko, kad Antonijus kalbe
Reikalauji tamsta, tai-gi jo |jcga — jį buvo puiki. Mete- gi dar karta.

' • .............. • ’ ’ ižinok, kad lyg sziolinis tavo el
gimasis kiekviena tęva atstu
mia kad atiduotu tau savo duk- 
leri už paezia.

Julijus nulenkė galva:
gas kalbėjo tiesa ir to negalima.
jam buvo užginti. I

Gal atsimainycziau, prie 
tokios koris doros mergaites,— 
po kokio laiko atsake Julijus.

— Tamsta, nieks taip nesi-

ver

m ♦ ♦

lead kau.
szviesiais 

vei-
le buvo insirengusi 
rūbais, juokiais plaukais, 
das reiszke ramuma ir jaunys-
tęs sveikata. Atsistojus, su pa
sigailėjimu klausinėjo apie pa- 

. silenkusio vergo (Julijaus) 
vargas, kuris staiga pakele sa
vo tamsias akis; jųdviejų akys 
susitiko. Mergele, kaip perkū
no intrenkta, atszoko in szali.

ve r go

sunut,

buvo ,

blogo-

.IŽiatiĮftn kaip a«-z. l’He ko ta- pastebėjo jos nusigan-
• atvedu toks pasielgimas, ma aim,l> nn,'H ir j‘im kraujas imi-\ v

lai pats labai gerai, 
viskas neprapuolė.

— Gaila man butu 
taip sunaikinti savo jaunystes 
metus, kaip Julijus. Juk visa 
■savo turtą praleido.
se draugijose.

— Mano sūnūs — geriau- 
ses jo d ra ilgas. Ar ir mano sunu 
prWkaitai prie tu draugija?

! l

— Morkus, pasijutes tokia
me padėjimo, nežinojo ka kal
bėti greitai susigriebo ir atsa
ke: Tpliaus bin.

Oj szirdelos, ju gana, 1 .ij®1Kokia ežia virto mada, 
Kaip kur musu bobeles, 

Stojosi kaip szventos paneles 
Nieko, no namu, ne vaiku ne 

žiuri, 
Pakulinius centus kokius turi, 
Ant visokiu šzventonybiu pa- 

. aului u ja, 
Ir visokius niekus nuo perloriu 

, perki ne ja. 
Rūteles, su tokiu protu, gana, 

Jaigu visokius niekus isz visur 
, - pargabena,.

Nežinia ka tolinus padarys, 
Jr da ka prasimanys. .

Norihts visokius mazgelius ne- 
szioja, ■.

J

— Man rodos

Bet dar sze»i galvon bei krūtinei pris- 
trigo kvapo. Staiga paszoko

Pasakyk man, kur gale- nuo suolo, ir palenkės galva,
Iszejes iszcziau ta mergele pamatyti? | iszejo per vartus.

Vergas, truputi pamąstęs, at- kiemo valandėlė staptelėjo 
sake:

y 
kaip snakmenejas, ir nebėga- 

Niekuometatsikvėpti.— Morkaus namuose du sy- Įėjo
k u per s an vaito kuopele elge- jam taip neatsitiko, kaip szi 
tu gauna isz ranku jo paezios karta. Tuoj ta paezia valanda 
ir dukteries iszmaldu. Rytoj nusiskubino pas Antonijų.
taipogi yra ta pati diena, taigi 
gal tau pasiseks ja pamatyt.

— Tokiu budu turecziau pa
tilpti in elgetų tarpa?

— Asz tamstai patariu, tuo
met noks nepa^tebes.

— Kelinta valanda!
— Antra,
— Taip anksti! Kas 

auka?!
Kvintos nusiszypsojo. Isztie- 

hu buvo tai didele auka suvy
tusiam rymiecziui apleisti tuo 
laiku lova.

— Gali eiti, — atsake Jūri

— Kas ežia, buvo? — pa
klauso motina nustebusios duk- 
teres.

per

jus.

— Nežinau, — atsake kais
dama mergele, — vienok nebu
vo tai joks elgeta. Jo akis ma
ne pergazdino. Bot delko jis 
ežia butu atėjės?

— Atsakyti in ta klausy
mą butu galima tik tuomet, — 
atsako motina, — kada būta
me žinęje, kas jis per vienas.... 
Pakalbėsiu apie tai su tėvu.

