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Isz Amerikos
Ne tik iszvare isz jojo velnius 

bet ir pati Juozą isz namu.
Milwaukee, Wis. — Juze 

manydama 
buk josios Juozukas

Wis.
Tvaszkevieziene,

yra api
painiotas pikta dvasia 
tasai užmigo, apleisti* ji szven- 
tytu vandeniu.

Juo.zas st eigai 
miego, pajutęs vandeni ant 
veido ir teip supyko, jog iszle- 
ke per duris ir lyg sziam lai
kui nesugryžo. Moteroj m* 
pasiseko iszvaryti velnius 
Juozo, bet ir ji pati iszvaryti 
isz namu.

Juozas dabar jeszko pers iš
kerimo nuo pacziules, o jiji ap
skundė ji ant užlaikymo. Su- 
dže Gehry paliepė Juozui mo
kėti paeziulei po penkis dole
rius ant sanvaites, pakol ap
ie ik vs

Moterėlės,

kada

paszoko 
vandeni

tik

sanvaites, 
persiskyrimą.

nenaudok ite 
szvontyta vandeni ant savo vy
ru ba ir jums gal panaszei at
sitikt kaip sziai moterėlei.

12 metines mergaites szliubas 
nelegaliszkas.

Menominee, Mich, 
atsibuvo perklausymas ant 
laužvmo szliubo Eleonoros 
Arndt, 12 metu mergaites nuo 

21 metu isz 
kuria nesenei 

su-

szliubo

Snde 
su

Ervino St rock, 
Kaukaunoe, su 
apsivedė. Mergaite atėjo in 
da pasirodžius su ilga szlobe, 
iszrodvdamn kaip mergina i 
tuoniolikos motu, 
buk tiek turi,

isz-
nes pri siege 

kada iszeme 
szliubo laisnus. 'Levai apie tai 
nežinojo, o kada viskas iszsi- 

teisma ant per
skyrimo poreles.
davp, užvedė

Su ra
gavo burdingieri

Rado burdingieri su paezia; 
nužudė ji.

Wilkes Barre, Pa. — 
des buvusi
Feliksą Kini, 37 motu, pas sa- 
\o paeziulia, norint s jam gana 
daug kartu uždraudė atsilan
kyti in jojo namus, Povylas 

szove 
nuo

jojo
Marrisz, isz Glen Lyon 
in Feliksą ir subado pejliu 
ko mirė už keliu valandų Xan- 
liko ligonbutije.

Motere stengėsi apginti bur
dingieri, bot vyras paleido in ji 
penkis szuvius ir subado peiliu.
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Iszgialbeti po sanvaites laiko
ant mariu.

Francois Hendcs ir Francois 
Allain, du Francnziszki 
įlinkai isz Xewfoundlando, li
kos iszneszti ant mariu mažam 
luotelije kur plankinejo per vi- 

t urėdam i mažai 
Ant galo

plankent is

ŽUVĮ-

sa sanvaitia 
maisto ir vandenio, 
surado juos
ir atvežė in Xe\v Yorka. Abudu'

o pusgyvi kada

laivas

žuvininkai buv 
juos surado.
Pavogė vaika, bet pabėgo nuo 

vaik vagiu.
In narna Onos

Punkas 
>s. sak v-

nuo

York, Pa.
(Irigieiies, Stewartstowne atėjo 
12 metu Pranukas 
melsdamas prieglaud< 
dafnas, buk jisai pabėgo
dvieju vaikvagiu kurie ji pa
vogė ir laike pas save visa pa
ra be valgio. Vaikas sake buk 
jisai gyvena ant S(>S Baltimore 
ulyczios, Baltimore, Md. Gri
giene pranesze jojo motinai,

Balt imore,
j<>j<»

kuri pribuvo in ezionais ir nu-
siveže vaika namo. Vaikvagiu 
jisai nepažino ir nežino del ko 
ji pavogė.

Pavydus szuniukas sukan
džiojo motere.

(‘įimberland, Md.
)

Supyko 
szeimininke žai-

(

mylėjo savo
Ana

szuo, kam j< 
džia su szuniuku-lele ir skau- 
Ižiai ja sukandžiojo.

Sukandžiotoji yra Mrs. Lou 
Conell. Ji labai
sznni, ir szuo mylėjo ja.
diena ji sėdėdama laike ant ke
liu isz popiero padaryta szu- 
niuka-lele ir juo žaidė. Jos szuo

Po tam pati paszauke palicije emo nerimauti ir nrgsti, paga
kuri v v ra suėmė. lian szoko ant jos ir ome dras

kyti. Visa kairiaja ranka taip
Ugnis sunaikino 45 milijonus sukrnmte, kad daktarai sako, 

svaru parako.
Nashville, Tenn. —

Hickorv
l’gnis 

sunaikino Hickory parako 
dirbtuve kurioje radosi 45 mi
lijonai svaru parako verties du 
milijonai doleriu. Tasai fabri
kas dirbo paraka del valdžios 
laike kares 
daug valdiszkos
Ugnis kilo isz nežinomos prie
žasties. Nieką nesužeido, nes 
tame laike dirbtuvėje niekas 
nesirado.

Teipgi sudegu 
amunicijos.

Du vyrai nužudė savo paezias.
Philadelphia. — Ana diena 

du vyrai nužudo savo paezias, 
vienas del to, kad jam davinėjo 
už daug szuniszku poteriu, o 
kitas idant palengvinti kentė
jimus savo paezei kuri sirgo 
vėžio liga.

Edwardas Bub, 88 metu,
szove. ant smert savo 87 motu 
paezia Brigyda, po tam pats 
sau paleido kulka in krutinia. 
Abudu buvo vedia 67 metus ir 
sirgo vežto liga.

. n ff 
t mhii
..na szę^zm vai

jog moteriszke vargiai begal(‘s 
kada laja ranka valdyti.

Munszainierei negaus uke- 
siszku popieru.

Uniontown, Pa. — 'Liejo, ku
rie likos apkaltinti snde už dir
bimą munszaines ir nubausti 
kalėjimu, neaplaikys ukesiszku 
popieru kada juju pageidaus. 
Daugeliam jau buvo atsakyta 
popieros už taji prasikali ima.

Dabar mano investi tiesas 
idant visus prasikaltėlius 
(atejvius) prieszais prohibici- 
je iszsiunst adgal in Europa. 
Bet ka su tais padaris kurie tu
ri pilnus Skiepus geriausio ge
rvino ir užkemsza gerkles pr 
hibicijos virszįninkams ?

Indijonka turinti 120 metu

mano 
visus

adgal

o-

nu-

•P.VfiMii?,6 iff®-
rzęazm vaiku,jtyz.tyu kad atit
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Kirmėlė iszgialbejo szeimyna 
v ;^,deg«ncj!io,naino. .
(‘lioiulli’. Ark. — Kctiiriu pc- 

du .ilgio, daržine, kirmėlė, 
diena, iszgialbejo /J. 
szeimynas n no sudegimo bet ir 
loenininko narna.

Kirmėlė buvo nekenkent i ir 
gulėjo lovoje prie kojų Augus
to Caverly, bet Augustui 
bodo draugavimas 
kada toji atsiguldavo jam prit* 
szono kada buvo 
taji sleukauti 
lauke.

Ana vakare užsidegė kaimy
no namas, kirmėlė persigando 
liepsnos, inslinko ant medžio 
arti lango ir insigavo in mieg- 
kahibari Augusto, o žinodama 
jojo būda, inslinko in lova ir 
pradėjo plakti jam 
per veide.

Augustas pabudo ir isz pik
tumo butu kirmelia užsmaugęs, 
nešinom paežiu laiku užtemino 
per Įauga raudona szv i esą ir 
dasiprato kad tai ugnis. Stei
gei apsirėdė, nubėgo pas kai
myne kuri pabudino su szeimy
na ir užgesino ka tik pradėjusi

O

(’lieadle, Ark.

diona iszgialbejo

degti narna 
ir savo.

A ligūstas 
k i rmelei
labai v ra 
luinos savo draugo.

. ana: 
no tik dvi

nii- 
kirmeles

szalta. todėl
dranga laike

su galva

tuom iszgialbejo

iabar 
lovoje

pavėlino
isz ko

( 

gulėt i
nžganadyta isz szi-

Pittsburgh, Pa.
Julius Cigelis, 
liautis - 
(’aniek 
sau gala, 
g

Julius Cigelis, degdamas pavy
du, kad žmona važinėja su sve

timu vyru, perszove ja ir 
patsai nusižudė.

I Ji e t u v i s
35 metu, gyv<*- 

gal ve j, 
priemiesty, pasidarė 
o jo žmona, Mare ('i- 

geliene, 28 metu, su perszautu 
petim guli Southsides 
ne j. f

Kaimynai pasakoja, kad Ci
geliene buvus susidraugavus 
su vienu saliuninku isz South
sides ir dažnai su juo naktimis 
važiuodavus. Vvras to nežino
jęs, ir dagi netikėjos savo drau
gams, kurie jam pasakodavo, 
kad Mare naktimis su saliunin
ku raudonu automobiliu važi
uojanti po invairias vietas.

Bet pagaliau jis nutarė isz- 
tirti dalvka — eme sekioti.

Praeita antradieni jis sugry-

‘>959 Valeria

li gon i-

I
. .......................... t(............... r> .

ten isz Pittsburgh;) pamate sa
linninka einanti isz 
prie savo automobilio, (’igeliui 
užvirė szirdis. Parėjės namo jis 
pareikalavo, kad žmona pasi
sakytu, ar tiesa, k a žmones pa
sakoja apie jos draugavimu su 
saliuninku. Mare pasityczioda- 
ma isz jo tik nusijuokė.

Ant rytojaus (1igelis vėl eme 
ja spirti, kad prisipažintu. Ki
lo karszti barnvs.

Pagaliau Cigelis,

,|o namu

nesnsival- 
(lydaniais, iszsitrauke revolveri 
ir szove. Mare krito ant grin
dų. Antra szuvi Cigelis palei
do in save ir krito negyvas.

Cigelioue betgi buvo tik su
žeista petin. Po valandai ji at
sikėlė, pasiėmė ant ranku maža 
savo dukrike ir krauju tekeda
ma i'szbego gatvėn. Kaimynai 
(Jave uja policijai, kuri atvy-
kus Jsui ambuliipsų sužeist a ja

gyvenanti pakalnėje

amžiaus.
Yosemite, Calif. — Teisingi 

davadai parodo, buk “Indijon- 
ka Lucy”
Yosemite, turinti 120 metu, yra 
seniause ypata ant svieto.

Lucy gyvena Indijoniszkoje 
budykeje Camp Curry ir,vos 
baėjna ant kojų. Atsimena vi-

I V
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Katali-
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su ja ja persiskirdamas,

Atsimena daug akyvu 
atsitikimu.

Motiejus Dunham, kuris da- 
žiuri valdžios Glacier Parka, 
Kockv kainuosią, turi 76 metus 
ir atsimena gerai kruvina mu- 
szi prie Little Big Horn, kada 
lai Ciisterio visas pulkas likos 
iszžudintas per Indijonns. Ap
sakinėja jisai del keleiviu daug 
atsitikimu kada loję aplinki
nėje radosi tik vieni Indijonai 
kurie žudino baltuosius.

Kunigas kuris pabėgo su 
mergina, mirė.

Wilmington, Del. --
kiszkas kunigas Rev. William 
Xiehoff, Holandas, kuris pabė
go praėjiu Kovo menesi su 18 
metu Sarra Met ‘arkle, paimda- 
nMis su ja szlinba Elktoii, Md 
vėliaus
mirė ana diena Szv. Agniesz- 
kos ligonbutije. Kun. Xiehoff 
turėjo 42 metus ir buvo kape
lom! Szv. Juozapo prieglaudo
je del apleist u vaiku.
Aniolai pasirodė prie lavono 

jojo paezios.
Gettysburg, Pa.

O. F. Diller, prabaszczius 
bužuvežios 

tvirtai tiki ir užtikrina, buk ji
sai mate aniolus prie lavono sa
vo mirusios paezios ana diena. 
Rev. Diller tuja diena karsztai 

•melde Dievo idant prisiiinstu 
aniolus atlankyti jojo mylema 
paezia ir už kokio tai laiko, sa
ko jisai, jog isziikruju mate 
kelis aniolus 
grabo paezios. 
suszuko: “ 
garbe Dievui 
mano maldos! 
Jai dingo.

Rev. Diller sako, 
ne vra 
buklus netiki, nes szi karta yra 
tvirtas, jog aniolai pasirodė.

() gal pastorelis isztrauke 
stiklelius mijuszainos ir 

jam nudavė kad mate aniolus.
---------- ------------------ --------------------------------------------

PADEKAVONE.

Diller, 
I’nited Brethren

kelis

□

- Kunigas

stovinezius prie 
Isz džiaugsmo 

A lleluja,
už iszklausvma 
ir po tam anio-

lai buna
> t

lengvai ik iii
buk jisai 
ir in sto-

užtemi-
Saule” vra la-

4 4 Sanle” ir

ISZ VISU SZALIU Isz Lietuvos.
40,000 žmonių pražuvo tva-

nuosia Kinuosia.
Shanghai, Kinai. — Žiemine 

dalis Kinu pnnesze rnilžinisz- 
kas bledes per Ivanus ir iszsi- 
liejima upiu ypatingai Tiens- 
t in provincijoi.

Badai in 40,000 žmoniii pra
žuvo paezioje Kalgan guberni
joj. Tionstino keli tukstaneziai 
pražuvo, milijonai žmonin ran- 

, d n szimta i
bl<‘d(‘s daejna

dasi be 
kaimu užlieti 
ant milijonu.

Amaras ketina daug daugiau 
tnkslanezin iszsmaugti. Ameri- 
koniszka Raudono Krvžiaus 
paszelpine draugin e su.kitoms 
draugovėms siiszelpineja varg- 
szns.
Sudegino senuke kaipo ragana.

Budapeszl, Vengrai, 
senuke, kuri atėjo 
Koros ubagauti, likus užklup
ta per gauja vaiku. Senuke gy
nėsi kiek turėjo pajėgu. Senes
ni iii lai teipgi insiinaisze. Kas 
tokis isz gaujos paszauke: 
“'Lai ragana, sudegint jajai” 

i tai intikejo, surinko 
szaku, sukrovė lauža 

ant kurio užmeti* snmuszta se
nuke ir uždegi*. Palicije arosz- 
tavojo trisdeszimts žmonių už 
taji darbeli.
Lenkai aplaikis Sinkevicziaus 

kuna.
Bern, Szvaiearije 

Sinkevicziaus, žy- 
raszt ininko, 

(Juo Vadis” ir

past oges
o

Tula 
in kaimu

ISZ
4 i 'p

Kiti in
sausu :

Lrejybesrp

ponu

pirmi- 
iižs. reik.

susi- 
s,

užsieny, di- 
korpusas,

Pono Galvanausko dukters 
vestuves.

