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ISZ AMERIKOS
SUDRASKĖ 

VĖLIAVA
■ .._______________

AIRISZIS SUDRASKĖ LIE- 
TUVISZKA VĖLIAVA 

PRIE LIETUVIO 
NAMO.

I

I

NUBAUSTAS, BET TEIS
MAS EIS TOLIAUS.

Scranton, Pa. — Liepos 5 d.
Juozas Rakauskas
2126 Dudkin Av., pakabino dvi 

vėliavas ir
savo

gyvenas

Ii epe

Amerikoniszkas 
viena Lietuvisz/ka prie 
stubos, bet tas nepatiko Airiui 
D. McGraw, kuris gyvena tik
tai skersai gatve nuo Rakaus
ko 2125 Durkin Av. ir jisai 

Rakausko mergaitei,
kad ji nuimtu pati arba tėvui 
pasakytu, kad tas nuimtu. 
(Mergaite tėvams apie tai pa
sakė, bet tie žinodmai, kad jie 
turi tiesa vėliava laikyti prie 
savo namo kartu su Ameriko- 
niszka, to nepadaro. Minėtas 
Airy s, atėjės nutraukė Lietu- 
viszka vėliava ir numėtė ant 
gatves. Raukauskiene vėl už
kabino paėmus, kur jai vieta 
buvo, bet tada Airys atėjės 
vėl nutrauko ir suplesze taip, 

. kad jau ja nebuvo galima an
tru kartu užkabinti. Rakaus
kas jaiisd*imaSy-Jrad. jisai yra 
tikras Lietuvis, likosi inžeis- 
tas, ir nuėjės pas Aldermana 
N. Jehu iszomo varanta ir 
Airys buvo tuoj arosztuotas ir 
užsimokėjo $10.00 už sauvaly- 
bes papildyma ir likosi padė
tas po $1,000 belos. Szis daly
kas eis in Federal Teisina. Ar 
ji apkaltins Federal is teisėjas 
ar ne, tai nežinia, 
Rakauskui, kad jisai nenulei
do szio dayko veltui.

Sudraskymas Lietuviszkos 
vėliavos tai vra inžeidimas vi- 
su Lietuviu ir szis bone bus 
pirmas atsitikimas;’ tode turė
tu in tai kreipti dome visi 
Scrantono Letnviai, kad duoti 
lekcija minėtam Airiui, nes jei
gu szis dalykas veltui nueis, 

Lietuviai su 
Lietuviazka vėliava visai ne
gales pasirodyti. Girdėtis, kad 
ima žingsni 
SLA. 30-ta kuopa, 
gerai; bet geistina, 
Lietuviai tam pritartu.
KUNIGAS ISZGIALBEJO 

TRIS ISZ LIEPSNOS.
New York. — Dvi moteres ir 

vaikas likos iszneszti isz de- 
ganezro namo ant West 43czios 
ulyczios, per kunigą William 
M. Burke, prabaszcziu Szvento 
Kryžiaus Katalikiszkos bažny- 
czios.

Visi trys iszsigavo laukan 
ant kopccziu isz deganezio’lan
go bet negalėjo nu'lipt. Klebo
nija būnanti arti, kunigas 
Burke iszgirdo szauksma, užli
po ant kopeeziu (fire escape) 
ir visus nunesze žemvn in sau- «< 
gesne vieta.
SUPJAUSTĖ JA SU BRIT- 

VA KAD NENORĖJO SU 
JUOM PABĖGTI.

Boston, Mass. — Aleksa 
Vieszkovski, jaunas burdingie- 
rins gaspadinoles Zofijos Kuz- 
rriarekienes, 14 Medford u’li., 
Chelsea, užklupo ant josios ir 
supjaustė baisiai su britva. 
Aleksa gaspadineliai atkerszi- 
no už tai, kad nenorėjo ant jo
jo kalbinimu sutikti ir pabėgti 
in kita miestą ir su juom gy
venti. Motere likos nuvežta in 
ligonbuti o pasiutėli uždare

kad tas

iszomo

bet garbe

nueis
tai Scrantono

reikaleszitame
Tas labai 
kad visi

SUBJAURINO
MOTERIA

KETURI ISZGAMOS 
SUBJAURINO, 

SZE IR APIPLESZE 
MOTERIA.

SUMU-

3 SUIMTI IR UŽDARYTI 
KALĖJIME.

Mare

nuėjo ant

in 
namo.

Wilkes Barre, Pa.
Ruszkauckiene, 40 metu, gy
venanti po 141 Nicholson uli., 
pasiliko auka keturiu žmonisz- 
ku bestijų, kurie mPtere su
bjaurino, sumuszc ir apiplesze 
nuo 60 doleriu.

Ruszkauckiene
Public Square apie 10 valanda 
vakare pasilikti savo vyra isz 
naktinio szifto. Kada stovėjo 
ant kampo Nicholson ir Hazle 
ulyczios, keturi jauni iszga- 
mos sėdėdami automobiliuje, 
pakvietė motere idant inliptu 

automobi'Hu ir nuvesz ja ja 
Ncprijausdama nieko

blogo inlipo. Iszgamos turėda
mi savo auka, 
ja namo nuvažiavo in “Pinos” 
prie Middle Road, kur ne vie
na motere ir mergina likos su
bjaurintos.

Pribuvo ant vietos subjauri
no motere, ■sumuszc ir apiple- 
szia paliko jaja pusgyvia. Mo
tere adgavus pajėgas atsivilko 
in Hanover, kur apsako palici- 
jai savo atsitikima ir likos nu- 
1 ežia “m 'ligonFuTe.*^ •

Palicijantas Kenneth isz 
Ashley pradėjo jeszkoti iszga- 
mu ir užtiko ant juju pedsakiu 
aresztavodamas tris, kuriuos 
nuvožė in ligon'bute ant paži
nimo. Ruszkauckiene pažino 
visus, o buvo tai Jurgis Petrai
tis, 22 metu isz Askam, locni 
ninkas automobiliaus, Juozas 
Pogorila, 22 metu isz Ashley ir 
Zigmas Czuminski, 24 metu isz 
Sugar Notch. Ketvirto da jesz
ko.

Geriausia idant moteres to
kiu pakvietimu saugotusi ir ne 
liptų in automobiliu nepažins- 
t amu j u.

vietoje nuvežti
“Pinos

Kenneth

GASPADORIUS NUSZOVE 
BUVUSI BURDINGIERI UŽ 

PAVERŽIMA NUO JOJO 
PACZIOS MEILES.

Edwardsville, Pa. — Už tai 
kad buvusis burdingieris Sta
nislovas Martinaitis paveržė 
meile jojo paezios, Antanas 
Jarskis, dagirdes kad Stasys 
randasi ant Larksvilles karu- 
ko, insedo in ta pati karuka ir 
užtemines sodinti jame bob-va- 
gi, paleido kėli s szuvius jam in 
pi'lva.

Pasažieriai nuginklavo Jars- 
ki ir atidavė in rankas palici- 

Sužeistasis badai iszlliks 
Jarskis visai nesigaili

jos.
g)’va.s.
to ka padare ir tik ’lauke pro
gos atlyginimo buvusiam bur- 
dingieriui už suardymą szei- 
myniszko gyvenimo, nes nuo 
kada jisai radosi pas ji ant 
burdo, jojo paeziule atszalo 
meilioje kaip szmotas ledo.

New York.

BOBISZKI ANDAROKAI NE 
PASLĖPĖ JIJI NUO 

PALICIJOS.
Sunku buvo

del Sidney Deni ng vaikszezioti 
savo paezios andarokuoso 
idant jojo pati galėtu aplaikyti 
posinerti'ne 10 tuksta'ncziu do
leriu 1923 mete.

Doning tame mete “mirė” 
tikslo apgavimo insziurenc 
kompanijos. Nuo tojo laiko 
vaikazeziojo pasirėdęs mote- 
riszkai, bet ant galo likos su
sektas ir aresztavotas drauge

paezios

apgavimo
< i mirė

ISZGAMOS TĖVAI
UŽDARE VAIKUS STUBO- 
JE, PATYS ISZVAŽIAVO 

ANT VAKACIJU, O 
VAIKAI

BADU MIRĖ.
KONE

PAPJOVĖ LIETUVI
BAISI NELAIME SKERDY
KLOJE, ELEKTRIKINIS 
PJŪKLAS KONIA PER
PJOVĖ DARBININKĄ 

PUSIAU.

Isz Visu Szaliu
ADGAVO

REGĖJIMĄ

GALYBE TAMSUNO ISZ LIETUVOS
NEISZGYDEDAKTARAS

SERGANCZIOS MOTERES, 
VYRAS JAM ATKANDO 

DU PIRSZTUS.

■
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Philadelphia. — Palicijo 
jeszko (iszgamos tėvo 1Giako
mo Fusco už nelaba pasielgimu 
su savo vaikais Antanuku 2 
metu ir Jonuku 18 menesiu se
numo, kurie likos surasti na
mie be valgio ir pusgyvi.

Pagal kaimynu apsakymą
tai tėvas su motina iszvažiavo 
praeita Petnyczia ant vakaciju, 
palikdami vaikus namie be jo
kios priežiūros ir maisto, su- 
gryždami namo Panedelio va
karą. Kada motina sugryžo na
mo vaiku nerado, nes palicijo 
juos paėmė in ligonbute o mo
tina uždare kalėjimo.

Kada palicijo ir kaimynai in- 
ojo in stuba, tai smarve buvo 
neiszpasakyta, vaikai voliojosi 
savo mesidlia, neturėjo ne szmo- 
telio duonos no vandens. Tėvas 
nesugryžo su motina, nes gal 
dasiprato, kad už tai turės at
sakyti. Manoma, kad tėvai to
kiu budu norėjo atsikratyt nuo 
vaiku.

MUNSZAINE PRIEŽASTIS 
SZEIMYNISZKO NESUTI

KIMO IR ŽUDINSTOS.
Phillipsburg, N. J. — Jonas

Polanski, 46 motu, miro War
ren ligonbutejc nuo užduotu 
baisiu žaiduliu su peiliu ku
riuos uždavė jojo pati Elzbieta, 
42 metu.

Elzbieta norėdama 
sinti kad nuo gerymo nelabos 
munszaines pirkta pas savo 
kaiminka Marijona Virbinskie- 
nia, buvo priežaste susibarimo 
su savo vyru, ir tas buvo prie
žaste staigaus užpuolimo ant 
jojo su 
nežinojo ka daro.

Palicijo užėjus pas Virbins- 
kiejiia rado daug munszaines 
kuria konfiskavo o Mare užda
re kalėjimo 'lyg teismo. Palici- 
je taipgi jeszko keliu vyru ku
rie tame laiko dalybavo toje 
girtuokliszkoje puotoje.

staigaus
peiliu,

iszsitei-

nes tame laike

MOTERE GAVO TRECZIUS 
DANTIS.

ratrich, Ark. — Mrs. Otis 
Montgomery, pradėjo gauti 
treezius dantis. Motore da yra 
jauna, nes turi 46 metus, o ka
da turėjo 40 metu davė sau pa
dirbi falszyvus dantis, bet juju 
dabar nenaudoja nes naudojo 
per penkis metus. Keli mene
siai adgal pajuto skausmą žan
duose ir nemažai nusistebėjo 
kada užtiko keturis naujus 
dantis, kiti pradėjo taipgi isz- 
dygti-

pradėjo

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

VietosHartford, Conn. —
kalėjimo yra tūlas Petras Ko- 
pienskas, vagis ir banditas, ku 
ri Amerikos valdžia nori de
portuoti, bet Lenkija nepriima 
dėlto, kad jis neduoda savo 

ztikro8 gi pi t i nes vietos. Jis sa
ko, kad girnos Dobrzon mieste, 
Rybino valscziujo gubernijos 
valstijoje. Na, o tokios vietos 
Lenkai neranda. — V.

Brockton, Mass. — Stanisla- 
was Taraseviczius,
Grafton St. užsimokėjo $105 
už tai, kad girtas važiuoja 
mas automobiliu pasibueziavo

nuo 255

Chicago. — Ana diena po 
pietų, parežo negyva Mykolą 
Rubika in jo namus 4021 
South Maplewood Avė. Myko
lą Rubika patiko baisi

Jam dirbant Stock Var
duose Swift komanijoj, 

, kur 
piuklas

PER 15 METU BUVO 
NEREGIU, DAKTARAI
NEGALĖJO ISZGYDYT.

me.
neini- MALDA SUGRAŽINO JAM 

REGĖJIMĄ.
pric 

elektrilkinio piukio, kur jis 
piauste mėsas, piuklas per
pjovė Ikairiji szona. Perplauta 
taip kad buvo matyt p'laucziai. 
Mykolas tuoj ir mirė. Pas gra- 
boriu Eudeiki padaryti tyri
mai.