♦ * *
Rytojaus diena Morkus sede-

Vergas iszejo. Julijus palei- jo savo dideliu rumu mažame 
do savo svajonių vadeles. Juo- kambarėlyje ir vedo skaitlines, 
ilgiau svajojo, juo labitau nore- Tuo tarpu ih kambarėli inojo 
jo būtinai pamatyti Metele, ta tarnas ir apreiszke, kad atva- 
brangenybiu žiedą. Tuoj nu- žiaves Kliaudijus, miesto pre- 
sprende rytojaus diena invyk- fektas, ir noris su juo parima- 

1 < 1 • I _b 'X. __ ___ __________ ............... - - __ u. ’ .A a « A * adinti savo sumanymą. tyti. Iszgirdes tokia žinia, di
deliai nustebo, bet ne nudžiu
go.II.

Asztunta valanda ryto. Sau
le jau buvo augsztai pakilusi. 
Gatvėse viro kaip . avilyj. 
Priesz Morkaus namus stovė
jo daugybe elgetų aj>sika rs 
eziumu visokiais skarmalais, mas visai netikėta#. Suprantu 
latfkiancziu, kada sargas atida isz tavo nustebusio veido. | 
rys kiemo vartus. Dauginusiai Morkus žemai nusilenko ir 
buvo senu, kaip vyru, taip ir tarė: 
motėm. Stovėdami ’kuopelėse | — 
po kelis, skundėsi vienas ki- augsztini mano namus, už ka 
tam savo vargais negalėmis, esu szirdingai dėkingas. Kuo- 
kaip visuomet daro vargdie-1 gali tarnauti ?*kaip visuomet daro

Kur jisai yra? 
Atrijumo.
J a / ŽMifL ..L. J jpMhF a. t ■ -s

Tuojaits Morkus pasiskubino 
in atrijama.

— Ka, Morkau? atsilanky-'
(t

Savo atsilankymu labai

vargdie- j gali

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po plot. 6 iki 8 vakare. 

Telefonas Shenandoah 105fi.

! INFLUENZA
• PLATINASI 

Į Sustabdykite szalti tuojaus s a 
666. Imkite kaipo apsergčtoji. 

; Vartokite 666 Mosti Vaikams

r

1

I

I

ĮĮuptura arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos f

Isz tukstaneziu vyru, motoru ir vaiku kurie gydosi mano ofiso, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane‘ ypatiszkai mano ofise. Kreipkitės 
ypatiszkai in mano ofisą arba raszykito o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas. ...

DR. A. W. O’MALLEY
68 S. FRANKLIN ST. t WILKES-BARRE,' PA.

* *1

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

_  — 1 A  . .

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 . Namo telefonas—799

— ' ■ U ■ ■■ ■■ .. . ' I .11111.1, , ...................................

Vaipos Žolių Arbata
I

žiedu. Szia arbata yra geriausia vartoti nuo viduriu užkie
tėjimą. Teipgi priduoda apetitą, sumažina gazus viduruose 
ir sustiprina viduriu sistema. Preke $1.00. Raszykite lietuJ i'"’J;.

Waukegan, III.
i.'..—...............m . .......................- -u—
y . r (

Vidurius 
Sutaiso -t ~—r- ~ ~~

Yra sudėjimas isz szaknu, žievių lapu, uogu ir invairiu
"f ; ' *

los ne bus,

Ii’ kaulus naudoja, 
Bet geresnes už Įeitas motoro-

* f A ■
Tr vargiai in dangų insmuks,

O katra ir Jordanu upoje nusi
maudytu, 

Tai vis savo biaurumo nonu- 
mazgotu.

Juk Dievulis visokius gurius 
uždraudžia, 

Ir už tai nubaudžia, 
Ba awzkiai pasako,

D prisako:
Svetimu Dievu neturėsi 

In visokius burtus netikėsi. 
0 c?ia Vieszpątio kas darosi, 

Viena už kitos varosi, 
Kad butu nobažnesnes, 

Ir szventesnes.
Geriau vaikelius ir vyra pri

žiūrėkite,
Palikia stuboj in kitur nežiū

rėkite,
Juk visur yra Dievas ir kožnoj 

stuboj,
Kur sutikimas, Dievas laiko 

globoja.
Bet jaigu motore valkiosis, 

Vyras pavojas nuo darbo tran- 
kyrip,

maudytu

t

f

• «

f ’■ ■ "♦

» * *'■.

Turiu/
_____ ■. ■- -

1

— Tai labai gerai! Tegul 
tavo sūnūs veda jo dukteri, ir 
naujevedžiams atiduokit, krai- 
czio vietoje, ta lobi.

