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UŽBAIGĖ ILGA
KELIONE

LIKOS SURASTA UBAGU 
PRIEGLAUDOJ PER SAVO 
DUKRELE, PAVEIKSLU 

AKTORKA.

LINDBERGH’AS SUGRYŽO 
NAMO ATLIKĘS 9,000 

MYLIU KELIONE.

triukszmingai.

Saint Louis, Mo. — Lėkda
mas per miglas ir lietu, musu 
narsus Lindy užbaigė 1,200 
myliu kelione isz Kubos bo per- 
stojimo pasekmingai, būdamas 
pasveikintas
BiA’o jisai ore per penkiolika 
valandų, nes tiek jam užėmė 
laiko atlėkti isz Havanos, Ku
bos in St. Louis.

Nuo kada Lind v iszleke isz 
Washingtono, Dec. 13, 1927, 
lėkdamas in Meksika, padare 
jisai 9,000 myliu, atlankyda
mas penkiolika sklypu Central 
ir South America kaipo ir 
West Indijos.

Lindy užbaigė pasekmingai 
savo kelione, kokios niekas ne
buvo sztant padaryti su oro- 
j)lanu. Badai savo eroplana 
Spirit of St. Louis dabar nu
siims in Washingtona kur ji 
patalpins Smithsonian Mažė
ju j ant pa rodos ir atminties 
del ateinanezios gentkartes, 
kad su tokiu mažu croplanu 
Lindy perioko mares ir tiek 
sklypu atlan'ke be jokios nelai
mes.
PASKYRA- (12,790,000 DEL 

PROHIBIOIJOS.
W ashington, D. U. — Valdžc 

ana diena paskyrė 12,790,000 
doleriu ant privertimo žmonių 
kad užlaikytu prohibicijos tie
sas ir kovoti prieszais prasi
žengėlius, kurie geidžia iszsi- 
gerti stikleli guzutes. Argi ne
būtu geriau idant valdžia tuos 
pinigus snezedintu ir duotu 
žmonim geresni alų ir guzute 
ir numažintu padotkus? Juk 
praeita 1927 meta nuo tos sze- 
toniszkos prohibicijos mirė 11,- 
700 žmonių o kiele tai randasi 
ligonbutesc ir 
gla ūdose ?

Pottsville, Pa. — Kada kru- 
tamuju paveikslu aktorka Bet
ty Compson turėjo visokes vi- 
gadas, pinigu, automobilius ir 
1.1., tai josios sena motina ra
dosi prieglaudoje del ubagu 
Schuylkill Haven per kelioli
ka menesiu. Ant galo po ilgam 
jeszkojimui pasisekė dūk relini 
surasti savo motina, prisiuntė 
jai pinigu ant keliones in EI 
Paso, Tcx., kur senuke užbaigs 
savo paskutines dienas ramy
bėje ir be jokio vargo, prie szo- 
no savo dukreles.

Schnvlkill Haven 
doje senuke buvo pasidavus 
kaipo Ona Fisher ir 
apie ja ja nieko nežinojo. Buvo 
ji ant tarnystes pas tūla szei- 
myna Pottsville j, o 
go likos nuvežta in prieglauda 
1927 mete ir po pasveikimui to
nais pasiliko lyg josios sura
dimui.
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NIEKAS NENORĖTU JI 
LAIKYTI ANT BURDO.
Philadelphia. — Palicijantas 

Bill Dever, sako kad jisai dau
giau suvalgys maisto ne kaip 
kokis kitas palicijantas Penn- 
sylvanijoj. Susitikias ana die
na su trimi draugais,
kyictev ant Užkandžio in res
tauracija. Žodis ’ po žodžiui, 
Bill ąpreiszke savo draugams, 
buk jisai suvalgys daugiau ne 
kai}) jie gales užmokėti. Drau
gai sutiko ir paliepė jam už
kalbinti ka tik jis panorės.

Bill suvalgęs penkis didelius 
stoikus, septynes torielkas bul
vių, 11 puoduku kavos, 8 pyra- 
gaiezius ir .3 pajus, panorėjo 
da daugiau, bet jojo draugai 
suszuko “gana“, užmokėjo už 
vakariene ir dūme namon. Bill 
iszgere da keturis puodukus 
kavos ir du sand vieži us, apsi
laižo ir nuėjo patruli not uly- 
czias.

AMERIKE RANDASI 
4,000,000 ŽMONIŲ 

BE DARBO.
New York. — Darbo biuras

r

SURUKĘ 93,000,000,000
CIGARETU 1927 METE

Washington, T). C. — Perei
tais 1927 metais rūkymas Jug. 
Valstijose padidėjo. Suruko 
tiek, kad maždaug kiekvienam 
žmogui iszeina po 784 cigare

tei s svarus 
ir rūkomos 

t reczdali

tus,

maž

iuos darbi*

kuri užlaiko Amerikos Darbo 
Federacija pranesza, kad nuo 
1923 metu bedarbiu skaiezius 
Amerikoje auga smarkiai. Tais 
metais buvę apie milijonas dar
bininku be darbo, o dabar szis 
Skaiezius paaugo iki 4 milijo
nu. Isz tu didesne puse darbi
ninku tiesiog badauja.

Ka daro valdžia su bedar
biais? Nagi nieko. Laikas susi
rūpinti bent apie
įlinkus, kurie isz bado su mir
timi kovoja. Darbo nėra, algos 
dirhantioms darbininkams be 
pasigailėjimo kapojamos, o už 
maista, butą ir kitas pragyve
nimo reikmenvs kainos stovi 
ant vietos. Darbininkai turi 
reikalauti nupiginti pragyveni
mu; reikalauti darbo ir tinka
mo atlyginimo. Ta gali padary
ti organizuotai kreipdamiesi 
pas savo atstovus — valdinin
kus.

SUSILAUKĖ ŽILOS 
SENATVĖS.

Punxsutawney, Pa. — Mrs. 
Zuzana Henry, gali seniause 
motore Pennsylvanijoj, mirė 
pas savo du k tore «ana diena. 
Senute susilaukė 106 metu am
žiaus. Ant savo farmos pergy
veno suvirszum 70 metu. Jiji 
buvo motina vienuolikos vai
ku, paliko 23 antdcus, 14 pra- 

'ir du pra-praanukus. 
Vyria uses sūnūs turi 86 metus.

62 cigarus, 
kramtomo (ežiu) 
tabokos ir po viejia 
svaro uostomos tabokos. Szias 
žinias paduoda valstybes iždi
ne.

1927 metais surūkyta
daug.9.3,000,000,000 cigaretu ir 
jeigu juos sudurtame gala su 
galu, tai butu galima apjuosti 
žeme 160 kartu, sako valstybes 
iždas.

Amerikieczitu durnais palei
do 7,.387,.351,616 cigaru, 66,698, 
798 svaru rūkomos ir cziulpia- 
mos tabokos ir .38,151,99.3 sva
rus uostomos tabokos sunaiki
no.

RADO $20,000
SKARMALUOSE 

SENO ŽMOGAUS.

New York. — Palicijautas 
O’Connor ureszbavojo koki tai 
(’arlesa Marino, 60 metu senu
ką, kuris nesziojo apgarsinimu 
ant pecziu. Kada ji nurodė, ra
do jojo skarmaluose bankines 
knygutes, kurios parode, buk 
jisai turi bankose 20 tukstan- 
czius doleriu o insiuta in pa- 
muszala buvo 296 doleriai bu- 
maszkomis. Senuku paleido, 
nes negalėjo jam užmot i net 
u bagystu.

1

/

i

T

I

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 17 VASARIO 1928 (FRIDAY, FEBRUARY 17, 1928)

BANDITAI SUIMTI 
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KURIE NUŽUDĖ LIETUVI 
ZABORSKl IR APIPLE- 

SZE BANKA.
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tMusarata Kasstuoja: Amerlke ant yIM mate ll.tfc 
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BAISI ŽUDINSTA
TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERIA KURIA MY
LĖJO IR PATS SAU 

ATĖMĖ GYVASTĮ.

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
*

• ♦

Waterbury, Conn. — Gabri
elius Luczinskis, 
Berkely St., “ 
pykęs ant savo dukter 
17 metu mergaites, 
kelis menesius vis atstume jo 
“meile“ su peiliu nuduse savo 
dukteri, paskui pas sau tuo pa
ežiu peiliu perpjovė gerkle. 
Abudu czia pat pasimirė.

Nelaimingųjų kunus atrado 
virtuvėje kraujuose 
sius Neles pus-sesere, Mrs. Ve- 

D-rui Crane 
kad 

senai 
savo tėvo 

kuris jau 9 metai yra naszlys. 
Todėl ji Vasario 7 diena nuėjo 
pas savo pus-sesere Bielevi
cziene,

gyvenos 
del meiles“

s Neles,
kad ji per
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in-

1 lietuvio
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perpjovė

papludu-

ra Bielevicziene.
Bielevicziene pasakojo 
Nele Luezinskiute, jau 
bijojo meilinimosi 1

Cleveland, Ohio. — Sausio 
31 d. St. Louis miesto Missou
ri valstijoj detektyvai sugavo 
žmogų, kuris pasirodė esąs kal
tininkas nužudyme 
Zaborskio.

Vasario 5< diena jis buvo at
gabentas ežia ir parodytas J. 
Urbszaicziui, 
kitu iszskrye 
tas atilko ta biauru banditisz- 
ka darba.

Jis pasidavęs vardu George 
Germain, .3.3 metu amžiaus. Jis 
Urbszaiti irgi pažino.

Sųgan t a si s plesz i ka s
pažino kaltu apipleszime Citi
zens Savings banko Sausio 1.3 
diena, kur revolveriu priverto 
A. Jankaukiute-Vilkeliene ati
duoti pinigus.

Jis prisipažinęs apipleszime 
Lietuviu Banko 
Zaborskio d r

kuris isz keletu 
ir pasakė, kad

prisi-

pus-sesere
.34 Ward St., kur mane 

praleisti viena nakti, o paskui 
jesžkoti kur kitur buto. Czia 
apie 1:30 valanda po pietų at-' dranga, kui’io vai’donežinas, o 

ir tik vadinasėjo ir jos lovas Luczins'kis, 
ragino dukteri gryžti pas ji na
mo; bet ji bijodama jo meila- 
vimusi, atsisako gryžti. Ji sa
ke, kad jau keli menesiai, kaip 
ji negalėjusi tėvo-atsikratyti. 
Tada tėvas rnpykęs, griebėsi 
peili ir i n vykdė skerdyne. 
Pirm to dar iszvijo BielevitJzie- 
no ir tik nenudure ežia apsilan
kiusios moteriszkes Davis nuo 
Oak St. Rni policija atėjo, tai 
Luczinskio ir dukters lavonai 
jau buvo rasti kraujo klano.