Mykolas Rubiikas buvo 
metu amžiaus, Amerikoj iszgy- 
veno 29 metus. Paėjo isz Kra
žių parapijos, Raseinių apskr., 

Swifto kompanijoj 
iszĮdirbo 27 metus. Karta jam 
toje dirbtuvėje nutrauko kai- 
reses ranikos du pirsztu. Pasak 
jo moteries, už tai gavės $150, 
trijų dienu ligonine ir suteikė 
darba.

Mytkolas Rubikas paliko nu- 
liudusius: moteri Juzefą (Gu- 
žaushaite); dulkteri Elena, 
metu, 
p. Vebell;
metu, Stasys 30 metu ir Alek
sas 25 metu, kuris tarnauja Su
vienytųjų Valstijų kariuome
nėje Filapinu salose, ir siratu- 
kc-angintine Sofija, 7 metu, 
sesers dukterį, kurios 
vaikus kiti augina.

Lietuvoj.

58

32 
kuri yra isztekcjusi už 

sūnūs: Albinas, 34

7 metu 
szeszis

Paskutines Žinutes.
11 Warren, Pa. — Jamieson 

Refining Co., li’kos sunaikinta 
per ugni kur padare bledes ant 
milijono idoltriu. Apie 150,000 
baczku aliejaus sudegė.

11 Scranton, Pa.
sunaikino 
Co.,

— Ugnis 
Schener Bakinga 

duonkepi u ve ir artimus 
namus. Du ugniagesiai sužeis
ti. Bledes padaryta ant $100, 
000.

11 Harrisburg, Pa. — Nedė
liojo szturmai su ledais padare 
daug bledes Pennsylvanijoj o 
devynios ypatos liks 
tos.

uzmusz-
New Ęngland valstijosia 

žuvo asztuonios; ypatos.
K London. Anglijo. — Szia- 

dien Anglijoj randasi 
000 bedarbiu.

2,750, 
Valdžia duoda 

paszialpa del 1,260,700 žmonių 
o anglinis strai’kas padaro 
bledes sklypui ant $100,000,000 
kas sau va i te.

Chicago. — Po visa skly
pą vicszpatauja dideli karsz- 
cziai. Apie 50 ypatų mirė nuo 
saules spinduliu o szinitai ap
sirgo.

11

straifkas padaro

Pittsburgh, Pa. — Pet
ras Boginski, 45 metu, atsikė
lęs isz lovos Allegheny County 
ligonbutes, iszszko isz ketvirto 
laipsnio ant saidvoko 
muszdamas ant vietos.

11 Rymas. — Ateinanti me
nesi Popiežius Koilsekruos in 
vyskupus tris Kiniszkus kuni
gus. Bus tai pirmutiniai 
niszki vyskupai ant svieto.

užsi-

Ki-

ISZARE SENOVISZKAS 
BRANGES UŽLIEKAS.

Borgo-Piedmont, ItaQije. 
sessia ap>linkinejo tu'las ūkinin
kas iszare sonoviszkas užlie- 
kas, kaipo visokius indus ir pa- 
puoszus iszsodytus brangiais 
žemeziugais ir auksinius kieli- 
kus puikaus darbo. Valdžo nu
siuntė in tonais kamisije isz ži
lumu isztyrineti ar. nesiranda 
toje aplinkinėje daugiau seno-

Rymas. — Alfonsas Califa- 
kukorius vienamno, 54 metu, 

isz didesniu hoteliu Sarne, ku
ris penkiolika metu adgal stai
ga i apjako ir gydosi pas dauge
li Europiszku daktaru, ana die
na adgavo regėjimą stebuklin
gu budu.

A įvažiavęs 
diena

isz Rymo ana 
be vilties jokios pagial-

nes
J

bos, nes jam specialistas ap- 
reiszke, kad daugiau nereges 
dienines szviosos lyg smert, nu
tarė panaudoti paskutini būda 
—- melsti pagia'lbos Motinos 
Dievo. ’Nliejas in bažnyczia, 
karsztai mddesi per dvi valan
das ir ant galo pradėjo užtėmy t 
bažinyežioje szeszelius o kada 
apleido bažnyczia, pats ga’lejo 
eiti namo be pagialbos pravad- 
nyko.

Palicijo užtvirtino taji ste
buklinga iszgydyma Califano. 
Tukstancziai žmonių lankosi in B 
bažnyczia Motinos Dievo, mels
dami sugrąžinimo jiems svei
katos.

POPIEŽIUS ISZKELS 
IN GARBE KELIS 

AMERIKONUS.
Popiežius Pi ūsasRymas. —

ant praszymo kardinolo 
Bonzano, popiežiaus siuntinio 
in Katalikiszka Kongresą, Chi
cago, iszkbls in garbe keturio- 
ka kunigu ant pralotu už tai 
kad prisidėjo prie pasekmingo 
sukėlimo tojo kongreso. Taip
gi a p laikys garbe ir
svietiszkos ypatos už panaszu 
pasidarbavima. Visi aplaikys 
orderius Szv. Grigorians karei
vio.

y I

kelios

SUPLIEKĖ 'KAILI PACZIU- 
LEI KAD DAVE NUKIRPT 

PLAUKUS.
Paryžius. — Augszcziauses 

sūdąs apsvarstė, buk vyras tu
ri tiesa apdaužyt veidą ir isz- 
kolioti smarkiai savo paezia, 
jaigu jiji duoda nukirpti trum
pai isavo plaukus be vyro pave- 
linimo.

Kada Chai'les Besson sutiko 
savo paeziule iszoinant isz 
skustbarzdžio su nukirptais 
plaukais, puolė in dideli pasiu
timą, apdaužo jai veidą ir bai
siai iszkoliojo amt ulyczios. Pa
eziule ta diena nesugryžo na
mo, tik nuėjo pas savo motina. 
Charles užvedo skunda ant 
persiskyrimo ir sūdąs sutiko 
jam duoti, remdamasis tuom 
kad motere negaili duoti ap
kirpti plaukus be vyro paveli- 
nimo. — Ameriko kitaip.

Czenstakavas. — Kaime Ba- 
bince, paviete Bržezinskam, 
gyvena kaimuotis Antanas Kli- 
narezyk, kuriam 
apsirgo pati. Antanas paszali
ko serganeziai daktara isz ar- 
tymo miestelio, kuris pribuvęs 
padare ant serganezios egzami
ną ir persitikrino, kad motoro 
serga ant suardytu nervu.

Kada daktaras da neiszojo 
motere i n puolė in karsztlige, o 
vyras taip insiuto ant dakta
ro, kcrszindamas jam, “jaigu 
jojo motere tuojau-s neiszgy- 
dins nuo pasiutimo” 
musz.

O kad daktaras neturėjo su 
savim tinkamu gyduolių, uždė
jo ant moteres galvos ledu, nuo 
ko motoro da daugiau pradėjo 
kvailioti ir raivytis lovoje ant 
galo iszszoko ir pradėjo daužy
ti rakandus.

Klimarczikas su riksmu 
tu bestije invariai in mano mo
tom velnius,” 
taro atkandamas jam du pirsz- 
tus nuo rankos. Palicijo užda
re pasiutėli kalėjimo o dakta
ra nuvožė in ligonbuti.

RADO PUSGYVE MERGINA 
PRIRAKYTA PRIE 

LENCIŪGO.
Lorient, Franci jo. — Prira- 

kyta ant 35 pėdu ilgio ‘lenciū
go, kuris radosi ant josios ko
jos, visiszkai nuoga ir pusgyve 
nuo bado, Ona Lecrenu, 28 me
tu, likos surasta 
Plouay, ant tvarto 
tėvo ukes.

SJiectva parode, buk 1924 
metei, daktaras aprei'szke tė
vui buk jojo duktė yra nepilno 
proto ir vietoje jaja atiduoti in 
prieglauda, tai tėvas jaja pri
rakino ant lenciūgo tvarto kur 
radosi lyg sziam laikui.

Kaimynai apie tai praneszc 
policijai, nes negalėjo ilginus 
žiūrėti ant josios vargo. Nie
kas jaja neprižiūri nėjo, tiktai 
jaunesne sesuo, kuri kaip ka
da atneszdavo jai valgi. Tėvas 
aresztavota’s už nedora pasiel
gimą su jaja. Mergina nuvežta 
in pamiszeliu prieglauda.

paviete

pavojingai

kerszindamas jam

y

tai ji už-

< 4 tai

szoko ant dak-

per palicijo
ant josios

VOKIECZIU ŽIAURUMAS 
PRIESZ TILŽĖS LIE

TUVIUS.
Pereita savaite Tilžės teis

mas nubaudė lai'krodinika Ba- 
nati szeszioms savaitėms kalė
jimo už tai, 
kavinėje

Deuschand

kad jis vienoje 
iszsireiszkes priesz 

“Deuschand ueber alios.” 
Valstybes gynėjas savo kaltini- 

•kad Bana- 
ežiui dar nieks kaulus nesu- 
triuszkines, o kitas teisėjas 
pansziai iszsiroiszke. — Klai
pėdos kraszte beveik kasdien 
Lietuviu tautos garbe traukia
ma in purvą, 
musu hyrnno taip dažnai szai- 
posi, o nieks nesusiraąda, kas 
tautos garbe atitaisytu. Prie- 
szingai, p. Toleikis, gynės ta 

Klaipėdos Vokiecziu 
teismo baudžiamas. Tokiu lai
ku susilaukėme. Lietuviai sa
vo paežiu namuose kankinami 
svetimu atėjimu.

me apgailestavo,

Vokiecziai isz

garbe,

KĖSINOSI NUSIŽUDYTI.
Panevežvs. — 20 d. Birželio 

9 vai. ryta dure bau peiliu in 
szona su tikslu nusižudyti ūki
ninkas Kaczirauskas Petras, 
40 m amž., gyv. Plukiu kaime. 
Ta paezia diena jojo žmona ra
do ji pasislėpusi daržinėje ir 
paplūdusi kraujuose: Skubiai 
buvo duota žinia miesto poli
cijai, ir P Kaezirauakas tapo
nugabentas Panevėžio apskr. 
ligoninėn. Žaizda pasirodė ne 
labai pavojinga ir yra vilties, 
kad jis pasveiks.

Kėsinosi nusižudyti del ko
kiu tai uždėtu jam mokesniu 
sumoje 350 lt.

szio
V. Ali-

NUŽIŪRĖTA ŽUDINSTA.
Graubliauczizna Musniku v. 

(“V-bes kor.) — Birželio 2 d. 
czionai rasta negyvas 
vienkiemio ukinikas,
szauskas, 43 metu. Jo mirties 
aplinkybes nėr pilnai aiszlkios. 
Tėvas ir brolis aiszkina kad jis 
buvęs užlipęs klojime ant visz- 
ku, ir krisdamas užsimuszes, 
bot kiti szndka, gal ir kitaip 
buvo. Tiek žinoma, kad jie visi 
nesantaikoje gyveno. Velionis 
buvo vedos, o tėvas ir brolis — 
nevedžiai. Paliko 15 motu au
nu ir dvi dukteris 
metu.

— 13 ir 9
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PO SMERT TURI JAI 
PERPJAUT GERKLE.

London. — Lady Alicijo Gar- 
vagh, kuri mirė ama diena, pa
liko testamento pareikalavima, 
idant po josios mireziai dakta
ras perpjautu jai gerkle nuo 
ausies lyg ausies. O tai del to, 
idant užtikrint kad jiji yra tik
rai mirus ir kad ja ja nepa’lai- 
dotu gyva. I’riek tam paaiiszki- 
no idant butu palaidota kuoąp- 
vargiausia ir kad niekas neat
silankytu ant josios laidotuvių. 
Visa savo turtą $375.000 nalliko

PERKŪNAI UŽMUSZE 38 
YPATAS ALBANIJOJ.

London. — Telegramai isz 
Brindisi pranesza, buk laiko 
dideliu isztirrmu Albanijoj, per
kūnai užmuszo 38 ypatas.

Belgradas. — Sambore, tva
nai padare bledes ant milijono 
doleriu. Penkesdeszimts žmo
nių pražuvo kada vanduo isz- 
siliejo isz upes Dunajaus. Ble
des daeina ant milijonu.

APVOGĖ SZV. PETRA 
ANT $1,000.

Rymas. — Antru kartu szi- 
met likos apvogta bazilika Szv. 
Petro, bet szi karta kas tekis 
insigavo in zokristija paimda
mas 30,000 lirų (tūkstanti dole
riu). Pinigai radosi kopertuo- 
so,
darbininkams. Keli darbinin
kai yra nužiūrėti už vagysta.
LENINO DRAUGAS 

DZIERŽINSKIS MIRĖ.
— Feliksas E.