Ketvirtadieni Szv. 
bažnyczioj invyko buvusio mi-
nisterio prmnnko Galvanaus
ko -dukters p-les Bertos Morel- 
BroRs sutuoktuves su 
Klodu Blond. Bažnvczin buvo
gražiai iszdabinta. Sutuoktu- 
viu metu bažnyczioj buvo Sei
mo Pirmininkas kanauninkas
Staugaitis, ministeris

J ninkas p. Tumėnas 
ministeris 
siekimo miniteris 
Lietuvos atstovai 
ponia t i n i s 
sias armijos vadas gen. Žul 
skas, generalinio Sztabo karo 
mokslo skvriaus virszininkas «

. gen. Kadus-Zenkeviczius, daug 
aiigsztu valdininku ir sziaip 
sveczin. Mokyklų ir prieglau
dų vaikai szviesiai apdovanojo 
jaunavedžiam geliu.

Po sntuoktuviu jaunavedžiai 
iszkaiszytam automobily, dau
gybes sveczin automobiliu ly
dimi, nuvyko in p. Galvanaus
ko butą.

p. Czarneckis, 
p. Sližy

vvriau- 
kau-

13-VII apie 4 va- 
nžejau

I

— Kūnas
1 lenrikio 
maus Lenkiszko 
kuris parasze “ 
kitas knygas, kuris mirė Vevey 
1916 mete, bus iszkastas isz 
tenaitiniu kapiniirir atvežtas 
in Lenikije kur bus patalpytas 
puikiam antgrabi.

Du soviatinei lekiotojai 
užmuszti.

Moskva. — Du soviatinei le
kiotojai, pulkininkai Deniso
vas ir Larionovas, užsimusze, 
kada juju areoplanas nukrito 
prie miesto. Maszina likos su
daužėta ant szmotelin. Kolioli- 
ka žmonių likos sužeista, kurie 
p risi žiuri nėjo lekiotojams.

Už viena centą gerk vyno 
kiek nori.

Žmonis 
dirbo ezionais vyno, jog ne tu
ri baezku idant ji supilt, todėl 
apgarsino, buk kas nori gerti 
vyno, gali jojo tiek gerti kiek 
nori ir tai tiktai už viena centą. 
— Kad tai butu Amerike, bet 
Daliję toli ir kelione brangi.

Banditai nužudė kunigą ir 
jojo gaspadine.

Vilnius. — Apie pusiaunak-^ 
t i, praejta menesi, banditai in- 
silauže in klebonija miestolijc 
Konstautinove, 
tenai!ini prabaszcziu ir jojo 
gaspadine. Apipleszia kleboni
ja nuo viftko pabėgo.

Banditu gaujos

užsimusze

il v mas tiek pri-

nužudydami

Ar ilgai taip dar bus?
Kaunas. — 

landa, kaip paprastai, 
in Kauno kapus pasivaiksz-
ezioti, ir pamaeziau sztai ka: 
kapu saugotojas ir dar koks tai 
vvrlszkis, apsupti minios, spar

■ J j1 :|* f p j; ;> J]' į • ‘

nugabeno ligonei!. Daktarai sa
ko, k>d ji pasveiksianti. Maža 
gi Cigčliu ’mergaite paome 
draugai globoti/

Daugeli nelaimiu in kėlės 
dienas.

New York. — Po visas dalis 
Suv. Valstijų in laika dvieju 
dienu, tai yra, praejta Subata 
ir Nedėliojo, per 
laimingus atsitikimus

visokius uo
li o dau- 

giiiuso fpėr aidbbidbilitis, likos 
užfou szt a a sžt uonesdeszi iii t s

X d f * * * 9

jjacjna ant kojų. Atsimena vi
sokius atsitikimus kurio atsi- 

. jojo nuolatos barėsi kad netu-|tiko priesz szimta metu njsz- dvi ypatos o sužeista apie trys
asžtuonesdesziihts

Tūlam laikrasztije 
imu kad jusu “ 
bai pavojinga katalikams skai
tyti. Negaliu sau iszmanyti del 
ko teip raszo tasai laikrasztis, 
nes. mano tėvelis būdamas gy
vu, visados skaito
ja ja labai mylėjo. Todėl ir asz 
geidžiai jaja skaityti po mirtei 
mahp tėvulio kuris jau silsysi 
po žeme du metai. Jeigu jisai 
mylėjo “Saule” tai ir jojo dūk 
to jaja skaitys norints kiti su 
visokeis melais priesztarauje 
priesz jaja. 
No. 14072.No. 14072 Miss M: E. M. 

Pilipsburg, Pa.

Jeigu dvi inoteres susitinka 
ant ulyczios ir pasibueziuoja
tiktai viena karta, tai yra žen^ 
klu, jog yietta kilos noapkon-

tankei už- 
klupinėja ant gyventoju prie 
rubežiaus. Palicije lyg sziam 
laikui nesueme ne vieno.
Gazams ekspliodavus turbut 

Žuvo 50 darbininku.
* ' ’4,

Tokio, Japonija.
nakti invyko baisi gazų eks- 
pliozija Irijama augliu kasyk
lose, Fukuszima provincijoj. 
Ekspliozijos vietoj dirbo pen-

Praęita

kiasdeszimt daVbininku — jie 
tnr Imt visi yra žuvę. Iki sziol 
iszimta deszimt lavonu.

... ................................................ ■ ......................

— Pripažinimu nuo svieto 
<, įr pagyrus ga|į .aplaikytj,,di- 
idžiausi niokszai, — ant pftguo- 
dones doravus įsmoggus, 1‘oijce,
džiausi niokszai, — ant pagilo-

Stebuklingas daktaras.
Birž. 28 d. Kairiuose ir Vige

liu kaime buvo apsilankęs, per 
svietą pesezias beeidamas, ne- 
praszytas stebuklingas dakta
ras su 
pusamžis, apie 40 mt. Neszasi 
su savim visa skrynia 
tu”-ir “gydo 
ne tiktai žmonių, 
liu. Kiekvienam žmogui, pažiū
rėjęs in ranka, pripažinsta ko
kia nors liga. Išgydyti apsi
ima visas ligas, tiktai reikia 
nupirkti pas ji “vaisiu” už 6 
litus nuo kiekvienos žmonių 

“Vaistai” pas ji del to 
taip pigus osa, kad jisai juos 
pirkęs Klaipėdoje dar 
na is. Musu vaistinėse,

vaistais”, žmogus dar

3 f
“ vais- 

višokias ligas 
bet ir gyvu

4 4

tiktai 
vaisi u

■i:

• ■

I
n

-

J

Į

♦

ligos.

labai brangiai nžmoketic. 
lis ir receptus

auksi- 
sako, 

reikėt n dabar už tuos vaistus 
Ga-

raszyti, tiktai 
gailisi žmonių, kad nuo ju vais
tinėse labai brangiai nulups, 

ir kito- 
arkliams 

tekainuosią 2 
• szoiminin- 

“ vaistu ”, 
kad karves greieziau pasibeg- 
tu ir kad Smetonos daug duotu. 
Xno jo vaistu Smetonos busią 
puse puodynes ir ji busianti to
kia tirszta, kad su peiliu reikė
sią pjauti. Už tuos

(lydąs arkliu, karvių 
kias ligas. “v-': *’Vaistai 
nuo gelažuoniu i 
litu. Labai pirszo 
kerns pirkti pas ji

“vaistus“ 
jisai prasze tiktai 1 litą. Aisz- 
kino, kad czigonai ir czigonos 
tai tiktai apgaudinėja žmones, 
o jisai einas tikrai gydydamas. 
Nuėjo in szilenu puse.

Tokiu stebukįy^gu daktaru

1

t

de kojomis ir stumdė pakelda
mi nuo žemes sukruvinta, po 
žeme iszvaliota moterį elgeta. 
Asz kaipo laisvas pilietis, ue- 
turedamas-teises jiems tai ūž
ti ra u s t i, pa p r asz i a 11 
paa i sz k i n t i d a 1 y k a. 
nūs, pasirodo, 
k a r i szk nose ka puošė 
ko, pirmiau prie 
in kapus vartų sedeje iszmal- 
du praszydami keturi elgetos, 
du vyrai ir dvi moterys, isz ku 
riu vi^na moteris be abieju ko
jų ir vienas vyras neregys, at- 
sinesze ten degtines, kele po
kyli. Bepokyliaudami, iki tiek 
prisigėrė, kad vos tik bepasto
vėjo ant kojų, žinoma, tie kurie 
dar turi kojas.

Saugotojas, kurio isz tikrų
jų yra pareiga, 
tvirkelius apleisti kapus, 
drąsuoliai, vieton iszeiti, pra
dėjo i n va iriausia is szlyksz-
cziais žodžiais koliotis, kesin- 
damiesi su akmenimis ant sau
gotojo. Užtad pastarasis ir bu
vo priverstas imtis tokiu prie
monių. Vyrai elgcitos, kurie bu
vo ne tiek girti, pasiszalino, o 
moterys pasiliko, kuriu viena 
szauke visu balsu 
ant žemes.
kapu saugotojas elgiasi visgi 
nedorai, paszaukiau policinin
ką, kuris paėmė vežiką ir abu 
su saugotoju paėmė girtuokles 
elgeta innesze 
gabeno nuovadon.

Labai butu pravilrlu, kad to
kiems isztvirkeliams butu su
rasta tinkama vieta ir tokiais 
ju pasielkimais neimtu žemina
mas musu laikinosiom, sostines 
Vardas visuomenes, o gal r svo- 
timtaueziu akvse.

saugotojo 
Paaiszki- 

kad vokiecziu 
si^irin-

ineinamuju

paprasze isz- 
Bet

inva iriausia is

gulėdama 
Matydamas, kad

vežiman ir nu-

Pleszikai užpuolė ant kaimo.
Vilnius. — In Liepom 19 d. 

nakti 30 ginkluotu plesziku su
kulkosvydžiais užpuolė Wisz- 
iriewo miesteli, Woloszynskio 

vaivadijoj.
Apiplesze miesteli pleszikai 5 
vežimais prikrautu turtu per
ėjo in bolszeviku puse. Užpuo- 
_ - i T x u - — . . * - . .

apskr.Naugardo

lininy yra vienas didžiausiu už-

priesz kara Lietuvoje buvo la
bai daugprivisc.
jie nesziodavosi tiktai trejus 
vaistus: kiną, eza ir 
Susiprato apgauti
kaimu vvrai tokius ‘daktarus’ 
pasivydavo ir gerokai juos isz- 
barbindavo ir ju “vastus” isz- 
barszkindavo, nes tai būdavo 
daugiausia isz kutes paszaliu 
visokio dažo surinktieji in bu
teliukus “vaistai”, kuriuos jie 
laszais pardavinėdavo 
tamsioms kaimo bobelėms, kai
po geriausi vaista nuo visokiu 
ligų. Už savo stebuklinguosius 
jiems nieko nekainuojanezius 
“vaistus”, jie susirinkdavo la
bai daug pinigu ir galėjo sau 
isz tos apgavystes puikiai pra
gyventi. Ir kaip gi jiems neti
kės msu tamsiosios kaimu mo
terėlės, *kad jie net ir “stebuk
lingu szventu abrpzdn isz pat 
Jeruzolimo”
davos? Matyt ir dabar tokie 
“daktarai” dar 
Tamsiu ir dievotu
mo moterėliu tarpe jie turi dar 
dideli pasisekimą.
sesnius žmones tokie 
rai” niekuomet neužeina ir 
lenkiasi ju isz tolo, kiek galė
dami.

Daugiausia

barbaru.
kai kuriu

vastus

musu

su savim neszio-

puolipių lenku pasieny ir gali1
' ■ »' • ■ ..... • . • j• J J • * ■ * V 4 % | T |
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daktarai

niekuomet

neisznvko. 
musu kai-

Pas szvio-
“dakta-

Jei dar kur tasai nopraszy- 
tas ir nepažinstamas “ 
lingasai daktaras” atsilankys, 
tai kaimo vyrai turi ji drąsiai 
suimti ir su visu jo
liu” pristatyti ji artimiausios 
policijos virszininkui.

stebuk-
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Save nuteisė.
Valterkiemiai. — Bernas Ha 

bedank’as buvo kaimynuose in 
si laužės ir vogęs. Kada ji suse
ko, jis eme szautuva ir nusi- 
Szove.

BEGANCZIO VANDENS 
SYSTEMOS.

Beganczio vandens systemos 
invostos in dauginus kaip 3,100 

•g rapor- 
•moteriu,

ūkiu per 1923 m. suly
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KAS GIRDĖT
Geriau apsivesti su motere 

kuri verke, ne kaip sn tokia, 
kuri rauna plaukus.

Per septynisseptyni metai.
metus žmonis gyvena pasiuti
me ir isztvirkime, po tam per 
septynis metus susipranta ir 
gailesi už savo nusidėjimus įda
rydami pakula. Tokis žmogaus 
būdas ir tokiu pasiliks,
mianse kankina ir paniokiiieja 
savo kuna visokeis budais po 
tam susipranta ir geidže ji vė
la sudrntyt ne tik kuniszkai 
bet dvasiszkai.

Keturi

KELIONE ANT LAIVO “LE 
VIATHAN”; KELI LIE

TU VEI APVOGTI.

n

Rusiszka soviatine 
iszduoda milijonus ant. prapla
tinimo savo mokslu, bet dides
ne dalis isz tu pinigu paskens- 
ta gilinosi a kiszeninosia bol- 
szevikiszku agentu, todėl bol- 
szevikai ne turi jokios naudos 
ir pasisekimo su savo propa
gandos.

i

Pir-
valdže

Vienas isz keleiviu kuris at
liko kelione in Lietuva isz Ame 
riko, raszo apie ta ja ekskursijo 
ant laivo “Leviathan” sokan- 
cziai:

Lajvu

4 4 Leviathan
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Suvirszum devvni tukstan- 
rziai ypatų IBkos užmnszti per 
automobilius Suv. Valstijosia 
in laika szesziu menesiu szimet. 
Jau laikas idant užvestu sau
gesnes tiesas del bambilistu, 
kurie laiko gyvasti žmogaus už 
nieką.