Policija tyrinėdama,
kabino ir prie Bielevicziens, 
kodėl ji ne taip greitai pasiu
ke policija ir kodėl miegamaja
me Neles kambaryj, kur tarp 
tėvo ir dukters 'kovos nebuvo 
rasta kraujo ant lango užlai
dos.

Sako kad Luczinskis F
Rusas.

prisi-

esąs

MOTINA PERPJOVĖ SAVO 
S U N U I GERKLE 

MOKSLAINEJE.
Sharon, Pa. — Inbegus in 

mokslaino kaimelyje Mine No. 
5, kur josios septynių metu sū
nelis sėdėjo lonkoje ir mokino- 

j°j° motina Mrs
Call, laikydama 
mėsini peili, iiriszokus prie 
vai'ko, patraukė su peiliu jam 
per gerkle perpjaudama gysla 
ir vaikiukas ant vietos mirė. 
Motina be jokio žodžio priėjo 
prie nustebinto vaiko, kuris 
žiurėjo akyvai in motinos vei
dą kada toji patraukė peiliu 
jam per gerkle. Motina po' tam 
baisiam darbui iszbego isz 
mokiai nes, bet li'kos suimta 
per žmonis ir atiduota in ran
kas palicijos. Kada josios už
klausta kodėl taij) padare, mo
tina nedavė jokios priežasties.

Jack Me
ra nkoje figa

NELAIMES SU 
AUTOMOBILIAIS.

Harrisburg, 
likos užmuszta

J >

20 SUDRASKYTI PER 
EKSPLOZIJE DINAMITO.
Moskva. —- Dvideszimts an- 

glekasiu liktis sudraskyti ant 
szmoleliu per eksplozije dina
mito Don ('c kasyklose Pietinė
je* Rusijoj, kuda bosas kasyklų 
atidarinėjo skryne su dinami
tu, tiksle iszdalinimo dinami
to darbininkams priesz nusi
leidimą in kasvklas. Visi buvo 
apstoja bosą kada kilo eksplo
zije, todėl tiek daug užmuszta.

“CZEKA

ir nužndvme
savoiszdaves

“ Raudonukas ”. 
Plošzikas sako, kad jiedu ne
norėjo nuszanti Zaborski, o tik 
buvę susinervavo ir varydami 
Zaborski ir Urbszaiti in rusi ne 
tikėtai paleido szuvi. Iszszovus 
jiedu nusigandę ir pabėgo. Kre- 
cziant ji rasta $11.3 popieri
niais. Sako kad jis kaltinamas 
ir dar kituose apiploszimuose.

Policija tikisi ir jo dranga » .ai 4, . ,tpagauti.

19 METU MERGINA SUTIN
KA TEKETI UŽ TO KURIS 

TURES 6,000 DOLERIU.
— Viena 

Bernice Albert
Milwaukee, Wis.

mergina, Bernice Albert, .19 
metu amžiaus, norėdama aprū
pinti savo senus tėvus, skelbia
si sutinkanti parsiduoti bent 
kuriam vyrui už $6,000. Jos tė
vai labai neturtingi ir dirbti 
del senatvės nepajėgia. Ji pati 
neuždirbanti tiek, kad galėtu 
ir save ir tėvus iszlaikyti, dei 
to nusitarus teketi už bile ku
rio vyro, — seno ar jauno, gra
žaus ar negražaus, — kurs su
mokėsiąs jos tėvams szeszis 
tnkstanezius doleriu.

priėmė

PAGELBĖS ATEIVIAMS SU 
PIRMOM POPIEROM.

'Washington, D. C. — Senato 
imigracine komisija
New Yorko senatoriaus Cope
land projektą, pagal kuri vi
siems ateiviams, iszsiemusiems 
pirmas popieras iki 1 Liepos
1927 metu, ir turintiems szoi- 
mynas Europoje, bus galima 
parsitraukti žmonos ir vaikai 
iki 18 metu, nes jiems bus sn- 
tei'kiaina taip vadinamos

ŽUDINTOJAS MERGAITES 
BUS PAKARTAS 27 

APRILIAUS.
Los Angeles, Calif. — Iszga- 

rna William E. Hickman, kuris 
pavogė 12 niet'ii mergaite Ma
rion Parker po tam jaja su
pjaustė ir atidavė tėvams, li
kos nusprenstas ant pakorimo 
27 diena Apriliaus.
iszgirdes sūdo v i roką 
sau isz to nedaro.

Įliek man 
nieko

APLAIKE ŽINE NUO 
HOUDINIO MOTINOS.

Mrs. Harrv d 
po mirusiam

“dova-
kuri ąpreiszke jai

New York. - 
Houdini, naszle 
savo vyrui, kuris buvo vienas 
isz didžiausiu inagiku, ana die
na aplaike žino nuo savo any
tos,'kuri mirė 191.3 mete. Buvo 
tai tiktai vienas žodis 
nokic, ”
priesz jnirti, kad gales kada sn 
ja ja susjncszti is» užgrabinio 
gyvenihio, bet.niekas tojo-slap
tingo žodžio nežinojo tiktai 
marti. Dabar Mrs. Houdini tu
ri vilti susineszti su dvasia sa
vo mirusio vyro, kuris taipgi 
prižadėjo savo paežiai kad jai 
duos ženklą laike spirituąlisz- 
ko posėdžio.

žmona 
ne 

no kojų, nors

KUNIGIENE PAGIMDĖ 
VAIKA BE RANKU

IR BE KOJŲ.
South Bend, Ind. — Nappan- 

ne.e miestelyj Protestohu kuni
go, Vemon L. Stump,
pagimdo 'kūdiki, kurs visai 
turi ne ran'ku
sziai}> yra normalus ir sveikas. 
Be dabar gimusio kunigas 
Stump turi dar tris vaikus, ku
rie visi vra normalus.

f

Paskalas

APLAIKE UŽKALBINIMĄ 
ANT 1,000,000 TONU 

ANGLIŲ.
Scranton, Pa. —

apibegineja szioje aplinkinėje 
buk Hudson ('oal Co., aplaike 
kontraktu ant pristatymo mi
lijono tonu kietųjų augliu del
Kanados valdžios kuriuos turi 
pristatyt szimet.

MUSZTYNE TARP POPU 
IR KUNIGU.

Rvmas. — Isz Betldehemo 
pranesza telegramai, buk laike 
K įdedu ir Trijų Karalių, kilo 
tarp popu ir katalikiszku zo- 
koninku kruvinas muszis prie 
Jezuso Grabo. Popai užklupo 
ant Franeiszkonu, kada tieji 
laiko miszes. Keli kunigai li
kos smarkiai sužeisti kaipo ir 
du popai gerai apdaužyti. Ang- 
liszka valdžia daro tyrinėji
mus isz kokios priežasties po
pai užklupo ant kunigu ir pa
liepė popams perpraszyti zo- 
koni nkus.

LIETUVOS “CZEKA” 
ARESZTUOJA GIM

NAZISTUS.
Ukmerge. — Kaip dabar pn- 

aiszkeja, Ukmergės politine po
licija suome iskustus nieko ne 
kaltus vietines valdžios gimna
zijos mokinius.

Sziai mokslo metais, atvažia
vus mokiniams po Kalėdų ato
stogų, Ukmergės politine poli
cija Sausio 9 dienos nakti su
ome 10 mokiniu vyresniu įn 

Vladas, 
armait is 

Balei- 
l’amuszaiiskas

10 mokiniu 
klasių: 
Dikczius Aleksas, 
Romas, Garnys 
szis Antanas, 
Augustas, Pakszys Petras, !)<•- 
rela Stasys, Gozevi<*zius Alek
sas ir Jurginis Juozas.

Minėti mokiniai via aszlim
tos ir septintos klasių, 
aresztuotu mokiniu buvo

Veselauskas
1 Sz;

Stasys,

Isz 
paim

ta, kaip intariamoji medžiaga; 
pasaulines literatūros nžraszai 
laiszkai, gimnazijoj mokiniu 
leidžiamieji satyros ir kitokį 
laikraszteliai ir kiti panaszus 
dalvkai.

Sausio 15 diena suome
viena mokini Bergą Ai k t orą.

Vexo i a lįs
kit t

dar

ŽYDAI UŽAKMENAVO ANT 
SMERT ŽYDĄ.

Varszava. — Tarp Žydu ki
lo orionais didelis sumiszimas 
kada teatre rodė perstatymą 
po vardu “Salon Ash,” kuris 
pricszinasi Žydu gyvenimui. 
Žydai taip inirszo ant Arono 
Akermono, kuris t a ji veikalą 
parasze, kad ant jojo užklupo 
ir užakmenavo ant smert. Jo
jo duktė dagirdus apie baisia 
mirti tėvo, isz gailesties papil
de s|ivžndinsta, o aktoriai pa
bėgo isz miesto.

BAISI NELAIME ANT 
GELEŽINKELIO.

'Thionville, Franci jo. — Sop- 
tvnioflika darbininku likos už * •
muszti kada keli pabėgusieji 
tavoriniai vagonai pataikė in 
elekt rikiui 'karuka 
darbininkai važiavo
perkirstas pusiau. Dvylika li
kos sužeisti isz kuriu keli mirs.

Nelaime atsitiko ant skers
kelių. Motormanas negalėjo su
laikyti karuka in laika nes }>er 
vėlai patemino beganezius 
gonus.

kuriame 
i r Ij kos

va

Dereln Stasvs ir 
kas Madas jau paleisti, 
nors ir isztardyti, bet nepaleis
ti.

Mokinvs Veselauskas anks- 
cziau sirgo proto nusilpimo li
ga, ir dabartinis suėmimas ji 

si - 
Ir. jis dabar pamoku

ir dabartinis suėmimas 
taip paveikė, kad liga vcl ai 
kartojo,- * 
kol kas nelanko.