Dziežinski, pirmsedis ekono- 
miszkos tarybos, vienas isz 
svarbiausiu uredninku, staigai 
mirė nuo szirdies 'ligos. Velio
nis turojo tik 49 metus. Dzier- 
žinskis buvo isztikimiausiu 
draugu Lenino ir slantu agentu
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KETURI SUŽEISTI LAIKE 
PERSTATYMO.

Didėja, Rokiszkio v. (“V. 
kor.) — Gegužes 30 d. 
turos”
riai surengė vaidinimo vakare-

“Gyvieji Nabaszninkai.” 
Pelnas skiriamas inbigijimui 
knygelio. Tvarka aride vietinio ' 
kaimo keletas isztvirkusiu 
pusberniu. Keturi asmenys su
žeista buteliais. Sustatyta trvs 
protokolai. Reikia pastebėti, 
kad sziame Ikaime randasi ke
letas “garsiu” 
terorizuoja visa apylinke.

Ii

keletas

,1'

vyruku, kurie

paskirti ant iszmokejimui

Moskva.

KIAULIŲ ŽUDYTOJAS.
Kaziu Ruda. — Gegužes m. 

29 d. vietos taikos teisėjas nu
baudė pil. Szachna Kuzmina, 
Veiveriu gyv., už tai kad jis, 
kaipo Žydas nekente kiaulių ir 
vos in jo (kiemą inbegdavo kie
no nors kiaule, tuoj ja szaudy- 
davo. Bet taikus Kuzmino kai
mynai už tai nesiskundė,
norėdami bylinėtis, tik paga
liau 
szaudymui pasikartojus, 
kentejusis pasiskundė policijai 
kuri sustatė protokolą ir tai
kos teisei as: nil. Kuzmina nu-

ne

Kovo m. 30 d. kiaulių 
nu-

t

3'
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Bolszevikai paprastai yra 
gerai painformuoti kas kiszasi 
Baltikiuos politikos, kas kart 
daugiau kalba apie Lictnvisz- 
kus veikėjus kurie stengėsi pa
daryti sutaiką su Lenkija. Ba
dai tankiai atsibuna posėdžiai 
ant sutaikinimo tuju dvieju 
kaimynu kuriuos stengėsi pa
daryti Baitgudi-s Panenka.

Isz 112 milijonu gyventoju 
(pagal snras74\ 1924 mete) tai 
Amerike randami 1,304,300 pra
vardžių Smith. Tdliaus seka 
Johnson su 1,024,200 pravar
džių; Brown 730,500; Williams 
684,700; Jones 658,900; Miller 
625,800; Davis 537,950; Ander
son 492,750; Wilson 425,628; 
Moore 369,650 ir t.t.

3. Isz kiekvieno 1,000 persi- 
Skyrusiu vyru, tarpe 45 ir 54 
metu trisdeszimts- septyni 
mirszta; isz kiekvien 1,000 ne
vedusiu vyru paezios grupes, 
dvideszims-trys mirszta; kuo
met isz kiekvieno 1,000 neve
dusiu vyru paezios grupes tik 
keturiolika mirszta.

4. Isz kidkvieno 1,000 persi
skyrusiu vyru tarpe 55 ir 64 
penlk iasdcszimts-szcszi m i rszt a 
isz 1,00 nevedusiu pačios gru-

'keturiasdeszimts-devyni 
mirszta; kuomet isz 1,000 ve
dusiu tik dvildeszimts devyni 
mirszta.

5. Isz kiekvieno 1,000 persi
skyrusiu vyru suvirsz 65 me
tu, 116 mirszta; isz 1,000 neve
dusiu, 112 mirszta, kuomet ve
dusiu tik 80 mirszta.

Kuo žemesne 
giaus gyvensi.

.. .. _     - _       —, A..

ISZ SKOTLANDIJOS

pos,

Daugelis žmonių piktinasi 
kad czionais Amerike merginos 
o ir nekurios moterėlės rodo 
dabar ant strytkariu, automo
biliuose ir parkuose — nuogus 
kelius. Priežaste tosios mados 
kaltina mada kuri yra priežas
timi visko pikto kas tik atsitin
ka ant svieto. O bet ne taip se
nai mada paliepė moterims ne 
szioti trumpesnes szlcbes idant 
nesduotu dulkiu nuo ulycziu, o 
vebiaus sujudo visi kada mada 
paliepė moterims sutnimpyt 
ka'lniereiius szlebiu ir pasiro
dė balta krutinę moteres kuria 
rūpestingai užiicnginejo priesz 
tai.

Nekuriems žmoniems nuduo
da, kad žmogiszkas kūnas yra 
del to, idant ji rūpestingai už- 
denginet. Gal tik taip mano 
žmonys, kurie yra tosios nuo
mones, kad viskas ant svieto 
yra piktu ka juju akys pama
to. Panaszei ir piktinasi su 
sziandieninia mada. Nes kita
dos ir sziadien, nekurios mote 
res peržengė rubežiu dorybes, 
bet už tai negalima visu kal
tinti. Daktarai sutinka kad 
sziandienine mada vra del 
merginu ir moterių labai svei
ka, szvari ir atsakaneziai tin
kama.

Nekurie skaitytojai rugoja 
kad sulaikėme laikraszti, ha 
neatsilygino su užviOkta sko
la. Daugelis užmoka, o nežino 
kad yra skolingi už koki laika, 
bet skaito nuo tos dienos kada 
užmokėjo, o ne nuo tos dienos, 
kada suėjo 'laikas. Juk ant 
kožno kvito parodo diena kada 
laikas pasibaigė ir nuo tos die
nos skaitosi laikas.

Jaigu aplaikete rokunda už 
skola tai meldžeme tuojau atsi
lygint, nes kitaip busime pri
versti laikraszti sulaikyti.

tuo il- 
metais 

buvo 41,000 apsivedimu, persi
skyrimu 8,700. kitais žodžiais, 
del kiekvieno 1,000 apsivedi
mu buvo 200 persiskyrimu. 
Paežiu laiku 1,000 vyru, vedu
sio amžiaus, mirė, persiskyru
siu 29 mirė, vedusiu 13.

“Jeigu nori ilginus gyventi 
apsivesk, ir pasilik apsivedu- 

pn t aria Dr. Bundesen.

ra t a, 
1925

siu,

NEJAUSLUS VYRAS.
(kuriPacziule, (kuri norėjo va

žiuoti in Lietuva): — Ar žinai 
man kaddusziuk, sapnavosi 

buvau apsiaubta daugybe van
dens.

Vyras: — Tai nemiegok 
drauge su. kūdikiu... *

Tai

NĖR KO STEBĖTIS.
Septynių metu sūnelis kalba 

in savo motina:
Ar tai teisybe mamyte 

kad asz gimiau Lietuvoje?
— Taip mano mylemas.
— O tu kur gimini?
— Asz gimiau Anglijoj.
— O tėvelis F
— Tėvelis gimė Irlandijoj.
Vaikutis pasikaso pakauszi 

ir ant galo atsi'liepe:
— Navatna, kad mes visi 

suėjome in daigia. *

ANT EGZAMINO.
Daraktoris norėdamas isz- 

bandyti mokini ar moka ir ži
no kiek yra Dievo prisakymu 
užklausė:

— Kokis yra
Dievo prisakymas?

Ne szandvk isz

vienuoliktas

Mokinis: — “ 
savo artymo.“ *

TARP SPORTU.
Ar žinai Džanai 

y ra taip i sz mintinga
mano

Suv. Valstybių Departmen- 
tas rokuoja kad pereitais me
tais 322,729,000 galonai szalta- 
koszes suvartota szioj szalyj.

1910 m., 95,450,000 galonai 
suvartoti, bet jau 1915 metais 
suvartojimas žymiai didėjo 
iki 175,224,000 galonu ir 1920 
m., 260,000,000 galonu 
totą.

“Pipi” ......................... 6„,
jaigu inmetu in prūdą pinigą, 
tai tuojaus pasinėrė ir man at- 
nesza adgal.

Tai nieko, mano “Prin- 
da iszmintingesnis. Jaigu 

inmetu in prūdą kvoteri, tai 
atnesza man švara žuvu ir 
regzta pinigu. *

Craigneuk, Scotlandije. — 
Dabar isz eiles pripuola pakal
bėti po Bol'lshiM, nelabai skait
lingai apgyventa Lietuviais 
kolionija Hamilton. Ta kolioni- 
ja (miestas) jau yra žymei di
desne kaip pirmiau kitos buvo 
paminėtos, jau ten randasi ir 
skirtumas, tarp Bellsbill, ir 
Hamilton jau bus apie trejetas 
Angli'szku myliu. Miestas yra 
gražioje žemoje vietoje, net su 
keliom traukiniu stotim, o ka 
gatvakariu ar “boskariu“ tai 
jau net per daug.

• Lietuviu (am mieste yra no- 
da ugia use tikrai negaliu 
sprensti, bet manau kad nebus 
toli nuo 30 szeimynu ir tie pat® 
labai iszsiskirstė. Ten randasi 
vien tik anglių kasyklos, ku
riose ir mus 
darbuojesi, pavojingas ir ne 
pelningas darbas, tad ir mus 
broliai tenai greieziause gau
na. Ten yra IJctirviszka duon
kepy k la, ka padirbtas važiuo
ja po kitas kolionijas Lietu
viais apgyventas, 
laimingam karui 
kolionija kaip apmirus, bet da
bar jau ir vėl pradeda atgyti. 
Jau susitvėrė skyrių® Szv. J. 
Sąjungos draugijos, jau užlai
ko svetaine, kurioje szokiu®, ir 
kitokius pasilinksminimus ren
gia. Apie jaunimą ten mažai ku 
gavau sužinoti, nes i®z tiesu, ir 
ne didelis ju ten būrelis.

Toliau visiszkai be skirtumo 
randasi kita kolionija Burn- 
bank. Ten jau miestukas gero
kai mažesnis, bet Lietuviais 
tirsztai apgyventas, ten jau ga
lima bus priskaityti 
sziml i nes gyventoju, 
gana plati dirva Lietuvystei 
platintis, bet nelaime, neturi 
savos svetaines, neturi tinka
mu ir darbszcziu vadovu, tuom 
viskas in nelaiminga apmirimą 
ir traukia. Ten jaunimo randa
si gana daug bet sunku atskir
ti ar Lietuvys ar Anglas. Pa
rengia nors ir retai szoki, ir 
ten yra daug tokiu Lictuvuku 
ir Lietuvaicziu ka voreziau ei
na in Angliku szoki, o ne in 
Lietuviu, tuom didele geda da
ro del savo tokio nesusiprati
mo, o priek tam ir save ant isz- 
juokiino pasistato. Geda už tai 
vyrueziai ir mergeles, o priek 
tam da didesne geda apturi to
kiu vaiku tėvai, ba isz tiesu, 
jaigu tėvai prie Lietuvystes 
akvatintu, ir vaikai nuo to taip 
nesiszalintu, tarp tokio didelio 
apsileidimo, o bet-gi randasi 
būrelis isz d e set ko su viražu m 
merginu kurios atsižymi Lietu
vystėje. Jos sudaro bažnytini 
kora, 
nors

< < boskariu

ti leva i

> >

»
i broliai Lietuviai 
pavojingas

buvo po nc- 
visiszkai ta

netoli
ten but

cas

su va r-

vienas juokdarys
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Ne 
klausė 
giaus gyvena?“ “Ne,“ 
iszmintinga sztumininlke 
tik atrodo kad ilginus.

Dr. Buridesen ‘ ‘
Health,“ paduoda kelius inte
resingus faktus apie szita 
klausymą. Jis sako kad vedu
siu vyru mirties rata yra že
mesne negu nevedusiu, naszliu 
arba persiskyrusiu vyru.

1. Isz kiekvieno 1,000 persi
skyrusiu vyru, tarpe 25 ar 34 
metu, penkiolika mirszta, isz 
kiekvieno 1,000 nevedusiu vy-

paezios grupes, 
mirszta; kuomet isz kiekvieno 
1,000 vedusiu vyru, 
grupes, tik keturi mirszta.

2. Isz kiekvieno 1,000 persi
skyrusiu vyru, tarpe 35 ir 44 
metu, asztuoniolika mirszta; 
isz kiekvieno 1,000 nevedusiu 
paezios 
mirszta.

už-
Kodel vede vyrai il- 

” ” atsako
jiem

Ne,
“jiem

T 9

Chicago

faktus apie KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiego 

dirbti. Apaiaaugokito pavojau*.

ru, penki

paezios

grupes, keturiolika

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, koponu, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą Ir patarimas dykan.

