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NUOGA MAUDĖSI 
SZAMPANE

LIETUVE GULĖJO SZAM- 
PANE O SPORTAI GERE 
ISZ MAUDYNES VYNĄ, 
KURIAME JI RADOSI.

v 
UZ-

ir toji 
rvto-

♦

ISZ AMERIKOS
BOMBA UŽMUSZE SUŽIE- 

DOTINI IR MERGINOS 
TĘVA.

Muskegon, Mich. — William 
Frank, 22 metu, isz Chicagos ir 
Augustas Krubecz, 48 metu li
kos užmusztais ant vietos, per 
bomba, kuria aiplaike per pacz- 
ta.

Janina Krubecz, duktė
muszto, 19 metu, už keliu die
nu ketino būti suriszta mazgu 
moterystes su Franku ♦ 
mirė nuo sužeidimu ant 
jaus.

Gromatneszis atnesze pake
li, atiduodamas del Franko ku
ris su tėvu atriszo pakeli ir ta 
me bomba eksphalavojo su bai
sioms
mane kad tai dovanele pri- 
sinnsta nuo kokio tai prietelio.

Paezto i n spėk toriai 
nėjo buk t a ji mirties 
prisiuntė Asą A. Bart let, pa- 
vietavas virszininkas ir neprie
telis užmusztojo, kuris jam pa 
siprieszino paskutiniuose poli- 
tikiszkuose rinkimuose. Bart- 
let yra sąnariu Kukluksn.
PO PAMOKSLUI MERGINA 
DAVE KUNIGUI IN ŽANDA.

Whiteburg, Ky. — 
Nedeldieni vietos Baptistu ku
nigas Brown sakydamas 
mokslą davė vėjo toms 
rims ir merginoms, 
kerpa sau plaukus, ruko ciga- 
rotus iru žsiinia kitokiais 
tinkamais moterimi <taivkrt*». 
Jokia dora ir gerbianti savo 
lyti mergina bei moteris plau
ku nekirps ir cigare! u nerūkys 
sake kunigas. Tiktai veja-gal- 
ves irp adaužos vaikosi paskui 
madas ir žemina moteriszkes 
varda, szauke insikarszeziaves 
kunigas.

Kada jis užbaigė pamo'ksla 
ir nulipo nuo sakyklos, tai prie 
jo priėjo viena 
“flaperka 
žanda. Bažnyczioj pasidarė 
triukszmas, ir smarkuole buvo 
luojaus us imta. Teisme ji pa
sisakė eanti Miss Martha 
Bates, 20 metu amžiaus. Kuni
gui per ausi ji davusi’ dėlto, 
kad jis kritikavęs moteris. Ji 
mano, kad kirpti plaukai yra 
labai gražu ir “smart.” Tei-

30 die-

pasekmėms. Franka
kad tai dovanele

isztvri- 
pakeli

Pereita

pa- 
mote- 

kurios

ne-
!>•
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bei kitiems vyrams davė 
sireiszke

63 ANGLEKASIAI
ISZGIALBETI

UGNIS KASYKLOSE VOS 
NEUŽTROSZKINO 63 

ANGLEKASIUS.

LIKOS ISZGELBETI IN 
LAIKA.

sas su sumini

Wyoming, Pa. — Szeszesdc- 
szimts trys anglekasiai turėjo 
stebuklinga iszgialbejima nuo 
baisios mirties Mount Lookout 
kasyklose praeita Ket vergą, 
kurioms u'žbego in laika bosas 
Hislop. Kasyklose kilo ugnis, o 
tunelyje dirbo 63 anglekasiai 
ir butu visi užtroszko, bet bo- 

inbego in tuneli,
atidaro duris ir permaino begi 
oro adgal in ten kur radosi 
liepsna. Tame laike kasyklose 
dirbo apie 500 anglekasiu. Pen
ki darbininkai kovodami su 
liepsna likos apimtais per du
rnus o tieji yra: Mikolas Aidu- 
ke vieži u s ir A. Buffon isz Wy- 
omingo, M. Hughes isz Svojers- 
viiles, .Jonas Dumbroki ir W. 
Jones isz Exetero.

Per penkes valandas žmonys 
ant virszunes lauko su nekan
trumu ar bosui pasiseks isz- 
gialbeti anglekasius, bet kada 
visi pasekmingai iszejo laukan 
džiaugsmas juju buvo neiszpa- 
sakvtas.

k i darbininkai kovodami

bosui

J

SAUSA GVARDIJA UŽKLU
PO ANT MIESTO.

*

Scranton, Pa. — “^ausa 
Gvardija”
isz Wilkes Barriu, užklupo ant. 
szio miesto visai netikėtinai. 
Agentai uždare szeszis salimus 
ir kelis kotelius kur rado daug 
uždrausto vaisiaus, aresztavo- 
dami locnininkus kurie turėjo 
pasirūpint kaucijos 
m u i.

4 4 
prohibicijos agentu

lyg teis-

Pavojingas perstatimas ore ant dvieju eroplanu. PUIKIAI ATSISVEIKINO 
SU SAVO DRAUGU.

Vabalninku
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Ramongadiai, 
vai. — Vienas szio kaimo ber
nas sumanė važiuoti Argenti
non ir iszpardaves visa, ka tu
rėjo, iszkelo pažystamiems isz 
leistu ves, arba i szva žinodamas 
sumanė pavaiszinti pažysta
mus alum. Balandžio 12 d. in
vvko tos iszlvistnves. Susirin
ko labai daug svecziu, kurie 
bematant visa suvalgė ir isz- 
gere ir tas, kuris važiuoja in 
Argentina, duoda Savo ligszio- 
liniam kaimynui J. Gužnai 50 
litu degtinei pameszti. Parne 
sze degtini* ir
sius pinigus. Iszvažiuojas Ar
gentinon suskaite ir sumėtės 
sulig nurodyta ant bonkos kai
na, kad keliu keliu litu Įniks
ią, puolė atoszusi, kur pinigus 
dejos. Szis aiszkina kad buvo 
jau naktis ir teko 
Žvdams mokėti.
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Negana kad pavojus gra sina žmogui vienam aeroplane, bei du lekiotojai 
daryli da pav< 
ges. Ant vieno tjtsislbjo Pranas (dark, su užrisztom akimi ir surisztom kojom 
vieno aeroplan

sunkinę pa
įjingesni persta tyma ana diena Los Angeles. Du aeroplanai iszleke in padan- 

ir s^oko nuo
ant kilo kaip ant paveikslo matome.

Isz Visu Szaliu
DIDELI TjVANAI 

ROSIJOJ
—---- *

UPE VOLGA JSZSILIEJO 
UŽLIEDAMA ARTIMUS 

MIESTELIUS IR 
KAIMUS.

---------------------------------------

POKROVSK ISZDEGE; 5,000

APSIVEDIMAS
DVIEJU MILŽINU ISZ LIETUVOS
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BE PASTbGES.

Moskva. — Tukstancziai 
žmonių buvoqiriverstais apleis
ti gyvenimus isz Įiriožasties 
iszsiliejimo upes Volgos, kuri 
baisiai pakilo per kėlės dienas 
isz i>riežasties tankaus lietaus, 
užliedama visa Saratovo aplin
kine.

Pokrovskc kilo baisi ugnis. 
Penki tukstancziai žmonių ne
teko 'pastogių. Vaiskas
nusiunstas in tonais ant užlai
kymo Įiaredko. Karczemos li
kos uždarytos.

Tarp Saratovo, Uralo ir As- 
t ra k a n o geležinkeli a i 
B1 e< les noiszpa sa'ky tos.

Vienuolika studentu

likos

NUOTAKA TURI 8 PĖDAS 
AUGSZCZIO; SVĖRĖ 350 

SVARU. *

JOSIOS JAUNIKIS TURI 
8i/2 PĖDAS 
AUGSZCZIO.

juo 
in galva.

smoge

brangiau 
Taoziau Lis 

aiszkinimas tik insintino nau- 
Argentinos pilieti ir jis 

griebės kastuvą
klusniam kaimynui 
Szis kaip kopūstas bematant, 
iszvirto. Dabar guli Biržų li
goninėj. Mirti, tur but nemirs, 
bet pasveikęs, 
bijos degtines.

tai jau tikrai

Pana Koatje Van- 
turi asztuones

y

Musu 
pasiprieszinus, 

sza ūdyti in 
su-

sargy-

Atvvkus 
ir jam 

priesz 
musu pu-

KAS GALI NEPASIPIK- 
TINTI.

Troszkuuai, Panevėžio ap.— 
Balandžio 15 d. sz. m. sustojus 
traukiniu Troszkunuose, va
žiavęs traukiniu gelžkelio vai-

1*1
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dininkas Iszlipo isz vagono ir 
nuėjo in stoti palFkdamas sa
vo vietoje daiktus. Tuo tarpu 
in vagdna atėjo Troszkunu 
klebnas kun. Pauliukas ir atsi
sėdo vietoje, kur sėdėjo gelž- 
kelio valdininkas. Pastarasis 
atėjės, traukiniui einant, pa- 
prasze kunigą atleisti jam vie
ta. Kunigas tuo pasipiktino ir 
pradėjo gazdint kad raszysias 
skunda gelžkelin direktoriui, o 
jis kaipo valdininkas galis pa
stovėti ant platformos. Valdi- 
ninkasp areiszke, kad jis va
žiuojąs tarnybos reikalais, bot 
matyt, brangindamas tarnyste 
ir bijodamas, kad kunigėlis 
ne paraszytu ant jo skundo, 
pradėjo nusiėmęs kepure ku
nigą atspraszineti, bet jis vis- 
tiek žadėjo raszyt skunda. Po 
kiek laiko vėl gelžkelietis atėjo 
ir stovėdamas be kepures tol 
bueziavo raukas, kol
tėjusiam” kunigėliui atsileido

Tai vaizdelis už ka 
valdininkai turi balsuoti.
NEPRIEME ISZPAŽINTIES, 
KAM PRIKLAUSO NEDA- 

VATKU PARTIJOMS.
Kapcziamiestis. — Pilietis 

Antanas Nalivaika isz Semosz-

■■Į.įBį
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statyti naujo vieton, 
viena kaiszti,negali neszioti

> nes turi

Annan, Dunfrieshire, Szkot- 
landija. — 
dyk’iute kuri 
pėdas augszczio ir da nepalio
vė augti, nes turi vos 20 metu, 
už kdliu sau va i ežiu apsives 8*11 
.Jan Van Albertu, kuris turi 8 
Vi» pėdu augszczio.

Toji milžine svėrė 350 svaru
deveja 14to numaro czevery- 
kus, drapanas turi jai, pasiūti 
ekstra, ant ipasiuvimo szlebes 
sunaudoja 12 mastu ceikio. Ko
atje sako kad
szilkiniu paneziaku 
per brangiai už jaises mokėti 
ir tik noszioje jaises du kart 
ant sanvaites, nes josios pan- 
sziakos turi 60 coliu ilgio.

Pana Vandyk’iute yra ap- 
szaukta kaipo didžiause mer-. 
gait e pagal josios amži. .Josios 
sužiedotinis 'paeina isz Ilolan- 

I d i jos. Po 
mano
per kelis metus rodysis cirku- 
se. ' '

Koki bus vaikai tuju milži
nu?! _______
PASKUTINIOS ŽINUTES.

II Pine Bluff, Ark. — Ketu- 
stengesi 

ant

KIVIRCZAI TARP LENKU 
IR LIETUVIU.