Be to eina gandu (nei pats s 
mokytojai pasakoja), kad dar 
eile mokiniu bus aresztimta; 
dabar mokiniai vaikszto 
nesavoje odoje, daugumas pa
moku nesimoko ir sziai}) di
džiausias neramumas mokiniu 
tarpe.
ROMANAS GAVO 6 METUS 

KALĖJIMO.
Kaunas. — Vasario 11 diena 

Tribunolas patvirtino .Jonui 
Romanui 6 metu kalėjimo baus
me už nužudymą pulk, d r. 
Brundzos.

Bet szis teisinas 
karo teismo uždėta 
bausme .36,000 litu 
pulk. Brundzos 
taipgi laidotuvių iszlaidas.

Na, gal prie tam tikros pro
gos Valstybes Prezidentas Ro 
mauni bausme dovanos. Bet 
maža vilties, nes ir Preziden
tui netaip lengva ta padalyti.

už nužudymą pulk.

1 v g

panaikino 
pinigine 

iszmoket i 
szeimvnai i r

PASIKELELIU VADAS 
VYSKUPAS SUIMTAS.

Meksikos Miestas. — Prane- 
szimai isz Puebla sako, kad ten 
pasklidę gandai kad slaptoji 
policija suėmus Puebla Miesto

NAUJI SUĖMIMAI
VILNIAUS KRASZTE.

___ t <

pranesziinu. Suvalkų
Dzienik Wdvn-

sri-
A’ilnius. 

ski“ 
tyj suimti penki buvo Lietuviu 
seminarijo mokiniai ir keli Lie 
tuviai. Visi kaltinami tari 
muoju sznipinejimu 
naudai.

“pa
ri liktines kvotoje“ vizos. Cope
land buvo inneszes, kad tokios 
szeimynos butu inleidžiamos be 
kvotos, bot jo sumanymu komi
sija atmetė. Tada jis iszneszc 
naujaji. Dabar jo projektas eis 
in kongresą, 
kad pereis, 
toki projektą, kuris tokia pir
menybe suteiktu tik tokiems 
ateiviams, kurie pirmas popie- 

L i epos 1

PENK-CENTINIS KEPALĖ
LIS DUONOS SUGRYŽO.
Philadelphia. — Po vienuo

likos motu laiko, vela sugryžo 
kepalėlis duonos kuris kasz- 
tuos penkis centus. Tail) ap
garsino Great Atlantic and Pa
cific Tea kompanije, kuri turi 
kremus daugeli miestuose. 
Tikslas* numažinimo prekes

vyskupą Miguel i dela Morą, 
kuri vyriausybe jau senai gau
de, bet kuriam visados pasisek
davo isztrukti isz jos ranku.

Vyskupą dela Moru vyriau
sybe laiko kaip vyriausi ji kur
stytoja maisztu priesz valdžia.

i -
1 Jei u vos

NUSTOJO PROTO.
Tryszkiai, Sziauliu <iįi. - - 

Pereitu metu Gruodžio iii< ne>i 
apie 1.3-15 diena p. Moliene, 
gyvenanti Try^zkiu miestelyj. 
Telsziu g-vej, nustojo rotu, ku
ria dabar neseniai iszvežo in 
nustojusiu proto ligonine Kai 
varijon, Mariampoles aps. Prie 
žastis tam esanti tokia: gavus* 
isz Amerikos laiszka su prane- 
szimu, kad jos brolis Amei iko- 
jo miros. Ta žinia labai ja isz- 
gasdinusi ir pradėjusi ji isz los 
priežasties svaigti. Apie Gruo
džio enesio 1.3-15 diena ir vis^u 
nustojo proto...

LITAI ISZ AMERIKO.
Kaunas. — Paszto perlaido- 

in Lietuva 
1927

11

bet inaža/vilties, 
nes valdžia remiaSausio 

menesyje likos užmuszta 28 
ypatus o sužeista 498. Visokiu 
automobiliniu nelaimiu praei
ta menesi buvo 748, tai tik tų
jų ka palicije rapartavo bet bu
vo juju daug daugiau.
POPIEŽIUS PAŽENKLINO 

DU VYSKUPUS.
Chicago. — Monsignorius 

kun. Edwardas F. Hoban, li
kos paženklintas per popiežių, 
vyskupu diecezijos Rockford o, 
po mireziai vyskupo Muldoon.

Kun. Franoiszkus M. Kelly, 
monsignorius diecezijos Wino
na, Minn., likos paženklintas kurie gyvena czionais ir negu- 
vyskupu po mireziai vyskupo 
Patriko Heffron,

Pa.

ras isžsienie pirm
1924 motu.

Gavome k u tik
Washingtono, buk senatoriiis

žinia isz

David A. Roed isz Ponnsylva- 
nijos, po dvieju valandų kovos 
su prieszininkais sžio bijo, už
tvirtino taji užmanymą, idant 
moteres ir vaikai tuju vyru ku
rie mano pasilikti ukesais szio 
sklypo butu inleidžiami Jn 
Amerika.

Yra tai linksma žinia del tu 1

iojo parsitrauki savo moterių
ir vaiku in Amerika.

daugeli
numažinimo

ant duonos yra pradžia papigi
ni m o maisto.

Paskutines Žinutes.
1] Philadelphia. — Deszimts 

metų mergaite likos užmuszta 
ir 7 ugnagesiai sužeisti kada 
važiavo gesinti ugni,"'susidur
dami su kitu ugniniu troku.

11 Miami, Flo.
eroplanas kuriame radosi vie
nuolika pasažieriu inpuolo in 
Bisca,yno Bay. Viena motere 
nuskendo oi
Via i likos sužeisti.

Didelis

Trumpi Telegramai.
IĮ Washington, D. (’. — Val

džia užkalbino 96 Hornet t ero- 
planinių motoru fabrike Pratt 
& Co., Hartford, Conn., kuriu 
verto yi‘n* $1,059,850.

II New York. — Isz 25,000 
ypatų užmusztn per automobi
li us 1927 mete, 10,526 buvo vai
kai neturinti da penkiolikos 
metu amžiaus.

likusieji • paisanč

11 Timmins, Ont.
sziai dienai iszimpt 39 lavonai 
isz kasyklų kuriose kilo baisi 
oksnloziin nrnoitn annvAifo.

mis isz Amerikos 
per pirmus 9 menesius 
motu iFAiitn 19.R14..OOO Iii
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KAPITONAS LAIVO 
LEVIATHAN
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Isz Lietuvos.
Binlapeszte, kaip pranesza 

kątali'kiszki laikraszcziai, ma
no pastatyti ant kraszto upes
Dunajaus, puikiausiojo dalyje 
miesto, ant kalno szvonto Ge
rardo, milžiniszka stovyla Mo
lynes Dievo, kuris bus 12 met
ru didumo ir bus matytas isz 
visu daliu miesto ir aplinkines.

Ant tosios vietos 900 metu 
adgal, panesze mirti kankyto- 
jaus apasztalas Vengru, szven- 
tas Gerardas, kuri nevidonai 
kri'kszczioniszko tikėjimo in- 
mete nuo kalno in upe Duna
jaus.

Kasztus ant pastatymo tojo 
stovvlo sudės žmones ir tasai 
užmanymas yra

VARGSZUI... NUKANDO 
NOSĮ.

Kaunas. — Vienas Kaunietis
Žydas pirklys ruoszosi su rei-

SAULE

PRIŽIŪRĖJIMAS H;
KŪDIKIO.*
galima, reikia 'turėti

f

■h
''M*

užtvirtintas 
per visus gyventojus, kas reisz- 
kia didele paguodone del Mo- 
tvnos Dievo. B1

Bet stebėtina, kad tik viena 
asztunta-dalis gyventoju Ven
gruose yra katalikai, o Žydu 
yra didesne dalis ir protestonu.

Harold A. Cunningham, ku
ris buvo kapitonu laivo George 
Washington, likos perkeltas 
ant laivo Leviathan in vieta 
kapitono Herbert Hadley, 'ku
ris padekavojo už dilinta ir už
sidėjo sau bizni, nes sako kad 
jau per ilgai pla ūki nėjo po ma
res ir dabar geidžia pasilsėt.

Augszcziausos sūdąs valsti
joj Kentucky perkratines teis
mą szunies, kuris buvo apsu- 
dintas ant sinert už pasmaugi
mu 36 aviu tūlo farmerio. Szuo 
priguli prie Mrs. Henry Gay 
kuri sako, buk josos szuo ne
galėjo tai padaryt, nes buVo 
malbzaus budo ir niekam 
skriaudos nepadaro. Jau tris 
kartus szuo buvo teistas šū
duose ir ant galo byla nuėjo in 
uugszcziausia suda.

Argi Kentucky slidžios netu
ri svarbesniu teismu kaip tik 
teisti -szuni, kurio poni jau pa
nesze daug kaszto ir galėjo se
nai atlyginti farmeriui už pa
daryta skriauda.

Negalima stebėtis, kad kiti 
sklypai stebisi isz Amcriko ir 
Amerikoniszku pasakų.

°~uo “Bill” 
po 500 doleriu kaucijos lyg nu
sprendimui augszcziausio su
do. Akyva, kokia mirezia pra
žus szuo, ar ant elektrikines 
kėdės ar bus suszaudvtas.

k randasi dabar

Nuo kada Panamos kanalas 
likos užbaigtas — Augusto me
nesyje, 1914 mete, tai uždirbo 
180,295,060 doleriu. Praeita 
meta uždirbo 26 milijonus do
leriu. Ir prieszininkai iszka.G- 
mo tojo kanalo roke, kad jisai 
Jieužsimokes!

szimto centuReikė szimto centu idant 
padaryti viena doleri, bet szi In
tas doleriu Į^r mažai, idant 
sutverti iszmintinga žmogų.

Paryžius lyg sziam laikui 
neturėjo savo patrankos szv. 
Genavaites, kuri 475 mete ap
saugojo miestą, kuris tada bu- 
yo žinomas kaipo Lutecya, nuo 
užpuolimo Hunu. Dabar likos 
iszrinktn vieta ant kurios stos 
puikus stovylas ant naujo til
to, kuris neužilgio bus pasta
tytas ant upes Sekvanos.