Kožna eanvaito—Sorodomle, Kot- 
vergai* Ir Petnycsiomi*. Ofiso* va- 
landost 9 ryto iki S vakare.

BAUSUM NAME.
4 s. centre ST.

POTTSVILLE, PA.
Antra* Flora*,

ir neblogai pagieda, jos 
rotkarėžiais koncertėlius 

lavinasi, ir atllieka neblogai, 
jos kur prireikus Lietuviszkai 
padainuoja, viskas tas su pa- 
gia'lba isz kitos kolionijos va
dovo, garbe už tai jum mergi
nos didžiause kad tarp apmiru
siu o jus viską pa'laikot, ir ne- 
duodat Lietuvystei visiszkai 
užgesti ir stebėtinas dalykas 
kas prie to jas traukia kurios 
visiszkai Lietuvos nepažysta.

Iszlaike merginos pavojin- 
giause laika, o dabar jau be
veik galima užtikrint kad lai
kysis ir ant toliau, jau po ko
kia ir nauja prisideda prie ko- 
ro jau ir vaikinai keli prisidėjo 
ir kaip malonu butu, kad vai
kinu prisidėtu da kita tiek ir 
daugiau, kuriu toje kolionijoj 
randasi užtektinai. Nemanyki
te merginos ar vaikinai kad 
tai negražu, jau gražesnio dar
bo negalima atlikti, kaip kad 
dastot tos laimes patarnaut 
Vioszpacziui Dievui ir Tėvy
nei. O priek tam, da turi net ir 
pasididžiuoti turėdamos savo 

vargonininko Lietuvaite. 
(Pirmiau raszant apie Craig
neuk Jikosi pamirszta pažymė
ti kad yra Lietuvaite taipgi 
vargonininke, kuri net per 
Angliszkas pamalldas vargo
nais grajina, pagirtinas dar
bas.)

Apie suaugusius Burnbanko 
mažai toks kalbėti, apriez ka- 
zyriavimo ' beveik užsiėmimo

ir

kitokio npsįranda. Gyvenime 
isz dangumo’yra visokiu, ir ge
ru, ir suirusio, suterlioto gyve
nimo netrūksta.

Darbai vien anglių kasyklos
su menkais uždarbiais, ten Lie
tuvėms pamaldos laikomos kas 
menuo karta, bet žmonių tik 
dalis lanko Szv. Bažnytėlė, ir 
nestebėtina ten tarp Lietuviu 
daug skirtumu. Skyrius Cici-
listu, Laisvamaniu, kazirninku 
ir gatviniu, o bažnyczia tik vie
na del Kataliku, -tad ir nėra 
kam skaitlingai lankyti. Mote
rėlės ne taip skirstosi ir in Szv. 
bažnytėlė skaitlingiau ateina, o 
tuom vyreĮejn didele geda da
ro, 
no, 
nevisiem teko.

«

bet turbūt kaip gedąs dali- 
nevisi namie buvo, už tat ir 

Ton randasi 
taipgi ir Lietuviszka krautuve
valgomu daigiu, kuri pirmiau 
neblogai gyveno, bet dabar bo- 

užstojus ir 
, nes

kuris

darbui 
t uri nukentėti 
ne vieno,
paliestas. Toliau bus kalbama 
apie Blan'tyrc isz eiles, o tuom 
kart tariu sudie, ir priek tam 

kad patarta man 
ranka

atminės szventai ir pildau iki 
Szkotinskas.

atsiminiau 
gera dėjo

Lietuviszkos Pasakos, i
iszvedcs isz pėtlociaus, nuvedė 
ant tos paėzios Viėto, i«z kur ji 
paėmė.

krautuve 
nesiranda 

nebūt straiko

ncmiklyt, ta

kitam kartui.

Trumpos Žinutes isz 
Skotlandijos.

ir Scot land i jos

mane
O gi su kairia,“ 

kantas. Tuojau velncs mosterė
jo su nosine skarele per aki ir 
isznyko; o muzikantas nuo to 
karto niekados daugiau vdlniu 
nematydavo.

ra-gi akio tu 
4 4

matai 
atsake muzi-

II ' T
JCina muzikantas keliu ir už- 

SUR1NKO Dr. J. BASANAViczius. si norėjo labai valgyt. Atsimi- 
___ __________ __ noj kad jam davė ponaitis tai 

szi, tai ta isz valgomu daigiu; 
iszsieme isz kiszeniauel ogi 
žiuri — arklia-meszlas! Nusi
spjovęs, iszkrate ir eina toliau. 
Užėjo jam ant mislies pasižiū
rėt, ardaug anas per ta Vakara 
nuo to ponaiezio pinigu uždir
bo. Iszkrapszte kiszenius, ir 
vietoje aukso ir sidabro, rado 
puodą szukdlos, o viotęje po
pieriniu nilflin ■— 
szis! Tai kad prigavo nelaba
jai! pamielino muzikantas. Na. 
palauk, misllino sau, ar ne at- 
korszvsiu ir asz tau! 

f

Viena karta, muzikantas, bū
damas ant veseilios, grajina ir 
mato su pateptąja akia, kad 
taip sziurszia voluos tarp vė
so1! n in k u net Hiiszi'les: tai vie
nam koja pakisza, tai 
stumt e re, 
na... Nustojus szokt 
pamergėms patamsėjo sulindo,

(Įrašiau! drąsinu!“ 
Gaspadine isz- 

trauke isz pecziaus puodą su 
juka ir kvaszlinu ir, pripils- 
czius bliudus, nesza ant stalo, o 
samti padėjo skersai puodo ir 
pdiko. Vdlnes tuoj szmakszt, 
atsisėdo ant to samezio ir in- 
kiszo uodega in puodą. Ta vi
sa muzikantas matydama® 
griebė velnią už sprando ir isz- 
mete pro 
“Žiūrėk, neezyseziukas, kad 
asz tavęs czia daugiau nematy- 
n-zlnt” Voluos iszski’ido ir per 

vescile daugiau ne akiu 
nemato. Muzikantas eidamas 
isz veseilios, užėjo viena mies
teli. O buvo turgaus diena. Be
eidamas pro kareziama, iszgir- 
do viduje dideli kliksma-reks- 
ma. Užėjo ir anas pasižiūrėt, 
kas tai yra. Žiuri, kad muszasi, 
kad peszasi pasigėrė žmones. 
Susziile, susidrasko, visi kruvi
ni, net baisu .žiUYėt..Aplink
juos sukasi penki velniai ir 
kursto žmones, kad ncapsileis- 

Pažino muzikantas ir ta 
juoduką, kuris in puodą uode
ga
niu, kad rože jam su vėzdu, net 
uodega apie vėzdą apsivynio
jo! Velnes szmukszt tuojau pro 
duris ir iszmove; paskui ji ir 
kiti velniai iszskrido. Tuojau 
žmones nustojo musztis, muzi
kantas juos sutaikino ir žmo
nes iszsiskirste. Muzikantas 
karcziiamoj iszsigere, ir kad 
jau vėlu buvo, tai neejo namo, 
ale apsinakvojo kareziamoj. 
Vakare atėjo vdlnes pas muzi
kanta persipraszyti. Atnesze 
puskvaili degtines ir czestavo- 
jo muzikanta. Begeriant vdnes 
ir klausia muzikanto:

k C H, 
Dieve!”

Czia tau

Apie viena seneli kuris nie
kados neejo in bažnyczia.
Seniau miszkuose gyveno 

vienas senelis. Jisai nieko dau
giau nedirbdavo kaip tik pa
valgęs kokiu szuknelliu, grybu 
arba uogu ir szokinedavo per 
tava. Vienoj pusėj ravo porszo- 

sakydavo:— “
kitoj pusėj atszokes 

sakydavo: — “
ve!“ Labai anas buvo geras so- 
nt/lis. Nusibodo vėliniui žiūrėt 
in toki sendlio gražu gyveni
mą. Pasivertęs in kunigą, atė
jo pas šernai ir pradėjo ji pri- 
kalbinet, kad eitu nors karta 
in bažnyczia. “Matai, sako, 
sziadien didele szvente; žmo
nes eina in bažnyczia pasimels
ti, o tu czia per rava szokineda- 

szi,

Czia man 1 lie

“Matai 
didele szvente;

M

I /I

Toliau® bus.
isz kisJseniatMU ogi

pakisza, 
tai

beržo tn-

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.

nei ta szneki!” 
Paklauso senelis ir ėjo iii baž
nyczia. Priėjo dideli ežerą: vi
si žmones ėjo aplinkui, o sene
lis perėjo tiesiai per ežerą, ne 
kojų nesuszlapo. Nuėjo in baž
nyczia ir rado pilna žmonių. 
Pakdlo akis auksztyn ir pama
te kad pa krekle j bažnyczios 
atsisėdo du velniukai, pasitie
sia jauezio skūra ir raszo visu 
griekus, kas lik ka bažnyczįoj 
sugricszino. Niekas ju neinate, 
tik vienas sendlis ta mate. Pri- 
rasze pilna
jau kur raszyt. Paėmė vienas 

insikando viena krasz- 
kitas kita ir ome 

tempt. Bet matyt kad skūra 
nes truko |>er puse

ir velniai abudu nuburbejo že
myn. Vienas net ragus nusilau
žė. Ta regėdamas senolis, ome 
ir nusijuokė. Ka bežiūrint vel
niukas, vdl pakreklen užsire- 
peczkeno ir jo grieka užrasze. 
— Po viskam senelis gryžo na
mo, kaip tik priėjo prie ežero, 
norėjo ved pereit kaip atėjo, 
bet kaip tik ženge in vandeni, 
tuojau pradėjo skensti.
ejes naimo,
bažnyczia ir tik per rava szo
ki nedarnas kalbėjo tuos žo
džius: “Czia tau Dieve!”
4 4

mas, nei

skūra ir nebuvo

v dines, 
ta skaros,

per tempe 7

kurie su

A ngl i'jos 
angle kasia i d a straikuoja p ra
dėja nuo Imos Gegužio, o jau 
sziadien turime 30ta Birželio. 
Anglekasiai stovi labai pras
tam padėjimo, praseziausi ir 
pavojingi darbai mažai apmo
kami, pagal tos szalies pragy
venimo branguma vertėtu an- 
glekasiam da pridėti, o ne ma
žinti uždarbi, nes jau ir taip 

didesnėm szoimynorn
dirbdami turi būdanti.

Seotijoj augliu gerokai 
pritruko, nes kalnus kur su
pilti nuo senei isz požemes, ka
sinėjo jeszko’dami anglių, o no- 
kurie netingėdami net ir pasi
pelno.

Baigentis Birželio mene
siui pas mus gerokai atszilo, ir 
oras visiszkai gražus.

* Pirmiau Seotijoj Szven- 
cziu mažai būdavo, bet dabar 
už tai darbas iszojo visiszkai 
isz mados. Nors visur minima 
kad 'anglekasiu straikas, bet 
kur tik ne pažve'lgsi visi nedir
ba veluk stokos augliu, ir fab
rikai priversti stovėti, bet jiem 
lengviau, gauna didesne pa- 
szelpa vald'iszka kaip angleka
siai.

veik

Par-
niekados neejo in

kalbėjo tuos 
Czia4‘Czia tau 

Czia man Dieve! > 1

) f

gauna

Scotija visiszkai apmirė, 
visi vargo pridiegti, no 

veseiliu, ne szokiu/ne balių, ne 
koncertu, lauke nežino ko, ir 
bedavoja, jau ‘to’liau ir juokas 

Scotinskas.iszcis isz ma'dos.

“KOMUNISTAI
GERI ŽMONIS”

Eina plentu f sesute Agota, 
turinti apie 76 metu. Sutiko 
ji einanti kunigu užkalbinda
mi ji:

p ra-

— Tegul bus pagarbintas.
— Ant amžių amžinųjų, O 

kur tai eini moeziuto?
— Ugi in bažnyczia 

szau jegtamastelio, pasimelst
už tuosius vargingus Komu
nistus.

— Už ka?
— Ugi už tuos vargingus 

Komunistus, kuriuos žmonys 
taip persekioja.

— Bijok tu Dievo, moeziu
to, tai gal tu nežinai kas tieje 
Komunistai per žmonys.

— Kaip tai nežinau! Tai 
yra labai fain žmonys! Eina in 
bažnyczia, meldžiasi, prasto 
Dievo idant žmonims butu ge
riau ant svieto, sipaviedojasi 
kas diena ir priima szventa 
komunije.... 
Komunistai.