Profesoris Goode pranaszau- 
je, buk Chicagas atejnanczia 
geni karti' turės apie deszimts 
milijonu gyventoju. Bus lai di- 
ilžianses miestas ant svieto. 
Jeigu miestas

ant
Chicagas augs 

kaip lyg sziolei auga, tai pro
fesoriaus pranaszavimaš 
tikrųjų iszsipildys.

ant

molai prohibicijos 
gyventojams Suv. Valstijų 
kasztavo 10,016,000,000 dole
riu, arba daugiau, no kaip ka- 
riszka skola Anglijos. Probibi- 
cije padare Modes dol auginto
ju vynvuogiu anl $1,260,000,- 
000, farmoroi turėjo bledos ant 
rugiu ir kruopu ant $962,000,- 

už galoną geriau- 
i mokėdavo po 8 
dabar aptiokoriai 

ima po 48 dolerius už munszai- 
ne. Meto 1921 iszleista isz val- 
diszku magazinu 32,217,662 
goreziu arielkos už kuria žmo
nis turėjo užmokėti 14 bilijo
nus doleriu.

Visokį darbininkai kurio tu
rėjo darbus prie «zlapiojo ta
vom priesz prohibicije neteko 
dabar 4,000,000,000 doleriu už
darbio. Tada buvo apie 50,000 
salimu kurie mokėjo paprastai

0(H), pirma 
sios arielkos 
dolerius, o

Suv.

magazinu

turistai arba apie tūkstanti doleriu už laiš
kelei veiszimet iszveže arba da 
iszvež in Europa szjmet suvir
szum tris szimtus milijonu do
leriu. Nėr ko stebėtis, jog szia- riu sziadien miestai neteko ir 
dien sena Europa jauezesi svei
kesne. Bot visupirmu, Ameri
konai privalo susipažyt su 
Amerika. Juk czionais Ameri
ka yra daug puikiu aplinkiniu 
ir ne'kanecz reike važiuoti in 
sena Europa idant regėti gam- 
tiszku stebuklu.

Amerikoniszki
nos, kas pasidarydavo ant me
to 50 milijonu doleriu arba 200 
milijonu per keturis metus, ku-

žmonis v ra

Lnjvu “Lovįhthnn0. buvo la
bai geras važiavimai; per pen
kias prus ir 14 valandų jau bu
vome Southiidiptono,'dvomo SoutlirimptonoĮ' ^o toliau 
važiavome travkihiu apie 4 va
landas iki Londonui.

Tjondono persėdom 
lai va. “Balta ra” 
že iki Klaipėdai per 4 dienas. 
Czia. tai važiavimas buvo jau 
prastas, nes nebuvo ne kur ge
rai atsigulti. Valgis taipgi bu
vo nopergoriausis ir kai-kurie 
apsirgo. Mano žmona irgi ap
sirgo. Vandens sunku 
gauti, nes mat norėta, kad ke- 

degtine,

Bal tara
in kita 

, katras vc-

buvo

prasikaltę-

Pennsy 1 va ni jos gu berną to - 
rius Pinczotas dabar suszauke 
visus prokuratorius ant rodos 
in Harrisburga kokiu budu ge
ria use “pinezyt”
liūs prohihicijos. Ne visi pro- 
kuratorei priėmė jojo pakvieti
mą, nes netiki in prohibicije o 
įprp tuju yra prokuratorei isz 
Philadejpbia, Allegheny, Leba
non, Blair ir Westmoreland pa
vietu.

prispausti dides- 
neis padotkais ir teip bus atej- 
teje jeigiu prohibicije užsilai
kys ir Dievs žino kiek da mo
kėsim taksu.

Lyg sziam laikui netekome 
ir užmokejom suvirszum de
szimts milijonu doleriu už pro- 
hibicija kuria invede pasiu- 
tiszki veidmainei prasiminia 
protestoniszkais priezereis ir 
hipokritiszki melagei.

Ana diena atsibuvo musu 
Skulkino pavieto sostapyleje 
mieste Pottsville, kur randasi 
poli tik iszkns lizdas 
partijų, kalėjimas,
kancelarijos visokiu dykaduo
niu kurie gyvena isz kruvino 
prakaito tuju, kurie moka di
deles taksas, susivažiavimas 
politikierių, kurio apsvarstine- 
jo kokiu budu geriause mnlkyt 
balsuotojus o ypatingai kaip 
pagauti ant meszkeros atejviu 
balsus atejnancziuosia rinki- 
muosia kurie pripuola Novem- 
berio menesije, kada tai bus 
prezidento rinkimai ir kitu 
kandidatu ant minksztu ‘‘džia- 

in Washingtona, Harris-

visokiu
sūdąs ir

ŽIEDELIAI.
Turtas padėtas pas Dieva.

. . ------------ —» .

Netoli Nesi bes miesto, Afri
koje gyveno viena krikszcziono 
vardu Sopronija. Jos vyras bu
vo pagonis. Abudu buvo prasti 
bed n i žmonos. Visas judviejų 
turtas sieko 50 rubliu, kuriuos 

paskolinti žmo-
nems ant procento, 
visaip svarsto, 
nūs, kad pinigai neprapultu, 
prakalbėjo in ji jo žmona sziais 
žodžiais: i .

— Ar žinai ka, jo i manai sa
vo pinigus pavesti 
tai goriau pasidėk 
krikszczioniu Dieva.

■— Gerai, bet kur mos rasime 
ta. .Dievą? — užklauso vvras.

atsa ko

vyras norėjo
Kada jisai 

kam pas kol i-

prekybai, 
juos pas

lauke.
— Ar negalėtum paimti nuo 

manes sztai sžito
tarė Sopronijos vyras, rodyda-

1^ ** I

akmenėlio

mas akmeni.
Pirkikas apžiūrėjęs, tuojaus 

užklauso:
Kiek nori už ji ?

-— Duok tiek, kiek 
kad gali, būti jisai vertas.

•— Duosiu penkis rublius. /
— Ar tiek nori duoti už ji?

w—Hii^ewi —.. ... nu -e.. Iii........ e ni**n

Prezidentas Priėmė
Ingaliotu Minister!

k. Bižauska.I

'"1

I i t

manai

nusistebėjos užklausė žmogus.
Jisai mane, kad akmenėlis 

niez nieko nevertas. Bet pirk
lys pamišlijo, kad 
pasinio, pridėjo dar « • -t*

leiviai pirktu alų ir 
katros asz visai neragauju.

Visu lietuviu laive buvo 176 
keleiviai: 2 pirmojo klasėj, 26 
antroje ir 148 treczioje.

Ant laivo “' 
,sitiko vagyste, 
vogta 
Chester, 
pasporta ir kitus paporins. Ka
da ta žine pasklydo tarpe kolei 
vili, tai susidarė 
sukolektavo net 
arba viza laikinai iszdave lai
vo kapitonas.

Antras atsitikima buvo vėl 
gna indomus. Tula Marcele Že- 
kiute isz Lamvrence, Mass., in' 
antra diena, po pirmojo atsiti
kimo nuėjo pas Board Klasteri 
r pasako, kad jai pavogė $300, 
kiek ji turėjusi insisinvusi in 
gorseta; tame kambaryje buvo 
trys ypatos. Buvo iszkrestos 
tosypatos ir nieko nerasta. Ta
da virszininkai paliepė slaugei

Lcviathano”
, nes likosi ap- 

Mikolina. Lipiene isz 
Pa.; jai pavogė $47;

at-

komitetas ir 
$52, o pasus

iszkresti ja paezia (Zekiute) 
daugiau kaip 

kelnių

viTszin inkai 
yra mela-

■—Parodysiu tau, — 
moteriszke, o jei Juo užsitikc- 
si, tai sugranžins tau dvigubai 
ir su gerais procentais.

Vyrasf patikėjo 1 savo mote
ries žodžiams ir abudu nuėjo iii 
kataliku bažnyczia.* 
nyczios duru sėdėjo eile pavar
gėliu.

— Jei iszdalinsi pinigus tarp 
sziu pavargėliu, tai krikszczio- 
niu Dievas priims

Prie baž-

tavo pini
gus saugoti. Žinokie, kad szie 
bedniokai yra. jam lyg kokie 
broliai ir seserys.

Vyras paklausė 
nos. Su džiaugsmu

porina ža i 
penkine. 

Žmogus tylėjo. Kupczius dar 
pakele. Pasiūlo 
trisdeszimt rubliu, 
mas, kad žmogus vis nenori ati 
duoti, invaro ligi trijų szimtu 
rubliu kuriuos tuojau ir iszmo- 
kojo.

Kas per džiaugsmas 
pagonio, gavusio tiek pinigu. 
Pamaczius ji taip linksma, 
tuojaus užklauso žmona:,

Už kiek pardavei ta bliz- 
? Ji taippat m išlijo kad ta

sai akmenėlis jokios vertes ne
turi.

Tada, vvras iszsitraukos isz 
kiszenes padavė jai tris szim
tu rubliu.

Džiaugėsi

dvjdeszimt, 
o matyda-

.j> ta i P

gilti
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buvo

■4

'imi"

musu tarpe maloniu, asz 
laimingas suteikti Tamislai 
formali pripažinimą Tamis*- 
tos augsztoms pareigoms.
Po to buvo trumpas neofi

cialus pasikalbėjimas, 
zidentas ypatingai domėjosi 
Lietuvos ekonomine padėtimi. 
Gale buvo perstatytas p. Pre
zidentui Lietuvos Pasiuntiny
bes sekretorius, p. H. Kabina- 
vieži u e.

Szia proga praneszaina, kad 
oficialiai nuo Rugpiuezio men. 
•6 d. Lietuvos Respublikos At
stovybei suteikiamas Pasiunti
nybes vardas.

Lietuvos Pasiuntinybe.

musu tarpe maloniu, asz

neofi- 
P. Pre-:

m
Washingtonns — Rugpiu- 

czio 6 d. puse trijų po piet Pre
zidentas Coolidge iszkihningo- 
je audijencijojo priėmė isz bu
vusio Lietuvos 
Charge d’ Affaires, 
Bizausko kredencialus, kuriais I 
p. K. Bizauskas skiriamas Lie
tuvos Nepaprastu Pasiuntiniu 
ir lugaliotu (Klinisteriu Ameri
kai. Kredencialai pasirąszyti 
Birželio men. 4 d. Lietuvos 
Prezidento A. Stulginskio ir] 
kontrasignuoti bhvo Ministe- 
rio Pirmininko ir Užsieniu 
Reikalu Ministerio p. E. Gal
vanausko. •

lirteikdamas kredencialus p. 
Amerikos Prezidentui naujai 
paskirtasis Lietuvos Nepapras 
tas Pasiuntinys ir Ingaliotasis 
M misteris pasakė szitokia kal
ba: ♦

Poną Prezidente:
'Puriu garbes intoikti To

mistai, p. Prezidente, kreden 
rialus knrįlis Lietuvos Pre
zidentas paskyrė 
paprastu Pasiuntiniu ir In
gai i otų 
nems Amerikos Valstybėms, h 

naudojuos, p. r
kad Lietuvos •

Pirmininko

Atstovybes 
, p. Kazio

mane Ne- k
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Lietuviazkas Graboriue

K. RĖKLAITIS
numirėlius pagalLaidojn 

naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
T

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Ra

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

dievobaiminga 
moteriszke ir dėkojo Dievui už 
jo geruma.

— Matai, sako ji savo vyrui, 
kaip geras yra. Krikszczioniu 
Dievas ir kaip gausiai atlygi
na už tai visa, ka gera, mes da
rome pavargėliams. Ne tik ka 
sugražino tau ta 50 rubliu, ku
riuos buvo pasidėjęs,
rok, kad szeszis kartus tiek esi 
gavės. Suprask dabar, kad vie
nas Krikszczioniu Dievas tėra 
tikras Dievas.

Matydamas tikra Dievo ste
buklą, pagonis tapo kataliku, 
priėmė krikszta ir gražiai juo
du gyveno lygi mirties.

Ministeriii Jungti-

Szia proga 
Prezidento, 
Prezidento vardu iszreikszti I 
Tamsitai jo augsztos pagar
bos ir nuoszirdžiausiu linkė
jimu Jungtiniu Valstybių 
laimei.

Asmeniszkai teikia man 
.didelio malonumo atstovauti 
atstatyta, Liouvos Respubli-| 
ka. Jungtinėse 
Jungtiniu Valstybių Vyriau-Į 
svbe suteikė dideles morales 
pagalbos mano-Vyriausybei, - a • « • • I

savo zmo- 
iszdalino 

visus pinigus tarp ubagu ir 
dvasios ramybėje sugryžo na
mon.

Po dvieju menesiu, pritruko 
jiems labai pinigu. Vyras tada 
sziaip atsiszauko in moteri:

— Kas gi bus, mano miela, 
ar Krikszczioniu Dievas ne pra 
des mums atiduoti procentu ? 
Vargas pas mumis dabar labai 
didelis.

— Be abejo, — atsake mote
riszke — padės Jis mums, tik 
nueik in ta vieta, kur iszdalinai 
pinigus, o buk tikras, kad 
tuszczias namą nepareisi.

Nuėjo vyras-pagoriis bažny- 
czion. Apėjo ja'visa, jeszkoda- 
mas ar neras kur pinigu padė
tu. Nieko nerado. Tiktai pasie

ti baga i,
buvo jisai

Jungtiniu
bot žiu-

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

UI'

Vaistybese.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centra St. Mabaaoy City Pa.

Laivas.

REIKA-
CAPITAL STOCK $125,000.00 j 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

gul sunkiausiu jos ekzistavi- 
mo laiku, prižindama Lietu
va de jūres be jokiu sąlygų. 
.Jungtines Valstybes visuo
met buvo antroji 
daugeliui mano 
Visi tie faktai

i

> EMIGRACIJOS
S LAI PAGERĖJO.
5 Lietuviai Kreipkitės prie
C Savųjų.

1

ir rasta pas ja 
$900, prisiuvineti prie 
ir prie szkapleriu; ji dar turė
jo apliko diržą, pilna prisiūta 
pinigais. Tada 
pareiszke, kad tai
gyste ir apgavyste. Mat ji tur
būt mane, kad czia yra tokiu 

y.moniu, įtaii 
savo neva 

“apvogimą,” tai jai surinks 
dauginus negu pirmajai. O ji 
labai dievobaimingai 
prisirengė, nes priesz tai per 
dvi dienas meldėsi; bet visgi 
nenusiseko gauti iszmaldos už 
tas maldas.