Puse meto adgal, kamisije 
tiltu davė kontrakta del Lan- 

. doyskio, Lenkiszko pomniku 
dirbėjo kuris taipgi pastate 
milžiniszka stovyla Kristaus 
ant ka‘lno Rio de Janeiro.

Stovylas szv. Genavaite?szv. Utena va ites, 
perstatys taja szventaja su ma
ža mergaite laikanti rankoje 
maža laiveli, kaipo ženklą ap
gynimo miesto Lutecyjos per 
laja szventaja.

Guodotini vargonininkai ir 
korai kurie turi -suplyszusias 
misziu natas arba knygutes 
Lictuviszku giesmių, lai pri- 
fiiunczia in redakcija, o apda
rysime jai sos kaip naujas už 
atsakanti atlyginimai. Žinote 
kad naujos kasztuoja daug o 
apdaryti senas kasztuos daug 
mažiau ir iszrodys daug pui
kiau rankose giesmininku.

Žieminėse dalyse svieto ne- 
.eiranda jokiu <lienraszcziu, tik 
randasi keli laikrasztukai ku
rie iszeina, kada jiems patin- 
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

tJeigu [ 
atskira kambarį* del kūdikio 
arba mažųjų, kurimis ga
li miegoti o dienomis bovintis. 
Įszrinkt szviesu kampini kam
barį su gera szviesa ir oru. Kū
dikiai, kaip augalai, 
saules szviešoje.

Kūdikio Lova.
Jeigu kūdikis negali turėti 

savo kambarį, turi turėti savo! 
lova. Lygus drapanų garbei is 
padaro gera lova pirmams me
tams, ir sulenkta armijos kal- 
dra arba szmotelis stalines tū
bos padaro gera iszskalbiama 
szienika. Arba galima vartoti 
metaline lovele del pirmu sze- 
sziu motu, bet szonus reikia ap
saugoti su 
duszkaite.

Kūdikis gimsta su 
mais, gerais arba blogais. Mo
tinos vieta pamokinti tinkamai 
valgyti ir miegoti. Motina turi 

prausti,
jog gauna szv i ežio oro ir mik- 
linimo. Geri papratimai turi 
būti pradėti kuo-ankszcziausia 
kad kūdikis butu sveikas, ir už
tikrinti paklusnumu ir susival
dymą. Jeigu motina neužtekti-

, vaikas blogai isz-

PasamdoLaidoja kunus numirėliu.
automobilius del laidotuvių, kriksz* 
dniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Po.

e ,........................................ ....................................

viduti niszko
0

ras laikas tai pi’iesz vidur-ry
tinio penėjimo.

Kaip Aprengti Kūdiki.
Naujai gimusio kūdikio ap

rengimai turi būti paprasti ir 
skalbiami. Kūdikis gali ueszio- 
ti lengva arba
svarumo raiszti (bet ne skilta
me ore), marszkinukus ir pan- 
eziakutes isz pusiau vilnoj Tos 
apatines drapanos ir paluke 
yra svarbiausios drapanos. 
Suknia arba naktiniai drabu
žiai gali Imti pridėti. Szaltame 

i vartoti. 
Kuomet kmlikis viduje, apro
dytas lengvai, bet szilcziau ap
rengtas kuomet laukan 
tas. Visuomet kūdiki 
szvariai ir gražiai, bet puikios 
drapųnos nepadarys 
gražesniu.

Gamta aprupjna gana mikli- 
nimo kūdikiai, kuomet jis ver
kia, spardo kojeles, judina ran
kutes ir 
szl iaužti. 
nesulaikyta

kalais iszvažiuoti kai kuri il
gesni laika in Vokietija ir at- 
sisveikino su žmona, 
vargszui neteko to 
Kai tik jis apsikabino žmona 
kur buvęs kur nebuvęs ju kam- 

Įbarinis szuo, kuris ta visa at
sisveikinimo scena atydžiai se
ko, strykt —-* priszoko ir, matyt 
nor(‘damas kuo nors padėti sa
vo szeimininkei, tik kapt ir nu
kando pirkliui nosi. O gal jis 
norėjo pabueziuoti poną, Tik, 
mat, kaip szuo, tai ir nemoka 
žmonisz/kai bueziuotis — vis 
szuniszkai. Todėl gal ir isz mei
les nukando savo szeimininkni 
nosi.

Na, kaip ten nebutu, 
žodžiu iszejo taip, kad pirklys 
liko be nosies ir vietoj Vokie
tijos pateko iii ligonine. Pasi
rodo, 
atsargiau elgtis.

Tacziau 
padaryti.

t

vieni!

tarpsta
svarbiausios

lore reikia, Hanoi ims

nesz- 
laiky k

kūdiki

uždanga aVba pa

paprati-

Graboriot
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui! pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

MCI IV. Spruce St..
M A It A NOT CITY, PA. ■

800 MAUK KF KT.,
TAMAQUA, PA.

Mokame 3-cziat procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su inusu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

[I

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vico-Pres. ir Kas.

Skaitykite “Saule”
EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!

Dėlto kad mes turimo ka nors ste
bėtino. Stebėtinas grajijantls laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip Ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikaliszkus ins
trumentus, pavyzdin: I’iano, fono
grafo, smuikos, 
nasziu. Jums terclk tik pasukt rak
ta vlrszujc to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir mcliodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 mlnutu su vienu 
užvedimu ir 
dus 
Laikrodis 
kad muzikos 
patįs. Tai 
nes szale 
muzika, 
reti 
laikrodžio 
kaip tik pas mus. 
laikrodžio $18.00. 
iszklrps szi 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už

’V

a

mokinasi 
judėjimas 

nesuiaiicyias anKsztomis dra
panomis, vystyklomis arba ne 
prisegtas prie loveles nereikia 
jam kitokio miklinimo. Reikia 
rankose laikyti kūdiki nors du 
syk ant dienos ir ilgai vienoj 
pozicijoj nelaikyti. Nereikia 
pratinti kūdiki prie paikiszku 
pataikavimu nes tas priveda 
prie insteigimo blogu papro- 
cziu.

Kasdieniniai Pripratimai.
Motina turi prisilaikyti prie 

kasdienines 
kūdikio, atsimindama pir- 
miiius kas jam geriausia ir po 
tam matyt jog ta tvarka gerai 
tinka su jos kitoms pareigoms. 
Nepatartina ir uorei kaili nga 
visai szeimynai sukti apie kū
diki.

Pirmiausia reikia nutarti ar 
kūdiki penėti kas tris arba kas 
keturias valandas,ir kiek pe
nėjimu ant dienos.

kuomet
Jeigu jo 

anksztomis
i

v
kad su szunirnis reikia 

Ka gi, begė
džiai, mokėdami tik szuniszkai 
bueziuotis, gali visiems savo 
garbintojams nukandžioti uos
tomąsias.

NUSIŽUDĖ JAUNA 
MERGAITE.

Kaunas.
metu amžiaus

tinkamai prižiūrėti
iszeinasuspaūdoje

kas szeszi menesiai ir yra spau
di namas ant storos 
ant vieno
(Greenland i joje) 
s
raszteli vadinama:

muzikaliszkiiH

popieros, 
Guthaab 

maža 
paustnvele, kuri leidžia laik-

4 4

visokius
pavyzd in:

korneto ir tam pa-

szonOt
v ra

Al nagad- 
lintl nati nigincarm tusarumin- 

(surauką v»iso- 
žinueziu) kuris

ga sassumek” 
kiu naudngu 
iszeina nuo 1861 meto.

Ant svieto randasi už daug 
poniu ir ponu, o per mažai mo
terių ir vvru.

neiszmoktuKūdikis pats 
meluot, jaigu tėvai jam ne da
vinėtu tame pu'ikia pa veizdi.

Tarp laiviniu kompanijų už
ėjo smarki kova. Szi meta jau 
buvo liepsmde iszszokusi, bet 
kompanijų vadovai subėgo ir 
“susitaikė”— pakeldami tu
ristu ir antros klesos kainas po 
$5.

Bet, sztai, Italu linija gavo 
isz savo valdžios patvarkyma 
kad visi turistai, plaukianti I- 
talu laivais,

o

nuoatleidžiami
vizos mokėjimo. Tas sujudino 
Franci jos ir Anglijos kompa
nijas kurios to paties pradėjo 
reikalauti ir isz savo 
nes

valdžių,
Italai, palikdami turistu 

kiszencse po $10 už viza, ati
minėja keleivius isz Fra nei jos 
ir Anglijos kompanija.

Jei szioms pavyks savo val
džia prikalbinti in szi žygi, nė
ra abejones, ir Amerikos val
džia pavyzdi paseks del United 
States Lines.

Patartina Baltic American 
linijai, kuri turi tiesiogini su
sisiekimą su vienatiniu Lietu
vos uostu — Klaipeda, iszgau- 
ti isz Lietuvos valdžios atlei
dimu nuo vizinio mokesezio vi
siems tiems Lietuviams (Ame
rikos piliecziains), kurie dabar 
turi sumokėti Lietuvos val
džiai po $10 už pavclinima at
lankyti savo sena tėvynė.

Soviatai per nauja ukaza 
numažino preke vodkos. —Ma
tyt geidžia tuom paraginti ki
tas tautas idant atvažiuotu iii 
Bosiję ant apsigyvenimo, pa- 
nasziai kaip padare Kanada.

nauja

— Nusinuodijo 20 
mergele, .Tule 

Butkeviczaite. Nukentėjusi pa
dėta in ligonine, ir jai suteikta 
greitoji medicinos pagclba. 
Savižudybes priežastis — var
gingas gyvenimas.

DEL KETURIU LITU.
Gruodžio pabaigoj Panemu

nėlio valscz. Virbiszkiuose An
tanas Czypas susibaręs su žmo
na. Žmona ji iszbarusi kam 
pragerės 4 litus. Vyras smar
kiai supykęs, nuėjo in Jonelisz- 
kiu kaima pas savo broli ir jo 
negyvenamoj troboj pasikorė.

Žmona

RADO UŽMUSZTA 
IR SUPJAUSTYTA 

KOMUNISTĄ.
Vilnius. — Kasta nužudytas 

vienas Komunistas, vardu Tz- 
ral Szvarc, Komunistu partijos 
kandidatas in Lietuvos ( ?) sei
mą. Jo kūnas rastas snpiausty- 
tas — nuplauta nosis, nuplau
tos lupos ir ausys. Ne laikrodė
lis, ne pinigai jo drabužiu ki- 
szemje neliesti, isz ko spėjimą, 
kad žmogžudybe buvo papildy
ta politiniais motyvais.