Už tai vadinasi
I

— Kur tu girdėjai apie tai?
— Buvo pas mus tok is 

žmogelis apsakydamas kad tie 
Komunistai tai geri žmonys, 
tiktai kunigai juosius labai 
persekioja... *

kita 
patamse gundi- 

, svotai su

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
(BEAR BALSAM)

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių "Meszkos Bal
sams.” Jeigu negausi tuos vaistu* 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimą, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuką Balsamo.
Bear Balsam Products Co. 

214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

o vėl nes aplink juos sukdamas 
sznabžda: “ 
Atėjo pietus.

muzikantas

czia I 
v i sa

tu.

duris, sakydamas: 
neezyseziu kas,

laike. Priejas prie tu vėl-

kuris muzikanto klauso 
eini?”

szis atsake. Pradėjo po-

J ir

'“Isz vesei-

szioliai

kad nu!

Apie muzikanta, kuri velnes 
samdė ant veseiliu pagrajyt.

Nekuris muzikantas ėjo pa
vakaryje isz veseilios. Beeida
mas per miszka, susitiko po
naiti,
“Isz kur 
Uos!“ 
naitis jo praszyt, kad užeitu in 
jo dvara ant vesei’lios pagra
jyt. Mužikantas susitarė ir nu
vedė ji in toki gražu dvara kad 
visas auksu ir sidabru blizgė
jo. Muzikantas tik negalėjo at- 
sidyvinti kaip jisai lyg
nežinojo kad czia netoli yra 
tekis diddlis dvaras! Invede ji 
i’ii palociu ir liepe sėstis. Neuž- 
i'lgio pradėjo rinktis vese'lnin- 
kai, vis toki ponai,
Juodais rubais su juodais žven- 
geneziais kumelukais, juodom 
karietom: kad važiuoja, net tik 
žeme linksta! Atsivežė pajau
niai pamerges ir liepe muzi
kantui grajyt. Muzikantas cine 
grajyt, o ponai su panytėm 
szoka ir szokdami padažo su 
pirsztu tokioj szukelej ir tepa 
sau akis. Nusižiūrėjo iii juos 
muzikantas ir anas prisigreti
no pas ta szukele, ir pasitepė 
sau viena aki. Kaip tik pasite
pė, tuojau su ta akia pradėjo 
matyt, kad visi tie ponai buvo 
su uodegom ir su ragais. Nega
na to, pamate kad ten nejokio 
paločiau® nebuvo bet baisus 
klampumynas, ba'da: o vietoje 
krėslu — kdlmai. Nusigando 
baisiai muzikantas, bet ve1! su- 
sidrasines grajino toliau užsi
merkdama®. Kaip tik pagraji- 
na, tuojau prieina tas ponaitis 
ir užmoka: netik popieriniais 
pinigais, bet auksu ir sidabru. 
Ant galio, jau esant netoli dvy
likos davė jam ponaitis visokiu 
dovanu, pieruiku ir karvaju ir

4 4 su k a t-

Magijos Monu Stebuklai.
Gnrsus lietuviu maffilca* Prof. J. 

CekanavicziuM iazlcido 10 Stebuklin
gu Magijos Paslaptis. Visi paaisz- 
kinimai lietuviu kalboje. Kurie pri
sisiusite szitas paslaptis tie prlkrė- 
site kur susirinkimuose baimes, juoku 
ir nuostebumo. Prisiuskite viena 
doleri Money Orderi arba indėkite 
doleri in laiszka. In lictuva nesiun- 
cziu todėl ncraszykite užklausimu.

Prof. J. Cekanovich 
5353 S. Turner Ave. Chicago.
ISZPOPIERUOJA IR

MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulycsia, 

FRACKVILLE, PA.

Eiche ir Juengst (Raczins- 
kas), popieruoja ir iszmalavo- 
ja st ubas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgana- 
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
sucipti. 4 * * • » *

A. RAMANAUSKAS 
LIETU VIS ZK AS GRAB ORI US 

MILL A PATTERSON 3TS„ 
ST. CLAIR, PA.

M* t

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Paffrabua paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu. krikaztyniu ii 
kitiem* pasivažinėjimam*.

BeU Telefonas 1S78-M.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunu* numeirellu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t. 
S2O W. Centre St. Mabanoy City, Pa.

DR. CHARLES BERGER
GARSINGAS SPECIALISTAS

Nerviszku ir Chroniszku Vyru 
ir Moterų Ligų

s
20 N. Centre St. Pottsville, Pa.

*
Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 12; 1 iki 5; 7 iki 8.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA. 

--$--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra gedaus negu 10-tas Procentas be jokią 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka S-czia Procentą ui jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir csedlna. Dėkite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite irmatysiM 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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jo siela seni negirdėtai 
mino, užtat slaptingai szypso- 
dumas, tarė:... . .

— Galvojai tu,
apie mane, galvojau
tave...

Ryto mota,

mira-

J

Magde, 
asz apie

■ ' f ■ ■ i

ikai mergina 
kaip paprastai, iszojo in dvara
uždarbiauti, liope Baltrenas 
paszaukt seni Toma, 
ir godu ūkininką ir 
jam kaž-ka taip ir taip aiszkin- 

Toinas iszkarto tik galva 
užsikimszo

turtinga 
pradėjo

minkštojo,

Tikra Istorija apie 
Baltrena, Magdule

ir ju Žalmarge.
Apnuogintas, kaip Adomas 

rojuje, sėdėjo senis Baltrenas 
ant krosnies ir buvo giliai už
simąstęs... Jau penktu kart su
griebė ji plaucziu uždegimas; 
penktas ir, rasit, paskutinis... 
Gyvenimo nei lkic*k nesigailėjo, 
nes per septynesdcszimt metu 
pakankamai jau pagyveno, o 
prie to ir bakūžėj didelio isz- 
tekliaus nebuvo: pieno nei la
šelio, apie taukine 
szinius senai buvo
o per kaulus tolydžio slankio
davo d ingy s, nors nuo '___
nies niekuomet
Kogi turėjo gadeticsl Tiktai 
vienas dalykas jam sopėjo, 
kad jo idukrele Magdule pasi
lieka mergauti, nor keturias
dešimt meteliu jau turi sulau
kusi.

Delko tie szunsnivkiai kava
lieriai jos nekalbino ir noemet

Ir nieko sau mergina: dievo
ta, darbszti, apsukri. Bet jie 
kaž-ka joje vis-gi insižiurejo: 
o tai rauplėta, o tai nemokanti 
szokt, o tai esanti kvaila... Aha 
kvaila! Duok Dieve, kiekvie
nam tokio kvailumo! Devynis 
lapelius tvarkingai moka isz 
maldaknyges paskaityt, 
raides mažiukes ir 
niekas nemokino! O kaip skai-

Kartais, būdavo, sėdi ji 
po langu ir, mėnesėliui 

verpia žmonėms 
o 

ant krosnies, sako:
paskaityk ’k a

Tai jinai

davo drugys,

to!
sau 
szviecziant, 
linu kuodeli,

kros
nelių lipdavo.

nors
nors jos

jis gulėdamas
“Magdule,

mano vaikeli, 
nors savo tėveliui.
nuo suolo nesijudina, skrynios 

knygos neiszima, 
Ir dar kaip skaito, 

spjaudo kuodeli
prie menulio veq)ia ir senam 
tėvui skaito. Pirmiausia 
t an i ja in 

paskiau

neatidaro, 
o skaito. 
In pirsztus

“Li- 
Panele Szvencziau- 

Po Tavo apgy- 
’ ’ paikiau ‘ ‘ Mclski- 
ir dar kaž-ka ten tokio, 

kaU prie ano 
ne jo Magde sėdi, 

bet kantarka, arba ir pats var
goninkas.

Senai, senai, dar kaip jos 
nabašninke motina buvusi 
gyva, kaž-ka jinai smuklėj in 
vaikinus buvo metusi.
karta., ir kita...
szokti nekvietė. Pagalios tai 
puolė žmonėms in akis, paga
lios pradėjo ja apkalbėti, ty- 
czioties iš jos ir net pajuokti.

Net toki maži pienburniai, 
kuriu anuomet dar pasaulyj 
nebuvo, o gerai tatai sau insi- 
kaie in galva.

Būdavo, atsigula 
got, o czion kaž-koka prisiki- 

suszun-

šia,”
nimui
mes”
o jam rodosi,
kuodelio

LAIMĖJO DOVANA UŽ
GERA MOKSLĄ.

Dovydas Wilson jr., isz 
Portland, Oregon, už geriausia 
mo'ksla laimėjo kelionių in 
Eurpa su visais kasztais. 
liaus jisai po didesnes vicszpa- 
tystes Europos.

Jr.,

Ke-

na ant krosnies sustyrusi, 
rr

be- 
Fuojausveik kaip apmirusi, 

dasiprotejo, kad po dėlių apal
pęs, užtat nenustodama sąmo
nes, nusitvėrė ceberi su vande
niu ir toki dideli cziurkszli in 
tėte paleido, kad net stovinti 
szalia medine druskinyczia bu
vo bepradedanti plaukt.

Senis tuojaus atidarė
bet buvo taip nusilpnejes, kad 
žodžio negalėjo isztart. Tiktai 
kai jam Magde padavė puody
ne 
nuo to
prejo.
riau, treczia dar geriau, ket
virta nuo krosnies nulipo, lie
pė paduot sau kirvuką ir kaž
kokius senus vartelius, 
kaž-kaip netyczia buvo prie ju 
prisiplakė, 
taszyti.

Alagde

akis,

kopusiu rašalo (rukszties), 
rašalo tuojaus susti- 
Kita diena jautėsi ge- 

geriau

< i 

paskiau

Mete
o niekas jos

neva m i e-

sza veidu in stiklą ir 
ka:

ar eina vandens 
ar in bažnyczia, ar

“Penkis centus davė, 
Meiliai pažiurėjo, 
Kad 'kas vestu szokti 
Ji labai norėjo.”

O prielkito langelio arba du
ru kažJkas kitas baigia:

“Penkis centus eme, 
Nieks jos neszokino, 
Kad jai szulo trūksta — 
Visi gerai žino.”

Ir taip tai visuomet: ar ke
lia, ar gula, 
pasisemti,
uždarbiauti in dvara...

Senio krutino buvo apkabin
ta dėlėmis, kurios tai raityda- 
vos ir i-szsitiesdavo, tai pribrin
kusios nejudomai kabojo, tai 
su lengvu bildesiu nu puldavo 
ant 'krosnies. Nupuolusiu dėlių 
vietojo palikdavo demes, tarsi 
žalcziukai tamsaus, tirszto, su
kepusio kraujo... Senis Baltre- 
nas ilgai su nuliūdimų prisi- 
žiurinejo tiems žalcziukams, 
kol, pagalios, staiga iszkelc in 
lubas savo iszdžiuvusias ir 
gyslingas rankas ir suszuko: 
“Dievuli brangiausia! Neleisk 
man dabar gyvybes užbaigt. 
Bet kai jau per tris menesius 
su Magde nieko nepadarysiu, 
tai jau mane tuomet atsi
imk!”

Kai vakare Magde sugryžo 
isz darbo namo, užtiko Baltre*

ti...
purto, rankomis
ausis, tarsi apie Batreno pa- 
siulyma net klausyt nenorėjo, 
bet paskiau h
minlkfeztejo, kol galu-gale apie 
piet, 'kuomet prisiminė, kad 
esąs alkanas ir kad tureses eit 
pietų, staiga in Baltrcuo del
ną ženklai! sutikimo stipriai 
sudavė. Pagalios, biznis pasi
rodė ėstis neblogas. Baironas 
davė “penkine” tikra, cziela 

penkine

VASAROS PAVOJAI
MAŽAM VAIKUI

penkine”
už maža kaimvni-

kurie

ir pradėjo kaž-ka

apie staloriu darba 
nenuvokdama buvo bemanau-

- Ji . « t < 4b.| * •' * 'I . • t. * * i 4 f * *

teveli.

0 kaip 
darbo

iniszmesta 
kur ji

ti, kad senis sau karsta rengia
si ir isz geros szirdies pradėjo 
ji ramint:

— Gana, jau gana, 
to darbo, vereziau pasilsėkite.
Nora esate senas, bet ligi pa
vasariui dar išlaikysite arba 
ir ligi rudenio datra ūksi te...
Senis tiktai szypsojosi ir dar

bo nepertraukdavo.
Magde kita diena isz 
namo sugryžo, tokia grinezioj 
užtiko atmaina, kad buvo be
mananti, jog gal per klaida 
esu in svetima grinezia pate
kusi.