Linkmenys, Utens ap. —Ba
landžio 25 d. apie 6 vai. ryto 
Lenku sargybinis pradėjo per
kėlinėti demaikacijos linijos 
kaisezius musu pusėn, 
policininkui 
Lenkas pradėjo
virszu. Rnt szin szuviu tuoj 
bego, pabudusi isz miego visa 
eainą miestelyj Lenku 
ha ir iszstate kulkosvaidi. Mu
su policijai užėmus savo pozi
cija, Lenku lajrhTgmrnpns "nu
smuko ir isz savo apkasu gry- 
žo sargybos butan. 
rajono virszininkui
greižtai užprotestavus 
kaiszcziu perkelinei 
sen, linijos kaiszcziai tapo per-

Tacziau 
kuris jau dveji

meai stovi nepajudintas, Len
kai (kino, kad jis yra perkel
tas ju pusėn ir reikalavo ji pa
statyti ant ll/j mtr. 
pusėn, tvirtin,dami, 
“žecza” tiek didele 
metro žemes ginezo 
Rajono virszininkas tai pada
ryti nesutiko ir jis liko 
czy tinas iki atvyks speciali ne 
komisija to dalyko isztirti.
SKALDO GALVAS VIENI 

KITIEMS..
Truskava, Panevėžio apskr. 

— Musu miestelis nedidelis, 
apie 200 gyventoju. Yra kelios 
krautuves, Žydu laikomos. Be 
to yra įsteigtas 
smulkaus ’kredito 
paszto agentūra.
Pirmiau miestelis buvo labai 

ramus, nes, būdamas toli nuo 
didesniu miestu, buvo daugiau

keletas
kirpta-plauke

jam inir teszke»I

Bažnyczioj maudv- 
V

kad man-

kurio buvę
gvlio. Kuo? r> •

peiliu
— naszle

užlieti.

” smart, 
sėjas pasodino ja ant 
nu kalėjimai!.
LIETUVE SKUNDŽE JAU
NIKI UŽ NEDALAIKYMA 

DUOTO ŽODŽIO APSI
VESTI SU JAJA.

Milwaukee, Wis.
Mahon mausto, ar nedalai ky
ląs žodis duotas merginai su 
jaja apsivesti yra vertas 2,000 
doleriu. Asztuoniolikos metu 
patogi Stanislova Mockiute, 
gerai žinoma Lietuvaite isz pa-
rapi'jos Aniolo Gabrieliaus 
prie Lapham ir Penktos avė. 
apskundė savo mylema ir su- 
žiedotini Stanislova Milaucziu, 
332 Harmon uli., kad tasai ne- 
dalaike duoto žodžio apsipa- 
cziuoti su jaja. Praeita meta 
ketino atsibūti juju vinezevo- 
nc, bet jaunikis gavo szaltas 
koja-s. Tėvai parengė Veselka 
kuri kasztavo 200 doleriu, mer
gina papuosze svodbini kam
barį kuriai kasztavo 100 dole
riu ant galo jaunikis atsisako 
pirkti Bužiedotinei szliubine 
įžiebia, nenorėjo iszimti laisnu 
ir duoti ant užsaku.

Isz tosios priežasties mergi
na taip susirūpino kad neteko 
szesziu svaru ant sveikatos ir 
turėjo isz sarmatos apleisti 

Teismą nu-

Aniolo

bažnytini kora.
skriaustos merginos veda vie
natine moteriszka advokate
Jackovskiene.

New York. — Byloje Ameri
kos valdžios priesz teatrininką 
Caroil, kuris Vasario 22 maude 
nuoga mergina- szainpane ir 
paskui pats to szampano gere 

, pa-
sensaciju. 

Svarbiausi valanda buvo ta, 
kada liudijo pati mergina, pa
garsėjusi savo keista 
ne. Ji pirisipažino,
dyneje buvo ne szampanas, bet 
raudonas vynas, 
apie colis irp use 
met ji lipo in maudyne, ji dė
vėjo tik czeverykuczius ir 
marszk i uolius. Inlipus ir tuos 
nusiėmė. Paklausta, ar ji buvo 
blaiva ar girta, kada maudy
nei! lipo, mergina atsako, kad 
ji buvo girta, nes ja nugirdė 
Carollo draugas. Merginos 
vardas yra Joyce Hawley, bet 
tinkras jos vardas yra Teresa 
Daugeliute, isz Chicagos. 
pavardes galima spręsti, 
ji Lietuvaite, 
viename teatro 'korė ir 
nant slaugiau pinigu negu ka
da nors 
garsino.

Už iszsimaudyma Caroil jai 
žadejes $700 ar $1,000, bet ji 
negavusi nei cento, 
miausias draugas 
Italionukas Tomadelli.

Tereses Daugel i u tos 
nulindo isz tokio 
savo 
ko no girdoj per 18 
lyg tam skandalui. Josios tė
vai gyvena trijuose kamba- 
riuosia, tėvas Antanas buvo 
kitados buezerium ir isz savo 
dukreles pasielgimo mažai rū
pinosi, bet niotinos szirdis 
skauda kad josios dukrele taip 
nemandagiai pasielgė.

Terese turi du brolius Ed
vardą 16 m., Juozą 10 m., 
dvi sesutes Teofile 15 m., 
Juze 13 m.

girta, 
draugas.

Isz 
kad 

Ji dabar dirba 
gan-

gaudavo. Mat iszsi-

Jos arti- 
dabar esąs

tėvai 
pasielgimo 

dukreles apie kuria nio- 
menesiu

bet niotinos

ir 
ir

GIRTAS SŪNŪS NUDURE 
PEILIU SAVO MOTINA.
Chicago. — John Patrick 

Manion, 33 m., 536 W. 47 St., 
prisigėrės munszaino ir nenu
simanydamas ka daro, 
nudure savo motina
Bridget White, 58 m. Ji buvo 
namie su savo szvogeriu John 
White, kada jos sūnus parėjo 
girtas ir parsinesze dar dau
giau munszaino. Jis pasiūlė ir 
White iszsigerti, bet tasis atsi
sakė. Tada Manion patsveres 
peili ir puolė White. Isztikn- 
sioj kovoj pasipainiojo motina 
ir sunūs ja nudure konia ant 
vietos — ji pasimirė bevežant 
in ligonine. Sūnūs žmogžudys 
tapo aresztuotas, bet kad bu
vo labai girtas, tai iszkarto ne 
suprato baisumą jo papildytos 
žmogžudystes ir dabar jis ver
kia ir labai gailisi geros mun- 
szaino, bet jau po laiko.
DIRBTUVE GRABU SUDE

GE — BLEDES $1,000,000.
Reading, Pa.

grabu Boycrstown Burial Ca 
ket Co. sudege lyg pamatu Ket- 
vergo diena. Ugnis padaro 'Rie
dės daugiau kaip ant milijono 
doleriu. Sudege 6,000 visokiu 
grabu ir daug brangios maszi- 
rierijos. Kompanije mano tuoj 
statyti nauja fabriką.
EKSPLOZIJE ANT LAIVO 

BERENGARIJA.
New York. —

Dirbtuve
S*

• 
Kada laivas 

Berengarija buvo kelionėj dvi 
iszplaukdamas

Southamptono, kilo ugnis nuo 
eksplozijos, kuri tęsęsi per dvi 
valandas. Priežastis eksplozi
jos da neisztyrineta o kad ir 
yra žinoma, tai apie tai paw 
žieriams nepraneszta. Viena 
motore net apalpo isz baimes.

dienas, isz

likos 
užmuszti per sugriuvimą stogo 
Karkovo universiteto Pokrovs- 
ke. Lavonai randasi 
siuose.

griuvę- a ps i v ed i m u i, abudu 
atlankyti Amerika kur

Lietuviu
’ JU 

jog del 
nekeltu.

girdi
1

k'in-

♦

'iŠ

N |
11 i

Perre Lebay, 
1 >a p i id e sa v ž u d i nsta

PACZIULE DAVE SAU NU- 
KIRPT PLAUKUS, VYRAS 

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
Lyons, Francije. —Kunduk- 

toris strytkario 
26 metu,
per iszszokima isz karuko, pul
damas tpo ratais kurie ji per
pjovė pusiau. Paliktoje groma- 
toje del paezios, aprciszkc, link 
todėl atima sau gyvasti, 1__
jojo pati ddve sau nusikirpti 
puikius ilgus plaukus, ir nega
lėdamas to nu'kensJti, atima sau 
gyvas! i.

ri kaltininkai, kurie 
pabėgti, likos nuszauti 
smort per du sargus.

II Mexico City, Mex. — Ke- 
likos užmuszti 

kad l<a(la sulaikė truki tiksle api-
turi banditai

%

4 < užkie-

koperatyvas, 
bankas ir

szirdis.
Iii!'II

VĖTRA UŽMUSZE DAUG 
' ŽMONIŲ.

Rangoon, Burma. — 
vėtra Aky aba be užmusze daug
žmonių ir szimtus sužeido, pa
darydama milžiniszkas bledes.jį > >

Baisi

Keliolika valdiszku namu ir 
sūdąs sugriauti. Telegrafai ir 
telefonai suardytu todėl da ne
galima dažinoti 

l
kiek žmonių

žuvo.

NAUJA REVOLIUOIJE 
LENKIJOJ?

Berlinas. — Nauja revoliuci
ja kilo Galicijoj, kuria surengė 
prieszais Pilsudski.

'Pilsudskis a'pszuiike karisz- 
kas tiesas Lvavo, Krokave, 
Przemisld* ir kituose miestuo- 

kur žnionys labai norimau-

pleszimo. ,
U Massoutown, Pa.— Tarp 

ateiviu kilo ugnis, kuri sunai
kino devynis namus, per ka ne
teko pastoges 125 žmonis.

11 Lancaster, Pa. — George 
Notty 'kalvis, kuris ana diena 
mirė, paliko turto verties 
68,677 dolerius.
pž ne turtinga žmogų.

11 Rockford, III. —Penkios 
merginos likos užmusztos o 
daug sužeista per eksplozjje 
fabrike/fop Shop. Lavonai bu
vo baisiai sudeginti, jog nega
lima buvo ju pažinti.

U Sao Paulo, Brazi liję. — 
Baisi eksplozije 
magazine isznesze in 
ges visa magazina.
ir keturi aficieriai 
muszti.

11 į’ittsburg. —

paliko turto
Visi ji laike

amunicijos 
padąir 
žmonis 

likos už-
‘ J

99

panaszus in sodžių, bet dabar, ku kaimo nuėjo pas Kapczia- 
pasidare kur 

Didžiausias ju
dėjimas, tai apie Strikulio na
mus. Pikti liežuviai sako, buk 
jis parjuodas slaptai kaž-koki 
brangu skystimėli, kurio isz- 
gero pradeda per galvas vers
tis arba galvas vienas kitam 
skaldyti. Taip atsitiko Balan
džio 9 d. Apie 10 vyruku pas 
poną Stri'kuli, 
skystimėli 
brukti.

SUDEGE MERGAITE.
Kaczikukai, Sziauliu ap. — 

Czia nesenai invvko nelaime, r
Szurkaus Stasio 9 metu poduk- 
re, virdama ant krosnies prisi
glaudo ir bemaiszydama puodą 
nepastobejo, kaip rūbai užsi-

invedus turgus, 
kas gyvesnis.

betraukdami 
ome vienas kita

Krokave

se, 
ja.

t

11 Į’ittsbiirg. — Kas tok is 
padėjo bomba po namu Hill 
District, kuris suardo 'konifi vi
sa narna. Apie doszimts ypatų 
likos iszmesti isz lovų per drū
ti oksplozijos,

dege. Namie tuomet nieko ne
buvo ir kol nuo kiemo aįbego 
žmones, nabages mažos virėjos 
visi rubai buvo sudege ir pati 
baisiai apdegusi. Ketures die
nas pasikankinusi mirė.

miesvzio 
kun. Urbanavicziu 
iszpažinties. Klebonas per spa- 
vitdne paklausė Nalivaikos, ar 
nėra jis prisiraszes prie vals- 
tiecziu liaudininku kuopos. Na- 
livaikai atsakius, kad tikrai 
esąs, klebonas neprieme.