Svarbiausis buvo 
mas, tai kaip priplaukem ket
virtadienio ryte, t. y. Liepos 17 
d. Klaipėdos uostau, tai pribu
vo Lietuvos kareivine muzika, 
tolinus susirinko Klaipėdos uo
sto atstovai, Klaipėdos guber
natorius ir daug

Kalbėjo kiekvienas nuo 
ir linkeji-

I

mielaszirdingu 
kaip pareiksz apie 

apvogimu,

Edmundas Sodink, 46 metu, 
gerai žinomas malorius isz 
<’hicago, a.bejodamas, 
lėks regėjimo, nutarė atimti 
sau gyvasti. Persitikrinęs, jog 
jojo pati, kuri ji labai mylėjo, 
nepergyventu tosios nelaimes, 
nutarė priesz atemima sau gy
vasties, atimti gyvasti savo pa- 
ezios.

Sėd lak nuszovc ant 
paezia laike miego, po tam pats 
sau paleido szuvi in smegenis.

Szesziolikos metu sūnūs ir 
keturiolikos metu dukrele, at- 
begia in tėvu miegkambari po 
iszgirdimui s’zuvio, rado tėvus 
sustingusius.

Žmogus, kuris neturi savyje nes ko,Lietuvei duotu .bal-

žinomas malorius
jog no

rinkimai

smert
bu”
burga ir Pottsville.

Nesenei kalbėjau 
ženklyvais Lietuvei^ Szenado- 
rije apie sutvėrimą Lietuvisz- 
kos politikiszkos organizaci
jos sziam paviete, idant laiky
tis druezei ir tokiu bndu laiky
ti visa politika savo rankosia,

su keleis

prie to

atsitiki-

visokiu sve-

vilties nelaimėjo, 
szeszko, jeigu atima savo gy
vastį isz nusiminimo arba kitos 
priežasties. Viltis, yra geriau
sia gyduole nubudusiam žmo
gui, o nelaime kurios teip bijo 
gali persimainyt atojteje ant 
gi t ūkio.

turi būda

Dvideszimts septyni studen
tai isz Petropradinio Universu-
toto nesOnei pririszo padaryta 
balvona perstata nti Leniną,perstatanti Lenina 
prie didelio stovylo Petro Di
al y si o su paraszii: 
t i es 
lin.” 
likos aresztavoti ir bus dabar 
tinsti per kruvina Czeka, kuri 
nusprens -visus

4‘Ant atmin- 
dvieju didžiausiu bude- 
Studentai Už taji darbeli

sa, toji partije laimėtu, o Lie
tuvei už tai aplaikytu daug vi
sokiu politikisžku dinstu ir at
sižymėtu žehklyvai politikisz- 
kam darbszavime. Ant nelai
mes toji organizaoije da nein- 
vyko ir visi miega miegu >Sop- 
tyniu Broliu.

Ant paVeizdos paimkime po- 
litikine partije nigeriu mieste 
Indija na poliuje ir kitur kur, 
raudasi tuju juoduku tukstaw- 
czei. Jieje laikosi vienybėje 
kaip dieles, gauna savo palic- 
monus, virszininkus, sudžius ir* 
visokius dinstus, o tai vis už 
tai, kad gyvena sutikimo ir po- 
litikiszkoje vienybėje. Del ko, 
Lietuvei Skulkino paviete ne-

cziu.
savos sveikinimus
mus gryžtantiems in Tėvynė. 
,Isz keliu atveju buvo sugriežia 
Lietuvos hymnas, prie ko vi
sos iszkilmes nevienam iszspau 
do griaudingas aszaras. Taipgi 
turėjo trumpas prakalbas p. J.
W. Liūtas ir kun. Jaksztys. Žo
džiu sakant, Klaipediecziai la
bai atsižymėjo su pasitikimu, 
nes geresnio ir negalima buvo 
tikėtis.

* ♦ «■ ♦--------------

ATSAKYMAI.

Vėjui, Frackville. — Duosiu 
žine kaip pabaigsiu, 
laiszkelio. Acziu.

Lauksiu

PAJESZKOJIMAI.
Ii *1,1 ' ,hMJ- J. ' - . - r’ r. -

PajeszkaU Vilimą Kuprį,»: 
mano kūmas, jis gyvena Grand

ant suszaudv- panaszei padaryt, kur ran*} 
mo j • - ’ dasi apie deszimts tukstaneziu

Tokia tai sziandienine toisin- balsuotoju ? Jeigu balsuotu ant
gysta bolszevikiszkoje Rosijoi, vjeJl08i ^i’jhitos partijos, gautu 

tu vedžioti už nosių kaip lygi 
sziam laikui pblitikioriai mus

kuri v ra arszesne 
eariszkos valdžios. Studentai 
už savo studcntiHzkft «zposa ta

ne kaip už vis^« ka tik panorėtu ir no bu-

res dabar užmokėti gyvastems. vedžiojo..
•»'—■■ 1 111 ■' ■ . -

Atejnanti meta užejs “Tiki- 
miszka vilnis 
kejimuosia 
Pratęsti

visokiuosia ti-
T* t

> 9

k ėjimu ošia Kfttabkiazkam
Protesfofii^z'kamir Žytliszkam 
Tokia permaiiu^ užejna kas

Laikas vyruezei sukrusti ir 
tai kanuogreieziauoe. Szenado- ir 
riszkei pradekite,io Mahanojus
ir kiti miestelei atejs jums in i 

‘/Sau
les0 darbuosis fui jumis!

. • •, ' . > ' . i • J -

. jmgialbn, o redaiktoria

i 

laukiamųjų 
Atsistojęs ir žiuri.

g

niais sėdėjo tie patys 
kuriems anuosvk 
savo pinigus išdalinęs. Pama
to geradari, jie! ATI isztiese ran
ka almužnos praszydami. Nu
stebo pagonis. ’ Jisai tikėjosi 
nuo ju gausias 
procentu.
Nežino patsai kas daryti- Ly 
buvo pradėjęs savo pinigu gai- 
Ieties. Bet sztai pamate, kad 
po jo kojų guli vienas sidabri
nis rublis. Lygiai toks, kokius 
jisai buvo pavargėliams iszda- 
lines. Paėmė rubli, sugryžo

Rapids, Mich, pirmiau gyveno 
Mt. Carmel, Pa. Asz buvau ilga 
laika ant burdo pas ji. Turiu 
svarbu reikalą, legul atsiszau- 
kia ant adreso. (t.66

Povylas Vasžkelukas 
Boi< 785 New Britain, Conn.

ANT PARDAVIMO
Namai Shenandori, po No. 

26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
, . . ... » Mi- v* ■■**■■'* ii ■

Paėmė rubli 
pas savo žmona.

— Buvau bažnyczioje, kaip 
man insakei, bet Krikszczioniu 
Dievo nemaeziau. Niekas taip
pat nesiūlo man 
padėtuosius pinigus.
ton, kur buvau iszdalines pini
gus, radau sztai szita rubli.

Turėdama tikra vilti pas 
Dievą, atsako moteriszke:

— Tikėk, mano mylimas vy
le, ka,d Krikszczioniu Dievas, 
o ne kas kitas padėjo tau po 
kojų tuos pinigus. Jo matyti 
negalėjai, nes Dievas yra Dva
sia. Jisai yra galingiausias ir 
valdo viską, pagal savo norą. 
Eik, nupirk už tuos pinigus 
sziai dienai valgyti. Tikėk;, k«d 
Dievas neapleis mudviejų.

Nuėjo vyfas. l^nsipifko duo
nos ir viena žuvi. Parneszes 
namo padavė žmonai žuvi isz- 
vitti; *■■■ ■'

Kada pradėjo darinėti, rado 
žuvies viduriuose gražiai bliz* 

. « m * • a • a

procentu už 
Tiktai

1*!

už tuos pinigus

gauti akmenėli: Žiurcjo'vioriaš
Jn kitas in ta akmeileli, gerojo^
■ si juOį■ bet iienurhalie, uku galt 
būti jis vertas. 1

C Gerbiamieji, kurie manot keliauti 
f in Lietuva szia vasara, tai nepra- 
rleiskite teip puikios progos bet 
% tuoj naudokitės ja.
> Amerikos Valdžia užgyre nauja 
Binstatyma kuriuomi renientis kiek
> vienam svetimszaliui gyvenan- 
r ežiam Amerikoje yra leidžiama 
(aplankyti savo szali, gimines ir 
/laike metu sugryžti in Amerika 
(be kliueziu. Iszvažiuojantiems in 
S savo tėvyne Amerikos Valdžia 
< iszduoda tam tikrus liudijimus, 
(kad jis ar ji galės gryžti adgal ir 
/nereikalaus ju paskaityti prie nu- 
(statytos kvotos, skaitliaus atva- 
Sžiuojanczi in szia szali.
<■ Pasiuncziu pinigus in 
(szalis pigiausiai, parūpinu paspor- 
rtus, padarom Afidavitus ir atsa- 
(kaneziai priruosziam kelionėn. 
/Keliauninkus pasitinkant stotyse 
c New Yotke; suteikiam nakvyne, 
(nes užlaikėm savo vieszbuti.
C Reikalauk Laivakorcsiu kainos, 
(pažymėdamas isz kur ir kur nori 
/važiuoti.

tu vos

visas <

George J. Bartaszius
< 498 WASHINGTON, ST.

I'

1

NEW YORK, N. Y.
Telephone: CANAL 7716

AQU1TANIA

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sereda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona. 
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pgsisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines

P

toviszke 
tautiecziu.

stiprina ry- 
szius tarp dvieju k ra sztu.

Per ta, trumpa laika, ku
riuo man buvo pavesta Lie- 

Atstovybes reikalai,
sunaudojau savo geriausias 
pastangas, kad sustiprinti 
draugiszkus santykius tarp 
Lietuvos ir Jungtiniu Val
stybių. Tolymesnis ir giles
nis ingyvendinimas to tiks
lo bus mano nuolatinis sie
kimas, kuriame, p. Preziden
te, tikiuos gulėsiąs laukti isz 
Tamistos malonaus pritari
mo ir stiprios ir draugingos 
paramos isz 
riausybes.

P. Amerikos Prezidentas, 
priemes kredencialus, atsa
ke szitaip: ■ 
Ponas Ministeri:

Su malonumu 
Tamistos ranku
Respublikos Prezidento rasz 
ta, kuris, akredituoja Tamis- 
sta kaipo Nepaprasta Pasiun 
tini ir Tngaliotaji, Ministeri; 
prie Jungtiniu 
Valdžios.

Pastangos,

Mokame 3-czia procentą ant [• 
sudėtu pinigu. Procentą pridedant t į 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos.
turėtumėt reikalą su musu banka i

Mes norim kad ir ju»

nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Pres.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

Ta m i stos Vv-

priimti isz
Lietuvos

J

Valstybių

laikyti ir

4tW-

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
►

; te

kad isz-

taip lai-

Tamistos pa
darytos einant Charge d 
Affaires pareigas, 

sustiprinti drau
gingus santykius,
m i ngai esanezius, tarp dvie
ju Vyriausybių, yra užtik 
tinimu, kad Tamistos misi
jos reikalai Tamistos augsz- 
tesnioje rangoje, kaipo Ne- 
paprasto Pasiuntinio ir In- 
galiotojo Ministerio, bus ve
dami abiem Vyriausybėm 
patenkinamu budu, ir asz 
busiu tikrai laimingas ben
dradarbiauti
kiekvienu tinkamu keliu 
siekianeziu prie szio naudin
go tikslo.

Geri linkėjimai,

su Tamista

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Taipgi 
pristato automobilius yisokiems 
reikalams.

I Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes aaz galiu ju
mis pigiau genaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centro St.. Mahanoy City

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
Žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutės su 
lietuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczla žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito 'Szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
npobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo sztopinimosi Idvoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaišimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuRtimu. Gropmtoms popieros su 
kvietkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10.C. o gausi visokiu žolių ir, 
knygų j 
visuose ap, I
451 Iludson Avė.

automobiliua

4

i II

♦

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu Ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagolba ir rodą. Visi 
trėczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, ncprilygsta- 
mas szvarumas ir melstas. Apie

i 
pas .vietinius agentus arba nuo: 
CUNARD LINE H

25 Broadway
New York | 

■. toji

, sako vyras
ta..’ ' ’ /” ' ' < '..r į

—- Ar žinai ka, duok man ta 
akmenėli, asz nueisiu ih miestti 
pasiūlysiu kam pirkti. Btitrr 
gerai Kelios kapeikos gdUti: 1

Paemes akmenėli, nuėjo pas 
tokiu daiktu pirkika. Jau pir
kimas buvo užsidaręs duris, riesi

mates einanti ifH Ji ^hogii, pa-į

Pavtilges jpiėtu f ,■ 5 j’i. ' . i
New Britain/Conn. savo Sopronijai

pasiūlysiu kam pirkti. daugiuaa informacijos klauskite
J

27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso. - , " (t.f.

7 "

J. F. Bradley 
25KMito.8t. 
Shenandoah, Pa

■ f <

• ■U

O

jau buvo Vėlus laikas, bet, pa- į
_ ' ♦ L J 14. k. U j. . ■

f u*-
į irrrrTrttff

r
F .f

t

aĮMaftrtnr,

kuriuos 
Tamista iszreiszkei Lietuvos 
Prezidento vardu yra augsz- 
tai invertinami, ir asz busiu 
dėkingas, jei Tamista busi 
taip geras » užtikrinti ji, kad 
jie yra uuoszirdžiai gražina-

*
", II: I t" j i!" I,/ii 1 pH 4

Tikėdamasis, kad Tamista 
rasi savo nuolatini buvimą

XI) L
t

kąjtajoga. Reikalaujam agentu}/ ę f

.AA A A2>|i
Rochester, N. Y,

M

I i t
į ■' F

.. m- *
į

! i »

J

*



r I If; ''J' II:

(

1

*» • wr Im .
SAULE lt

»
lllill'- r’i u. i ■ir illlllĮIII I ĮllihllHM |t ■1

7"
.t.'"1,i R i..X k; f I«Ui ■ J' «w t "i w 3

J»

4

»■* ...rr

ATSIVERTĖ
" l-i'"ip;riwi| ■;,] (|Į|j |ĮPI|I|||||!!|!I1||||!|||||||;||;|B

Ir « ■< ii '' tr t *

♦
xiH ♦

Tamsiam Chicagos užkam
pyje tarp Halsted St. ir kitos 
siauros gatveles mediniam ap
griuvusiam namo 
mo Dogulio szeimyna. Nejau
kus ten buvo gyvenimas. Žmo
nes sznlinosi nuo ju, o Deguliai 
nuo žmonių...

Degulis priesz pasaulini ka
ru buvo atkeliavęs Amerikon 
isz Lietuvos ir czia susipažino 
su parapijine mokykla priesz 
keletą metu baigusio mergina 
Marijona Vaideliui e. Vienas 
kitam patiko ir jiedu Szv. Jur
gio bažnyczioje 
priesz altorių prisiekė 
kita iki grabo lentai mylėti ir 
viens kito neapleisti.