Kaimynams patiko toks nu
sprendimas ir jie linksmai sn- 
gryžo namon.

Aleksandras niekuomet ne-i!

Tada Dievulis nuliūdęs iszeina, buvo girdėjęs tokio teismo ir

viszkai in Lincoln Laboratory,
Oor. Eight and LincotaSts.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
HASAHOT CITY, PA.

„ , ,11—................. ...

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS..
L1ETUVISZKAS GRABORIU3 

MILL * PATTERSON STS., 
i ST. OLAIR, PA.

Bell Telefono 14S0-R

o

i|»
it

? b

r-

i
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A *

| iBzbalsamnoja ir laidoja miroslusg
Iant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 

ruoszia nuo papraszczlausiuildpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivaiinljlmama. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar lai 
kitu artimiausia miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
m trumpa laika.

- - . ....... . —
- - .1 - - ..................................- ■ ■ —------------------------------

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 

.visokias vandenines paipas, mau
dykles, szilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir Lt 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shenandoriccziai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Baniui!, 1000 E. Pine SL 
arba telefonuokite 225-W. 

i —

|ik

j|l

i4

<1

i

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

S 
’ k

J* h k-

k, ",
*

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Oreitei. . , I

Galite atmokei pagal juso j
Li: ■ t r** '•* ‘ f

didžiai stebėjosi.
—> Gal mano nusprendimas 

neteisingas? — tarė kunigaik- 
sztis in Aleksandra.

—- O ne! F”11* 1 • atsako Alek- 
tik labai nepapras-

0 velnias szviįpdaimas ineinn, 
Tiktai tonais Dievas yra kur

1 . eiitikimas,
Kur nesiranda pekliszkas gy

venimas.
Juk ir asz davatka buvau 

Kol mažai isznuuuau,

*

i ' 4

—— 
neteisingas ?

O ne!
Sandras —

i! w

I , fįnansiszko stovio.
Jumis patiks muso draugias 
kas szimyniazkaa finanriss j 
kas patarnavimas. /

r i. v

4* i
f

'Kt . 1

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
4----------$----------

1 I

Jus pažinstate virszininkus ir direktorius szio banko.

Pažinstate klerkus kurie visada bando jus užganėdinti.
Virszininkai, direktoriai ir klerkai užkvieczia jus idant 

padėtumet savo pinigus in szi banka. Szi banka žino kaip 
būti priotelium savo prieteliams.

| » r r ■ ’ ■ ____ . I

Sziadien taipgi Dieva myliu,
Ir da pasigirti galiu.

Kad vaikelius dorai užauginau 
Nuo pikto apsaugojau, 

Ant svieto gyvuoju, 
Ųž latrystos azonits koezioju.

Vandenio szvonto invales turius, 3 * *

1
tas.

— O kaip-gi pasielgtu jusu'

H

M * A

X ll

| , ■» ■ - .... ' . . I I M t MA'. I | ■

Pavalgius isz aidorio atsigeriu,
d I Esmių sveika kaip krienas,
|Argi tai no Dievo padėjimas? (tis. •

' ■' /'! į‘i<' r i| ' . 1C H '■ * ' . I! ’ i į

■ ' -''i ; f," l // ' . ''CC .! J //

4*

_ fV vs nevirki .vi i. ■.imi. I 

kraszte tokiuose atsitikimuo
se?

— Teisybe pasakius, 
būtame abudu kaimynu ‘kakn 
jirnan pasodine, nuo ju turtus 
atome ir karaliui atidavė.

— Karaliui?!— didžiai nu-
I 11 1 *

sistobejeą suazuko kunigaiksz-
—

- * f" ■r

Ateikite* raškykite ar telafonokite
in juso artimiaoni ofiaa.■H 4.

-I'#

f

b

s

R-r
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IDE AL KNANOIMG
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Trust Co. name 

, .. Telefonai 6*®*7Tamaqua, Pa.

%. h 4
V1: ji

lt

n

Grand Sstorn 
Talefona* >0-41

4, ,,

9 N. Centre St.
ĮpettevUle, Pa.

. 4 ——

First National Bank narna
Telefone# S171

3 O ar szvieozia jums ju-|l

7
t
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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(Invonia!

— Laikas paskirtas apsi- 
malszinimo nuo 
mamaseziu ir apmanstymas 
apie ateinanti savo gyvenimą.

. . T ‘ .