PAVOJINGAS ŽMOGUS.
Szauginiai Sziauliu apskr.— 

Paleistas isz C*_ .. 
darbu kalėjimo trims 
siams
Szauginiu 'k. pil.
Jonas, kuris buvo 1921 
kariuomenes teismo nuteistas 
6 met. s. d. kalėjimo už slapta 
degtines varvina, žmogaus už- 
muszima ir už karo szautuva, 
žmonos praszymu, kuri buvo 
likusi su 3 mažais vnikucziais. 
Gryžes vyras isz kalėjimo ra
do dar viena vaika, gimusi be 
jo žinios. Girdėti žad 
ginti” tam, Įkuria • • •

parapijos kleboną 
velykines

Šiaulių sunk, 
mene- 

(vasaros darbams) 
Petrauskas 

m.

tly-
___ r   _ t jo 

prie jo szeimos padattgiMmo. I______________ v I * f*"
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SAULE

Kas Girdėt
kaimuoseDaug musu Kaimuose yra 

šimeliu, kurio pasakoja girdė
ju nuo savo tėvu ar sziaip se
nesniu žmonių, kad daug me
tu atgal būdavo kraujo, akme
nų net ir žaviu 
lietus, kurie savo 
imi labai gąsdindavo žmones; 
po tokiu lietu jie visaip pra- 
naszandav(‘ net ir 
baiga.
mus daugiau nesikartoja ir jie 
yra vien tik žmonių pasakose, 
bet svi(*lnr, ’kur jie 
kartojasi, 
skleidė žmonoms 
ti.

Toks lietus buvo 
Vasario menesio 1901 
Sicilijoj ir Komoj; Dangus bu
vo apsiniaukęs tirsztais raudo
nais debesius, isz kuriu

su varlėmis 
nepaprastu-

svieto pa-
Nors tokie lietus pas

$
tankiai 

ten jie seniai 
savo

at- 
paslap-

pabaigoj 
metais

kaž kokiu
Prancūzu

iszt v ros

pvie- 
raudonu 
geologas 
debesiu

krito 
geltoni milteliai; tai buvo pa* 
prastas lietus su didele 
maisza 
milteliu. 
Men jo
iszkritusius miltelius, persitik
rino, kad tai buvę 
molio smulkios dulkes. Spren
džiant sulig ju sudėlios, gali* 
mas esą didklas, 
buvo pakeltos Sacharos 
tynoje; paskiau 
pernesztos per Viduržiemio ju
ra iszkrito Sicilijoj ir Italijoj. 
Mokslininkas Kikcras buvos 
tuo metu Scilijoj padare ban
dymus; jis nuėmė nuo tam tik
ro žemes ploto dulkes ir 
svėres

paprasto

kad dulkes 
pus

ėje placzia

pa- 
atrado, kad dulkes isz- 

krito kieky 22 miligramu ant 
kvadratinio metro, 
ro 2200 kilogramu 
vieno kilometro.

kas suda-
ant 'kick-

Žmones gyvenantieji Italijoj 
ir Tunise tokius lietus tankiai 
mato ir iii juos atydos nekrei- 

musu seneliu 
pasakų, kad labai senai tokiu
lietu ir pas mus hutą.

pia. Matvt isz

visokiu 
kasztavo 

sklypui 8,500,000 doleriu (pus- 
devinto milijono) kas valanda. 
— Ant tiek galima butu užlai
kyti fordini automobiliu ir nu
pirkti savo my lemai aiskrymo.

Paskutinis 
pramonių Anglijoj

st vaikas

Astronomai, tai yra, mokyto
jai kurie tyrinėja dangiszkas 
žvaigždes, svietus ir 1.1., atra- 

žvaigžde 10,(MM),(M)0 
kartu 

sa li
ra n-

kad yra 4,000 kartu

do nauja 
(deszimts milijonu) 
szviesosnia ne kaip musu 
le. Bet toji žvaigžde taip 
dasi toli, 
per silpna, idant ja ja butu gali
ma regėti nuoga akia, tik su 
pagialba milžiniszko žiūrono 
(teleskoj)o) galima ja ja maty
ti ir iszrodo kaip deszimtnkas.

Nauja žvaigždia atrado Hei
delberge, Vokietijoj profeso
riai Max Wolf ir Keim u t h, pra- 
neszdami apie savo atradimu 
in Kopenhaga ir Harvard uni
versitetą.

Prieszais galybia Visogalin- 
giausio Sutvertojaius, kaip juo
kingai iszrodo tasai žmogus, 
kuris slankioja ant szio svieto, 
jeszkodamas jame pragaro del 
amžinu kaukiu žmogaus du- 
szios.

Jaigu tasai žmogus, svietisz- 
kas ar dvasiszkas, 'pakeltu sa
vo akis in dangų, kur net nuo
ga akia galima užtemint mili
jonus Žvaigždžiu sukaneziosis 
po padangia kuri neturi pra
džios ne pabaigos, tada galybe 
Sutvertojaus geriau suprastu 
ir paliautu priesztarauti Jam, 
padarydamas isz Sutvertojaus 
svietini tironą, kuris nieko 
daugiau neturi (taryti, kaip tik 
savo Vaikus kepti amžinai ver- 
danezioje smaloje.

Piktas žmogus yra arszesnis, 
kada nuduoda szventuoju.

Priesz arciviskupa Serejevo, 
Bosnijoj, atėjo turtingas kai
mietis 90 metu senumo Popo- 
viez, su skundu ant dvasiszko, 
kad neprileidžia ji prie apsipa- 
cziavimo ir nedavimo jam baž
nytinio palaiminimo. Ant už-

LĖKS AEROPLANAIS IN ARGENTINA.
Du k'kiolojai, vienas isz 1 talijos, o du isz Argentinos, al 

važiavo ana diena in New Yorka, alsiveždami su 
didelius aeroplanus su kuriais iszleks szi menesi in Argentina.

savim du

arei visku po, kuom 
yra jojo sužiedotine ir kiek tu
ri metu, senukas atsake, kad 
mergina yra duktė jojo artimo 
kaimyno, Porliczo, kuria

klausymo •'

nuo 
senei myli ir jiji turi 20 metu. 
Nusistebėjo senukas kada jam 

iszaiszkino kad 
kunigas turi liesa atsakyti jam
sakramenla moterystes su taip 
jauna mergaite.*

arei vysk u pas

Tarantino, ketu
riolikos metu, gyvenanti Fila
delfijoj, menesis adgal 
kalbos ir norints daugelis dak
taru stengėsi ja ja iszgydint, 
bet kalbos jai negalėjo sugra- 
žyt. Praeita sanvaite staiga i 
adgavo kalba ir rodos visai ne
sirgo. Dekavoja už savo ste
buklinga iszgydyma dievobai
mingam atkalbėjimui kas die
na ražanezians. Mergaite sake 
buk po netekimui kalbos, rado 
jiji ant trepu prie namo maža 
ražaiicziu. hi Reles dienas po 
tam josios levas rado panaszu 
ražanezin savo -sztorelyje, o in 
kėlės dienas mergaite rado tre- 
czia panaszu ražanezin, Pa'lai: 
ke tai už ženklą isz dangaus ir 
pradėjo dievobaimingai atkal
binėti ražanezin su visa szei-

Franciszka

neteko

rą zanczi u 
mvna kas diena. 'Levai ir mer- 

per tai•p r i pažystagina pripazysta kad 
Dievas jai sugražino kalba.

A m e r i k o n i s z k i ' 1 a i k r a s z e z i a i 
skelbia, buk va'ldže Kubos nu
pirko nesenei sena Iszpaniszka 
kliosztoriu Klarystku, Havano
je.- Laike perdirbinio klioszto- 

darbininkai 
gilia pe

lines koplyczios, 
užtiko po grindimis 
cziuria, kurioje surado dvide- 
szimts moteriszku kaulu be jo
kiu drapanų. Paszaukta palici- 
jos kamis'ije 
kaulai

iszt yri nėjo, Imk 
turėjo būti 

slaptingam kape, nes pecziure- 
je nesirado kitokiu kaulu kaip 
tik moterių. i

Valdže atidavė kaulus del 
peržiūrėt u ar 

mirė paprasta 
mirezia ar likos nužudintos.

daktaru idant 
tosios mot eres

paslėpt i

kaulus

su . iižmokescziu 
idant pasiskubintu ir

u z

Nnoszirdžiai meldžeme visu 
t uju skaitytoju kurie da neat
silygino 
‘4 Šaule” 
atsilygintu. Juk dabar konia
visur dirba gerai ir ne sunku 
jums prisiunsti tris dolerius. 
.Juk laukėme gana ilgai ir bu
vome viltyje, ka<d po bedarbiai 
skaitytojai neužmirsz prisiuns- 
ti prenumerata.

Valgių Gaminimas 
-- IR -

Namu Prižiūrėjimas
m % .... .......................... .

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei^ apdarais. Pre
ke Wai . .

Ž. B0CZK0WSKI C0., 
HANOY CITY, PA.

. . $1.50

w.

ISZ SKOTLANDIJOS.
Craigneuk, Skotlandija.

Jau praslinko kelios sanvaites 
nuo mus pasikalbėjimo ir isz 
lieso, sakau kad žmonelei net 
iszsiilgo, ir pasigenda žinių isz 
Scot landi jos, nenusiminkit, da 
ju bus ir daugiau. Kas sanvai- 
le raszyti neužsimoka, viena, 
negalima žinių daug 
ii, o antra, ir žmoniem per 
daug inkyreli tas pats per tan
kiai, tad geriause iszeina rotai, 
o storai, bet bus nevien tik isz 
(Tekeniuko, bet bus ir isz kitu 
k (/linui ju Lietuviais apgyven
tu. Dabar isz eiles pripuola pa
kalbėti apie draugijas, pijokus, 
blaivininkus ir kazirninkus. 
Driek tam iszkalno atsipraszau 
gerbomn skaitytoju, jaigu ku
ris rastųsi užgautas, kad nesi
rodytu kvailu esąs, ba gvardi- 

kaip žmony- 
netyloti, ir

f 11/ %4nnnrn u'/inb-flot.- Irnknrilli* 
paszlapyt. Prastos gyvenimo 
aplinkybes labiause sziaidrau
gi ja'i ir pakenki*.

Dabar nors truputi pripuola 
kalbėti apie, l/laivininkus. Kaip 
girdetj 'lai kraszczi uose, 
kitur blaivybe pla’linasi 
mus atbulai, visiszkai nyksta. 
Buvo draugija bet jau ta nuva
žiavo savais keliais, buvo na
riu ka skaitė desetkais, o da
bar jau .del suskaitymo, vienos 
rankos pirsztu perdaug. Ir 
tiem patiem visiszkai kiloki in- 
stalai virto, jau bile nesavoj 
kolionijoj, ti'iiuk kaip verszis 
buizos, vale, bile nesavoj, isz- 
važiaves kitur eik pas kūmu
les pasimylėt i, va'le (žinoma be 
rojaus skystimėlio ne to ne
reiktu) didelis palengvinimas 
blaivininkam, bet asz negavau 
girdėti kada tas Manifestas bu
vo.