Jos lova buvo
priemene, o kampe, 
priesz tai stovėjo, buvo padirb
tas mažas lovytis, ties juo ko- 
peczios, o per viduri grinezios, 
nuo lovio ligi duru, 
dirbąs asloje gilus 
mas.

f
Nerimaudama žiurėjo tai in 

lovi, tai in tęva; kol tas, nusi
raminęs isz jos nusistebėjimo, 
ramiai pasakė:

— Sziokia-tokia
karvute; sunku senatvėje 
venti neturint pieno nei szla- 
kelio.

buvo pa- 
nuotaku-

“ penkine” 
ui mandaguma: už tai kad To
mo telyczia pastovėsianti me
nesi laiko Baltrono grinezioj, 
taip maž-dau 
nupirkta.

Pavakare pats Tomas ja at
vedė ir grinezioje prie sienos 
pririszo, prie to dar iszsidore- 
jo isz jos sau mcszla ir tris 
dienas darbo vasaros motu.

Magde 
kailio nerasi, nes reikia žinot 
kaip tiktai atsimenant, ju var
gingoj pirkelėj niekuomet jo
kio gyvulėlio nebuvo.

Tai isz dėkingumo tęva 
kojų kilnodavo 
vo karvute, 
džiaugsmo pakampėj 
lendavo. 
szalia 
glausdavosi prie jos glamonė
davo, 
žaisdavo jos sziuikszcziu uode
gos galu, bot niekaip užmigt 
negalėdavo.

NAUJAS PROFESORIS.
Daktaras

Chicagos likos paženklytas 
per valdžia užimti dinsta oko- 
nomisZko 
to Riko universitete.

Kad palaikius sveikata ir 
gyvastį mažo vaiko vasaros 
laiku reikalauja daug prižiū
rėjimo, kantrybes, sumanumo 
ir ypatingai žinojimo visu pa
voju kuriu reikia vengti vasa- 

Be abejo vienas isz 
pavoju 

paprastoji muse, kurios 
žastimi mirszta daug

Kur tik ji eina, visur 
užlkreczia ligos porais. Žinoma 
kiekvienas namas turi 
tinkamus sietus, b<*t 
randasi mažas 

|žiureti kad sietai labai

ros laiku.
svarbiausiu sziu

vaiku.

jo:

Albert Hale isz 
likos

geografisto Por-

Baltreno grinezioj 
b, 'kaip ir butu

džiaugdamosi isz

tai

u z
tai glostyda-

tyliai isz 
vorksz- 

Ant nakties paklojo 
jos glebu k a sziaudu.

už kulkIo apkabindavo,

ta i 
prie- 

inažn

turėti 
ton kur 

vaikas,

TARADAIKA

Buvo tai pedes diena, 
Atsiminus mergina neviena

12-tos Lietuviu Dienos 
Reikalai.

riu priemenioj pajuto, susigė
dusi iszdume isz grinezios ir, 
varsnas nubėgusi, 
prie kumetbuczio atsidūrė.

Tuo tarpu Dragų lis pradėjo 
gert už Baltrono sveikata, ku
ris tuom buvo labai patenkin
tas ir mandagei atsakydamas, 
savo -stiklelii maukdavo in dug
ną. Bet kuomet butely j tik pa
dugnes beli ko, o Dragų l is ne
mandagiai ir 
nukreipė kalba 
marges, 
krosnies

net dvare

uzgaunancziai 
kasi ink 
paszoko 

stikleliu n»že in že
me ir isz piktumo drebėdamas, 
suszuko:

— Tai tu szuns snuki, tol v- 
tau telyczios 

ne mergos? Szalin isz 
mano stubos! vonl von!

nebuvo

senis
Žal- 
nuo

cziai tesigerini? 
reikia,

Jokiu liudinin'ku 
bet senoji Gaidiene, netyczio- 
mis eidama pro Įauga 
girdėjusi ir ta nuo t ik i turėjusi

reikia 
atsar

giai butu sudėti. Jo kambarys 
turi būti apsergtas nuo mušiu. 
Muses patraukia vagis. Atsar
gios-szeimin i nkes kurios užlai
ko savo namus szvariai ir tvar
kiai, turi mažiausa bėdos su 
mūsomis. Mūsos nosza ligos pe
rus savo plaukuotomis kojo
mis ir limpancziais snuku- 
cziais ir taip užlkreczia ne vie
na maža valka. Jos užlekia ant 
pieno kuri 
ežiai ir ten palieka tuos perus 
kurio yra viduriu 
priežastimi.
mažyti nuo ju. 
save.

Kitas sveikatai 
vasaros laiku tai temperatūra. 
Labai sziltas oras kenkia ma
žiems vaikams, ir jie negali 
apsiprasi su juo. Reikia steng
tis kiek galima kad apserge- 
jus juos nuo karszczio. Reikia 
labai lengvai aprengti.
dien prausti po kelis sykius ar 

j(> 
Vasaros laike reikia

van*

J

Vienoje Ip įrėžomojo buliukas 
buvo,

Ant kurio kelios mergieos 
pribuvo.

Prisigėrė ir priszoko, 
Net sziadien pasiliko ant 

juoko, 
Po szokiui kaip vantos iszrod e

Liepos 11 d. 1926m. 3 v. p.p. 
parapijos choro 

Mahanoy City, 
Pa. in vyko 12-tos Lietuviu 
Dienos Schuylkill Apskriczio 
rengiano Komiteto susirinki
mas.

Atidarius susirinkimą, raszt. 
p-!e S. Rutkauskaite perskaito 
praėjusio susirinkimo protoko
lą, kuris buvo vienbalsiai pri
imtas. Po tam isz eiles iszklnu- 
syta invaiiriu komisijų rapor
tai. Pirmiausia parko samdy
mo komisija praneszc, kad jau 
vieta yra paimta Lakewood 
park, sudaryta visi formulai 
ir kontraktas jau padarytas 
rasztu su parko savininku.

Tautizku ženkleliu ir vėlia
vėlių užsakymo komisija pra
ncūze, kad teiravosi nekuriose

Szv. J uoz. 
kambariuose 

invvko
J ■ uh I

■ ■ i
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tatai

Apie pusiaunakt sznabžde- j<aįme paleist, nes ant rytojaus

Magdule mano

kaip nuo

į

prirengia mažy-

suirimo
Apsaugok savo

Apsisaugok ir

grasinimas

ir jn

Kas

(laukiau tuomi atvėsinant 
kūneli.
jam duoti daug daugiau
dens gerti neg kitais meto lai-

, reikia ji
nors pora

J

Visi juokėsi, kur tik,pasirodė. tlll| minėtoji komisija
Viena vaikina taip mylėjo, 
Bet Belėktai ant to iszcjo, 
Apie tai ilgai neužrnirsz, 

Kol nenumirs.
Dvejetą nutempė in sza'ltus 

namus, 
Ir da ant ranku uždėjo 

lenciūgus, 
Vyrucziai tai niekai,

Toki griekai.
4 * *

Jaigu st ryt kare važiuojete
Tai už daug munszaines 

negerkite,
Ir kare nevemkite, 

Ba kuris už daug prisitraukia

9

»

— Teveli!
— Ka, 

dukrele!
— Ar jaueziate, 

jos kvapsnis musza !
— Kokis kvapsnis
Susopėjo jam žiauriai 

tos džiaugsmas, 
kus turėjo pasibaigt, 
atsikėlė, alkūne in

t

duk- 
kuris netru- 

Sta i ga 
krosui at

sirėmė ir sziuikszcziai isztare:
— Tu man

szirdimi ncprisiriszk 
esą

gyvulio 
nes tai 

nvk-

prie
J 

žemis&kas daiktas, 
stantis... Ar supranti ? Tuojaus
eik miegot ir tiek!

Ant rytojaus kaime praplito 
žinia, 'kad senis szyksztuolis 
Balcrnas esti turis ant pinigu 
sėdėt, nors paskutiniu varguo
liu žmonių akyse rodosi, jeigu 

nuo

isz Dragulio kuliant javus, visi 
szaipesi ir szpigeliavo.

Tiktai Kazys, dvaro vežėjas, 
baiku nokreto, bot kaž-ka gal
voj rinitai svarstydavo: toki 
reikalą, koki valkai’ Dragulis 
pakirtęs ir jis esą pataikintu, 
tiktai jis busiąs išmintinges
nis, apie telyczia ne žodelio ne
užsiminsiąs ir Magde su jos 
kraieziui tikrai pagausias. In- 
kirejo jam nuolatinai vaidai 
su dvaro szeimynstubes virė
ja, kuri druska vogusi ir kito
kiais szunybes dariusi, kurias 

.Jau norėjo
nuo nieko nepriklausyti ir but 
ponu ant saves.

Užtat sulaukės vakaro 
szveite batus, plai/kus sviestu 
patepe, nuo Judelio, 
Dragulis, literi valstybines 
paėmė ir,

jis gerai žinojęs.

esą puikiausia telyczia 
Tomo nupirkęs.

Netrukus po tam Mikas Dra-

kais.
laikyti tyrame ore 
valandų ktusdien.
reikia leisti saules spindu
liams kaitinti tiesiog ant jo. , 

Kitas pavojus kurio labiau
siai reikia bijoti tai tas kuris 
paeina nuo maisto. Jei vaikas 
yra maitinamas bonknte, yra 
persivalgymo pavojus paeziuo- 

Tiiomet 
valgi bent 

ant puses ir dout daugiau van
dens.

Reikia atminti kad 
kad noras valgyti 
bot ir v ailko virsžkinimo jėga 
sumažėjo. Ta atmaina kartais 
yra maisto surugimo priežasti- 

Sustabdo veikimą vidu
riuose taip kad ligų perai ku
rie insigauna su maistu prade
da daugintis ir plėtotis. Pa-

Jeigu galima
y 

Vienok 
spindu-

ne-

("kaip ir

gulis apsii&aitc, kad nors se- j<aI.į pabėgo,
nis’ ant pinigu ir negulėtu ir 
nors visa-kas ant anos tely
čios pasibaigtu, tai visuomet į<aip sakoma,
esą geriau Baltrcnui del Mag- 
dulos nusilenkt, negu su patė
viu amžinai kelt vaidus ir su 
saviBzfldais turėt visokiu ki- 
vireziu.

Tokia telyczia po apsiver- 
sziavimui, duosianti tris gor- 
czius pieno Jai jau in diena 
keli litai, in menesi kelias dc- 
szimtys, in metus... Magde in 
miestą su pienu tol turėsianti 
vaikszcziot, kol nenupiiksia 

o in pavasari, margu vasarojui paset ir keliu 
užuogana bulvėms pasodint.

Bakūže, kurioje Bnltrenas 
sėdėjo, .prilklause Magdės (lo
dei, kuris diena isz dienos ga
lėjęs sugryžt isz Amerikos ir 

“Eik, Adomai, jau 
žaras, jau no tavo czia dvaras! 
— iszsineszdinkitel” Tecziau 
galėjo ir nosugryžt, o Dragulis 
buvo dauginus linkės prie to, 
kad jis negryezias ir kad ba
kūže jam teksianti.

Idant kas kitas jam už akiu 
neužbegtu, tuojaus, kaip be
matant, nubėgo in krautuvo 
nusipirkt va’kso, iszglancavojo 
batus not ligi pat ausu ir, pa
siėmęs pa« Judeli literi “kar-

pirksime 
gy-

— Teveli, ka jus szne’kate! 
O isz kur mes paimsime pini
gu karvutei nupirkti! O kuo 
mes ja szersirne?

Per žiema ant sziaudu 
pastovėsianti,
ganeva pasamdysime. Kasi ink 
pinigu, tai jau mano pasirū
pins galvele, bet ir tu savo pri
valai duot, jeigu kartais man 
bent kiek pritruktu.

Begaliniu džiaugsmu apimta 
Magde kuodaugiausiai puolėsi 
in skrynia, iszemo isz jos ska
ra su mazgais visuose jos ga
luose ir, drebaneziomis ranko
mis beriszdama mazgus, pra
dėjo bert ju vertybes tėvui ant 
delno, aiszkinant ju pirmapra
di pasikirima.

— Czia teveli, dvi popiere- 
les batams pasiūti; czia pen
kiolika duonai nupirkt:: czia 
penkine pakrapinimui ir akai- J • • • • • •finoms nusziomn, jeigu jums
prisieitu numirt.

Tasai dulktos rupesnis apie

pasakyt:

cziosios,” Skubino in Baltrono 
grintde.

Magde, kai tiktai kava lie-

se karszczio laikuose, 
reikia sumažinti

netik 
sumažėjo

Tegul savo burna užrauki 
Tegul ne loja, 

Bjauriai nepliovoja; 
Ba matote patys, kas per daug, 

Tai szdlauk.
Ba kai f) st ryt kari 

prismardinate, 
Kitus •subjaurinate, 

Iszmeta kirnduktoris isz k 
Sarmata Lietuviams padaro, 

♦St i n koriais vadina, 
Ba kata prismardina.