TT- Praeita Subata Szv. Juo
zapo bažnyozioje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Ona 
Shirley su Albertu Babarskiu

a švieti szku

isz Tamakves. Nuotaka dirbo 
4 '*....

parako dirbtuvėje o jaunikis
h

turi užsiėmimą kasyklosia.

atėjus— Kada policijo 
aresztavoti Kisieliauckiene už 
apsileidimu ir ne'dažiurejima 
vaiku ir už girtuoklyste, moto
re pasiprioszino ir nemažai da
vė darbo policijai pakol jajn 
npmalszino
Vaikus iszdalino pas 
žmones. Motere buvo apsigy
venus karves tvatre su vaikais 
pakol apie tai palicije dažino- 
jo.

ir uždare kozoje. 
genis

laika.
Amerika

t Senas gyventojas, Antanas 
Karnauckas (Krūmas) mirė na 
mie 813 E. Pine uly. l’tarninko 
nakti, sirgdamas ilga 
Velionis pergyveno
apie 50 ‘ metu, gyvendamas 
Mahanojui kone visa ta laika. 
Paliko paezia, tris sunūs, dvi 
vedusias dukteres, du brolius 
ir seseria. Raulinavicziene ku
ri gyvena Hartford, Conn, kai
po ir devynis anūkėlius. Laido
tuves atsibus Subatos ryta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž
nyčioje. Graborius Trnskauc 
kas laidos.

' ’ - «F.

ANT PARDAVIMO
v

Farma, 66 akieriu; 7 ruimu 
namad ir kiti maži budinkai. 
Viena mile in miestą o puse mi
les In geležinkelio stoties. Gir
nos ir szaltinis. Matykite szi 

Preke tik $4,000. At
vanokite in Green Lane, Pa., 
arba raszykito,imt adreso: 

Chu». Stanktmas, 
Green Lane, Pa.

tarnui.'

Main St., 
(toFb.20)

ANT PARDAVIMO

Sziauezio Szapa, ir visas rei
kalingos maszinos, 
vertes skurios ir gurno, 
lis 3 lubu namas, 65 per 75 p 
du.
Vidun jo miosto, szale ]iaczto, 
ant Stato kelio.

Atvaduokite

apie $200 
Dide-

A. 
V.

Vieta del 6 automobiliu.
f •

Pilna preke
, anttik; $5,000.

adreso:
Chas. Stankūnas,
Green Lane, Pa. (toFb.20)

, ■■ ■ ■■■> ■ ■ ■■». m, , ■ --- ■■- — — ■—*

Main St.,

u
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*
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Žydas,

svotai-
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Newark, N. J.
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Lietuvos KP 
motu Nepriklnusomybos Paini-ĮX;

w*
*

Reading
. linens

k

Pigios Ėkskurcijos 
Czia gera proga atlankyti 
gimines’ar draugus ir pasi
naudot isz. pigios ėkskurcijos 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

laz Shenandoah 25c virsziaua 
IN NKW YORKA $4.00 

Per Washington Birthday
PANEDELIJ 23 VASARIO 4
Ant retfiilariszko rytmetinio treino

Ias i Ryte
Shenandoah .......................... 6:30
Mahonoy City.......................... 6:10
Taroaqua .............................. 6:39

• •••••••••••t

fApie daugiau s informacijų apie 
•šita ekakurcija kreipkitės ant 
Read ingo geležinkelio stacijų arba 
raazykita pan John M. Rolin, Din- 
trfct Passenger Agent, William- 
sport. Pa.

▲NT READING GELEŽINKBEID

uojima rengia Newarko Lietu- X 
viai, Nedelloj Vasario 22„ Szv.,^ 
Jurgio Draugijos T’n*n5,wUn 
180-2 New York Ave., Newark, 
N. J. Pradžia 7:00 valanda va
kare. In žangu dykai.

IX į
1

svetainėje, iV’ :
VT 1 !♦>

■

— Pilipius Lovine, 
likos surastas ga radžiu ja pasi
koręs. Žmogelis nuo kokio tai 
laiko nesveikavo.

—* Panedelio vaknrn Szv. 
Jurgio pobažnytineje
neje atsibuvo pirmutinis para
pijinis bankietas kuriame daly
bavo apie tūkstantis žmonių.i 
Buvo tai vienas isz pasekmin- 
giausiu vakarėliu, kokis kada 
miesto atsibuvo. Prezidentas 
parapijos Daugirda buvo tost- 
masteriu, kalbėtojais buvo Bir- 
sztona, advokatas Farquhar ir 
advokatas Koch isz Pottsville, 
Stanlszkis ir kiti. Ateityja ma
noma turėti ir kitus panaszius 
bnnkiotus ant parapijos nau
dos.