OI, kazirninku 'draugija tai 
kas kita, tarpsta ir bujoja kaip 
dilgeles patvoryj 
praszvitus, nereike 
daryti, ne 
jokia agitacija 
kad 'daugiau nariu pritraukti 
yra užtektinai, net gerokai su 
kaupu, daugumui prisieina po 
valanda ir suvirszum užpakali

tik vionnm szick-tii'k kakarine “

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. DASANAV1CZ1US.

............ ■----------------- -------------- ------------------ .... -...................

viena 
sumedžio-

.limo ezion nėra, o l 
st* atsitinka, reike 
asz manau kad neatsiras tokiu

po
isz mus

ir j u uz.si-

avinga'lviu kaip ‘atsirado 
pirmam apraszymui 
kolionijos, 1x4 jau 
karszeziavimas atvėso, jau pra
deda but i žmonimis patys ma
tydami teisybe ir savo klaida.

Teisybe yra pasakyta kad ki 
to akyje krislu pamato, o savo 
ue balkio nemato, taip ir ezion 
jie inžeidže kita, kuom 
digeziai tada linksmi, 
gus, bet juos nors
kuom inžeidžia, tada jau devy
ni striukai darosi ir gatavi vi
sus peklos perdetiuius suszauk- 
li, o praszyti ju pagialbos ant 
atkerszinimo. \'orcziaii pagal
vokite ka darot, ar tik jum ne

gali Imti viskas
draugai, poteriu 

arba jai kalbat tai

nors ir 
ir sma

kiški kas

gerai, o kitam 
gerai,

vienur, 
, o pas

pavasariui 
no su eigų 

prakalbu rengti, ne 
nereikalinga,

9

pastovėti ir pažiopsoti, iki ku
ris pasikels isz savo sėdynės, o 
užleis szilta vieta kitam, bet 
nors

vieta
kazirninku draugija asz 

Bepeikiu, tik peikiu jos mylė
tojus, kad butu kazyriavimas 
rainus, lai ve! kas kita 1x4 kur 
daugiaaše piktumu? prie ka- 
zyrn, kur daugi a tise keiksmu?

kazyru, kur 
dumiu ? prie kazyru, ar tai taip 
gražu! Moterėlės durninasi isz 
meiles, o jus prie kazyru isz 
piktumo, ir užsikarszeziavinio. 
Kame ežia skirtumas?
ežia 'pyktis, dvarus neprakazy- 
ruosit bli 
net urim, 
tam to ir užtenka.

Aha, da atsiminiau apie biz- 
iiici'ius. Biznierių randasi pas 
mus taipgi, yra du k ra ut uvnin- 
kai ir

prie daugiaaše

czion 
o k a katras

Kam

ju ne vienas 
t urim,

k i ba,
nekalbate,
mažai apie jo reikszme supran
tat, ir patarles nežinot, kur pa-

‘‘ Ka pirma iiumcsit tai 
eidami rasit,” arba 

‘‘nedaryk kitam to, kas pa
ežiam nemiela.

sakyta, 
paskui

nedaryk
rasit, 

to,
, >

mus visiszkai

lieczi u, 
riu, 
Paszclpinc 
Taupumo, 
bet dabar jau

Komunist u,
s, T.

Blaivybes
Pantos

vienas pyragu ir py-ra- 
aieziu kepėjas, 1x4 gyvenimo 

aplinkybėm prastom esant, ir 
neperkoks

vienu žodžiu tarus Seoi- 
gy venimas

ant žemiausio laipsnio, isz dau
gumos žinoma randasi ir pasi 
(urineziu bet pasigirt dabarti
niu laiku ne vienas negali. Bet 
kas dabar geriause gyvena ?

Neapykanta vienas kito, 
man d rūmas (pasididžiavimas) 
neturtingo paniekinimas, ir Ap
kalbėjimas, o gyvenimo su ge
rais tikslais mažai randasi. Ne
žinau ar tail) yra ir tarp drau
gu Amerikiecziu, ale man taip 
rodos kad jau taip negali būti, 
ba ten randasi dauginu viso
kiu užsiėmimu, žaislu, ir kitko, 
o pas mus vien iu kazyras dau
giaaše intikint, nėra ko geres
nio ir norėti, ir tai dii gana ge
rai kad tik liežuveis o no paga
lvis ar plytgaleis. Tuom tarpu 
užteks, žiūrėsim ka 
manys, 
liepti, ar da asztriau, medegos 
da yra užtektinai, o tuom laik 
keliausim in. kitas kolionijas 
nan jonu 
I liet u via is

biznierc’liam 
nimas, 
landi jos

žiūrėsim

ir v ve -r*.

jau stovi

zmonys
ar reiks szvelniau atsi-

Apie tris brolius.
Gyveno trys broliai: du isz- 

mūnlingi, Lreezias kvailas. Tė
vas mirdamas paliko vienam 
sūnui szuni, kitam kate, o ma- 
žamjam, kvailiui — kūle. Vy
resnioji bro'liali pardavė szuni 
ir kate ir daug gavo pinigu. 
Mažasis kūles nepardavė ir vis 
sako: “Man susitaikins.” Ir po 
kiek laiko visi trys broliai isz- 
ojo isz namu.

' Eina,
le; aplink triobele 
žas ropiu prisodintas. Iszmin- 
tingieji broliai sinnczia kvai
ląjį broli ropių rauti. Kvailasis 
inszoko in darža, 
ir mota krūvon,
Broliai iszsigande rėkia ant jo: 

Ei'ksz greieziau, d a 
beda užtrauksi ant musu!

eina ir pamate triobe- 
bu vo dar-

rauna ropos 
rauna ir meta.

<

Mokame 3.ežia procentą ant ' 
sudėtu pinigu. Procentą pride- | 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio < 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu c 
banka nepaisant ar mažai ar f 
didelis. r

i 4 tu ežia
9 9

— “Asz tas raunu, kur rau
donos, asz tas ramiu, kur rau
donos!” ir vol
Tuo tarpu isz trio'beles iszszoko 
laumo-ragana, sugavo visus 
tris brolius ir 
nin. . 
duktė

rauna ir melą.

TEMINS ANT AMERIKO- 
NISZKU LEKIOTOJU.

Pulkininkas Thomas Gerard 
pribuvo isz Anglijos in Wash- 
ingtona, studijuoti Ameriko- 
uiszkiis ’lekiotojus ir ju budus 
ir papratimus varyme aeropla
nu.

W. TRASK AUS KAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeiroliu. Paiamdo 
automobilius del laidotuvių, krikiz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
520 W. Cintra St. Mahanoy City. Pa.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.62

IL BALL, Prezidentai
G. W. BARLOW, Vice-Prea.
J. E. FERGUSON, Kai.

lit*I#

f.

’sugavo 
uždare pakros-

I ja nine buvo vyresnioji 
senos hiiimes-raganos. 

Kilos dvi dukterys su moezia 
buvo iszskibhisios vakaruotu. 
Palūkėjus truputi pakilo aud
ra, vejas... Atskrido, atūžė lau- 
me-ragana. 
suriko duktė 
meitėlius: bus 
kur gi?” 

Uždariau

<< v

4 4

9 ’

Žiūrėk, mama!— 
— ‘sugavau tris 

“O 
ragana. 

Lnu-

mėsos! ’ ’... 
paklausė 
pa krosnių! 9 9

me-ragana liepe dukterei isz- 
kepti viena broli ir vėl iszskri
do. Vyresnioji laume atidarė 
pakrosni ir meiliu, laibu balse
liu paklauso: 
vienas, 
esam! ’ ’

4 4 
broliokai ? Esam,

Ar esat ben 
M 4 4

atsako kvailys. Broliai 
išsigando liepia kvailiui tylė
ti, o tas neklauso ir 
suriko: ” 
lyskit bent vienas, broliukai!“ 

iko laume.

da karta »
Esam, esam! > f 4 4 Isz-

atsiliepė: 
veiksi m

s
ly!” sako

k vai-Lysk tu, 
ir iszstume

4 4

broliai 
kvaili. Laume nuprausė kvaili, 
insG'dino in gražu vežimėli ant 
priekrosnio ir sako: 
broliuk, 
Kvailys, nors 
suprato,'kad laumyczia nori ji 
pastumti su vežimėliu in kros
ui ir iszkopti. Jisai guli visaip: 
tai skersai vežimėlio, tai krei
vai ir vis sako: ” 
uyte, nemoku, kad asz, panyte 
nemoku!” T
in vežimėli ir sako: “Va, szi- 

Kvailys ome ir 
in krosui, o pats

“Atsigulk 
asz tave pavažiuosiu.

kvailas,

y»

vienok

Kad asz, pa-
9 

Tada ji pati atsigulė 
“Va,

K vai lys atsiliepė: “Esam, 
esam! ka veiksim nebuvo!”

Iszlyskit bent vienas, broliu- 
” “Ogi iszsitrauk, kad no- 

atsiliope kvailys. Laume
J

4 4

kai!’ 
ri
ir lenda
nin. Kvailvs
galva su ku'le, ir užmusze. Da
bar broliai iszlindo isz pakros
nio ir keliauna toliau. Kvailys 
pasienio negyva laume ir 
žu su
liai liepe jam palikti, sako, kad 
gali but jiems užtat

ne
eina

Jie inlipo 
kad 

atvažiavo
a rkliais

kisza galva pakros- 
kad davė jai per

gra-
varpeliais žiurstą/ Bro-

Draugijų pas
ne daug, buvo pirmiau Spindu- 

(‘ieilistu, Szventakii'p- 
Labdarybes, 

Fondo, 
ir kilu,

reike tart jom 
amžinos atspirties.
sVetaines net kelias laike o da
bar jau tik viena svetaine tarp 
70 suvirszum gyventoju kuria 
laiko Szv. Juozapo draugija 
vadinama Sąjungos, ir nevisai 
blogai gyvuoja 'Laipgi ir para
pijine draugija kurioje taipgi 
randasi nemažas būrelis Lietu
viu, bet dalyvauja vienoje sve
tainėje. Užsimoka nariai kas 
menuo po 6 ponus, bet ergelio, 
ir barniu daugiau kaip už 6-is 

•szilingus. Ne visus gaĮima ir 
paipeikti, yra ir visai rimtu, bet 
ir karszeziuoliu netrūksta. 
Apie draugijas tik tiek.

Dabar isz eiles pripuola kal
bėti apie pijokus. Ne vertėtu,

Taipgi irm

pamedžiot i, kolioniju 
apgyveni u, neper- 

(oliause randasi, isz kuriu tik 
reike szi ta sužinojus smoge n i- 
neii’ insideti, artima Jkolionija 
Muderve (Motherwell) Kore- 
pinas (Gorfin), BĮ u sol e (Bells- 
hi'll), Musuenas (Mossend), 
ITultonas (llolitown), Birmba- 
rankas (Burbųnk), ir» kiti. O 
tuoni lai'k tariu žodi sudiev iki 
pasimatymui.