Tai buvo ju dvieju 
mo szvesi valanda. Bet greitai 
bego metai po metu. Užėjo ka
ras. Gyvenimo sąlygos eme 
keistis. Degulis pristojo nege
rus draugus. Kas mielas vaka
rėlis eidavo jisai neva su drau
gais apie pasauline politika pa
sikalbėti, ar in kilniu draugijų 
susirinkimus, bet akyla Mary
tes akis tuojaus pastebėjo, kad 
jos brangusis Tomelis jau isz- 
klydo. Susidėjo, mat su bedie
viais draugais, 
87.0 socialistu 
raszti ir po pnsmeezio jau ne
galima buvo Tomo pažinti. Ji
sai eme niekinti, kolioti visus, 
kurie mokindavo žmogų ne isz 
beždžiones paeinant, o pats per 
dienu dieneles mauko degtine 
Stavilio salimu*.

Msįį 'A i

Apsiputojęs piktumu, norė
jo sugriebti beklupanrizia saVo 
žmona, bot toji pasilohke ir

Koki laikraszti. — 
“Saule”.

— Pinigu daug gavai? *-
— 75 centus. —
— Dnoksz, tu nonaudeli. Pa

reisi man' namb, asz tau kaili 
iszpilsiu. Sžalin!
žiaurus tėvas

. .............. . ' i-" * ... f • »’ ...........*111

szluosztydama jam kraujus
1 ‘ * i- ■'/ ' i 1 *'; -/..J

— sude
du draugais

gyveno To-1 Degulis Visu smarkumh krito

iszinokyti!...

buvo vakaras.

iszki Imingai 
vienas

gvveni-

ui bed ie
tie jam inpir- 

Chicagos lai k-

ant skuobnio, o nuo to husiritb 
žemėti. '

Tai tu prasimanei musz- 
tis ! — šzauke jisai‘intužos.

— Asz tave bent karta turiu 
Ir ome ka su

tverdamas po ranka laidyti in 
savo besislapstahczia apie sta^ 
la žmona.

Sunkus tai 
Jonukas dar niekad taip gai
šiai nebuvo iszsigandes. 
rnytes jo pamuszta 
gnaibytas veidas.

Ilgai verke Jonukas savo lo
velėje atsimindamas kiek jo 
geroji motinėlė turėjo nuken
tėti už Szv. Paneles paveikslė
li; nes tėvas senai jau liepe vi
sus szventus paveikslus isz- 
mesti lapkan. Ir už ka taip bai
siai kankina motinėlė, galvojo 
Jonelis. Ai-gi motinėlė jo ne
myli. Jam viso gero velija, už 
ji meldžiasi. Senai jau buvo vi
dunaktis praėjės, 
neik.užmerkė miego nuvargin
tas akis.

Ma- 
akis, su-

pagriebęs 
girtuoklis isz 

vaiko pinigus suszuko ir smaK 
kiai ji pastūmėjo. '1 SiiŽhiubo 
yaikiszcžins arit sznligiitvio Ir 
in Mumnsztirs niauti stiklus su- 
sižoide ranka. ■ Sti tuszczia kB 
szene ir kraujais1’ aptekėjusia 
ranka gryžo jisai pas savo mo
tinėlė. Nusiminė Jonelis. * Rit
mą diena nepavyko." Nuleidęs 
galva liūdnas slinko jis namon. 
Tik sztai sumirgėjo po jo koi- 
ju dolerine. Pirma jo einantis 
ponas iszsitrauke nosine ausi- 

pinigus. 
Godžiai 
suspan-

szventus

kuomet Jo-

*

dienos; san-

sznypszto ir iszmete 
Sužibo‘Jonelio akys, 
pasvėrė jisai pinigą: 
do!

Bet sztai atsiminė motinėlės 
žodžius. Kaip gi jisai mot inėlei 
su svetimais pinigais pasiro
dys. Bot motinėlė neturi kovai 
gyti, galvojo jisai. Ne! tarė jis 
sau, purtydamas galva. Spar
čiais žingsniais pasivijo jisai 
tąjį poną.

— Tamsia, sztai pametei do
leri. Praszau atsiimti.

Nepažinstamas atydžiai pa
žvelgė kūdikiui in akis.

■— Ar tu Dcgulio sunirs?
— Taip, Tamsta.
— Ir tu sakai, kad ta doleri 

asz pamecziau ?
— Taip Tamsta.

m

ra, i
nuo vėido

— NegeTai. duszele, 
javo Deghlis: — 
susimusziau.

— Garbe Jėzui Kristui! — 
netikėtai pasigirdo grinc/ziojo 
svetimas balsas. Visi sužiuro. 
Tai buvo geradarys bizinerius.

— Per amžius! —atsake jam 
keletas balau. <’

Sveezias ilgai nelaukdamas, 
priėjo prie gulinczio lovoje Po
gulio.

— Doguli Tomai! ar dar tu 
gyvas?

— Nedaug, Antanėli, — at
sake Tomas, užgirdės užuojau
tos žodi Antano balse.

■— Pagalvok, Tomai, ka. tu 
darai, — tose toliau biznierius: 
— tu savo szeimynele žudai. 
Neturi ko valgyti, neturi kuo 
apsirėdyti, o tu per dienas gir
tas.

— Taigi, taigi, negerai, An
tanėli, asz žinau, 
ligonis.

— Žmona, tave

svetimas balsas. Visi sužiuro.

•* irt i*, *» •
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gy veninio ne-

— sudejavo

isztikimai 
myli, tavo vaikutis doras, ge
ras vaikas, o tu juodu kasdien 
muszi, kruvini, 
mai ?

uoli, negersiu tos 
degtines.

— Ar prižadi, 
nebegerti ?

Kas bus, To-

Negersiu daugiau, Anta- 
prakeiktos

Tomai, dau- 
Imk, sztai 

kryželi ir pabueziuok!
sudejavo De- 

asz paklydęs, asz ne

giau

Beguliu gyvenimas ir visas 
turtas kas dien mažėjo.

Daug bemiege naktų pralei
do Deguliene, belaukdama sa
vo Tomelio sngryžtant. Baisus 
jisai buvo, žiaurus, kaip žvėris. 
Net savo jaunuezio sūnaus ne
sigailėdavo. Aszaromis patvi
no Marytes gyvenimas. Skau
du jai buvo. Vienintele paguo
da, tai josios Jonukas, kuris 
jau antra meta pradėjo vėl eiti 
parapijos mokyklon.

aje #•
■— Mamyte, ko tu 

paklauso karta Jonukas 
geros motinėlės.

— Vaikeli mano, tu dar ne- 
Tevelis ir vėl

Bpgo diena po 
vaite gine sanvaite, bet Degu- 
liu szeimvnos 
daug kas pasikeitė. Iszsipagi-
riojes tėvas kuri laika gėdinosi 
beginkle savo moterį sumnszes 
kūdiki nuskriaudęs. Bet tie go
ri jo szirdies jausmai greitai 
prabėgo. Jis ome dabar dar la
biau gerti isz rupesezio. Kuris 
laikas jisai jau negauna dar
bo. Stovilis atsisako jau bar- 
gan degtines jam duoti,
galėdamas skolino nuo draugu 
kol galėjo. Bet ir tie tuojaus pa 
mate, kad vistiek Tomas De- 
gnlis notares isz ko sugražinti, 
eme neduoti. Paniuręs ir supy
kęs jis vaikszcziojo dienu die
nas; nerimo vakarais, skanda
lus kele namie.

*

Kiek
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verki ? — 
savo

daug supranti.
isz saliuno negryszta...

Nutilo abudu. Juodas, tylus, 
liūdnas szcszelis apgaubė abie
ju mintis.

— Mamyte, — staiga prabi-
Sesuo Mokvto- BJo Jonukas:

ja mums papasakojo sziandie, 
kad per Szv. Paneles užtarymo 
mes visko galime iszpraszyti, 
nes sako, nuo amžių nėra gir
dėta, kad kas Dangaus Moti ne

likęs neisz-les praszes butu 
klausytas. —

— Taip, sūneli, tas tikra tie
sa. —

— Motinėlė 
praszytume S 
Jonės musu tėveliui? Ar nebūtu 
gerai — Nekalto kūdikio mei
le, gyvas tikėjimas, jo pamal
dumas iszspaude nu lindusia i 
motinai aszara isz akiu. Ji pri
spaudė savo brangu balandėli 
prie krutinės, pabueziavo jo 
kakta, ir dvi dideles karsztos 
motinos aszaros nukrito vaikui 
nnt skruostu...

Pasimelskim

*■ *

et

o kad mudu pa
ir. Paneles ma-

—• lasimeisKiui, sūneli, — 
vos ji galėjo isztarti.»

Pasiėmė maldaknyge, iszsie- 
me Szv. Paneles 
pasistatė ji ant skuobnio ir 
suklaupė abudu melstis.

#

Tik sztai su dideliu trenks
mu prasiveria grinezios durys. 
Svyrinėdamas sugrvžo Degu- 
lis.‘

— Tėvelis parėjo! — snszu- 
ko isz džiaugsmo Jonelis.

— Nutilk, szunie! — sumur
mėjo Ievas. —■
monai ! Dar tu nepamatei savo 
prietaru. Ko klūpodama žlum- 
bi 1 Mariai,4 k tttifiT mhneyatdy- 
m ! Gana! Asz neguliu palces- 
ti! ——1

paveikslėli,

Tėvelis parojo! —

Kas ežia.per

‘kad ttf iftkhcr’ vatdy

Asz ma- 
Pam stos k i-

eime pas 
tveziomis iszme-

biznierius

rubais,

— O, Djeve, - 
gulis:
geras buvau. Prižadu daugiau 
negerti ir su bedieviais 
gaiš nebendrauti.■ —
tai, karsztai jisai prispaudė 
maža Antano kryželi prie savo 
lupu.

drau-
Ir karsz-

Tomas gu
jo su n u .Jo

r *5 * • r

cziau kaip ji isz 
szeniaus iszleke.

— Geras vaikuti, 
mane. Asz
cziau ta doleri, nes norėjau ta
vo teisingumą isztirti.

Nepažinot amas 
nusivedė Jonuką in savo krau
tuve, aprėdė naujais
davė priedo du doleriu ir lie
pe bėgti namon pas motinėlė 
pasirodyti, sakydamas, kad ir 
jis neužilgo ateisiąs pas jus.

* * * 
r 't ’ ’f << r

Linksmai pasiszokinedamas, 
in savo nauja szvarka pasižiū
rėdamas, parbėgo .Jonukas na
mon. Pamirszo jisai ir skauda
ma ranka. Pasibeldė, in duris.

pasigirdo
szvelnus mamytes balsas.

— Asz, motinėlė, — atsake 
Jonukas. Atidaro motina duris 
inleido nepažystama jai rodės 
vaikiszczia.
džiai in aunu ir 
rubus. Užtemo jai veidas....

— Motinėlė, 
mals tarė Jonukas

* * *

Bet Marija Deguliene nenu
stojo vilties, — ji kasdien kar
sztai maldavo Dangaus pagel
bės, atsivertimo malones savo 
vyrui. Jau viskas, rodos, bus 
per niek. Grin<‘zioje beveik jau 
nieko neliko. In žmones iszeiti 
nebegali, 
kasdieniniai suplyszpj

—Motinėlė, — prabilo karta 
porycziu Jonukas in savo mo
tina: — asz mamytei pagelbe-. 
siu, asz jau galiu užsidirbti pi
nigu. —

— Kokiu budu, vaikeli ? At
mink, vogti negalima. —

— Ne, mamyte, 
ėmiau “Saule 
kejo po stubas iszneszioti. Už 
tai asz galiu kelis dolerius ar
ba net daugiau uždirbti.

Nedideli tai pinigai, bet nie
ko neturint, visgi vilties spin
dulėlis suszvito.

— Gerai, Jonyti, Buk geras 
vaikas, mandagus
Niekad svetimo daikto, ar pi
nigo nesisavink, pamatysi, ge
rasis Dievulis 
tai atlygins.

* * *

Linksmai bėgiojo Jonelis po 
lietuviu grinezias, nesziojo 
“Saule”. Apypiecziu viena 
motoriszke paklausė jo, ar ne
norėtu ko užkasti.

— Mielu noru, tetule. Asz nei 
pusrycziu nevalgęs. —

moteriszkei 
vaiko. Pavalgydino ir in kisze- 
ne motinėlei parneszti lauktu
vių indejo.

Jau buvo pavakare, kuomet 
Jonelis 75 centais neszinas su- 
gryžo namon.

Bet sztai pro Stavilio smuk
le praeinant, netikėtai sutiko 
jisai savo teveli.

— Tai tu namu nedaboji, 
vaikiojiesi, po miestą bėgioji, 

įiisžuko tėvas. 1
Asz teveli, laikraszti nc-

».? 1

rubu neturi, net ir

♦

— Kas ten ? —

Pažvelge ji aty- 
. in jo .naujus

Asz apsi- 
musu apielin-

teisingas.

gausiai tau už

grinezias, 
Apypiecziu

Pagailo gerai

L Ml.
m Ai —ė
m G'įt

sziojau. —

nedaboji

i
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Viena mamulė, 
Savo vaika mažuli, 

Ejdama in karezema. 
Už baro pasodina, 

Ir da paima savo mergina. 
Tai katras tik užfundina, 

Ženteliu tuo pavadina.
O kad tu bobele prasmegtum, 
Kada suvis proto netektum; 
Juk jau protą visai pragėrei, 
Jeigu mnnszainini bizni nu

sitverei.
Goriau kad sprandą nusisuk

tum,
O mažu vaiku nepiktytnm.

❖ * *

Nagi jau nagi, pribuvau, 
Nosenei Ohaju gn berili jo at

lankiau, 
Bobeles manes labai pagedavo, 
Ir ant tos garbes snsiriktavo. 
O buvo puikus susirinkimas.

O da puikesnis gerymas, 
Buvo kelios bobeles, 
Da jaunos mergeles, 
Na ir vienas vyrelis*, 

Gana doras vaikinelis: 
Nepratęs daug gerti.

Nuo poros stikleliu turėjo pa
sirgti. 

Nuėjės kur ten in lova puolė, 
Ugi gražosios ant jojo užpuolė.

Kankino uoliaga, kaip katra 
i n mane, 

Vienos zalatino, .kitos kale,

pavirsziatis 
vanduo tuos žibanczitis spindu
lius supo, liūliavo. Žmonių bu
riu būriai szokinejo po vande
ni ir suposi ant bangu taip, 
kaip ir saules spinduliai.