X

ISaint Olair, Pa. t Adomas y
<♦

Miszkinis, 50 metu. Velionis *♦* 
paėjo isz Lietuvos, paliko pa- 
ežia, dukteria ir dvi sesores.

Lawrence,. Mass.

I
i

1
!

Seredos ryta buvo laido
ta a.a. Ona Mockaitione su pa
maldomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, ant kuriu dalybavo dau
geli žmonių ne tik isz visu da
liu pavieto, bet ir isz tolimes
niu vietų. Tcrp suvažiavusiu 
ant laidotu vi u radosi p. Skir- 
tulskis isz New Britain, Conn., 
selins gyventojas Shenadorio; 
l)r. Kiszkis isz Skrantu; advo
katas Lopata isz Wilkes-Barre 
p. J. Morkai!iene isz Elizabeth, 
N. J.

Helena 
Stolarz, 39 metu, 100 Osgood 
uly„ randasi General ligonbu- 
toje su devyniais žaidnleis nuo 
kirvio, su perskelta galva, ap- 
szutinta ir apdeginta su karsz- 
ta juszka nuo pccziaus, kurios 
jai uždavė josios v.yras Juozas 
45 metu, ir dabar likos uždary
tas ligonbuteje, nes kaip ma
noma neteko proto, Manoipa 
kad Juozas sirgo proto liga ir 
staigai pradėjo kvailiuot ma
nydamas kad ji kas tokis nori 
nužudvt. ' • •

H-

t

t
j

J

Jonas Stnnkeviezius isz 
'Curkey Run, likos sužeistas in 
.iki laike darbo kasvklosia. Li- *
kos nuvežtas in Pottsvillos li- 
gonbuti ant gydymo.

j— Kas tokis pavogė Cho- 
\Toleta automobiliu nuo Juozo 
Marguso isz garadžiaus.
maras maszinos yra AN385.

?— Damininkas Mackerevi- 
516 W. Arlington uly.,

— Keturios szeimynos 
kos pabudintos naktije per lo
jimą szunies sztore Juozo Mū
šio ant 98 Lawrence ulyczios. 
Masių ir Kazimierio Malinsku 
szcimynos kaipo ir Gentile ir 
Ccnrelli szcimynos kada kilo 
sztore ugnis. Visi vos iszsigel- 
bejo nuo mirties.

?
X 
i

Nu-

ežius,
iszejo isz namu praeita Subata 
ir lyg szioliai nesugryžo ir ne
žino kur dingo. Buvo jisai ant 
burdo pas savo seseria Sadaus
kiene, kuri nežino del ko josios 
brolis dingo isz namu. Manoma 
kad ji patiko kokia nelaime.

»— Eidamas namo vėlybu 
laiku Jonas Vaicziulis likos su
žeistas per automobiliu ant 
plento. Sužeistąjį nuvožė in 
vietinio ligonbute ant gydimo.

k- Ponios Ona Zigmantie- 
ne isz Bronx, N. Y., lankėsi pas 
savo teveli K. Zigmantą isz 
Lost Creek is dodia J. Palszi 
ant Heights. Teipgi poni Ži
linskiene (Gray) isz tos paezios 
vietos lankėsi pas Palszius j r. 
daugeli giminiu kuriu nemato 
per daugeli metu. Abi motoro-. 
Jos pasisvecziavo linksmai su- 
gryžo namo. Ponios Žilinskiene, 
ir Zigmantiene yra skaitytojos; 
“Saules” kuria romia ir plati
na tcrp savo pažystama.

McAlester, Okla, f Andrius 
Požėra, mirė 8 Fobr., ir palai
dotas 12 diena. Ant laidotuvių 
pribuvo velionio dukters isz 
Chicagos ir sūnūs isz Ziegler, 
111. Voliotus paliko 
nuliu'dime paezia 
teres ir du sūnūs. Buvo senas

♦ ♦ t 4 4 • • « ’ | »* I ». *

“Saules” ir prišz 
mirti melde savo paeziulos kad 
ir ji ji skaitytu. 1
■i — ....................  e

■

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo vyro Anlatjo 
Tainoszaięzio, Angelskai raszo- 
si A nd v Thomas, 
ko su trimi vaikais

• vargia lm jis iszeme

New Philadelphia, t Jonas 
Ruczkauckas, 54 metu, mirė 
sirgdamas koki tai laika angli
niu dusuliu.