PARSIDUODA FARMA.
--------- -------------------------------

Puiki fahna 34 a keriu,

Szkotinskas.

taii>, szitaip!“ 
pastūmė ja 
parėjo ir palindo pakrosniu. 
Ausztant parskrido laume-ra- 
gana su 'dukterimi, atsidarė 
krosui, iszsitrauke laume, ne
pažino jos, ir suede iszskrido in 
pasauli žiponiu gaudyta. Isz- 
skrišdama liepe vidutinei (lek
torei iszkepti kita broli. Ir su 
ja taip pat atsitiko. Nloozia 
parskrido ir suede 'kita savo 
dukteri. Neradus siiestuju duk
terų, tarė, kad jodvi iszskrido 
pasaulin vakaroti, arba žmonių 
gaudyti. Treczia diena priėjo 
eile jaunajai dukteriai szeimi- 
ninkauti. Laume liepe jai isz- 
kepti treczia broli ir iszskrido. 
“Iszlyskit 'bent vienas, broliu
kai!“ prakalbėjo ji laibu bal
seliu. Ir vol ‘broliai iszstume 
kvaili. Kvailys gulės skersai 
vežimėlio ir vis sako: “kad asz 
panyt, kitaip nemoku!” Lau
me norėjo parodyti kvailiui, 
kaip reikia atsigulti vežimėliu

Ne

nes jau ju draugija taipgi vi
siszkai n.ykrfta, jai kuris ir in- 
bega paragaut koki kausziuka 
in smukle, tai labai atsargiai, 
ne instatu nežiūri, kad metu
kus reiktu drauge vestis, bile

■

ge
ram padėjimo, 6 ruimu namas, 
szviesa ir telefonas.
t vartas 30x60 pėdu. Du jauti i 
arkliai, 1 karve, daug visztu, 
geriausias vanduo, žuvų prū
das, apie 5 akieriai girios. Tik 
15 miliutu nueiti in ' kasyklas.

Piirsiduos

Naujas

Arti Freoland, Pa. 
pigiai del greito pilkojo.

Jacob Feissnes,
R.D.No.2 White Haven, Pm 
Telefonas R—14 Freeland, Pa.

(J. 8.)
I

M

ir puti atsigulė. Kvailys pastu- 
vežimeli krosnių,

parojo ir palindo pakrosniu.
Parskrido laumo-ragana ir su
ėdė savo paskutine (lukteri. 
Baigiant valgyti kažinkas su-
V a a

me o pats

blizgėjo. Laume pažino jaunos 
dukters žiedeli ir pradėjo ran-
(loti: “Tai asz visas savo duk
teris suėdžiau!... Asz jiems pa
rodysiu ! isznaikinsiu 
juos, kad ju ne veisles nelik-

Ji atidarė pakrosni ir 
“Ar esat

9 9

visus

tu!...n
tarė laibu balseliu:

vienas, broliukai težia bent

:k'

GYDIKIS SU ŽOLĖMS 
Gerinusias būdas jęyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausins žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bite kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkites 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiuskit© 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lictuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szitcip:

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

del
nes žoles yra sveikiausi

atsakv- 
klansvt i 

, eina.
misz-

pernakvoti.
žmogžn- 

gra- 
a psitai'^?

mas, bet kvailys 
nenorėjo. Broliai 
Užėjo naktis 
ko in medi, 
Na k ežia

puikiais 
karietoms,

brangiais rubais. Ir sustojo po 
tuo medžiu, kur sėdėjo insilipe 
broliai, ir susikūrė sau ugni.

džiai 
žioms

ir s ii si k u re

szes ir sugryžo atgal. Prie ke
pama te kvaili. Tas sako: 

?“ “Dar 
atsako virėjas.

szos pamate Kva m. T.
‘ ‘ A r. ga rd i t a vo kosze .' 
neragavau ’’

*

‘‘Tai iszsižiok, duosiu para
gauti!“ Virėjas iszsižiojo, 
kvailys ir nupjovė jam liežuvi. 
Vi roja s 1 m Iba tu oda ma s

Virėjas

Virėjas barDatuodamas ar ne
ims bėgti! Žmogžudžiai da la
biau iszšigando ir 
greieziau bėgti, 

kitus 
Jie 

liūs, karietas, 
žmogžudžiai 
vo namo ir laimingai gyveno.

iszszauke 
medžio.

pradėjo da 
Tada kvaily 

brolius isz 
suome visus ark-
pinigus, kuriuos 

paliko, parvažia-

s

(TOLIAUS BUS.)

JISAI UŽGANĖDINTAS.

Mr. Andrew N. Frantz, nuo 
W. Walnut St., Summit Mill, 
Pa. raszo kad kaipo naktinis 
sargas taukiai vargina ji rii- 
matizmas ir skausmas sąna
riuose ir kad Dr. White’s Oil x)f 
Youth linimentas duoda jam 
goresne pagelba negu kiti koki 
vaistai. Galima 'pirkti aptieko- 
se arba grosernese.

vargina 
skausmas

i

i

i 
*

25 Gillet Rd.

s suskambino 
Broliai liepe jam 
jis dar labi aus su- 

nirmete laume.

Virėjas prikaito katilėli ir ver
da kosze. Kvaily 
su žiurstu, 
nutilti, bet 
skambino ir
Žmogžudžiai iszsigande pradė
jo bėgti. Vi rėjas pagailojo ko-

LADIES!
YOUR DRUGGIST 

RECOMMEND*

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION I

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui de) 
laidotuvių; veseliu, kriksztyniu ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

Lietuviaskas Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekei.

516 W. SPRUCE STRm 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149
„ t, -___ ___ . ■ ■■■III » —

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujamo simpatiazkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestjivėmi 
kriksztynoms ir tt.

Boll Telefonai 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $--------
3-ežias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio

i ( : t ii

MERCHANTS BANKING TRUST CO„

I

r

saugumo. hi
r j \ ■ * J ' 1.1 *•"* jk. •*

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

■...... ........................ ' l.—............ ... »...........................—---------------------------
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PIRMUTINIS
VARGAS

kas atva-— Pasakykite, 
žinvo!

— Dabar jau neisztruks... 
Kas atvažiavo? ugi sztai kas 
atvažiavo.

Mikutis isz karto nesuprato. 
Tas, kurs turėjos vežt Igną ii 
Maro in kalėjimą, persistatė 
jam dideliu, baisiu ir szlyksz- 
cziu ant pažiūros, 
rojo saule apdegęs

o in ji žiu- 
malonaus 

veido aukles svečias ir 
rodamas szypsojosi.
aukles ir jo, dauginu nieko ne 
buvo. Pagalios, Mikutis supra 
to.

bežiu- 
Apart

žiu roti a-

n ilsi-

c,3F
■ I ■
H

SAULE”U

SENIAUSES AMERIKONISZ KAS KARISZKAS LAIVAS.
Amerikoniszkas kariszl seniau •) Jn s

PAVOJINGI
INSEKTAI.

S

TARADAIKA

t

i

į Jfifr

< J"’--/ <

' ft

A >'

A - 'G ■

i
i .

vi

i

t f*”* • ••

fi 4 Ū

į '
Fy'y ' “AX'

r> ?|5
b

ga jis intempe klausa: jau pa
sigirdo garsi tėvo kalba ir bai
lus Igno balsas. Akimirksnyj 
jis pasžoko ir iszbego iii szei- 
my-stithę. 'Tarp kambario, ž(‘- 
mai nuleido galvas, stovėjo 
Ignas iV Muro ir laiks nuo lai
ko mindžikavo. Palei Mare, 

in jos minis, 
stovėjo Pauliute, o motina žiu
rėjo in ja isz virszaus, ir jos 
veide (langiaus matėsi bukaus 
nesusipratimo, negu baimes ir 
vargo. Užpakalyje ju, už duru 
žiurėjo smalsus dvaro tarnu 
veidai. «

— K u, gerai — garsiai kal
bėjo Mikuczio tėvas — dabar 
jau pervelu ir nieko ne pada
rysi. Kas link Pauiiutos 
sirupinkit. Jai ne bus bloga, 
apie gyvenimą ir mirti, tai 
Dievo valia. Mes pasižadam ja 
pridabot. Sudie, Ignotai! 
gi daryt ?! Sudiy!

Tėvas mosterėjo ranka, kaip 
suprast, kad atsi- 

bet
<r- 
o

mindžikavo.
paslėpus galva

— Ar tu! — nuostabiai ir 
drąsini paklausė jis, 
mas tiesiog) in kariszki.

— Asz! — placziai
szypsojes atsake szis, matomai 
svynioflamas, ar jam priesz 
ponaiti pakilt, ar sodot.

— Tu?... Tu... tu uieksze!...
sndaužv-

metėsi
ir duodamas

ar mirt i,

k

r *
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I
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t
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ne- 
o

Ka-
asz tave.... asz tave 

sucypė jis irsiu! — 
pirmyn.

Bet staiga jo veidas p(*rsi- 
kreipe burnos kampai
pejo, ir jis garsiai ir gailesį in- 

verkia be
vaikai.

su vi r-

gai pravirko, kaip 
jio'giai, nuskriausti
Antstolis drovėdamasis juokė
si ir dairydamasis in V
skeseziojo raukomi*...

Mikutis nubėgu in savo kam
bary, užlindo in 
savo lova ir
sienos besilai'kvilamas 
rankomis už krutinės, 
piktumas vis dar viro 
jeszkojo sau iszeitios.

. vydo ant grindų

kampa palei 
prisiglaudė prie 

abiemis 
B(‘j(‘gis 
jame ir 
Jis isz-

sesers !(»!<', 
pradėjo m indžio! ja kojom i ir, 
pagalios, trenke ja in kita 
kambario gala. Ant sienos ka
bojo jo paties paveikshdis; jis 
nustvėrė ji ir numėtė ant grin
dų. Nuo tokio padidėjusio 

jo dirbsniu tampru
mas bent kiek susilpnėjo:

prisiglaudė kakta 
nutilo ir

veiklumo
.|i-s

atsisėdo,
prie geležines lovos,

Jis svajojoprad<‘jo svajot... 
apie joga...

Jam buvo reikalinga joga, 
idant nubaust visus tuos žiau
rius ir prasikaltusius žmones: 
teisėjus, 
antstoli, kuris atvažiavo 
vežtis; aukle už tai, kad 
sinusi antstoli uogomis, ir net

Ant tėvo Mikutis buvo 
upykes už jo matoma besza- 

o likimo. 
Jis turėjos užsistot, turėjos 
iszvyt antstoli, o jis pasiliko 
ramus, skaitė savo laikrasz- 
ežius ir net pasakos, kad Ignas 

vis vien, kaip vagi
Mikutis norėjo atkerszyt vi- 

taip 
nu-

kurio nuteisė Igną, 
kuris atvažiavo ji 

vai-

tęva...

liszkunia kaslink Ign 
užsistot, 

o jis

4 4 k 1

užbaigtas,sveikinimas 
nieks nesijudino isz vietos. 1 
nas tylėjo ir atbukusiu žvilgs
niu žiurėjo sau in kojas.

Taip, mes prisižadam — 
drebaiicziu balsu pridūrė mo
tina, iszliesdama ranka Raidy
tei, bet tuojaus gi ja nuleido ir 
atsisuko.

Dabar jau reikalo nepa- 
vel prakalbėjo te

kinam, matoma, szitu 
žmonių tylus nusiminimas jau 
pradėjo insipykt — Jau reikia 
kaip nors... Laikas jau ne taip 
didelis, 
ryt ?

Mare tvliai atstume Panlvle, 
padare žingsni pirmyn ir tylė
dama pavirto prie ponios kojų, 
dasilytedama kakta grindų.

Marijona! —suszuko szi 
ir aszaros isz karto isztrvszko •k 

isz jos akiu. — Nesi įmik man. \ f_ • • __  i rn 4 • i i.

taisysi! - 
va s, matoma,

pergyvensi. Ka-gi dū

Marijona! Fu man patikėk': 
asz apsaugosiu tavo mergaite. 
Asz tau prižadu... 
kojas!

Jinai pasilenke, 
drobanezia ranka Mares peties 

pasijuto

Nepulk in

dasilytejo

ir pati draugo su ja 
besėdint i ant grindų.