Asz prisitraukiau oro, kiek 
tik telpa krūtinėn ir*iszsitieses 
visas gulėjau ant vandens ir 
liuliavausi. Jokia pataline ne
gali Imt taip minkszla gulėti, 
kaip vanduo.
Ten aiigsztybiu dausose

Ir kaip miela!
— me- 

Jyneje plndurinoja san sauluže 
ir siunezia savo karszta szyp- 
sena ant žemes, ant vandens ir 
ant mano veido.

Sujudo bangos pradej 
lis man ant veido.
kad nepatektu in uosi ir apsi
vertos ant szono pradėjau 
plaukt i.

— Ei, tamsta, 
plonas balsas. — 
darai, kad nesijudindamas taip 
ilgai imsi laikai 
pavirszans ?

kau.

o lie-
Pabugau,

szono

— praszneko 
pasakyk, ka

ant vandens

asz snszu-

Vaje

O, Džese! —
— Tai tu czia ?!

Asz! — ji atsiliepo. 
Matai! Taip netikėtai! 
Na, dabar, tai vistiek mane isz-
mokinsi gulėt ant vandens ne
sijudinus.

— O, Džese! Kokia tu juo
kinga! A psiversk ve szitaip! 
iszsitiosk, krutinę iszpusk ir 
laikyk savyje daug oro, žiūrėk 
in saule ir vanduo laikys.

Ji apsivertė. Mnr, mur, mur 
ir pradėjo skėsti. Nusigando, 
paspringo vandeniu ir snszu- 
ko:

A psiversk 
krutino

O, vargo! Na, kas pasi
daro ?

Vajo!

diena sėdėjo

Asz no-

Ir visokius szposus jam daro, 
Czia no vieta ezion sakvti

i • ' Tunu nutylėti, 
O jus begedos, 

Apsvaigeles!

1

Norints ant veido grąžei isz-

•“•m*"’ % :'' nfs1

nepaleisdama oro isz 
krutinės ir bus gerai.

Mudu plaukėme in gelme, 
kad padaryU mėginimą. Ji su 
didžiausi n pasiryžimu stengėsi 
daryt taip, kaip buvau aiazki- 
nes ir ji apie pora minueziu Už
gulėjo, nesijudinus. Dabar jos 
džiaugsmui nebuvo 
nei kraszto. •

Vaje! suszuko. — Dabar

nei galo,

mnHHniii i ■

man teliko iszmokt oru lekiot.
— Aha!
Suszalova.
iszsimaude susiejova pavil

jone.
T n viena?
Viena —- atsako. —— Be-

Jeigu t n ir asz, tai no vie-
atsake.

je! 
na.

Dabar mudu 
bajoro žiūrėjom 
danezius.

Žinai ka? — ji kuždėjo.

nžsireme ant
in besimau-

—™7

Ji ruko t 
Velniszkai

f
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— proverks- 
, matyda

mas, kad ji mamyte taip szal- 
tai priima.

— Motinėlė, asz buvau užsi
dirbės...

— Kur gavai naujus rubus, 
Joneli? Sakyk, nemeluok.

— Motinėlė, biznierius ana 
nuo ano kampo man davė.

— Gž ka ?
Ir pradėjo Jonelis pasakoti 

visus pragyventos dienos nuo- 
tikius.

— Bet, motinėlė, baigė jisai: 
— tasai geras1biznierius žadė
jo sziandie neužilgo apsilanky
ti pas irius. Jis nori su tėtuku 
paszneketi.

— Gerai, vaikeli. Apsiszva- 
rinkim truputi; negi svetima 
žmogų ir dar toki geradari gali 
in toki lauža priimti?

— Tikra tiesa, vaikeli, — tę
sę motina toliau, bedestinoda- 
ma daiktelius inwavo vietas:— 
Szv. Panele mus neapleidžia 
varge. Asz jos kasdien pra-‘ 
sziau mimu gyvenimui geres
nes atmainos.

— Ir asz, motinėlė, meldžiau 
si. Asz praszydavau jhs,‘kad- 
tėvelis liautasi gėrės. Bot kas‘

i . j « -i' V t '
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Smarkiai bego dienos, slinko 
sanvaites ir mėnesini. Degn- 
liu gyvenimas visai atsintalhe. 
An tano ūžt a r ia mas, 
vo darbo fabriko,
nuka paėmė in savo, krautuvo. 
Visa szeimynele apsitaiso szva- 
riai, jau soeziai pavalgydavo, 
jmrtosi laiminga.

Viena rudens
jie visi kartu prie štilio ir link
smai sznekucziavo. f

— Ar pameni, Maryte, pra
bilo Degulis: — kaip asz tave 
apie szi stala gaudžiau?

— Tai jau seni dalykai, nėr 
ka prisiminti.

— Bet ne, Maryte,
riu žinoti, Už ka asz taip tuo
met buvau inszirdes?

— Tu radai mane besimel
džiant su Jonuku prie Szv. Pa
neles paveikslėlio ir tu už tai 
labai intužai, Tomeli.

— Ar-gi gali būti ? O už ka 
judu sutartinai meldetes ? —
tolinus teiravosi jisai. Jo akys 

susijudinimo ir
žėri a neziu jose aszaru.

— Matai, Tomeli, .Jonukas 
man primine, kad reikia pra-

Pa neles

blizgėjo nuo

szyti szveneziausios
vargingamepagalbos musu 

gyvenime; praszyti, kad ji isz- 
inelstn tau Dievo maloniu.

—• O kaip asz negeras buvau. 
Acziu tau, balandėlė, už ta mei
le. O kaip asz daug esu kaltas 
tai Szv. Panelei. Asz tikiu, kad 
jos užtarymu, mes vėl susitvar
kome, vėl palikome žmonėmis 
kaip reikia.
manau ?

— Ka Tomeli?
— Rytoj nueisime

Ar žinai, ka asz

bažny
čion padėkoti Szv. Panelei už 
globa atnaujinsime pasižadėji
mus laike szliubo duotus.

Asz

rodote, 
Bet bjaurei iszdaroto.

Jau jeigu norite szposa pa
daryti,

Tai galite su galva in siena 
daužyti.

>jc >Jc

Mergeles su Graikais reikia 
pasiliauti, 

Ba galit e dovana gauti, 
Kaip tai vienai toip atsiejo, 

Nosenei dovanele parojo.
Taigi, aha,

Apie tai sziadien bus gana.
>;< * ❖

Jeigu norite pas ka pinigus 
padėt, 

Tai t urite gerai apsižįuret, 
Kad žmonis geri butu,

Kad padėtas pinigas nepra
žūtu.

Ne vienas savo proeja in sve
timas rankas padeda, 

O nežino jog niekada, 
Atimti ju negales, 

Kad kasžin kaip norės. 
Asz daug tokiu triksu žinau 

Kita karta pasakysiu daugiau.
, * * * ,*

Viena boba su raudona nosia 
ir didele, 

Ant vieno vyrelio užpuolė, 
Kas butu buvo — nežinia, 

Jeigu butu susiremia.
Ir da josios vyras kaip kėl- 

i bukas, , 
mažiukas.

*

11

mins

Ne didelis"W
Priszoko boba nuo vyrelio gint

motinėlė, sustojo priė miisri du 
ru.—

—Brrr..., — subirbė smar
kiai durys.

• — Bėk, Jonelį, atidaryk du
ris. ’ ‘

Atidaro durys ir sztai trys 
vyrai nesate inuesza kruvina’ 
Toma Doguli. Veidas jo pajuo-į 
dos, akys užmusztos, rankos, 

torptįsjpa-

'omeli! Kas-gi
■.i

rubai kru^v^ S; 
goraw' - -

—U.

gerąją zmona
r ?• G/.kVg <* i . rf f J

to

ome
JĮ

tau pagidare?— kalbino ji vgr
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SKAICZIUS “MIESTO 
KARVIU.

i.- v A m »■ h «•'

1 r dabai; mes<farime “
” karve.,Tai yra ta kuri gy

vena miestuose, jr atskirta nuo 
“kaimu” karves, kuri ant lau
ko gvvcna.
i Yra 1,200,000 “Miestu” kar- 
tviu Suv. Valstijose, ir 25,556,- 
000 PKaimu^ karvių. Perai- į i ♦ ’

tais motais visos ika^ves davė 
110,0(K),0004)00 svaru pieno ar
ba kiekviena karve 4,260 sva
ru. ■ ■ ' .. . ,,

T~.... "" '

Skaitykite “Saule”
į r»
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ji prataro. — 
Jau asz prigėriau... Neszk ma
ne ant kranto 
siu.

— Džese! Ka gi tu szneki ?! 
Tu gyva!

— Ne, ne! — atsake. — Asz 
pilna vandenio.

— Vajel.Gal Imt...
Galu gale asz ja iszvilkau in 

kraszta. Ji buvo perbalusi. Asz 
jai tekszt su ranka per ta jos 
riebia, szlapia koja ir ji I , 
szyptelejo.

gal atsjgau-

hi s k i.

Asz

in ja

Jau sveika?
Vaje!— tarė, - 

baisiai persigandau.
— Gaila.

Dabar asz žiūriu
Tai velniszkai gražus pauksz- 
tis... Veidas. Kūnas. Tarsi isz 
pieno plaukusi. Pereita syki, 
kai mes valgėme czepsui — ji 
buvo daug menkesne. O gal to
dėl ji daba r.taip puikiai atro
do, kad maudymosi kostume. 
Juk asz ja iki sziol pusnuoge 
da iiebhvau mates. Tiek to 
taip puikaus moteriszkumo! 
Mane apėmė troszkimas ja ap
kabint,szokt in Vandens gel
mes, pusinert ir glamonėtis be 
galo ir kraszto.,'.

Ji tekszt man per ranka.
— Pasakyk, kaip tu nusi

taikai ant vandens pavirszans?
-— Juk matai — atsakiau.

— Tame nėra nieko nepapras
to.

> 
O toji sa vo vyru i pe r žanda .

/.vvh skint !t /
Visi nuo. juok<> suklegėjo,

j {j i, 
t 
Iii '

Ba, susilaikyti; ijegalojo
Įh JK" r -|: F| , ' 5 '

Nežino kaip butu būviai
.—.k-. Hi * , . A '■ . . •

Bet vyras hutu inlhpias,

•,.ų J

Raudona nosia nulupiąs;
i <", ■ •

. Boba maiste visada, 
Bus ant sziadlen gana.

Ant ko pati.

Ba vyras, 
u Tai npiDis,

Tgj t u Jonai vėl sąu thy’-
^’jiJukudti-

i 
I 
i

Tu turi, ka apsijuosęs ? 
Ne, Džęse! Žiūrėje!

Ji perJwaūke,mane su ranka.
- () ka ? ■ . ■ ■ j

— < ’zia 8Z4>osa.s! —
Na iszsitiosk ežia ant kranto ir 
parodyk jcąip darai.

tai ?
t .

ture iO»» I, "litui

Gerai! — tariau.
Visa iszj?i tiesk

Galva už'^rsk ve taip ir kruti*- 
tie jo tu rok da ug ioro, o kvėpuok 
pen uosi, iy kvėpuok tik pavir- 
szįum r-r i......
taftitipea ir giitasi aiit vandenio, 
Kni korkastkusžin kql. Supran
ti?

f

Ma- 
szitaip.

bines kelnes lop.tji ?
•> a. ‘ . J : * • 1 * ■ I I f '!

— Tai ruts sznekta, juk ir
’’1' l" ' 1 ' .1 ▲ '■

jbar tįiri paežiu ?

paeziuotam kelnes nlvszta

Važiuok iva!
K n r?
Bile kur — atsake. — 

Važi noki va in giria uogaut.
— Galiva — atsakiau.
Susodova in jos limozina. Ji 

tuojau susirado papirosu ir 
mudu užsirakė va. 
Juk tai retenvbe! t
asz mėgstu žaisti su tokia isz- 
d v kele! ’

— A kaip su sznapsu? 
tarė. — *
pasigert. Vaje! Kaip asz atsi
menu pereitus sykius, kaip m Vi
du buvova girti, fkaip asz pui
kiai kvailioja u!

— Toli — atsakiau.
— O! — ji atsiiiepe. — Juk 

mudu galiva važiuot, kur tik 
nori va.

Ji paleido automobiliu, kad 
net szvilpia. Neužilgo mudu 
atsiihireva gatvėje, kur dvo
kia raugas. Gzia jau bite ku
riame name gali rast. Jeremi
juos aszaru. Gavau to skais- 
cziausio skystimo

f —

Gali gaut ! Asz noriu

ir mudu 
pleszkejova isz miesto.

Girioje.
Iszlipus isz automobiliais ji. 

mane paliko ir nubėgo in girią 
ir, .kad jau suspigo.

-— Kas ten ? •
Ji neatsiliepe.
Nueinu, Merga ir varle sto

vi priesz viena kita ir >ei 
krust. Bet merga perbalusi ic 
dreba. Man priėjus ji Uio*f * ji tu<H 
jau sudribo in mano glebi. Ap* 
alpo. Pasodinau ant kelmo, 4 
varle nuszoko sau. AtkimszaU 
bonka ir užvereziau jai- -iią 
gerkle, kad szirdis atsigauUu

Atsipeikėjo. Apsikalnno mrt* 
ne ir spaudžia prie saves.

— Kas buvo !
—— tare. —— Tit 

sziandie mane antra syki nuQ 
mirties iszgelbojai.

— Alia! — pridėjau.
Dabar mudu apkabinov^ 

bbnka, iszkeleva in virszu ię 
suszukova:

— Valio fu ir asz!
Asz apsižiojau bonka ir ma

tau, kaip Jeremijaus aszaros 
kunkuliuoja in mano gerkle. 
Kaip tai velniszkai puiku, kuo
met žmogus laipsniszkai pra
dedi svaigti! Pili ta skaistybe 
in .gerkle ir protas nyksta. 
Nyksta vargai rūpesniai, nusi
minimas.. Viskas. Apima kvai
lumas ir būni linksmas. Kaip 
tai puiku!...

Ji jau pasidarė stiszniurus. 
Plaukai susivėlė, 
puiki liaidykle!

Asz atsiguliau

— Vaje!

Velniszkai
II 

ant žoles 
auksztienikas. Viskas sukasi. 
Sukasi' saule giria... Viskas. 
Aszjirisittaukiau krutinę oro,

Uepal^wUma'oro kad. rienugrimseziau, bet vis-

— rrajr> U , 
'Bet afcz netik i d. Gal tu esi toks I • 
iSzsigimes.

— Ne — atsakiau, 
iszmokau. . \

ir ji ^r4ąi*tjiosę ant smiležiu. ,1 
■ ’ A’ 1 A , , :r . .