Girardville, Pa. f Antanas 
Sakalauskas, 48 motu, mirė na
mie nuo uždegimo plaucziu. 
Velionis paliko paežiu, penkis 
sūnūs ir tris duktores, kaipo 
viena broli. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento TJetuviszkos parapi
jos.

' ■ z j < *.

Frackville, Pa. f Panedelio 
* < 

nakti mirė Teofile, 36 metu, 
mylema pati Vinco Bartniko 
ant Walnut ulyczios. Bartnikai 
kitados gyveno Mahanojui. 
Laidotuves atsibuvo su pamal
domis viotinioje bažnyozioje 
bet kūnas palaidotas ant Lie- 
tuviszku kapiniu Mahanojui. 
Graboriiis Traskauckas laido-

skaitytojas

dideliam 
szeszes dūk

V

Mane pali- 
didoliam 
isz ban- 

kos kink turėjom-pinigu ir isz-
važiavo in IIlinojų. 0 jaigu kas 
žinot apie ji ar gyvas’ar mires 
praszau duot žinot o gausit 10 
doleriu nagrados:

■ Jięva Taonoszaitis, 
K.F.D. No. 1, Box 39

Box 118, Kmeigh, Pa.

PARSIDUODA.

50 akru žemes, 10 akru misz- 
ko, sodas su 50 vaisiniu me
džiu. Arti prie 'gero plento del? 
automobiliu. Trobos yra tokios

J
ga rudžius del

X 
i 
X

X

didelis karinas 
korn-krib, 
maszinu, kiaulyda ir pirtis 
ruimu, ir 3 szuliniai. Plytų 
mūri) namas 8 ruimu su “sum
mer kitchen”. Visos trobos ge
ram padėjimo. Taipgi ir visos 
reikalingos maszinos ir voži- 

2 arkliai, 3 kar-, 
ves, kiaulių su 10 parsztiku,1.09 
visztu ir 10 kelmu bicziu.Kaina< ' i' A < *. ”
8,500. Atsiszaukit sziuo /įdre- 
SU:

visztinyczia,
4
o

ma i. .Gyvu Ji u

Jonas Stankūnas
►'J:

x •

H
IL F. T). No. 1 Box 39, 

Green Lane, Pa

i

1

.............. . r Migdau

Lietuviszki Bonai
-- -. ------ —- --------------- ---- ---------

Jei norit pirkt ar parduot
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 ;

Kurt H. Schurig & Co 
SO BROADWAY 

NEW YORK
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Virszininkai ir Direktoriai First
National Banko

1 i ■i ' * ' • 1 r i

rimą naujo bankine namo,
ir Main Sts.
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Nauja pastatyta banka bus atida-
* R
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ryta del biznio ir inspekcijo szia
Subata 21 d. Feb. nuo 9 valandos z • •
ryte iki 9 vakare
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Szirdingai užkviecziame publika matyti musu nauja bankini narna 
ir Safe Deposit Vaults, ir parodyt jumis.naujausios mados ir saugiau
sius intaisymus. Naujam name randasi drūti plieniniai bankai, kas
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yra saugumas nuo vagiu ir ugnies. Schuylkillo pavieto gyventojai 
abejotinai1 pripažins fakta jogei szita banka auga drauge su progre
su szioj apelinkeje. Mahanojus ir First National banka drauge užaugo
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Su 66 metais pasekmingo bankinio biznio, jos konsevatiszkas ir
saugus bizniais vedimas, suteikia sziam bankui varda kaipo “Tvirtas

' A ,i j- :|f' u '*' ' 4 <i
IInstitutas”.
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' ' i i!' !■ ■ j i';, j' Per tuos ilgius metus duodasi mumis, atminti malonu vedima 
biznavu reikalu su Mahanojaus ir apelinkines gyventojais, 
virszininkai ir direktoriai szio banko naudojasi isz szitos progos pa- 
rodyt ju dėkingumą 
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už žmonijos pasitikėjimą ir t.t.

Jus jaueziates sziame banke kaip namie, navet kad ir jus nekal-
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batet nė žodžio angelskai, nes ežia kalbama Lietuviszkai. Ateikite
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Šubatoj pamatyti muso nauja bankini narna. Busite szirdingai priimti.
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