Reikia kmitot... Visiems 
reikia kentei!... paskubomis ji 
sznabždejo.

— Nu, gana, gana! 
slėpdamas savo 
prabilo tėvas

Asz buvau tavim

— Visiems reikia.
_  110-

liekant rūmo,
— Asz labai su-

laivas “('onsteFlat ion
sos Suv. Valst. likos atgabenta s in Kiladelfija laike parodos. 
Laivas atplaukė isz Newport, R. I.

ant
mirksni moteris
žiurėjo vienas kitam
paskui Mikutis bailiai nuleidi
blakstienas ir pasiire pirmyn.

tarė jis labai
meiliai.

M ikuczio. akiAiena 
bernaitis 

in akis,

ne roką i in k rest:
ir

— Sudie! — 
tykiai ir Bot

vardu ♦/zįį,
<

1

&

1

labai
Mare tylėdama n(‘paliov(» in ji 
žiūrėjusi, lyg dar kaž ko

T .
nusikreipė in Igną. Jis isztiese 
ranka, Ignas ja paėmė ir štai 

pasilenke ties paežiu kudi

p rasdamas.
nesu-

Kuomet Mikutis

ga 
ki<» veidu.

— Ar gailėsies.... 
t(‘s? — paklausė jis.

Gailesiuos! — rimtai ii 
iszkilniingai atsake Mikulis ii 
drąsiu žibaneziu žvilgsniu pa 
žvelgė in liūdnas savo draugi 
akis. Ignas paglostė ranka vai 
ko galva, paskuboms persižeg
nojo ir nusidavė in duris.

Marijona! —kaž-kas is? 
tarnu paszauke: — Marijona’ 
Ignas, g‘ 
ten laukia! 
pas prieangi.

Jaunoji moteris suvirpėjo 
bukas nesusiprat imas 
reiszkimas persima i ne in 
me. Drauge su

Pauliu

gerokai inkrest: kaip tu isz- 
drysai rėkt ant antstolio? Taip 
pasakyk gi man! —ne kantriai 
suszuko jis, jausdamas, kad 
smingantis sūnaus žvilgsnis ji 
erzina ir kaip ir kliudo.

— Tegu... — tykiai ir 
miai tarė Mikutis.

— Kas tegu !
— Tegu tu mano bari. Man 

dabar vis viena.
Tėvas ne žinojo ka atsakyt.

Nu. iroriii! — inro ii s —
I) asz su

rr ra-

r

)

r

Per amžius žmones apsipaži- 
110/su visokiais insektais. Net 
ir sziadien nekuriose pasaulio 
dalyse žmones negali gyventi 
del viso'kiu insektu kurie skrai
džioja ore arba slan'kioja žemi* 
jeszkodnmi kraujo.

Per daugeli melu gydytojai 
tikėjo kad uodai, muses ir er
kės,išplatino ligas, bet tik 18- 
78 motais buvo rasta koki in
sektai kokias ligas platino ar
ba nesziojo,

1878 m. gydytojas,
Manson, rado'kad ypatinga uo
du ruszis nesziojo “ 
tiasis ".(sutyni'iruis kūno sąna
riu), nuo kurios ligos žmones 
vis mirdavo. Dr. Manson, da
bar pasauliui žinomas kaipo 
Sir Patrick Manson, parode, 
kad kur tik tok’is uodas inkan- 
do ta liga serganti ir vėliaus 
i n kando sveilęa žmogų, svei
kas tuoj ta liga apsirgo. Var
todamas mikroskopą, jis paro
de kaip tas viskas atsitiko. 
Bet kadangi “elephantiasis’’ 
užpuolė žmones gyvonanezius 
tropikuose, kiti in jo tyrinėji
mus nekreipė a t ydos, sakyda
mi “Kam susijudinti, juk mes 
Afrikoj negyvename. ’’

Apie deszimts arba dvylika 
metu vėliaus “'Texas karsztis’’ 
užpuolė Suvienytas Valstybes, 
ir grasino isznaikinti gyvuliu 
industrija. .Jau ki'tas dalykas 
kuomet liga užpuolė Amerika. 
'Tuoj mokslininkai ir gydytojai 
pradėjo vesti visokius tyrinėji
mus, 
son ’o 
liga irgi buvo susekta, ir ras
ta, kad erkes ja iszplatino. Er
kių tiek daug buvo kad in 
trumpa laika ifžpuole didelius 
skaiezius gyvuliu. Ūkininkai 
tuoj pradėjo vartoti tam tiks
lui disinfektuojamus vaistus; 
isznaikinti tuos baisius vaba
lus, ka ir pasdkmingai jie pa
dare,

elephan-

viskas 
elephantiasis4 k

NAUJAS BUDAS GAVIMO 
BALSU.

Katre ir Mare Roller isz San 
Era nei sco, Caflif., norėdamos 
atkreipti ant 
iszmalavojo sau ant pecziu var
dus ir urėdus ant kuriu bego. 
Balsuotojai Jaises Užrinko — 
viena ant miesto rasztininkes o 
kita an’t mokslainiu direktor- 
kos.

€W., 
saves visu akis

* n
Ji i

Daugelis gydytoju davė savo 
gyvastis surasti invairiu 'ligų 
priežastis. .Ju pavyzdi® turėtu 
priversti visus apsisaugoti nuo 
visokiu insektu ir vabalu.

Namine muse — Savo papra- 
timuose muse yra bjauriauses 
insektas su kuriuo žmogus su
sidūrė. Ji netik gimdo purvus 
bet juose gyvena ir tik aplei
džia tuos purvus aplankyti 
žmonių namus, subjaurinti val
gi ir neszioti ligas. Koks pa
prastas'dalykas yra matyt mu
se knibinejant ‘valgio pavirszi. 
Jaigu mes tik žinotume kokios 
pavojingos yra mušiu plaukuo
tos dalys.

Namine muse yra daug pa
vojingesne už uodus. Jos ran-* 
dasi visose pasaulio dalyse ir 
gyvena visuose klimatuose kur 
tik randasi žmogus.

Muses kurios prieina prie 
szaliniu triobu ir prie stalu, ga
li apbjaurinti bile koki maista. 
Pienas beveik greitžiattkla'už- ’ 
krėstas ir daugelis karsztliges 
epidemijų ir mireziu paeina 
nuo pieninycziu, kurios netu
rėjo tinkamus parankamus isz- 
na i kinti atmatas.

Maistas pirktas mušiu pilno
se krautuvėse jaigu valgytas 
nevirtas, tiesiog ves prie ligos.

Kaip ilgai mušiu veisimo 
plotai rasis, nebus galima jas 
isznaikinti, todėl pirmu pir
miausia reikia tas vietas isz
naikinti. Tas reiszkia, kad 
kiekviena apielinke turi būti 
szvariai užlaikyta, reikia isz
naikinti sukrovimus iszmatn ir 
meszlu, ir reikia prižiūrėti kad 
iszmatoms yra tinkama vieta. 
Kuomet mos suprasimo kad 
nuo mažiausiu purvu muses 
atsiranda, tik tada bandysimo 
tuos purvus isznaikinti.

Visos namines iszmatos turi 
būti laikytos in uždengtus in
dus, kurie neprileis ir kitus 
brudus. Sietais aptaisyk namu 
langus ir duris.4‘Formalin” 
yrapavojingiauses nuodas mu
sėms. In torielkute indek puse 
vandens ir puse “formalin,” 
ir visus kitus skystimus isz 
kambario iszneszk.
muses neras kitokio skystimo 
turės gerti “formalin,” ir nuo 
to stips. Saugokis nuo invairiu 
nuodu musėms, ypatingai nuo 
tu, kurie susideda isz arseniko.

— F. L. I. B.

Ar žinote kokiu turime 
Skulkino merginu, 

Ar žinote ant kokiu imasi 
spasabnt

Kaip ateina vakaras, 
Jau nelimpa jokis darbas.

Vos spėja terlas numazgoti, 
Taikosi kagreieziausia 

iszbegti,
Ant bambilinio spaciero, 

O gal in bažnyezia ant 
poterio(?)

Asz to tikrai nežinau, 
Tiktai nuo kumueziu girdėjau

Jog iszeina, 
Rakta su savim paima.

Trankosi bambiliais velnei 
žino kur,

Pareina girtos nakties vidur.
O paganska atsimena, 
ir rakta su savim pasiima 
Nuo duriu priszakiniu,

Ar užpakaliniu.
Pricimpi na pa maželi, 

Parsiveda ir vaikinėti, 
Mat, baisu vienai eiti, 
Kad iszgast'i negauti. 

Tai tokio sztamo merginu 
czion turime,

O pabausti negalima, 
Kaip tik motinos iszsižiotu 
Tai pipiru in vales gautu.

Tai taip užaugintos, 
Nuo mamulių iszmokintos 

Ka verta tokia mergina, 
Ir kaip motina užaugina? 
Niekam tokia netinka,

Jaigu taip latrauja indijonka. 
'Tokia negali niekur tarnauti, 

Ne ant apsivedimo vyra gauti.
Kaip szluota susival'kios, 
Ir niekad neapsivyruos.

.. Moty nosį rimbą paimkite, 
Iii kaili gerai suduokite,

Nuo pikto ginkite, 
Baimes Dievo mokykite. 

Tris sztamus czion turime 
Greitai snruokuoti galime

Valkatos naktines, 
Pakampiuos ir bambi linos,

f

Ba

Nu, gerai! —- tarė jis. 
tavim dabar ir kal

bėt ne noriu. 1
Jis apsisuko ir buvo beeinąs 

in duris.
— Pagal tavo nuomone — 

suszuko jam pavymui Mikutis 
— pagal tavo nuomone, ji rei
kalinga arbata ir uogom pavai- 
szint, 'kaip aukle ?

Tėvas apsistojo.
Kii'kvimias daro savo 

darba — pastebėjo jis — pildo 
o 

insakyta važiuot if parsivežt 
Igną, jis ir nuvažiavo. Jis 
szaunus 
nuskriaudiai. Ir tu užgavai 
mane, aukle... Už ka 1

Mikulis išžioto nuleido akis, 
f'atsi- 

spindejo nesusipratimas ir so
pulys.

r 11 1

da ro

ęirdi, jau iszejo. Taves^ savo pareigas. Antstoliui bnv 
Vežimą!*iszeik!

moteris
jis ir nuvažiavo.
, geras žmogui, o tu ji 

Ir

ir ant jo veido aisžViai

rr

y

Atsimindami D r. Man- 
iszradima, szita gyvuliu

1

i

sutaupydami milijonus 
doleriu.

Truputi vėliaus, 
garsus Anglijos gydytojas, ra
do kad uodai neszioja malarija. 
Major Walter Reed ir kiti Ame 
rikiecziai parode, kad uodai 
neszioja karsztli'ge. Nuo to lai
ko iki sziadien rasta, kad be
veik visi insektai neszioja ko
kia nors liga, daugumas isz ku
riu yra labai pavojingos.

Maža kūno ute*le neszioje 
sziltine. Galima prižiūrėti ta 
liga serganti ir neužsikrėsti bet 
tos uteles inkandimas yra pa
vojingas. Kuomet Rusijoj žmo
nes apleido savo namus ir pri
sigrūdę ‘lauke traukiniu, tuoj 
sziltine pasirodo. Amerikoje, 
su invairiais sanitariszkais isz- 
taisymais, žmones^hzvariai už
silaiko save, ir todėl nėra szil- 
tines.

Kitose Amerikos valstybėse 
erkes platina ligas. Valdžia ir 
valstybių valdžios praleido 
daug pinigu kovoje su tais va
balais.