Kaip tai buvo Subatoj, 
Prie Džerardviflcs vietos, 

O ir kelios moteres ten radosi, 
Jog negalėjo pasėdėti isz 

sarmatos.
♦ ♦ ♦

Krepszc'lninkai k a po 
apygardas trankosi 

Sziadien visi

im

a ro

t 
“bendrovi- 

irinkais” stojosi, 
Lietuvius apgaudinėja, 

Visokius niekus pardavinėja.
O ka — kvaillius atitinka,

mi.

nu*
1 turtina, duot gerti apeis i nos

Ii tori 
pasitaisęs 

ant šono nuėjo in 
Magde susigėdinusi ir 

, bet dar toliau 
nes vaikinas buvo

gerai ji persunkus.

kepure jamag)
Batrena. 

sziuo

neg vakar,
jaunas ir labai gražus vyras, 

isz stuomens ir 
tatai dar didesne 

buvusi priežastis susigedint.
(TOLIAUS BUS.)

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

isz liemens,

Skystimo,
Jei tinkamas maistas bus duo- 

[ apelsinos skysti
mas greitai sureguliuos vidu
rius. Pradek su vienu szauksz- 
tuku vieno menesio senumo 
vaikui, ir kas kart daugink kol 
kada pasieks szeszta menesi 

apelsinos 
skystimą. Reikia saugoti, ka$ 
vaikas vasaros laiku nemažė
tu svarums, nežiūrint to, kad 
tuo laiku jo augimas bent kiek 
susistabdo. — E.L.LB.

gaes iszgerti czieos

Goriausias būdas gyditis bu žoloms, 
nos žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos Burėdytas ir tik toki vaistai 
yra goriausi dol žmogaus kraujo 
atgavimo nos žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauju nuo 
visokiu ligų. Moa užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bilo kokios astma, viduriu 
užkiotčjimo, skilvio nomalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
rnosi, perszalimo, rumatiznio ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebSjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsz 
minėtu ligų, tai groieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutel
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- 
sztals apdarais po $4.75. Atsiųskite

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojujo.

Antras floras Klino Name.
19 W. Center St. Mahanoy City

'M 
TT-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.02

Mokame 8_czla procentą ant 
■udfitu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale eu musu 
į_ _

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų S didelis.

ju musu žolėms po visus lietuviszkus
katalogo. Reikalaujamo pardavinCto-

kolonijas. Adresu vokite sziteip:
M. ŽUKAITIS, 

25 Giilet Rd.

4

banka nepaisant ar maža* ar

Bile blizgucziai patinka 
Ir da užmoka gerai, 

Ba tai auksiniai daigtai. 
Kaip sujuosy plyta sutrinsi,

Skudurą paimsi, 
Gerai mrszveisi,

Ir volei cacytia turėsi, 
Džiaugtis galėsi.

Kaip tai vienam atsitiko, 
Iszdave viską lyg skatiko, 
Prisipirko visokiu nieku, 

Žiogo relių ir špilkų.
Užmokėjo 45 dolerius už viską 

Ir da szeszis už dovizka, 
Sziadien nebagelis rugoja, 

Pei’ dienas dejuoja.
* * *

In Kanada nuvykau, 
Ir vos tonais kojas pastaeziau 

Priėjo prie manos sportas, 
Be usu ir apsnargliotas, 

Su skurinia apykakle, 
Ant kaklo vystuokle.•f 

Tolinus, dagirdau nuo keliu, 
Jog tai vienas isz pasiutėliu, 
Kurie niękuom neužsiima, 

Tiktai kitus užkabina;
Geriau apsimalszyk, 
Ir svieto nojuokyk.

* ♦ , *
Grinezioje vienoje, 
Skulk i no paviete, 

Pikta dvaso gyvena 
Ėdasi per nakti ir diena, 

Už tai Dievas juju neapleis, 
Ir pekunais užleis, 
Jaigu nepaliausite, 

Mano žodi paminėsite.
Bus negerai, 
Mano vyrai,

Jaigu taip darysit, 
Greitai neapsima'lszysit.

v'

ngaliota juos pagaminti ne vė
liau kaip iki 31d. Liepos.

Traukiniu samdymo komisi
ja praneszc, kad ekskursijos 
traukiniai jau užsakyti isz tu 
pat vietų kaip ir kitais metais 
ir sustos Lakewood stotyje.

Toliau svarstyta paezios die
nos tai yra 16d. Rugp. progra
mas: Sziais metais daroma in- 
žanga in parka po 15c. duo
dant tautiszka ženkleli, taip 
kad prie visu vartų stoves pa
skirti darbininkai rinkti inžan- 
gos mokesti. .Už automobilius 
ir trokus mokėti nereikės tik 
už juose esanezius žmones. Isz- 
k i Įmes prasidės su Szv. miszio- 
mis, kurios bus laikomos didė
lėje salėje 1Q:3O vai ryte. Mi- 
szias laikys kun. V. Matulaitis 
isz St. Glair, Pa. Misziu laike 
giedos suvienyti Lietuviu cho
rai Schuylkill Ai>skr. Pamoks
lą sakys k u n. J. A. Karalius 
isz Minersville, Pa. 12:30 p.p. 
toje pat salėjo bus koncertas, 
kuriame dalyvaus 9 chorai. 
(Pirmiau rengėsi tik 4 o pas
kutiniais laikais pasižadėjo da 
5). Kiekvienas choras dainuos 
atskirai, o užbaigoj suvienyti 
chorai dainuos bendrai sekan
čias dainas: 1) Užtrauksime 
nauja giesme brdliai; 2)Lietu- 
va brangi; 3)Vilnius, ir užbai
goj Tautos Himną. Suvionin-* 
tiems chorams diriguos varg« 
K. Žalnieraitis isz Mahanoyi 
City, Pa. Koncerto pertraukoj 
bus prakalbos. Angliszkai kaL 
bes Judge Bonui well isz PhL 
ladelphijos ir jaii aplinkybes! 
leis, Lietuviszkai kalbės Dr< 
Eretas svetys atvykęs isz Lie« 
t u vos. Koncerton inžanga 25c« 
3 vai. p.p. ten pat prasidės szo* 
kiai, ir 8 vaL vakare. .• < I

Tautiszkus ženklelius arbif 
inžanga in parka, tikietus ii| 
koncertą ir szokius bus galimai 
gauti nuo Imos dienos Rugpiu* 
ežio pas komiteto narius, Aps« 
kriezio vargonin. ir choru na* 
rius kiekvienoje kolionijoj.

Rugp. 1 d. 3 vai. po piet Ma* 
hanoy City vėl invyks delega
tu suvažiavimas, nuo kiekvie
nos parapijos po 5 delegatus. 
Reikėtų ncužmirszti nes dar 
daug dalyku reikes aptarti.

Presos komisijos narys,
J. V—tis.
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MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

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

The Hampton Laboratory 1 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

Liatuvhskaa Graberlee

K. RĖKLAITIS

'I

H. BALL, Pretidentaa

Spencerport, N- X, >

G, W. BARLOW, Vice-Prei. 
J.JE. FERGUSON, Kae.

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

Preke 25c
816 W. SPRUCE STIC.
MAHANOY CITY, PA. ’ 

Bell Telefonas 149
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ŽINIOS VIETINES Ka Musu Detektyvas 

Girdėjo Mieste.
(Už szitas žinutes redyste 

neatsako.)

Stanislovas

I

o

Musu

I

nes.

— Karszta.
— Berodo j Readingo kasi- 

klos nedirbo.
— Bizniems

Kubilius ir jojo paeziule, szia- 
dien yra laimingi kad susilau
kė būti “tėvuku ir bobute” 
tai 8Z priežasties kad ju duk
rele Katro Gumauskiene apdo
vanojo savo pacziuil Joną pa
togia ir sveika dukrelia.

1 — Ana diena likos nu
trauktas paveikslas musu baž
nytinio koro kuri sius in Filą- 
delphia ant parodos.
koras taipgi dalybaus parodoje 
Lietuviszkoje Dienoje Filadel
fijoje ir tikisi laimėti pirma 
dovana.

Taksos szimet da dides- 
Motereles užsispyrė ne

mokėti nes kas isz to kad vie
nos moka, o kitos ne.

— Einant in bažnyczia mo
terėles neszasi su savim 
daknyges kurios yra 
kia ir vos 
Argi negeriau savo 
knyga atneszti in i 
duoti apdaryti in drūta skūra, 
kuri iszrodytu kaip nauja ir 
tinkamesne melstis. Už kelis 
dolerius turėsite sena knyga 
apdaryta kaip nauja.

— Musu 
biznieris St. Hubertą, 1100 E. 
Centre ulyczia pertaiso narna 
ir užveda elektriką pagal nau
jausio sistemo. 
darba 
Florijonas Boczkauskas 
Electric Co.) 312 W. Pine u ii. 
Telefonas 314—W.

mal- 
apdris- 

laikosi apdarosia. 
• mvlema 
red vata ir

progos i v i szkas

Elektrikiszka 
užveda elektrikierius 

(Flo

Isz Shenandoah, Pa.
— Pana Agnieszka Stanai- 

cziute, telegrafiste del Readin- 
go kompanijos padekavojo už 
savo dinsta iszkeliaudama in 
Filadelphia ant kokio 
ko.

tai lai-

J

— Jonas Saluka isz, South 
River, N. J. trenke in automo
biliu Lndviko Mozdinevicziaus 
ant West Centre ulyczios. 
Abudu kanrkai nemažai nu- 
kente. Policije aresztavojo Sa- 
lirka, Mikola Lukszi taipgi isz 
South River ir Mikola Bažins- 
ka isz miesto, liejo du paskuti
niai buvo girti.
nubaustas ant 10 doleriu už pa 
siutiszka važiavimo, kiti taip- 
.gi likos atsakanezia nubausti.

— Panedeio ryta Reading! 
kompanije iszlipino 
kimu buk Indian Ridge sustos 
dirbti ant kokio tai laiko idant 

Shenandoah

Saluka likos

4

) 
atsiszau-

pataisyti Shenandoah City 
brekeri. Apie HOO darbininku 
netdko darbo. Daugelis isz tų
jų bus priimti prie darbo pri- 
gialbeti iszardyti sena brekeri. 
Kompanje sako kad brokeris 
bus pabaigtas ant rudens.

I ANT PARDAVIMO.

Trys lotai mieste Sboentown 
szale Port Carbon, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso. (t.45 

412 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Daktaras Wm. H. LAWLER 
Ofisas 56 S. Main St 
Mahanoy City,, Pa.

Ofiso valandos 
1 iki 3 popiet. 7 iki 8 vakare.

į t

Valgiu Gaminimas

Džeikuti, pagriebė bonka ko- 
cziopo nuo stalo paleisdama 
tiesiog jam in galva. Džoikis

—M
Isz Lietuvos.
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NUSZOVE PACZIA
---------- —1.— ------------------ - —I—I- -J-l ■■

MOTINĖLĖ MANO.
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PAJESZKOJIMAI. t
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Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

W. D. B00ZKAŪ8KASC0

Musu detektyvas Ilgasnapis 
surinko sokanezias žinutes ku
rias ant jo praszymo patalpi
name:

— Virdžinia McSparniuto 
eidama Spruco nlyczia. Sustojo 
in smala ir paliko abudu savo 
szliperius ant ženklo kad ji j i 
tonais buvo. Virdžinia yra 
smart flapper. t

— Džiordžins 
neszdamas pundeli po 
ežia paslydo ant benenes lupy
nos prie banko. Stovinti žioplei 
mane kad Džiordžins isznorino 
sau kaulus, bet pasirodė kad 
isz bandelio pradėjo tekti apr
inks kokio tai sztopo. Žiopliai 
net atsiklaupia uosto upoluka. 
Kas buvo? Veli, negalcma apie 
tai kalbėti, ha probiszei szni- 
pai gal sektu paskui 
d žiu.

— Žmonys sako, kad skn- 
puoliaus kaulai 
skupumo

matydamas raudona skystimu 
bėganti suszuko: 
galva perkirto!
pas daktaru
puoga. Bet daktaras pažino tą
ją “juka” 
per duris.

— Czifbuijdžis ketina

“ji man 
— ir nubėgo,) 

idant susintu

ir iszkikino Džeiki

UŽTIKO PAS JA MEILUŽI, 
KURIS PABĖGO, BET PA- 

OZIA NUSZOVE.