ALEKSOTAS NORI ATSI
SKIRT NUO KAUNO 

MIESTO.
Sausio 21 diena Aleksoto pa

rapijos salėjo invyko Aleksoto 
namu savininku visuotinis su
sirinkimas, kuriame buvo isz- 
keltas Aleksoto nuo Kauno at
siskyrimo klausyt n a s.
Susirinkusiuju itaanymu, Alek 

sotas* moka Kauno miestui ne 
mažus mokosezius, daro inna- 
szus in miesto gatvių grindimo 
fondą, o tuo tarpu Kauno mies
to valdyba, nežiūrėdama Alek
soto gyventoju reikalavimo, 
visai mažai rūpinasi Aleksoto 
sutvarkymu: netaiso g; 
taiso Aleksoto kalne 
vioszam naudojimuisi ir 1.1.

Namu savininku 
mas pavedė Aleksoto namų

atviu, ne 
szulinio

na i varžinga 
lavintas.

Del augimo vaikams reika
linga szviežio oro, yzviesos ir 
saulėkaitos. Visuomet reikia 
laikyti auginyezios langus pa
keltus, nepaisant kuro pragai- 
szima. Kasdien ant oro kūdiki 
reikia iszneszti. Gali ir žiemoje 
prigulti prieduroje.. Vasaroje 
mažiukas gali gyventi szvie- 
žiame ore.

Kmlikis 
tik nori bet reikia 
jog naktis nejiavirsta in diena. 
Pripratink ji miegoti nors sze- 
szias valandas kas nakt. Bet 
gali biski užmigti po maudy
mu ir vidur-rytiiiu,.penėjimu; 
Vėl, bot ti’umpiau po vidur-die- 
niniu penėjimu. Nereikia leisti 
miegoti vėlai po piet nes tokiu 
budu nakezia gerai nemiegos. 
Kūdiki paguldyt apie szeszta 

vakare 
neduot kitiems bovinti ji. 

ve-

kiekviena syki užve- 
grajina skirtingas mcliodijas, 

aprūpintas 
voliukai

dideles 
laikrodžio 

laikrodi reikėt u 
kiekvienam namo,

niekur

gyventi

gali miegoti kiek 
prižiūrėti,

r»

tvarkos 
atsimindama

k a si ink

F.L.I.S.

mechanizmu, 
persimaino 

vertes laikrodis, 
turi da ir 

til
to

gauti

Toki
Ir jus

negalite
Tikra kaina to

Kiekvienas kuris
apgarsininia ir prisius

$8.45. Mes nepraszoftie pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są aiszklai, Indck $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz kalno už la taikrodi 
tam pasiusime VIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.
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Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Įsz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite ! 
pinigais no stempomis). Iszrasta ii 
parduodame vien tik per

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1 ' MAltANOY CITY, PA. ‘ " ■’

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

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

arba septinta valanda 
ir
Kambarin turi but i tylus, 
sus ir tamsus, vienu vienas tu
ri užmigti.

Maistas.
Isz anksto reikia pradėti mo

kinti kūdiki tinkamai valgyti 
duodant jam tinkama maistu 
tinkame laike 
jis valgo.

Motinos pienas geriausias 
maistas, bet nereikia duot kož- 
na syki kūdikis verkia. De
dant kita valgi iii pilvą priesz 
pirmesnio valgio žlebcziojirtia 
net ir sveika apsirgdys. Penok 
kūdiki pagal laikrodi. Regula- 
riszkai per diena kelk valgyti. 
Bonkute penėtiems kūdikiams 
galima duoti vaisiu skystimo 
syki ant dienos po treozio me
nesio, ir krūtimi penetams an
troj pusėj pirmu metu. Pir- 
miaus, szauksztuka iszspausto 
pamaranezio skystimo (su pu
siau vandens) ant tuszczio pil
vuko kolei dasieks puses pa
maranezio, arba skystimas ki
tu vaisiu, kaip tai, persiku vie
ton pamaraneziu, arba galima 
vartoti skystimą virtu vaisiu 
jeigu negalima gauti szviežiu.

Virintas vanduo duotas kii- 
dikiams nors du syk ant die
nos. 'Sziltame oro, kūdikis ga
li gerti kiek tik nori szalto 
vandens — nuo 1 iki 6 uncijų 
ant dienos, sulyg metu.

Maudymas.
Kūdiki kasdien reikia praus-

ir prižiūrint jog

pienas

t/

Dėkite savo ♦

t

Angliąkasių Kurpes
p

Su Drūtais Pailgintais Padais
Labai ilgai nešiojasi.

Tik tegul kiekviena nupirkta kurpių pora turi Raudonų Bolę ant 
bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymų, nes jas ilgaiburkos ir jos

galima nešioti.

Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie “MISHKO
Ball-Band” darbui kurpes.

H

“Mishko” padai vandens neperinerkiami irU
susirinki- 

į sa- 
d raugi jos valdybai 

— kokiu budu

ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudonos Bolės ženklas yra 

1 v 

e
L 
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ant karkos.vininku
surinkti žinia
Aleksotas galėtu atskirti nuo 
Kauno miesto, kad Alekso! ie- 
cziai patys galėtu valdytis.

Be to, pavesta valdybai ir 
toliau rūpintis, kad Nemuno 
tiltas butu statomas ties Birsz- 
tono gatve.

t> nil-
— taip na

Motere privalo tureli 
gus, ilgus plaukus” 
tarė plauku dabintojai Pary
žiuje ir Amerike pradės kova 
idant moteres nesziotu ilgus 
plaukus. Bet ar moterėlės ir 
merginos sutiks ant to tai duo
sis matyt ateityje.

l 4

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. J

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

lacbalMmuoja Ir laidoja mlrwrioi 
ant visokia kapiniu. Pastabas paruo* 
aula nuo papraacziauaiu ilri prakfl- 
niausiu. Paraamdo automobUiua dol 
laidotuvių, veooliUf krikaityniu M 
kithma parivatinijimama,

Telefonai

VALDININKAS NORĖJO 
NUSIŽUDYTI. .

Sausio 19 diena 2 valanda 50 
motu pulkininkas E. R., finan
sų m-jos valdininkas szoko nuo 
Aleksoto tilto in Nemuną. Pa
stebėjusioji invyki praeiviai ir 
pasitaikusieji sportininkai su 
didėlėmis pastangomis sken
duoli iszgolbejo. Laime, kad 
Noinjuno srove nespėjo sugrusti 
ledu. Galėjo žūti ir nusižudėlis 
ir gelbėtojai.

• v

ti pako5! pripranta prie ypatisz- 
ku pripratimu, Reikia vartoti 
atskirus abrusus. 'Maudyme, 
kambario temperatūra turi 'bū
ti nuo 70 iki 71 laipsniu, van
denio 100 laipsniu, ir vis ma
žiau pakol in szeszis menesius
bus 90 laipsniu. 'Szaltas tosz- 
kyma vandens ant krutinės ap
saugos nuo szalczio. Motina ga
li paskirti geriausiu valanda 
del kūdikio maudymo, bet go-

s »•
v*

4
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460 Water Street, Mishuwaka, Ind. 
“Namai, Kurie Moka Milijonus del RuMos
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Senute Baltruviene.
1.

Dar ir dabar, kaip gyva sto
vi man akyse Brtltruvieno asz- 
tuoniu-deszimtu metu senute. 
Sunki amžiaus naszta ir vargu 
jungas nulenkė žila jos galva 
žemyn, iszvagojo raukszlemis 
kada kit-kart gražu veidą ir 
silpstancziom rankom insprau- 
de kreiva szakota lazdele. Bal
tu nuo mot n apsiriszusi, kaili
niais apsivilkusi, greitai eina 
ji rudenio diena gatve, susi
kūprinus, savo 
jainseziuodama.

— Sottut, kur tamsta eini f— 
klausime prilėkė prie jos ir ap
stoja aplink.

Maloniai žiuri ji in hius ma- 
žyczius; jos veidas praszvinta, 
akys juokias, glostydama mu
su galvai ji sako:

-r* Vakar parnesziau Petrie- 
niai mažuti sūneli, tai dabar 
einu aplankyti; eikite kartu,— 
ir jums parodysiu

Ir ji kone tekina eina toliau, 
o mes stovim nusiminė ir neži
nom ka daryti. Ant galo, susi
tarė einam pas Petra, ilgai sto
vime priemenėje, nei 

pirmas

lazdele pasi-

lele”.

vienas 
nedrysdamas pirmas eiti vi
dun. Iszpalengvo praveriame 

kumszvdamies
bailiai

vienas 
sueinamo grin- 

nusiimame kepures ir 
aneziu-

duris, 
kita, 
czion, 
susigauže, kaip maži 
kai, sustojame prie durti neži
nodami, ar ežia pasilikti, ar ei
ti toliau. Viduje hszluota szvie- 
su. Ant lovos guli Petriene, 
szale jos kabo pataisytas lop- 
szys; aplink sukinėjasi senute. 
Troboj nieko daugiau 
Mums,
prie <lurii, nieko nesakydama, 
bruksz-bruksz isztraukia isz 
musu visu kepures ir nusine- 
sza in lopszi.

Petriene gulėdama žiuri in 
mus ir szypso.

— Tai jums,
gausite dalia r kepurių — sako 
ji silpnu balsu.

— Bet mums ne juokai

nėra.
suėjus, senute prieina

- jau nebe-

žiurrme in

, nors 
nesuprantam kas, bet matom 
kad atsitiko negerai. Tszsigan- 
de, iszplete akis, 
vienas kita tai in lopszi tarsi
klausdami kas dabar reikia da
ryti, kaip be kepurių namo 
pareiti. Vienas — kitas isz mu
su pradeda tampyt lupas, trau
kyti uosi, o pats mažasai ima 
verkti.

O ko jus, vaikeliai? — 
klausia iszgirdusi verksmą se-

asz
mite ir eina prie mus. — Cit 
neverkit, maldo ji mus: 44 
lik pajuokavau, — tetit sau ju
tu kepures.”