' * ’ 1 . , ' > ' i

Išzptisk krutinę,

Tajp

iszmokau. .

Ar taipl
'I į *

įtik o-nli I

f

ri

i'

1

•Ui

s
i ■■

ii

H1

į

į

t 
J

I 
i !■ i
S 

*.į|. 
i II

Ji
‘■T

'■1 I
■ I ‘ I 

' i
I

■ I 
41 "Ii

■ M

|;

1 'h i 
•1*
I 

' I

i

ji pridūrė. —

X t T
i. „

Asz

kįekI

tiek asz nugrimzdau ir manes 
nėra... —Szliburjs.
TĘMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.

Ase parduodu farmas. Esmių ©aia 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus, apie farinas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias • 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ešeriu. Parduodu ant visokiu isuuo-
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa. Hazleton, Pa. ~~

Petnyczioj Žolines.
Petnyczioj Lietuviu die

na Lakeside Parke.
— Visos kasiklos Readingo 

kompanijos nedirbs Petnyczioj 
ir subatoj.

—• Morea,

• — Jonas Kaminskas 
William Ponu, 39 metu, mirė

ISZ

Prohibici- 
jos agentai suvuode buk Anta
no Tahiskio garadžiuje randa
si 116 pusbaczkiu gero alaus 
kuri iszliejo ipit ulyczios o An-

Ashlando ligonbuti nuo žaidu- fana pakvietė insuda ant isz-

MUSES KAIPO LIGŲ 
NESZIOTOJOS.

, f“--------- -

Savo papratimuose

I
IM

New Bostonas, 
Kehley Run, Madiera ir Law
rence kasikius nedirbs nuo Pet- 
nyczios lyg Pamaleiio.

— Sztorninkai nutarė lai
kyti uždarytus sztorus Ketvor- * . * * • > .iro no met o atidaryti visa

liu kokius aplaike laike eksplo
zijos gazo. •J •;

— Sirgdama tris sanvaifės 
pati Leono Vitkauckio 
Lost (’reek. Velione paliko vV- 
ra, ketures dukteres ir tris sti
lius.

si teisinimo.
■ /

muses 
yra bjauriausi insektai su ku
riais žmogus susiduria.

i
Netik

— Prie Woodruff, purvus bet per visas sa-

atidaryti visago po piet 
diena Petnyczioje per Žolines.

— Steponas Rntkauckas, 
gyvenantis ant W. Market uly. 
likos nuvežtas in 
priglauda kaipo nepilnaprotis.

prigulin- 
czios prie Jono Gabalo ir vie
na Mares Burgienes isz Park 
Place, likos pagautos per Le
high valios lokomotiva. \ iena 
karve likos ant vietos užmusz- 
ta o kitos kaišei sužeistos.

— Važiuodami motorcik 
liu ant. E. Mahanoy Avė., 
tanas Kazlauekas ir Jonas Dže 
volis isz Shenandoah, susidūrė 

prignlinczio 
•John Melley isz Summit Hill, 
kuris norėdamas 
nuo nelaimes i 
Kazimierio Vaiczaiezio gonkc- 
liu kuri suardė. Abudu molor- 
ciklistai likos sužeistais.

— Publikines mokslaines 
atsidarys 5 Septemborio. Visi 
vaikai kuriems suejs 
atejnanti Juniaus

Dvi karves

su automobiliu

Schuvlkill te

- J\ -

An-

i apsisaugo! 
užvažiavo ant

6 metai 
menesije, 

J 925 mete gales a pleiky t i cer- 
tifikata ir priimti in mokslą. 
Tėvai turės pasirūpint, metri
kus gimimo ir cziepinimo.

— Petras Sinkeviczius, 
W. Market ulyežios,

likos

324 
dirbda

mas Vulkano kasiklosia, 
sužeistas iii galva per puolan-
czins anglis — gydosi namie.

—■ Praejta sau va i t o apsi
vedė gerai žinoma dažiuretoja 
ligoniu (nurse) pana Bianchi 
Slavickiute

pana uiancne 
miesto su 

Ilarrv Waters isz Shenando- e-
rio. Szliuha paėmė Filadelfijoi.

Isz priežasties jog Skul- 
kino pavietas nesutinka su ang 
linemis kompanijoms apie tak
sus, pavietas ne turi užtektinai 
pinigu ant paskyrimo del moks 
lainiu, todėl kelioda

IsZ

vietosią

mira
i ’

Gilberton, Pa. — Petras Am- 
hrazeviezius likos apsknnstas 
per savo prisiegelia už sumu- 
szima už ka turėjo užmokėti 50 
<
SU

Wi.4.,' gelezifikoiio nngYni f>/isiu 
re. j go 1c Ž i n k o H o d arb i n i n k a‘ i ra - 
do lavonu apie 40
žiaus žmogaus. Tapo parzuūk

iu irusiojo 
rado raszteli

Prano Szim-

tas szerifas, kuris 
kiszeniujo 
dviem vardais:

metu am-

su

vo dienas juose gyvena,; aplei
džia juos tik lankyti žmonių 
namus, subjaurinti ju valgi ir 
neszioti ligas.

Namines muses tvirtos mai
tintojos, bot maitinimo proce
se negreitos. Jos knibinėja val

h.

. ;,.i

kM -
f ■ i 
'' į

loloriu ant josios iszmaitinimo 
ja ja da tipaliepimu 

giau “
ldau t 

net urbaevtu.
J uozas

JI

Bend i nsk a s isz 
Meizvillcs likos sužeistas in ko
ja Stanton

Jonas Kanezys likos su
žeistas in ranka Draper kasyk-

as v klosią.

losią ; g\ dosi namie.

Pottsville, Pa. — Diena dc- 
szimta 
kriksztas sūnelio 
Kriksztas atsibuvo New Phil
adelphia, o kriksztu tėvai buvo 
p. Ona Gražiene isz Pottsvilles 
ir p. Jonas (’rimas isz St. (’lair, 
kudykis aplaike vardu Juoza
pas. Ponstva. (’rimai iszkele 
puiku bankieteli

Rugpuczio atsibuvo 
p. (’remiu.

Ponstva. (’rimai
ant garbes 

naujo sveczio ant kurio pakvie 
Zutolienia, 
, (Temins

te pp. Kisielius,
Kleinus, Klainienia, 

New Philadelphia ir
Grąžei

visi isz
pp. Siemei, K. Šiomis, 
ir Slielinbergiene isz Pottsvil- 
les.

Kada Vik-Toledo, Ohio. —
(orije Kova, 225 Lake nly., mie 
gojo sn savo giminaitia Emili- 
je Rižkevicziute, in narna insi- 
gavo josios vyras Antanas, 46 
metu, kuris 
Keesport, Pa 
jaja keturis

pribuvo isz Mc- 
paleisdamas in 
szuvius, bet ne 

vienas in jaja nepataikė. Anta
nas pradėjo bėgti bet paskui ji 
pradėjo vytis žmonis isz to na
mo kada ižgirdo szuvius. An
tanėli suome ir padavė in ran
kas policijos.

••

mokslaines szimet neatsidarys.. ]1Upjaup

Frackville, Pa. Petras 
Yeszka, kuris nesenei likos su
žeistas in pirszta, turėjo ji duo-

..*4 į
■ /

z

If

i 1 
■ s«

4

kaus, iiliininko isz Woodboro, pnvirszi, neszdamos su sa- 
Wis Pu-., ir Antano Butvido.
szakus atvyko ūkininkas ITa- 
nas Szimkus isz Woodboro ir 
pažino numirėli kaipo Antana 
Bufvida, kuris priesz kiek lai
ko buvo dirbės pas ji, ant ukes, 
o paskui nuėjo dirbti pas Szim 
kaus kaimina. Joe Christian. 
Be rasztolio Butvido kiszenino- 
so rasta tik 4c. pinigais ir kiš
kuti džiovintos mėsos, taipjau 
bonkuto nuo nuodu,
matoma, Butvidas ir nusinuo
dijo.

Szimkus papasakojo, 
Butvido szeimina gyvena Chi- 
cagoje, prie 1700 S. Union Avė. 
Bot jis jau senokai nebegyvena 
su savo paezfa ir vaikais. Duo
ta jo paežiai žinia pic jo mirti. 
Jis tipjau buvęs silpnos svei
katos.

sys Ataras, 723 W.

vim ypatingai ant plaukuotu 
kojos daliu, nžkreeziamu ligų 
organizmus, parazitu kiauszi- 
nius ir kitus organiszkus pur
vus. Kuomet muses lanko tavo 

‘jos palieka 
ant

kiek nors
Kuometmaisto.

apbjaurintas ir
esame užkrėsti,

kuriais,

kad

Pereita trccziadioni Sta-
14 St., su

badė peiliu ir gal mirtinai su
žeidė savo paezia Bronislava, 
kuri dabar guli pavieto ligoni
nėj ir kovoja su mirtimi. Jai 
perdurtas szonas ir supjausty
tas veidas. Ataras gi tapo už
darytas kalėjimam Jie esą tik 
keli menesiai kaip vede.

Apie priežasti tos tragedijos 
visaip pasakojama. Abu jie gy
veno pas Bronsilavos motina 
Barboro Bervich. Jiedu jau pe
reita menesi buvo susibarė ir 
iszsiskyre, bet paskui susitai
ko, teeziaus su sąlygą, kad tu
ri būti surastas atskirtas butas 
kur jie galėtu gyventi atkirai 
nuo jos mot inos. Vienu pasako
jimu, Bronilavn negalėjusi su
rasti buto ir užpykęs vyras ja 
supjaustė.

Kitu gi pasakojama,
Agaras sugryžo prie savo pa- 
czios, jis tuojau s pradėjo jiesz- 
koti buto, kuri ir surado. Bet 
tas buas jo paežiai 
Tada jis suradęs kita butą, bet
ir tasis paežiai taipjau nepati
kęs. Delei to ir iszkeles barnis, 
kuris ir užsibaigė baisa ja tra
gedija.

Bronislavos motina Barbora, 
pas kuria visa tai atsitiko, už- 

Ji net
buvo atsilankiusi policijos sto
ty, praszydama ji paliuosuoti, 
kadangi esąs kaltas 
jos duktė, kuri esanti 
ir kurios esą niekuo negalima 
patenkinti, tad 
tarnavusi.

kada
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Saint Clar miestas turi $60,000 
skolos ant mokslainin ir da pen 
ki distriktai panasziam pado- 

Taksos dydeles, 
o kom- 

k va ii in o

lai-

jime randasi.
žmonim nubodo mokėti 
pan i jos juokėsi isz
pavietava valdže tyli ir nespi-
re angliniu kompanijų ant mo
kėjimo savo dalies.

— Panedelijc atsibuvo 
dot nves Adomavieziaus sn baž
nytinėms apeigoms. Laidot iivi*- 

1’1. Bntriene isz 
Brooklyno, N. Y., Juozas Ado- 
maviezius isz New Jersey ir se- 

isz Shamokin, Pa.:
Tarczeskiene, M. Lastauckieiie, 
ponstva J. Bubilui, ponstva J. 
Lukonci ir ponstva G. Hanisz- 
kai.

šia dalvbavo:

lAnt i M.

— Juozas Ranianauekas, 55 
metu, aplaike sulaužymą kojos 
laike darbo Mahanov kasvklo- 
sia. Likos nuvežtas in Ashlan
do ligonini! i.

— Mare Dumavicziene, se
na motore, neturinti jokio bu
do ant iszsimaitinimo,-gyven
dama sklepukije, likos iszvež
ta in prieglauda del vargszu in 
Skulkill Hhven.

— Idant apsaugot
nuo užsikrėtimo bjauriu ligų ir 
kokios pasekmes nuo to buna 
valdže iszsiunte ----- *------

v v rus

♦ 
žmogų 

po visus miestus idant ixzaisz- 
kytli kokiu bildu nuo juju ap
sisaugo!. Taigi po No. 135 W. 
Centre ulyczios galenite pama
tyti isz vaszko dalis vyriszko 
ir moteris^ko kūno kaip jos 
iszrodo užsikrotia taja bjauria 
liga. Kožnas turėtu tai pama
tyti.

Tasai parodymas yra po va- 
dovysta Salamono Stienbergo 
isz New Yorko, kuris iszajsz- 
kina visokes užkrecziamas li
gas ir kaip nuo juju apsisau-

savo r*

nepatikęs.

Moterėlės 
paklysta ir 

isz-

— Lietuviu kas diena ezio- 
nais pasidaugina ir stato na
mus bet jokios gyvybes neturi.

— Daug yra. ezionais szei- 
niynu kurios turi samogonkas 
ir varo munszaine.
tuom darbu teip
apsvaigina smegenis, jog 
ėja ant ulyczios apalpsta.

teles apie kurias jau Hutu lai
kas padainuoti Baltriuvieneje, 
nes juju pasielgimas ir gyve
nimas yra pagarsėjus po visa 
miestą.

taria savo žentą Stasi.
Randasi czion kelios ru-

ne jis, o 
atkakli

tji tai ir užsi-

Sheboygan, Wis. —
Kukus, prigėrė panerdamas in 
vandeni, o norints 
draugas iszgialbeti,
Įėjo, nes Fredas trauke ir ji po
vendeniu. Ant galo atlx»go ant 
riksmo R. L. Vochs, kuris isz- 
trauke lavonu su pagialba kro
ki o.

Fredas

ji stengėsi 
bet nega-

DIDELIS PIKNIKAS.
Szv. Kazimierio Parapija isz 

St. Clair, Pa., rengia dideli pik
niką kuris trauksis per tris 
dienas, Subatoj, Nedoloj ir Pa- 

Augusto ir 1
Soptjpmberio, ant pleeziaus, ga
lo miesto szale Juozo Penkuno 
vietos. Pelnas e.įs del parapi- 

i visoki pasi-

nodeli%30 ir 31

stula, 
purvu 
maistas taip 
dasieke pilvą 
ir viena isz daugelio pavojingu
lign gali užpulti.

Namines muses nelabai toli 
keliauna. Retai keliauna dau
ginus kai puse mylės nuo vei
simo vietos ir beveik visuomet 
pasilieka apie du arba tris 
szimtus jardu nuo paėjimo vie
tos. J<‘igu muses atsiranda kur 

yra a isz k u,
lojo paezioj apieliiikej.

Laiko I szpa n iszkos- A me r i - 
koniszkos 
žmoni u

nors, jog iszsiple-

k a re s, Amerikos 
atyda drama! iszkai 

buvo kreipta 
nesziotojas karsztligos.
tai kareiviu mirė nuo tos ligos 
per nukreipiama 
Aplinkybes, kurios 
vo per

iu muses kaipo
Szim-

nžk ret ima. 
vieszpata- 

Iszpaniszkos-Ameriko- 
niszkos kares laika, net ir szia-
dien egzituoja t ųkstaneziuose 
Amerikos apielinke.se.