I) r. Ros s,

iszsi 
bai- 

ja, inkninbu." 
veidirin rubu padolkas, stovė
jo Pauliute ir drebėjo visu ku 
nu. Ji išžioto 
(‘.jo.

Vaikas, susilaikydamas nuo 
verksmo, iszpradžios žingsniu 
o paskui tekinas nubi'go in sa
vo kambari ir vėl atsisėdo ant 
lovos, tamsiai žiūrėdama*- 
priesz save. x Koridoriuj pasi
girdo tėvo žingsniai. Jis inejo 
in vaiko kambari ir sustojo 
ties Mikucziu.

— Ko tu ežia sėdi ? Eik pas 
aukle — tarė jis.

Vaikas tylėjo ir 
isz v i (‘tos. 

t 
ko tėvas — ar asz tau 
ar ne ?

Vaikas pakele galva ir mote 
in tęva rimta, 
akyva žvilgsni.

Paklausyk — sziek liek, 
suniiuksztejes prabilo tėvas — 
tu, rodos, pyksti ant manos? 
Prie ko ežia

)
I

pasisuko ir isz-

tamsiai

iszmetinedamas 
tėvas ir iszejo isz

No gerai, vaike! paino- 
kinancziai 
prataro 
kambario.

Mikutis sėdėjo nesijudinda
mas.

4 4

mine jis iszmetmojanti, beveik’
malonu tėvo baisa — Negerai ?

gerai, vaikei —— a t si-

f

f

4

Tokios szirdeles neisztekes
Davadnas vyras ant.ju 

žiūrėt nenorės.
'Turime merginu ir doru 

Nuo žmonių pagirtu,
Tokios prie vyru nesi kabina, 

Namieje darbu užsiima.
Greicz'iausia apsivyruoja, 
Ir laimingai sau gyvuoja.

7

Užgavai ?.... kankinaneziai gal
vojo vaikas. — Asz užgavau... 
O jie visi... Igną., už ka?..

Mikulis nuleido 
va i k i sz k ai su si ra u k e.

4 i
ba... O kaipgi iszejo tekis 
geras piktas darbas?...

J 1 
galva

sisielojes.
patenkintas. Ignotai. Atbuv(\s 
laika, vėl ateik. Priimsiu. Kas
link dūktos, tai nesirūpink. 
Dabar sudie! sudie!

Jis paėmė žmona už rankos 
ir buvo benorįs ja su savim 
iszsivest, bet szi ranka paliuo- 
sav<> ir dar karta drneziai Ma
re apkabino.

— R<*ikia 'kentot! 
karta ji sznabždejo.

Mare pakilo. Ji
ir

tai

siems tiems 
žiauriai ji ir 
skriaudusiems.

Jis svajojo apie tai, kaip ji.^ 
uubausias tęva, aukle antsto
li ir, begalvodamas apie baus
mes, krapszto nagu atszokan- 
ežius nuo geležies dažus. Štai-’akimis kambari

žmonoms, 
jo dranga

pakilo.

dar

nesijudino ir

Mvkai! — asztriai suszir 
sakau,

apvede 
apsistojo kaltas

no malonu ir

asz ?
Jog man reiketu

Ar-gi asz 
tau

r

to

i?
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BERLINO MOTERĖLES MYLI NESZTI RAUDONAS VĖLIAVAS.
moteres 

dcszimts
Laike Gegužines darbiu inkiszkos szven'tes Berlino (Vokietijų®) 

taipgi paimtoje neszdamos raudonas vėliavas. Parodoje dalybavo
.--------- , _žmonių.

dalvba vo 
tukstancziu

Kiekvienas daro savo dur
no

t y

Jis pakele akis, ir jo nusiste- 
žvilgesnyje sustin-bojusiame

go kankinaneziai sunkus klau
simas. —Galas

— J. Naruszeviczius.
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NAUJAS BUDAS KIRPIMO
PLAUKU.

Dagmar Qodovvski, aktorka* 
krutamuju paveikslu davė sau 
nukirpti plaukus pagal “Japo- 
niszka imada.”
perskirti užpakalyje ir suezu- 
kuoti in pryszaki galvos.

Plaukai yra

iii

i ■. i't
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Alėjas Kulpmont e vaikinas 
pas mergina,

Ir už 25 centus kendžiu 
užfundina,

Bet mergina kitame ruime 
sėdėjo, 

Ant vaikino suvis nežiūrėjo.
Ant pagalios tas atsiejo, 

Jog mergina kendes in 
pecziu indejo,

Ne butu in ten pakliuvęs, 
Kad neimtu girtas buvęs. 
Badai ir in skribliu kėlės 

indejo, 
Ir tiesiog ant ga’lvos uždėjo.

Gerai padarei mergele,
Dieve laimink tave rūtele, 

Girtuoklius vis taip pavieszyk
Arba su keliu laukan iszkikyk!

7

* ♦ *

Jaigu mergeles vyra nutverėte 
Tai ir drneziai laikykite v

Ne vilkinkite, 
Greit apsivyruokite.

Ba jaigu ilgai kepsni be kepsi, 
Szuo pagriebs ir no toksi.

Atsitaiko vyras, 
Bilo žmogus geras, 

Apsi vyruok i te, 
Nesidairykite, 

O kad ir sako, ‘kad staigai 
Tai negerai, 

Ant to ndžiurekito 
Bile pagriebsite. 
Geriau is^toket, 

Negu pasensi ir dejuot.
Ii v
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PIRMUTINE MERGINA TU
RI SZITOKI DINSTA.

Pana Nora Mouthbriandf, 23 
metu, likos iszrinkta ant mios- 
tiszko kasieriaus Washburn, 
Wis. Jiji yra pirmutine mergi
na tuju metu kuri kada laike 
panaszu dinsta visam Ameri-

r -Kke.
Ik

POTTSVILLES ŽMOGUS
GIRIA JI.

Mr. John McDonald isz Up
per Hill Creek, R. D. No. 3 
Pottsville, Pa. rnszo kad dirba 
mainose nuo mažo vaiko ir da
bar senesniuose motuose yra 
labai suvargintas isz priežas
ties dusulio ir kad niekam jam 
nesuteikia palengvinimą kaip 
vien tik Dr. White’s Blood ir 
Nerve Tonikas todėl pataria 
kitiems ssęita tonika vartoti. 
Galima pirkti aptiekosc arba 
grosernese;
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ŽINIOS VIETINES

Sesqm Centen-

“Die-

atlankė

< <

— Utarninke pirma diena 
Birželio—June.

— Szi ryta daugybe žmo
nių iszvažiavo in Philadelphia 
am atidarymo “
nial” iszkelmes.

■ - Ketverge pripuola 
vo Kimo.”

— Daug žmonių 
kapines savo mylemuju Pane-
delio diena per Decoration 
Day. Kapai papuoszti puikiai.

— Pirma Ketverga Ju
niaus menesio prasidės sztor- 
ninkn pusdienines vakacijos. 
Sztorai kožna Ketverge po piet 
bus uždaryti. Vakacijos trauk
sis lyg pabaigai Augusto mene
sio. Sztorai buvo uždaryti Pa- 
nedelyje.

— Ofisas redakcijos
les” Panedelio diena bus užda
rytas isz priežasties szventes 
Papuoszimo Kapu.

— Visos kasyklos Maderia 
Hill Coal kompanijos praeita 
«anvaite iszdirbo tik tris die
nas. Girdėt kad ir kitos kasyk
los ketina mažiaus dienu dirb
ti. Iszrodo ant blogu laiku.

“Gu(xlok tęva ir motina 
sako Dievo prisakymas,savo”

kuri ana diena iszpilde ir pa
gerbė savo motina, barberis 
Juozas Ancercviczius, 409 W. 
Centre uli. Petnyczioje pripuo
lė jojo motinėles gimimo diena 
todėl ant josios garbes iszkele 
<lel szeimvnos baliuką. Vaikai 
ir anūkėliai padovanojo savo 
motinai ir moeziutei gardu py
ragą ant kurio radosi G4 žvaku
tes, nes tiek meteliu susilaukė 
p. Ancerevicziene, o sūnūs Juo
zas padovanojo savo motine- 
liai špilka kuri buvo iszsodyta 

64 deimantėliais. Ant už
baigt uviu suims, dukters ir 
anūkėliai apkabino savo moti
nėlė ir moeziuto, ir bueziuoda- 
mi vėlino sulaukti szimto me- 

Szirdis motinos isz 
džiaugsmo vos iszlajke taji ne
tikėta parengta vakarėli ant 
josios garbes. Kiek vaiku atsi
mena sziadien ant savo moti
nėlių? Lai buna garbe tokiam 
sunui.'

— Karalaitis 
Sz ved i jos szia 
kelione po daugeli vietų Penn- 

su automobiliais ir 
kaip girdėt sustos 
kineje pažiūrėt kaip 
angli.

SU

teliu.

syivanijoj

I1

sūnūs,

ir karalaite 
sau vai t e atims

musu aplin- 
iszkasa

rvta— Sifbatos rvta atsibuvo 
laidotuves a.a. Juozo Mockai- 
czio su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje ant 
kuriu dalVbavo daug giminiu 
net isz tolimu vietų draugai ir 
pažystami isz visos aplinkines. 
Likusi naszle, broliai, seserys 
ir seseriniai sudeda szirdinga 
padėkavone visiems kurie da- 
lybavo laidotuve.se ir paaukavo 
puikius bukietus ir vainikus 
žiedu. Lai visiems Dievas szim- 
taropai atlygina.

Likusi pati ir gimines.

PUIKUS TEATRAS.

Po vardu “Szventoji Agnie
te” taipgi komedija po vardu 
“Amerikoniszka Mokslaine. ” 
Sulosz Coaldale Teatraliszka 
Kuopa, Nedėlios vakara G die
na Juniaus Bažnytinėje svetai
nėje Coaldale, Pa. Prasidės 7 
vai. vakare. Iužauga suaugu
siems tik 50c. (t.45
*■"■■****" *—11 11 ■■ ■     —- I ■ IIWI —■!» '1 ■ .11 m- Jir

PARDUODU LOTUS IR NA
MUS FRACKVILLE, PA.

Parduodu lotus ant st a tvino 
namu, ir pabaigtus namus 
visokioms vigadoms. 
turi 17^x150 ilgio, po $4,500. 
Penkis szimtus iszmoketi o 50 
doleriu ant menesio, 
elektros,
kambariai ir gėrėtas.

su
Namai

szi luina 
iszpopieruotos,

Lotai 
35x150 ilgio $800, kampiniai 
po $1,000 — 100 inmdkoti o 20 
doleriu ant menesio.
kad Frackville auga ir neužil- 
gi lotai pabrangs. Steito plen
tas eina per miestą in visas 
aplinkines. Atsiszaukite pas:

t

8

Žinote

J. A. Žemaitis, 
315 So. West St.
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“KIRMĖLIŲ SZOKIS
Sztamas Indijonu Ilopi PARODYTAS PER INDIJONvo ana diena in Washingtona 

parodyti savo tautiszka “Kirmėlių Szoki,” kuriam prisižiurinojo tukstaneziai žmonių ir- 
kongresas. Szokis buvo insteigtas ant paliepimo kongresmono Mareron isz Arizonos idant 
parodyt valdžiai, kad tokis tau tiszkas Indijonu szokis no yra kenkentis ir kad valdžia jojo 
neuždraustu laikyti kas metas tarp Indijonu.

Isz Shenandoah, Pa.