Norėdama 
minti, senute, priveda prie lop
szio ir rodo mums 4‘lele.” Bi
jodami, kad vėl ncisztrauktu 
kepurių, kietai abiem rankom 
turime jais suspaudė ir akyvai 
žiūrime in maža -suvvstvta su- 
t veri mėli.

— O ka, ar gražus? — klau
sia senute.

— Kad susiraukęs... atsilie
pia nedrąsiai vienas isz musu.

— Tai, dėlto, vaikeliai, kad 
jis dabar yra da Žydelis, 
do neturi, 
senute: — 
krikszt v s 
bus gražus.

Tai paskui jau jis nebus 
<lelis.’ — klausiame mes.

Kaip pakriksztys, nebe- 
- bus toks, kaip ir jus vi-

visai mus nura-

lele.
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Pearl Smiddv, duktė amba-
sadoriatis ifiz Irlandijos in Suv. 

neužilgio isztckes už 
Alfonso Reyes isz Isz- 

panisz-kos kariuinenes.

Vaisi., 
majoro

— Ir jus, vaikeliai, ir jus...
Nustebę klausom senutes ir 

sukam sau galvas, kaip tat vi
sa gali Imti. Ant galo, pasakom 
sudiev ir einam isz grinezios.

Ore susitarėm eiti pas upeli 
ar nepamatysime ir 
kios nors “lėlės” plaukiant. 
Tarsi abejodami, kad kas mu
su nepasergetu patylomis le
kiam iii liepta, 
duobes

mes ko-
lėlės

sustojam prie 
ir su nesuprantama 

mums baime žiūrim vandenin, 
()t, žiūrėkit — kaip ir 

ko pabūgęs, szoko pasznibždo- 
mis vienas isz musu ir rodo pir- 
sztn duobėn. Iszplete akis žiū
rim vandenin ir matome tenai 
tik mužuezius, juokingai iszsi- 
rviszkilsius savo veidus.

su

Nieko negavo, suszale ir al
kani, skirstomės nuo duobes ir 
kiekvienas sau einam namo.

II.
• Motina.

Mama, valgyt norit!‘‘Mama, valgyt norit!” — 
praszau nepaspejes ineiti gri- 
czion.

O kur taip ilgai lakstei? 
— ruseziai, bet kartu rupestin
gai, 
sas suszales, net pamelinaves.

Buvau pas Petra: senute- 
lele parode... — Atsakiau, grei
tai alsuodamas.

Noriu nusivilkti savo žipona 
bet jokiu bildu negaliu isz- 
traukti isz rankoves rankos. 
Motina meta verpti, priėjus 
nuvelka mane, — žipona pade
da ant lovos, kepure pakabina 
ant kablio, ir eina prie kros
nies: tenai paima bliudžiuka ir 
inpila man sziltu užbaltytu 
batviniu. Iszalkes ir suszales 
valgau, kaip sziena pjovęs. Pa
baigęs persižegnoju balsu ir 
iszpalengvo, bijodamas. Prisi
glaudės ir padejes ant jos keliu 

tyliu ir klausaus tik
kaip rainai ir vienodai ūžia ra
telis. Taip gera prie motinos! 
Ji viena ranka verpia, kita 
glosto mano galva. Grinczloj

sako motina: — matai, vl-

galva

ranka verpia 
lošto mano galva.

daugiau nieko nėra.
— Mama, ar ir mane senu

te atnesze isz upelio? — klau
siu jos.

— Tai kaip-gi, 
atnesze — atsake motina.

tada buvo taip 
— Labai szalta, buvo 

į vaikeli, labai....
— Kaip-gi asz nesuszulau? 

atein man mintis, o motina ne 
tai man, ne tai pati sau viena 
kalba toliau: — Tu gimei pava
sari, priesz paezias Velykas; 
silpnutis to*ks buvai, tarėm kad« 
negyvesi, ir ta paežiu diena ta
ve veže kriksztyti. Ir paskui il
gai dar buvai nesveikas: už 
metu pradėjo kelties ant kaklo 
ir ranku votis, maniau, kad jau 
tikrai mirsi, ir marszkinelius 
baltus jau buvau pasiuvus.

— Ar tuos, kuinuos ir da
bar szventemis vilkiu? klausiu 
motinos.

— Tuos, — atsako ji ir ima 
mane ant keliu.

— O kur asz bueziau buvęs 
jeigu bueziau numiręs?

I — Augsztai, danguj, pas 
— Tai tamsta ir mus lenai Dievuli...

IfttgavaiJ '

var-
— akszkina mums 
kai kunigėlis

>zvestu vandeniu,

vaikeli

bus, 
si.

pa- Ar ir 
szalta

liais visados bueziau vilkėjos?’ 
—‘ lau tenai butu daug 

gražesnius davę, — tenai 'Im
tum kaip aniolelis, nes visi ma
ži vaikeliai, kurie numirsztu 
anioleliais esti. 1

sparnelius ture-— Ar ir 
ežiu u!

— Turėtum.
— Tai kodėl, mama, asz ne 

numiriau? — klausiau, tarsi 
gailėdamas, kad taip neatsiti
ko.

— Gerai vaikeli, kad nenu
mirei. Ar gi nebūtu gailu buvę 

’ — sako jaus-

T

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

r1 ( ... ,.... . a

Pittston, Pa. — Seneca kasy
klos, prigulinezios prie Lehigh 
Valios kompanijos, likos užda
rytos ant nea piru bežinoto laiko. 
Mulai likos iszlraukti isz kasy
klų ir boleriai itžgesyti. rUosia 
knslykolsia dirbo 800 vyru ir 
vaiku.

Portage, Pa. -
* f
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Pas mus da

Nega'ledami savo silpno- 
alvomis sumesti, kaip isz • t? __ -? ,1

del is, mes nutilom ir tik da 
akvvian žiūrim in maža kūdi
ki...

— O isz kur, senut tamsta, ji 
jiarneszei? — klausiame.

— Isz upelio, vaikeliai, — at- 
Sako senute: — ėjau pro szali, 
pamacziaii plaukanti duobėj, 
pagavau ir atnesziau.

— Ar toj duoboj, kur prie 
lieptu f

— Toj, toj.

nūs & , . «
Žydelio gali pasidaryti ne-Zy-

Ar ir baltais rnarszkine-

nirtnes palikti?
mingu balsu motina, spaudžia 
mane prie savo krutinės ir bn- 
cziuoja man galva. Paskui rū
pestingai apžiūri mano kakta, 
galva ir veidą, 
kokio skaudulio ar žaizdos, ar 
ne susikaliau belakstydamas 
atsega ir atraito mano marsz- 
kiniu rankoves: isz abieju ran
kos pusiu aiszkiai žymu nuo 
buvusiu voeziu indubusios žaiz
dos...

Ir ežia net nedidelis kaulelis 
kai truko votis, — 

kalba motina, cziupinedama at- 
sikiszusi ir skaudanti gubūre
li...

ar nėra tenai

iškrito,

ežiu

Nebus isz tavęs artojus 
— tęsia ji gailestaudama to
liau: busi ubagėlis ir duonos ne 
galėsi sau užsidirbti, ir skriaus 
tave, kaipo mažesni, visi.

Nors nesuprantu gerai moti
nos žodžiu reiszkimo, bet jau- 

kad busiu nelaimingas.
Pasidaro taip griaudu ir skau
du, kad prisiglaudės prie jos 
krutinės pradedu balsu verkti.

— Cit vaikeli, neverk, — 
maldo ji mane: :— asz tau pa
dainuosiu garnio daina nori?

Noriu, atsakau murksė
damas per aszaras, nes ta dai
na mot ina man dažniausiai dai
nuodavo. Verpdama motina su
pa mane savo kojoms, o maloni 
dainos gaida tarsi lepina ir ly
giuoja prie miego. Man taip ge- 

taip jaueziuos laimingas ir
ramus!

— Garnys, gamy s, tas il- 
ga-kaklys,—girdžiu jau snauz- 
danias taip malonius skamban- 
czius
žodžius.

ra

ir phufkanczius dainos 
Greitai užmiegu ir 

janeziu tik, kaip mano motina 
jieszt'i ant lovos, sziltai apkloja 
ir peržegnojus mano galva 
gryžta vėl prie savo darbo.

-w

se 
paveikslai.

III.
Pirnrieje Inspudžiai.

Kaip isz darkyto gražaus žo
lyno atskiri lapeliai, stovi aky- 

senai pralėkusios mažumes 
Atsimenu, sėdžiu

lopszyj. Nuo langu szviesiomis 
juostomis iszsitiose Kaules spin
duliai. Troba szviesi, iszszluo- 
ta. Nieko daugiau nėra, Ink sza- 
le mano lopszio sėdi sesereczia 
Marijona ir meldžias. Matyt, 
szvente, visi bažnyczion iszejo 
mudu tik szeimininkais liko
me.

Pepes, — praszau Mari-

ir žiuriu,

jonos.
Ji persižegnoja, padeda ant 

lango knyga ir eina prie kros
uos, asz seku paskui ja akimis 

ka ji daro: matau
kaip atidengia krosui, inkisza 
vidun galva ir isztraukia isz 
tenai puodynėle, matau, ‘kaip 
atpjauna gabalėli mėsos ir ne- 
sza man, — asz linksmas. Pa
valgos esu dar linksmesnis, at
sistoju lopszyj, nusitveriu už 
virvių ir pradedu supties taip 
kad net linge in lubas daužos. 
IsZsigandusi Marijona laiko isz 
abieju lopszio pilsiu savo ran
kas, bijodama, kad nciszkris- 
cziau, ir stabdo mane. Bot asz 
jos neklausau, klikenu ir su
puos dar labiau. Juokės ir Ma
rijona. Ant galo nuvargstu Ir 
praszau jos, kad iszkoltu mano 
isz lopszio žemyn.

J

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Llthuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
•F

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

Lithuanian Consulate,
■*• ‘ I f jL. ' . ..