Muses, kurios 
szaltiniu triobu ir I 
gali apibjaurinti

prieina prie 
prie stalu, 
bile koki 

Dienas beveikmaista.
cziausia užkrėstas, ir daugelis 
karsztligos epidemijų ir mir- 
eziu paėjo įiuo pieninyeziii, ku
rios neturėjo tinkamus paran
ku mus isznaikinti atmatas.

Maistas nupirktas mušiu pil
nose krautuves jeigu nevirtas 
valgytas tiesiog
Valgis irgi gali būti apibjau- 
i *

• - ' ♦ ♦ • I ’

karsztligos epidemijų i 
ežiu paėjo įiuo pienių}

ves prie ligos.

riųtas po yjvimn, kaipo pavie
niai nepaisant kokius atsargu
mus imsime, (’isuomet galime 
Imti karsz|lige užkrėsti. Kad 
nors patys atsargiai bandome 
isznaikinti muses, bet 
neatvdumo kartais 
pavojuje. Ir todėl mušiu isznai- 
kinimas vra dalvkas su ku- 
riuom visa apielinke turi tartis. 
Muses iszplatina ir kita liga,— 
diarrh.ea arbq viduriavimą. Vi
duriavimai yra vaiku liga, bet 
ir engusiems limpanti. 1920 m. 
1 "•■4 > ▼' t L • ♦ 4A f * A m • •

ne; kitu 
gyva s t is

Suv. Valstijose 38,514 kūdi
kiai nęsulauke dvieju metu mi-

L
| X

L
DAILĖS PARODA PATOGIU MERGINU.

St. Louis, 
lyg 20 Augusto, buvo padarytas didelis kamuolis, 
state svietą, aut kurio stovėjo patogi mergina,

I

Ant dailės parodos kuri prasidėjo

Brooklyn, N. Y. — Antonin 
Dergas, 16 metu, 
automobiliu kad ja iszvežtu in 
laukus, kur niekas jaja nesu
rastu. Szoferis atvožiąs jaja in 
Secaucus krūmus ji iszlipo. Szo 
feris nujausdamas ka negerai, 
greitai davė žinia policijai, ku
ri nuskubėjo ir atvožė mergina 
vėl miestan. Pasirodo, kad Der

pasisamdė

ginto norėjusi nusižudyti dėl
to, kad tėvai jai vėlai parėjus 
duris užrakino. Ji gyvena 187 
— 13th St., Jersey City.

— Daugeliui pažinstamas 
politikos dirvoje darbuotojas, 
Antanas Virbis (Virbickas), 
kuris ežia Brooklyne dirba vie
name banke, rengia savo ves
tuves su p-le Adelaide Day- 
nard isz Throop, Pa. Szliubas 
bus Rugpjuczio 23d.
Szv. Juozapo bažnyczioj, Scran

lietuviu

jos naudos. Bus 
linksminimai. Szokiai bus aut 
Penkuno sales. Gera orkestrą 
grajis visokius szokius. Visoki 
užkandžiai ir gerymai. Parapi- 
jo užpraszo visu Lietuviu atsi
lankyti ant. to milžiniszko pik 
nikp,. -j Komitetas.

............ ■■ ii*>mr įh Mi t w . . ............... ................................ i............ .......      u..... . .■.—.■i.

re nuo viduriavimo.
Geriausias būdas isznaikinti 

muses yra pradėti ir tęsti tikra 
kova tam tikslui, Tik per su
vienytas pastangas visu gyven
toju su pagelba sveikatos de
partamento ir miestiniu orga
nizacijų muses bus “iszna ik in
fos. Tas nereiszkia jog ypatisz- 
kos pastangos turi būti pavai
dintos ar panardytos, ne, tik 
patartina visiems kovoti isz 
vien, nes tik tada jos Ims isz- 
naikintos.

Kaip ilgai mušiu 
plotai rasis, nebus .galima jas 
isznaikinti, ■ 
minusia reikia tas vietas, isz
naikinti. Tas reiszkia, jog kiek-
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NEW YORKA
$4»00 in ten ir adgal

NEDELIOJ 17 AUGUSTO 
Apl«i« Mahanoy City 4:40 ryte.

I

s Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Station) 9:40 vakare.
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nuo t

por-
M<».
kuris

o aplinkui sto
vėjo kitos, laikydamos mažesnius kamuolius kurie perstatinė
jo aplinkines planietas. e

mimus 95fr mušiu. Jeigu nega
lima visus kambarius sietais 
aplaisyt i, 
kambarį ir virtuve.
'reikia prižiūri1!i ligoniu kam
barius, ypatingai jeigu liga už

upi la ngs-

MOTINĖLĖ.
kambariu 

tai
S

nors valgomoji
Alsargiai

1 ! yra 
musėms.

pa rojin
iu

krecziama. Szydrais 
tyk valgomus daigius namie ir 
kraut u vėso.

‘ ‘ Formaliu
ginusias nuodas
torielkute indek puse vandens 
ir puse ‘formaliu’, ir visus ki- 

skvstimus iszt lis kambario 
iszneszk. Kuomet muses neras 
kitokio skystimo turės gerti 
‘formaliu’ ir nuo to stips. Sau
gokis nuo invairiu nuodu mu
sėms, ypatingai nuo tu, kurie 
susideda isz arseniko.

Limpanti mušiu popiera
mažina mušiu skaith nes kad 
nors ženklas prasto namu vedi
mo. Žmones turėtu suprasti 
svarba isznaikinti muses pava
sario pradžioj ir nelaukti va
saros.

su-

Tu mano motinelo, 
Moeziute sengalvėlo! 
Gana pailsai, 
Gana nuvargai, 
Kol mane užauginai. 
Kol mane užauginai, 
Kol mane užauklinai, 
Tu nenuleidai 
Ne nuo keleliu, 
Ne nuo baltu runkeli u. 
Naktuže ant runkeliu, 
I)ienuže ant akeliu: 
Tu pražiūrėjai 
Szv i esi as akeles, 
Kol mano užauginai. 
Kol mane užauginai, 
Kol mane užauklinai, 
Tu pRTfymbjai 
Baltas rankeles 
Aut baltu priegalvėliu. 
Kol mane užauginai, 
Darbeliu iszmokinai, 
’Tu nenudirbni 
Diena darbeliu, 
N a k t e le n e i sz m i (‘go j a i.

m

1.

ANT PARDAVIMO.
ANT RANDOS.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

tinkamas del

Randa neper-
Atsiszaukito tuojau

W. Zetaucka
25 N. Lehigh St.

Frackville, Pa.(t.f.)

veisimo .

todėl pirmu pi r

viena apielinke turi būti szva- 
riai užlaikyta, pranaikinti su- 
krovimas iszmatu ir meškiu, ir 
reikia prižiuro^ jog jszmatoms 
yriv tinkama vieta, jr 
mos suprasimo jog nuo mažiau 
siu purvu muses atsiranda tik 
tada bandysimo tuos purvus 
isznaikinti. i .7 < y (

Visos namines iszmatos turi 
būti laikytos in uždengtus in-

Kūomet
V.

dus, l^urie netik neprileis mu
ses bet ir neprileis kituš bru-

, < I. '

dus Susirinkimai iszmatn dar 
žilose yra 
veisimo'.

Sietiiis aptaisyk namu lan
gus ir duris. Tie sietai, jeigu 
j • 1 • 1 • 4 f ’ • . 1 • • .

priežastimi mušiu

Farma randasi arti

IN ATLANTIC CITY
$3.50

IN WILLOW GROVE
17, 31 Augusto
--------r —------------------------ įhr-MiirimiiiiM

Nedeliomis 
nil .. •^HĮ. Į ,

< Sptclalhzkaa Exkur»ini» Treinas 
i?'. " ,‘i • (

Apleis isz ryto 
..............5:00 

. i........'5:08
5:45 
5:52 
5:33 
6:14

T

5
S ShamoJdn* .< 
c M t. Carmel 
C Ashland ..
> Girip-dville

7

■ "■lįL ’ ' • ■

1,3 ii-* | • ■/

< Tąmaqua . . . '

•5 DuboltaVdR (ildotah

Shę;)nndo^W5
< » a " ' < » . : - , i

Tqaiaqua
■*. ■ ? .f , ' 'te 1 te

* ■

I
, ’ V

..........

tat isz

’Ir. k► • • •

.« ■ • •

oi-3 9:40
6:42

‘•lx / A

...j: Mahahoy
< City ir Tamaqua in Atlantic City 
J $3.75; in Willow Grove $3.25.
r GRIŽTANT-Spocialiszkas trei- 
C nas apleis Philadelphia 7.:30 vala-
> nda vakare Standard time; 8:00 
Cval. vakaro Daylight Timo. .

< 16 Dienines Seashore
I Exkurcijos
> Augusto 14,28 ir 11 Septem.
?Apio dauginus pasiklauskite
< ant geležinkelio stacijų.

<Ant Readingo Geležinkelio.-

Tszsiusime teipgi per paczta, 
jeigu prisiusite $1.00, reszta už
mokėsite kada aplaikysite pro
są, užmokėdami teipgi nusiun
timo kasztus. (A. 22)

LOUIS WASCH, į

1139 East Mahanoy Street, 
Mahanoy City, Pa.

i |Ot

I
I

Ji
|
Parankios Konekcijos in Lietuva
ORBITA Aug 16, Sept. 20 Nov. S

ROYAL MAIL
TIESOG IN HAMBURGĄ

ORCA . . .
OHIO . . .

Goriausia

. . . Aug. 30 ir Oct. 4
. . . Sept. 6 ir Oct. 8

Privatiszki kambarai.
M a n dagus I *a t a r n avim a.s. 

r Del informacijos kreipkitės pas 
1 vietini ngerita arba tiesog pas

The Royal Steam Packet Co.
• Sanderson & Son. Inc. Agents, 
2« BROADWAY, 

u

valgis.

NEW YORK.

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t.

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

SERGANTI ŽMONES
KREIPKITĖS PRIE DR H0DGEN9

Insziuriniu

GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 
ATRAKINTAS IR GREITAS 

GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MLAIIANOY CITY bos kožna Utarninka 
.10 E. Centre St, ant antro floro.

Oil so valandos i 9 ryte iki 0 vakare.
RODĄ SUETIK1A DYKAI.

♦

'•I

Hugos maszinos
van-

Loenininka

Krebs 
Station, 4 miles in Shenandoaji 
.1’X» mile in Ringtown. 60 akie- 
riu, du namai ir 2 tvartai. Ga
lima perskirt ant dvieju far- 
mu po 30 akieriu, Visos reika- 

gyvulei, pauk-
szcziai ir t.t. Užtektinai 
dens, keletą mažu szaltiniu ir 
du geri szulinoi.
galima matyt kožna diena ant,
Ringtown paczto. Parsiduoda 
už tai kad esmių gromatneszis 
ir negalų dvieju darbu atlikti 

Maurice Stauffer
(t.67) Ringtown, Pa.

ANT PARDAVIMO.
Namas ant czverties loto. 

Gcram*pa(lojimo. Paršidnos už 
prieinama 
pas:

preke. Kreipkitės 
Skvajera Miliaucka,

311 W. Market St., 
(A15) Mahanoy (’ity, Pa.

ANT PARDAVIMO:;
Du lotai mieste Port Carbon, 

Pa. Lotai randasi gr^židj ly
gioj vietoj ir dar nę tižstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu, 
ant adreso.

J. Žemaitis
315 S. West St
Shenandoah, Ba.

kJ—------- jį—

Atsiszaukitc
(t.f.

l>^

m
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DAKTARAS HODGENS
HdUJ«llphla BpecUUitM 

UiabeBeJiAla Ir Ckrvahaka UffV 
Eikite tea kur Mate tikri ka4 m- 

4te tvirta rada Ir ateakantl aiadlka- 
ibtka cydisuų >ar daktaru kurta tart 
daui metu >aaekjąliige praktikavimu. 
Gydimu ku uplalkote auu muam yru 
cvuruataotua.

Jal<u taute silpai. atrvUikl ar U- 
cuoti, atdarykite toe klaidos ka kiti 
esu padaru, ateikite pas Btase ir paa» 
laptlncai pasikalbėsima Laukti jtu 
oavojinsa.

Vlduria Betvarkau, aptrauktas lie
tuvis, alki mimas ir sukamas pa val
giui, tasai, lYslrills, sllpaumas sslr> 
Alės, Ir visos viduriu Betvarke* srel- 
'al paleaffvlAti.

Odas Ūtos, tstbertmal, papucikas. 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimu.

•lipai vyrai ar pajėgos Jusu jaaal*- 
tos jus apleidiiar Ar esate suvargo tr 
silpni T Ar stokus jums drūtumo, mit
rumo tr pajėgos ka gamta jums pa- 
tenkllnu. jalgu taip tai matykite rns- 
ne.

Bamatlamas visokiuose padėjimu*- 
•a. telppgi bitino Ir astyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydime.

▲r esate norvuotl ir trote nuodeja, 
•llpnl.tr nuvargo, pailso bi ryto, ko 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat aat vo- 
<oo. silpnos atmintlss, sarmatlyvL 
grsltel pailetat, pikti, biblbskusb b 
lasborlmai ant veido, pailsės, nuvar- 
akausmas pečiuose, skausmas kau
luose. skausmas gorkleje, stekas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydllu kutam astma, 
dusuli, uilmas galvoje, trumpo gtria- 
jlrno. bitinlma gerkles (goitre,) krau
jo. odos tr specialus ligas pilvo, laka
tu. kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite rsnslte rodą dykai. Po tane 
bialatklBSiu kokb skirtumas, garso 
nls ir daug pagolbautb yra bbubo oin- 
sabas gydimo. Padokavoaes nuo dak
taru. lojerlu ir dvaslsikuju. Tie gydl- 1 
mai patvirtinti ir rekomendavotl por 
garsingiausios Kumpos ir Amsrikoo 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tonais yra po 
No. 44 BROAD ST.
nuo 9 ryte Iki 8 vakare.

Ofisas valandos

Merchants Banking Trust Co . Banka
Mahanoy City, Pa.

' .... . .... . | ... .a

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu S 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. |

Merchants Banking Trust Go. Banka moka 3-czia pro- < 
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-k&rt J 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris. > 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus in szita Banka o | 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa- <

Hlf* 1 T *■ •J I

dauginimu procento.

apielinke.se
%25e2%2580%25a2llpnl.tr