Tm

Kirmėlių Szoki prisiziu rinėjo

Inlipkite Lai van New Yorke 
Iszlipkite Klaipėdoje.

— Sunki geležine sztanga 
nupuolė ant rankos Juozo Du- 

sužeisdama ja skaudžiai.
Suradęs dinamitini pat* 

norą. Jonukas Bugnis, 11 metu 
309V? E. Centro uliezios, 
jo persitikrinyt ar garsei 
darys “pykszt” ir isztiikuju 
taip garsiai ekslopodavo 
net puse rankos nuneszo.

dama pietus Ma
ro vaiiKcvicione, 314*2 \V. 
Lloyd nli., naudojo ilga mėsini 
peili kuris, paslydo, ir nupjovė 

kairieses rankos. 
Daktaras prisiuvo pirszta.

<lys,

nore
li

pykszt” ir

• Pareng 
Vaitkevičiene,

jai pirszta

kad

Inkerman, Pa. — Pranesza- 
ma, kad szermenyse tūlo Lie
tuvio atėjo 

mėgėjas.
menulio spindu

liu” mėgėjas. Susibaręs su 
vienu isz dalvviu, iszsitrauke 
revolveri ir pradėjo szaudyti. 
Gyvieji iszbegiojo, bet numirė
liui teko viena kulka. Policija 
la mėgėja patupdė szaltojon.
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GELBĖTOJA GYVASCZIU NAUDOJA ARKLĮ

Dabar turimo naujos mados 
pantaplius, padarytus isz dau
gelio visokiu 
ant paveikslo matoma.

ANT PARDAVIMO

u,

Trys lotai mieste Shoentown 
szalo Port Carbon, Pa. Atsi- 
szau'kite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.
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JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON
Ruoszkites ir prisidekite prie ANTROS milžiniszkos į. 

vasaros ekskursijos

Tiesiai in Klaipeda
Xi i ’ i

LAIVU “LITUANIA” 17 LIEPOS
g EKSKURSIJA RENGIA BALTIC AMERICA LINE IR KURIA PALYDĖS 

PACZIOS KOMPANIJOS ATSTOVAS.
Mes ar jusu agentas pasirupinsim iszgauti permitus ir pasus. Reikalaudomi smulkesniu
žinių ir informacijų kreipkites in gyvenanti jus apielinkeje agenta arba tiesiai in

BALTIC AMERICA LINE,
8-10 BRIDGE ST. NEW YORK CITY

i

i

!1n

MINERS’ ASTHMA I8ZP0PIERU0JA IR 
MALAVOJA STUBAS

•skurueziu kaip

i

i

Anglekasio dusulis, gerkli
nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebetine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulycsia, 

FRACKVILLE, PA.

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavė
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo 
darbus o
(lytais. Juengst (Raezinskas), 
yra Liet avys ir 
suszolpti.

tautiecziams tuos 
busite isz to užgana-

privalote ji

t

Trade Mark

Skausmai MUSKULUOSE, Gėlimas SĄNARIUOSE, 
REUMATISZKI Skaudėjimai 

Tuojaus prasiszalins nuo tavęs kaip 
tik nupirksi buteliuką

MESZKOS BALSAMO (
ken-

Jeigu negausi tuos yaistus pas vietini

BEAR 
BALSAM

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tukstaneziu kitu, 
ezianeziu vartojo ir vartoja.
aptiekoriu arba pardavėju tai prisi usk mums 35c ir 5c už pasiuntimą 
o mes tuojaus iszsiusim buteliuką Balsamo.

BEAR BALSAM PRODUCTS CO.
SHENANDOAH, PA.214 S. MAIN ST.

(

Iii
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PRIE DARBO.
Pamaryje Mission Beach, (’alifornijojį 

ežia žmonių kurie nuplaukė per toli 
merginu kurios turi taji užsiėmimą 
greieziau g;
cziau iszgialbsti žmogų ne kaip pati prie jojo priplauktu.

elb(‘tojai gyvas- 
Deszimts 

arklius idant

<1

Turime visokiu apredalu del
Vestuvių ir del merginu kurios baigė 

aukszta mokslą High

o*

nuo kranto.
naudoja

autis prie skenstanezio ir pasekmingiau ir grei-V.
h* Ii

— Girardville, Pa.
St ubas, 
kos baisiai apdegintais per 
eksplozije gazo Potts kasyk lo
sią. Abudu nuvežti in Aslilan- 
do ligonbnti .

PARSIDUODA NAMAS 
TAMAQUA, PA.

27 met u ir jojo bo< 
apd(‘įrintais

Isz Lietuvos.
t

Dvieju szeimynu namas, ku-, 
ris randasi pietinei dalyje , 
miesto Tamaqua. Namas geram • 
stovyje. Galima pirkti pigei ir 1’J 1 1 neszima

pietinei

lengvu iszmokejimu su mažai 
kapitalo kaip pirkėjui geriau 
butu. Preke tiktai $6,750. In- 
moket galima pagal iszgales.

Cha s. Žarna r,
209 W. Broad St., 

.1.1) Tamaqua, Pa.
PARSIDUODA FARMA.

k laši

PROTESTUOJA PRIESZ UŽ-! 
DARYMA MOKYKLŲ.

Saldutiszkis, Utenos apsk.
Balandžio 18 d. ]
Puodžiūnas susirinkusiai

' gauna 10 proc. nuolaidos 
nuo reguliares kainos, jeigu 
peuka laivu-korte in abu galu. 

Amerikos 
isz Now 

0 dolariu 
ta kaina

Kongreso wdaly via i

York o in (jhieaga
g<»le ž i n k ei io b i Ii e.t u s

•_______ nt O 
i’.Dalvviai: 70 centu. r,___t

mokytojas ghuna in abu galu.
mi- Eks'kui’sijps rengia Amerikos 

niai apie 300 žmonių darė pra-> Valstybinio Laivyno Generali* 
apie Lietuviu perse

kiojimą Vilnijos kraszte, užda
rymą Lietuviu mokyklų, ne
grąžinimą Lenku pagrobto Pa
gojo misžko ir 
priesz Lietuva.
klausė szi praneszima, baisiai

kitus žygius 
Žmones, isz-

i

nis atstovus Lietuvai Norkus.

__L* pasipiktino ir tuo reikalu pri- arcivy^kupas
kuriame reika-

Shcool.
II

■k

■

Farma 108 akeriu su budin- 
kais tiktai $1,700. Taipgi mai
nau farmas ant miesto namu. 
Farmos su gyvuliais ir maszi- 
noms. Raszykite angelskai.

V. G. McMasters,
Dept. C. P. O. Box 275 

Erie, Pa.

eme protestą
laujama
Lenku mokykloms ir jas užda
ryti. Proteste tas pat reikalai!-

J.4)

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauikas, Locnininkaa) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namui, Sztorua, Mokalalnea, Baž
nyčias ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Ssviesa. Taipgi parduoda 

FIKSOZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau na kaip gausite aatoroaia. Už
veda varpelua prie duriu, taiao elek- 
trikiniua prosus ir kitokius elektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas mane jeigu 
manote užvesti szviasa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o ass mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apssvlotimo Saliu, Mokslalnlu 
Ir Bažnycaiu. Duokite pirmybia savo 
tautieesiui pakol ejaite kur kitur.

FLO ELECTRIC CO.
Shenandoah, Pa. Į312 w. pine st., mahanoy city

Pirmoji ekskursija iszplauks 
isz Cherbourg didžiausiu pa
sauly laivu “Leviathan” Birž. 
1 isz Kauno ekskursantai isz- 
važiuoja Gegužes 22 d. Pirmoj 
ekskursijoje važiuoja Jo Eksc. 

Matuleviczius,
profesorius Buczys, Kanaunin- 

paszialpa kas Macijauskas, J. Macziulai- 
tis, Skodžis-Nekroszas su žmo
na, 

jama, kad valdžia imtųsi griež-j ielius su žfhona, 
tu priemonių gražinti užgrob- liene, A. Smith, 
tam Pagoju-misžkui.

Ta pat diena szauliai savo 
nepaprastame susirinkimo pri
ėmė tuo pat klausymu protestą 
kuriame irgi reikalaujama už
daryti Lenku mokyklos Lietu
voje tol, kolei Lenkai 
laisvai veikti Lietuviu mokyk
loms Vilnijoj ir noatitaisys vi
su padarytu Lietuvai skriau
dų.

nutraukti

neleis

VAŽIUOJA IN AMERIKA.

Szia vasara i n vyksta Eucha
ristinis kongresas Chicago j ir 
paroda Philadelphijoj.
tikslu keliasdeszimt tukstan- 

E uroj) i eczi u a p la n k yB 
Keliones kaina isz 

Phila-

Tuo

ožiu 
Amerika.
Kauno in New Yorka, 
delpbija arba Bostono TU Ida* 
se 132 dol. 50c., bet p erkant isz 
karto in abu galu tik 203 dolu- 
riai, o važiuojant in eucharis
tini kongresą dar nusimeta 10 
proc. nuo papigintos kainos.

.Važiuojant pirma ar antra

Ona Budravicziene, J. Ki- 
Sk Laukaga- 
J. Neveravi- 

czius, J. .Pūido'kas.
ponios Sofija ir Ma-

Sziauliu,

V. Pledas
su žmona, 
rija Po<yėnes isz
Auna KĮarįja Jonės ir kiti.
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Bluakos ’bus nesziotos daug 
szimet su trumpoms szleboms
kaip ant paveikslo parodo.

i

eina prie altoriaus laike 
tada tuom-laik karaliene

Kada mergina eina priimti savo Diploma — arba kada 
zliubo — visu akis in jia būna atkreiptos — buna jiji 

ir josios apredalas tame laik e žinoma turi būti tinkamas.

Ateikite in musu sztora pamatyt musu naujausios 
del merginu kurios szi-met baigė “High School 
dideli pasirinkimą visokiu baltu ir szviesiu koloru. 
ir galima pirkti už prekes ka manote mokėti

Po $16.75, $19.75, $25.00 ir brangiau.

ąb

i

> >
mados, puikios szlebes 
del vestuvių. Czia rasitearba

Mados kurios jumis patiks

Puikios Szilkines 
Apatines Drapanos 
del nesziojimo po puikios 
szlebes, ir ka tik reika
laujate tai galėsite gauii 
musu sztore. Szviesi ko
loidai kad pritiktu prie 
szlebes.

IIIIIIUIMIIIIHIiaillllllllllllllllllllllllllHIIHIIIHIIIIIII

Ilgios Szilkines 
Pirsztinaites
žinoma turi but balti — 
Kayser Brand — padirbti. 
gerai, geriausios materi- 
j olos ir mados /
Po $1.50 ir $2.00 Į

Szilkines
Paneziakos
visokiu gausit musu szto
re, ypacz H-300 szilkihes
paneziakos ir kitokiu

Nuo $1 iki $2.50
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.Gorsetai 
Apjuosimai 
Gorset-Iettes ir 
Brassieres
yra žinoma reikalingi, — 
visokiu madų ir didumu, 
balti ar baltai-raudoni

Vainikai ir Velonai 
dideli ir maži — keletą 
gražiu madų — jumis jie 
patiks

Vainikai $1.35-3.50 
Velonai $1.50-4.50
BiHinuMitutumuinMimifl MlMMemMWMl

Karteliai
naujausios mados ir viso 
kiu kolom — labai gra
žiai atrodo. Prieinamos 
prekes.

SEIVERTS
■a

29 - 31 East Center St.

,,, 4 'i, . , ( 1. ir ,

^Uzganedinimas visados”

Mahanoy City, Pa.
..... !T.......  ' .— 1
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