Rdkiszkio

u z-

PERKŪNAS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ IR SUDEGINO 

KLONI.
Aleksandravėle,

ap. — Sz.m. Birželio men. 7 d. 
užėjus smarkiai audrai ir pra
dėjus perkūnija griauti, užsi-

daryti k ozo jo Lietuvaite su Jogo Aleksandravėlės klebeni- i * • ii • ui* — v »« . * • *makroniocziu kurio per naktis jos klojimas.

Vinį žinia

Szpikietaą
pažas-

Džior-

braszka 
ulyczia, 

bet Mahanojui yra Inkis sko
pus žmogelis, kaip eina uly
czia, tai arsziau braszka kaip 
nuo deszimts metu fordukas. 
Karta net paėmė penktuką 
nuo vaiko kada tas ėjo nusi
pirkt ajskrimo.

— Musu detektyvas geidže 
praneszt i Mahnnojaus rūte
lėms kad jisai Nedėlios vaka- 
ra surado Leiksaid parko kru- 
muosia koki tai paroda kuris 
iszrodo kaip mažos firankos. 
Jeigu katra isz merginu pamo
te, tegul atsiszauke in rodysią.

— Verną Lipstikiute rink
dama uogas ant artymo kalno 
likos inkasta per koki tai dvi- 

Nuo inkandimo
dabar pradėjo sutinti. Dakta
rai sako kad pavojaus da nė
ra, bet tikisi vėliaus.

— Ana diena ant E. Mar
ket ulyezios Jeva Dumplaitto
ne susipesze su savo Džeikiu. 
Neturėdama nieką po

savo mvlema t

kaip eina

kojini žveri.

kad apmalszyti
ranka

trina porezius ant 600 skvere 
E. Mahanoy ulyczios. 
panaszi porele randasi ir 
skvere prie West End fiarko, 

du vai
kus ir nubabitus plaukus.

— Detektyvas Ilgasnapis.
ANT PARDAVIMO

bot szita turi vyra ir

Badai
560

Buczorne ir grosorne 
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in mėnesi. Atsi- 
szaukit. in “Saules” ofisą. (61

randa-

ANT PARDAVIMO.

na-
0 W. Pine St. Visos vi-

Galima tuojaus insi-

Moderniszkas 10 ruimu 
mas, 22 
godos, 
k raustyti. Kreipkites ant vic- 
tos. (Jy.27.)

IYNDHURST H0TF1IS
Pirmutinis Lietuviszkas
Vieszbutis arba Kotelis

WILDWOOD, N J.
S. Žvigaitis Locnininkas.

Vieszbutis turi 70 kambarin 
su visais patogumais kožnain
prieinama kaina 
patarnavimas,
ir vasara, netoli stoties ir arti 
vandenio. (Iražiausis pamaris, 

smagiausia 
vieta del manuimosi, 
rainei banguoja, vilnis žmogų 
tik supti supa. Teipgi užlaikau 
gražu Bufetą visokiu geru go
rimu ir gardžiu užkandžiu. Yra 
tai puikinusia vieta vasaros

visoj aplinkinei,

mandagus 
ado ras žiema

vanduo

vieta 
karszczi iis praleist i.
THE LYNDHURST HOTEL

236 E. Cedar Ave.
Bufetas 241 E- Schellenger Avė 

WILDWOOD, N. J.

Vietiniai gyven
tojai pamate gaisra subėgo ge
sinti, 
smarkiai iszsipletcs ir užgesin
ti nepavylko. Pndaiyta nuosto
lio apie 1,500 litu.

Birželio 9 d. vėl pradėjo per
kūnas trankytis ir užmusze 
Aeksandraveles miestely pil. 
J. Bakszio lankuose einnnczia 
in namus jauna, moteriszke 
Tekle Ramanskiene 21 m. am
žiaus, -kuriai buvo sudraikyta 
ant galvos skepetaite, apsvi
linti plaukai ir apdraskytas vi
sas kairysis szonas. Be to, gir
deli ir toliau kaimuose tuo lai
ku panasziu invykiu atsitikus.

’ 1
Birželio men. 3 d. apie 2 vai. 

pil. Zabliackas Aleksandras, 
gyv. Mockabudžio km., Ketur
valakių vai, Vilkaviszikie apsk. 
revolverio sznviu mirtinai nu- 

žmona Petronėlė
Zabliackiene.

Nuvykus Kriminalines Poli
cijos valdininkams nusikalti
mo vieton ir vedant tyrinėji
mą paaiszkcjo, kad Zabliackas 
su savo žmona jau nuo 
laiku nesugyvona ir
nuolat įkildavo invairus kivir- 
cziai.

Laimingas žmogus yr’ tada 
Kad skaisti jo szirdele, 
Svieto dar nesudrumsta 
Jo Jutime tai tik Motinėle.

Nespaudė ji da vargeliai 
Nežino jis neapykantos, 
Jam miela vien tik motinėlė 
Kuriai savo vargus skundžias.

szovo savo

bot jau gaisras buvo

senu
tarp j u

Gana dažnai pas juos 
ateidavo jaunu vyru. Taip, sz. 
m. Birželio men. 2 d. isz vaka
ro pas jos žmona Zabliackiene 
Petronėle atėjo gerai jai pa
žystamas pil. Micuta Juozas, 
pas ja apsinakvojo ir atsigulė 
vienon lovon. Tai visa mate 
pats Zabliackas, kuris tuo lai
ku tam tyczia pasislėpė virtu-

MAUDĖSI IR NUSKENDO.
” kor.) 

Žydaitėms 
Nemuną maudytis,

J11 rba rk as. (“ V -bes
— Žydukams
nuėjus in
kur jiems kartu besimaudant 
vienas Žydukas ir nuskendo. 
“Tai vis isz dijdeles meiles.

■ l

INKISZO NETIKRA 50
DOLERIU BANKNOTĄ.

Birželio 21 d. in

su

vienas Žydukas ir

I

Paramos 
krautuve Laisv. Alėjoje atėjo 
nepažystamas asmuo ir papra- 
sze kasininkes iszkeisti 50 do
leriu litais, szi tat ir padare. 
Klientas skubiai iszsineszdino. 
Kasininke tai pastebėjus, grie
bės Ra r smulkiau apžiurinėti 
banknotą ir patyrė, 
keistasis banknotas 
dirbtas
praneszo-policijai, 
padėtu pastivngu, 
iki sziol sueziupti nepasiseko. 
Jis jeszkomns toliau. Szis pa
vyzdys rodo, kad reikia būti 
labai atsargiems, ypacz su kitu 
va-lstvhin banknotais.

jog isz- 
yra pa- 

Nidko nelaukdama 
Nežiūrint 

kaltininkas
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KA PADARE BAISI VIESULĄ ST. JOSEPH APLINKINĖJE, MICZIGANE.
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užmuszda-
buvo nutrauktas tuojaus po

Sztai pasekmes baisios v ieswlos kuri prapute pro Saint Joseph, Michigan, 
sma keliolika žmonių ir sugriaudama daugeli namu. Paveiksią 

nelaimei.

SZTAI NAUJAUSIOS MADOS SZOKIS “VALENCIA. > >
Kada Amerikonisztlca Drauguve Szokio Profesorių turėjo savo metini seimą Waldorf 

Astoria hotelije New Yorke, naiijiauses szolkis kuri pripažino už tinkamiausia buvo “Va- 
' \ Irnin fnani uvn'b-iulencia,” kuri szoko Darata Crnnnef au .T. W TFosm Pnvoltai nei nniwln ilr n i n f neini rz z Y Ir i a

” i "»

Pajeszkau savo
vyru Elzbieta Budriene kuri 
pabėgo su Italijonu ir su 
dviem mergaitėm per Naujus 

Randasi apielinikiai 
Newark. Kas apie ja žino mel
džiu praneszt ant adreso:

Eva Babarskiene,
415 E. Union SI., 

Tamaqua, Pa.

sesers po
I

Metus.

lt.)
Prie jos įnylinczios szirdoles 
Geriausias yr’ jo atsileis, 
Ten jo ramiausia yr’ motinėle,; siinus, 
Ir salldžiansia jo viltis.

Kada žodeli taria pirma 
Mocziiitc viena ji supranta, 
Laimes tad jęyra pilna 
Daug malonumo tame randa.
Bet kad jau isztare “Mainyte 
Tai džiaugsmui nėra galo, 
Kada paduoda jai rankyte 
Laiminga ja padaro.
Kožna diena mato ji 
Daugel malonumo, 
Nesupranta tai visi 
Jo invairaus linksmumo.

» i

Asz Jurgis, Vinco Sluczkos 
Dubravu Kaimo, Seiri

ju Valscz., Alytaus Apskr., pa- 
jeszkau savo 
Stuczkienes, 
kiu Žagaru buvusios, 
broli Vinca ir 
Kas apie juos žino 
praneszt ar jie gyvi ar mirė, 
ant szio adreso: (lt.

Europi* — Lithuania^ 
Jurgis Stuczku • 

Seiriju paszto, 
Dubravu kaimo.

motinos Onos 
naszles* Seirijisz- 

taipgi 
sesers Onos, 

meldžiu

Alytaus aps.,
f 
A

vėjo už durti, knd susektu žmo- ]<a(|a jau pradeda bėgiot
nos meilužius. Taip sėdėdamas 
už dura apie 2 vai. tamsumoje 
kažka užgavo, nuo to kilo bil
desys. Tszgirdusi tai Zabliac
kiene pasiėmė in viena ranka 
žvake, in kita revolveri ir ėjo 
in. virtuve pažiūrėti 
priežasti. Nedacjus tos vietos, 
kur buvo pasislepes jos vyras, 
pastarasis paleido in ja isz sa
vo revolverio szuvi ir kulka pa
taikė in kairi ji szona. Tuo 

pamo
ku r

bildesio

szona. 
mo men t u Zab 1 i adkiene 
tus revolveri puolė atgal, 
griuvo ant. grindų ir po kurio 
laiko mirė. Zabliackas norėjo 
duoti “ 
meilužiu bet 

szuvi nieko 
vienmarszkinis

pipiru” ir savo žmonos 
t.y. nužudyt,

M ietį ta iszgirdes
nelaukdamas
isz lovos iszszoko pro'Įauga ir
pabėgo, tuo budp isznesze 
sveika kaili, palikdama visus 
savo drabužius.

Tardomas Zabliackas Alek
sandras kaltas prisipažino.

, Skaitykite “Saule”

Ant mažu kojelių,
Su rankutėms ima |dot 
Spaudž’ jai džiaugsmo 

aszareliu.
Visur seka ji motinėle
Nuo nelaimiu nor’
Kas nežino motinos szirdele 
Nevertas jos meiles turėti.

—Rex.

saugot i

ISZMINTINGI ATSAKYMAI.

— Kas tai yra szliubas?
— Iszimintingas daigtas del 

kvailio, o kvailas daigtas del 
i szm i n t ingo.

— O kuom skiresi szuo nuo 
žmogaus!

— Tuom, kad szuo lojo ant 
nepažystamu, o žmhgns ant 
geru savo patinstamųjų.

— Kokis yra skirtumas 
tarp žmogaus o baczkos?

— Baczka, pilna alaus, sto
vi geriau, o žmogus pilnas daro 
prieszmgai. *
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EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 1 AUGUSTO 
$4.00 Dubeltavas Tikietas 

Trcinas apleis Mahanoy City 4i4O 
ryte. Grįžtant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vak.

(Eastern Standard Time)

LeliigfeWDLc^r 
Railroad

*Es>Xoaia ofTht lUack.DlamM»4

LADIES!
YOUR DRUGQIBT
RKCOMM ENDS

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTENTIONI

W. Szncideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame eimpatiazkaf, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėm! 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
* f 1 . * * lfcl
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215 E. Centre St. Shenandoah.
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SUSIKALBA SU KARVĖMS IR KITAIS GYVULIAIS.
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Carr Lynn isz Naujos Zealandijos, kuris dabar lankosi Amerike, nemažai nustebino žiau
rius po visa svietą savo kalba, su karvėms ir kitais gyvuliais. Anajdiena suvažiavo in Gleir 
dele, Kalifornija daug moksliu ežiu iszgirsti jojo “pasikalbejima“ sn karvėms. Lynu sublio- 

karves sustojo ir 
subliovimu, tai karves suprato ir taip dare pagal duotus sig- 

“ kalbanti”

“ pasikalbeji ma” 
ve kelis įkartus ir visos karves pribėgo prie jojo, antru kart u subliovęs, 
t.t. Kada tik davė koki ženklą

su karvėms.uolus. Paveikslas parodo Lynu’a

St>*>®***&

TURGAVIETE, LEON, 
MEKSIKE, PO TVANUI.

Turgaviete mieste Leon Mek
sike, kur pražuvo daugelis 
gyventoju laike didelio tvano. 
Rn/ln vinhi Kiixrn -niixrn.lir-
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