60(f So. Dearborn St., Chicago, III.

jrurbuge, -ra.
ViK straikuoja Sonman kompn- Greggs, Pa.
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reiviu Franci joj per du metus. 
Ant jo insziurenc popieru nėra 
paduota jokiu giminiu. Todėl, 
jaigu atsirastu jo gimines: tė
vas, motina broliai ar seseris 
ar kiti, tegul atsiszauke, nes jo 
gyvastis buvo uždrausta suvir- 
szurn ant keliolikos szimtu do
leriu. Graborius kuriam da ne 
užmokėta, sako kad gimines 
tuoj atsiszauktiu nes valdžia 
pinigus gali sau pasilikti. No- 
i'intieje daugiau apie tai daži- 
noti, raszykite ant szio adreso; 
Peter Kavalauckas, Box 46,

iszniote isz stubnnijn ir jau 
nsztuones szeimynas. Operato
riai pradėjo dirbti kasyklas su 
skebais, bet mažai skebu tur», 
nes ir tieje bėga isz kur pri
buvo, ba nežinojo kad czionais

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Skulkine yra viena garsinga 
4 podzo,

Kur daugiausia isZgefo 
UilbOozd,

O kada sumiega pankszcziai 
ir žvėrini, 

Tadil daro kliksma Lietuviai
Pliovojc, sunku klausyti,

O da sunkiau, kaip pradeda 
su Liežuviais badyti, 

O ka gero, ne gana, 
Kaip meitėliai susikruvina 

Sodomija tikra darosi, 
Vienas ant kito varosi, 

Ne dyvai, jaigu pasigėrė, 
Tai ir už ginklu tverė.

Gere vyrai, vaikai ir bobos, 
Nes butlegeriai pristato viso-

kio gerymo visados
Ne tik raugala bet ir mun- 

szaine rauke,
V v ra i, bobos ir vaikai trauke • I

Viską maiszo,
Kol smegenų nesumaiszo, 
Kas diena butlcgoriai 

at važinėje,
Iii kožna narna inunszainc 

pardavineje.
Juk lenais dirba gerai, 

'Tai ir užaugo ragai.
Gerkite, muszki'tes ir 

provokites, 
alo graibstykite?Pask utinio 

Netrukus beda nžei
Ne vienam galas purei 
Juk po žemele lendate 

Prakaitu liejate, 
Visa uždarbi pragerėto, 

Ant juodos valandos 
nepasiliekate.

isz tikro net geda, 
t) vėl, kiek tos proves pinigu 

siieda ?
Sz i t o k i s pasielgimas, 
Tai vvrucziai ne kas.

į r S
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• Vienas raszo, 
Gražiai manes praszo, 

Kad in Rochester!
ivtsilankyczia, 

Ir viską apraszyczia.
() kaip czion žmones gyvena 

Tai jau dievulėliau gana, 
Vyrai dirba sunkiausia, 

Prakaitu fabrikuose iszlieje 
daugiausia.

Negali aprodyti, 
Savo szeimyuoliu iszmaityti.

O'ka jau bobos, 
rl’ai suvis nelabos, 
Per dienas lėbauja, 

Dirbt ne nori — tinginiauja, 
Per dienas guli, 

Šlubos neapžiuri, 
Kada vyrai in darbu iszcina 

Tuojaus in vieta sueina. 
Burdingieriams didele beda

Neduoda valgyt, pakol paezios 
ijepaeda, 

Daug tokiu ten galima rasti, 
Ne reikė toli jcszkotį 

Žinoma, jaigu sarmata turėtu, 
Tai pasitaisytu.

j

J

Buvo tai Nedėlios diena, 
Susirinko in viena vieta, 
Buvo tai gauja girtuokliu, 

Ne kitokiu.
Gero ir staugė kaip laukiniai 

Kaip latrai paskutiniai,
Kaimynams nubodo klausyti, 

Pradėjo ateja gražumu 
praszyti 

Kad apsiiiinlszytu,
Kaip padukia ne staugtu.
Bet kur tau, girtuokliai

1 ' pasikėlė,
Revoliucije tuoj šukele, 

Viena isz girtuokliu petszove 
ir padėjo,

Iii ligonbuti nuvežti turėjo.

pasikėlė,

vieszpatauja striukas. Žmone- 
liai laikosi szaip t/iip, norint s 
kenezia beda ir varga ir neži
nia kaip ilgai tieje streikai te
sis.

32 melu, Carey Terrace, 
over, Pa. Mirė

Wyominge. 
buvo laisvu

Ansonia, Conn. — Sausio 29 
in 30 ryto rado negyva Ant ana 
Urbeli, kambaryj isz nakties.

Velionis 35 metu, isz Lietu
vos, Sziauliu apskr., Vaiguvos 
b. Buvo neviules. Palaidotas 
Vasario 1 diena szv. Petro ka
pinėse, dėka kun. J. Jankaus
ko.

»

Cleveland, Ohio. —Jau visas 
menuo, apskrities kalėjimo sė
di uždarytas V. J. Zabulionis. 
Jis ten pakliuvo už suklastuo- 
tu ezekin iszgavirna svet imu 
pinigu. Po arOsztavimo už tai 
paaiszkejo, jog jis turi dar du 
ar tris tokius suklastavimuH, 
kas viskas susidėjo jo bausmes 
apsunkinimui, ir dar eina tyri
nėjimai toliau. Jam gresia nuo 
10 iki 20 met u kalėjimo.

Worcester, Mass.

—V.

Tėvai ir

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą

Visos Kronisxkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motoras 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
t

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sareda, 
Ketverga ir Pelnyczia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakar* 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antrai Floras,

Al i re Bladas Gudauskas, 
Han- 

plaucziir liga. 
Palaidotas su laisvamaniszko^ 
mis apeigomis in Lietuviu Tnn- 
tiszkas kapines 
Kadangi velionis
pažvalgu žmogus, tai ir jo lai
dotuves buvo naujovesnes.

Mire n up operacijos Ma
re Valiukonis, 16 metu, 25 St an 
ley St., ;\skam, Pa.
dvi seservs likosi dideliame nu- 
lindimo. Palaidota sii bažnvti- H 
nemis apeigomis in parapijos 
kapines Sugar Notch.

Mire Juozas Viszniaiis- 
kas, 56 imdii, 31 Broderick St., 
Sowyersville. Mire plaucziu li
ga. Paliko didele szeimyna: 
szeszis snnus ir keturias duk- 

du broliu Lietuvoj ir 
penkis ežia Amm ikoj. J’alaido- 
tas su bažnytinėmis apeigomis 
in parpi jos kapines Pringle.

Mire viduriu liga Jonas 
37 metu, 229 

Stanton Hill. 
Paliko dideliame nuliūdime ke
turis sūnūs ir viena (lukteri. 
Palaidotas su bažnytinėms ap
eigoms in parapijos kapines 
Georgetown.

Sužeistas kasyklose Juo
zas Vineskas, 34 metu, 103 S. 
Grant St.; uola ji užgriuvo 
Dorrance kasyklose; jo likimas 
da nežinomas.

— Stasys Adonas (Adams) 
47 metu, 
sunkiai sužeistas uolos; ji pa
tiko pelaime Ilollenback kasy
klose; yra 'kritiszkanio padėji
mo.

Shenandoah* Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIĖTUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 V/. Centre St.,

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutn. Telefonas 872- 

TEMYKITT

Paliko didele

t (»ris

Aliskeviczius 
Augustine st.,

Jaunas, 
tik 20 etų Lietuviukas, Louis 
Paszu'kinis, tapo nuteistas mir
ties bausmei už nuszovima mir
tinai szoforio, Joseph Markaus 
'Lapkriczio 28 d. Tai pirmutine 
mirties bausme begiu 14 metu 
sziame mieste.

Paszukinis (kuris save rasze- 
si: Louis Paša kinski'), yra gi
nies Amerikoje. Dar būdamas 
9 metu, buvo paduotas in pa
taisos namus. Isz tenai pabėgo, 
ir tėvas, pasigailėjęs, laike pas 
save. Kiek paaugės, tris kartus 
sėdėjo kalėjimo, vis už vagyste. 
'Uevas jo mirė pereita pavasa
ri, o motina mirusi jau pustreti 
metai. Turi viena broli ir ma
ža seserį, kuria augina Worces- 
tt'ryj, p. Kazeleviczius.

Tiek te'ko patirti apie Pa- 
szukinio gyvenimą. Diena jo 
nužudymui da nepaskirta.

Byloje buvo nustatyta, kad 
Paszukinis pastojo kelia Juo
zui Markui ir ji nuszove. Stam
bi liudininke buvo — Nellie 
Genevicziute, 6 metu mergai- . 
te, kuriai nuszautasis Markus 
buvo krikszto tėvas ir kuri ma
te ta atsitikima. Szovimas in- 
vyko Templeton Woods, netoli 
nuo ežia.

Kaip Paszukinis
szautasis Markus ir 
ežiu te, visi yra isz

taip nu- 
Genevi- 

, visi yra isz artimo 
miestelio, Gardner, Mass.—V.

Bulger, Pa. — Czionais da
bar labai blogi laikai nes mio 
pirmos Apriliaus praeito moto 
min'ksztu anglių kasyklos 
straikuoja ir nežinia kada užsi
baigs tasai straikas. 
kasyklos pradėjo dirbti 
straiklaužiais. Uhijistus varo 
isz kompanieznu stubu. Paszel- 
pa straikieriai gauna nuo uni
jos $5 ant ^sanvaites jaigu tu
ri dideliu szeimyna, mažesnes 
szeimynos gauna po $3 ir $4, 
pavieniai gauna tik po $1 ant 
sanavaites ir tai ne regularisz- 
kai nes kaip Icada paszelpa in 
laika nopribuna. — S.

anglių

Vienos 
su

muronis

53 Oakwood Laue,

— Ka tik pats nesudege su 
automobilium Povylas Rusaus- 
kas, Garahan St.; Lynnwood. 
Rusauskui bemėginant iszva- 
žiuoti kara, del nežinomos 
priežasties karas užsidegė ir 
ka tik jo paežio ugnis nepaga- 
vo. — V.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisskas
Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro."

19 W. Center St. Mahanoy City 
■

c

Ant antro floro Kine Sztoro.

Greggs, Pa. — Pas mus ant 
Greggs Station ant Pennsylva- 
nijos geležinkelio rado negyva 
Kazimiera Aleksiumi kuris pa
ėjo isz Suvalkų gubernijos. 
Ji rado praėjusia Nedelia, 5 
valanda ryta ir likos palaido
tas 8 Fobruariaus per Ameri- 
koniszka Legioną, nes buvo ka-

TUOS 4
V idurius-Inkstus-Szirdi-Skilvi
Užlaikykite tuos gyvybes or 
ganus sveikais gerdami daug 
vandens ir vartodami pasau
ly ingarsejusia gyduole inkstu, 
skilvio, pūsles ir szlapumoG0WMEftd>.

HAARLEM OIL3338
Pasaulinis diuretiszkas akstintojas, 
garsus nuo 1696. Trejopo didumo. 
Visuose aptiekose. Gvarantuojamas. • 
Jeszkokite vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

C A P U

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davemastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

Del
Reumatišku gėlimu, ncu- 

skaudžrų 
išsinarini

mų ar išsisukamų 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-IXPElLtRJ
Vaisbaženklis retriMruotas 

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

jnųsu Inkaro vaisba- 
Vaistinėsc

ralgijos, paprasto persi- * f f 1 1 všaldymo, 
raumenų,

ženkliu, 
po 35c ir 70c.
F. AD.R1CHTER&C0.

Barry & So. 3th Sb.
Broiktyo. N. Y.

4-
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Tikras Budas Baigt 
Muskulu Skausmus

Nebūk mizerija su strendicglru ir 
skausmu del sustyrusiu muskulu ir 
sąnariu del sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar del kilos priežasties. Vartoic 
Johnson’s Red Cross Kidney Plūste
ri prie skaudamu vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai jus apleis — beveik 
urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Phu- 
teris užbaigia skausmus tarsi magisz- 
kai, del to, kad gyduoles ant plaste- 
rio persisunkia per oda ir eina tie
siog in apimtas vietas ir būtinai pra
deda savo nuostabu veikimą ir tei
kia pagalba taip ilgai, kol plasteris 
laikomas prie kūno.

Tukstancziai sunkiai dirbaneziu vy
ru ir moterų surado papraseziausia, *ga yra labai blogas dalykas, bet mu- 
lengvinusia, greieziausia ir tikriau- su Nervu Preparatas užbėga tai li- 
siu būda gydymui skausmu ir susty- gai kelia ir suteikia žmogui ramu- 
rųsiu muskulu. Nekęsk nei vienos ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
minutes. Gauk Red Cross Kidney, ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
Plaster bile vaistinėje. Nuo momento, žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

i.«j» M Bukaitis,
26 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Joigu takiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietojimo, skilvio nv- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo pu 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugrąžius 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu Ii-

kuomet jus pradėsit vartot, jus nusi- se. 
stebėsite jo nuostabiu veikimu.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
f Daminika, 39 metu, įny- 

Ibjna pati Antano Saveikio, 13- 
wę. Market uli., mire 1 valau-1 Charles Manilla. I-sz pradžių ne 
<la po piet Punedelyje po trmn- norėjo iszduot kas ji sumusze, 
pai ligai nuo uždegimo plan- bet 
ežiu. Velione gimė Lietuvoje, 

1 I L... C .1 V5.A ♦ 1111 o 1^,1 11 I
ko vyra, dvi dūk teres ir 

Išidotuves atsibuvo

— Ana diena likos sumusz- 
tas ir apiplesztas ant $1100 ( ?)

užvedėvėliaus užvedė skunda 
prieszais iiolicijos vada Joną 

kur paliko savo tėvelius. Pali- jRokožcvski ir supervizora Juo-• 1 <1 1 l j .1 I V/l\V<A » I <1 OUĮJVI

r sunu.za Goberika, buk tai jie ji taip 
sibuvo 'apdaužo. Vėliaus pasirodo kad 

Ketverge. Graborius Trankau- Alanilla prie saves visai netu
rėjo pinigu ir pats

— Nėr ka, puikus padeji- puldamas ant krėslo nes pats 
mas vieszpivtnuja musu prie- pirmas užklupo ant virszinin-

namie.

okas laidojo. susižeidė

glftuduje del vargau Schuyl- ku parūdydamas juos bjaurois 
žodžeis. Priežastis to viso erge
lio yra poltikiszkas nesuprati
mas ir neapikanta vieni kitu.

f Jonas Grigalius, 50 me
tu, isz Lost Creek, Subatos va
karu, parejas nuo darbo, pa
valgė vakariene ir nuėjo atsi
gult. Kada jojo pati nuėjo ji 
pabudint, rado ji negyva.

— Povylas Palubinskas, W. 
Cherry uli., nupuolė žemyn 
tropais susi želėdamas gana pa
vojingai ir likos nuvežtas in 
vietini' ligonbute kur pagulė
jas kolos dienas sugryžo namo. 

Seredos rvta Szv. Jnr- 
bažnyczioje likos suriszti 

mazgu moterystes pana Izabe
le Jannlevicziutc su A. Szums- 
kiu, abudu isz miesto. Del jau- r I
navi'džiu patarnavo p. Anele 
Stepsziute su Albertu Kerese- 
vieziu. Veselka atsibuvo pas 
nuotakos torus po 29 N. Gil
bert uli.

Baisia mirti panesze 
Slavokas Harry Zajac, 54 me
tu, Seredoje laike piet, kada 
(kjo pasiimti pėdo. Eidamas 
Lehigh Valles geležinkeliu, li
kos pagautas per truki ir bai
siai sumaltas; likos pusiau per
pjautas, o galva nusirito net 
penkiolika pėdu nuo sztangu, 
abi kojos ir rankos likos nu
pjautos, 
paezia ir kelis vaikus.

kill Haven ant kurios užlaikv- 
mo mokami taksas idant varg- 
Ptns ir paikszus prižiuretu at- 
sakaneriai. Sztai toje prieglau
doje da^ži mėtojai ne prižiūri tų
jų nelaimingųjų kaip re i k o, 
kur juju randasi 118. Yra tai 
sarmata del Schuylkill pavieto, 
kad tokis padėjimas ten viesz- 
patautu. Tieji vnrgszai neba
rta nuprausti per kelis mene- 
.įlibs laiko, keli vargszai buvo 
konia suėsti per kirminus viso
kio sztamo, žodžiu, dažiureto- 
jai nodaziurinejo juosius kaip 
reikia o patys daro kaip jiems 
patiko.

— Pagal metini raparta ka
syklų inspektoriaus, 20-to dis- 
trikto, Fentono, tai iszkasta 
*4097,588 tonu anglies, už ka 
paaukavo savo gyvastis 20 an- 
gleknsiu, palikdami asztuones 
naszles ir trileka vaiku, 
žei^rta kasyklose 89,
tižaus 19, atidaryta 2 
kasyklos o 2 uždarytos, kasyk
lose dirba 4,137 o ant. virszaus 
1,65,3.

šil
an t vir- 

naujos

— Readingo trūkis Seredos 
pakura Užmusze Joną Kaszubp, 
jaunn Lietuvi 27 metu senumo. 
Velionis gyvena ant East 
South uli. Tolimesniu žinių ne 
npturejohle apie ji nes laik- 
rąsztis jau pradėjo spausti ka
da dagirdome apie nelaime.

■Į Del daugelio pažystamas

gyvena

buvusis kitados mieste 
niukas Frnnas Keirys, 44, far- 
meris gyvenantis Lakewood, 
įnirę Utaminko Hahnemann li- 
gunbuteje po ilgai ligai. Velio
nis gimė Lietuvoje' ir pribuvo 
iu Ajnerika jaunu vyruku. Pa
liko dideliam nuliudimia paeze 
ir keturis vaikus; seserų Vait- 
kcvicziene Girardville, Helena 
ir Elchora Lietuvoje. Grabo- 
ritid Rėklaitis užsieine laidotu- 
vdms kurios atsibus Subatos

saliu-

atsibus Subatos
rVta Szv. Kazimiero bažnyczio-
k.

Ketverge Lehigh<— K pt vergo ryta Lolugh 
Valles pasažierinis trūkis, ku
ris ateina in Mahanoju 8 valan
da, nusirito nuo begin arti Sil- 
liihano kasyklų. Lokomotiva 
mjszoko ant kelio kaipo ir va
gonai. Ant giliuko nieką nesu 
žeidė.

Musu sztorninkai turėjo 
susirinkimą ant kurio nutarė 
investi kredito sistema ir isz- 
davimo knygos kurioje talpiu- 
sih vardai visu miesto gyven
toju. Toje knygoje bus paženk- 
liula visi kostumeriai kurie už
moka savu skolas ir tieji, ku
rio M Mokina”
kns ir 1.1. Sztorninkai žinos, 
koki kas turi darba, kiek už-

visus sztornin-

ill'
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Nelaimingas paliko

Mahanoy Plane, Pa. — Vik- 
toriene Balinskiene serga pa
vojingai ir gydosi namie.

Czionais kasyklos dirba 
kaip ir visur. Lietuviai mal- 
szei gyvena ir t anuoja kaip už- 
peczkija, nes nėra czionais per- 
detiniu kurie užsiimtu atgaivi
nimo savo tautos.

Mount Carmel, Pa. — Sus
quehanna Coal Co. arti Green 
Ridge nutarė parduoti 
savo st ubas, 
septynes del savo naudos. Pir-
mybe pirkimo tu kompanieznu 
st ubu duoda anglekasiams.

visas
pasilikdami tik

Minersville, Pa. — Būdamas 
užgriautas per anglis Buck 
Run kasyklose per 24 valan- 
las, be jokios vilties atradimo 
jojo gyvo, Jonas Dranoskis li
kos iszkastas gyvas ir sveikas 
per savo draugus po sunkiam 
darbui.

ATSEKIMAI.

jaigu czionais esi

Mrs. V.K. Detroit, Mich. — 
Ne, tamista nepatrotinai savo 
pilietystes, 
gimus.

J.A. Watervliet, N. Y. (te
dirba iv ar duoti kreditą ar ne. riauso tamista apraszyk

ar

Gerbtinoji

Geras tai užmanymas, bet 
visi laikysis tojo sistemoj 
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LIETUVISZKAS SZOKIS. 
t II11 •
Invyks Pamsleli 20 Vasario, 

ant Aidnkaiczio svetaines 1138 
E. Mahanoy St.,
publika malonėkite atsilankyt 
ant szio szokio nes yra paimta 
geriausia Lietu visiką kapeli ja 
Urbuku kuri griesz smagiau
sius szokius. Taigi nepraleis
kite progos. Inžanga vyrams 
50c, moterims 25c. Pradžia 7 
valanda vakare.

Užkvieczia Rengėjai.

FASHION HAT AND 
DRESS SHOP.

118 W. Market St., 
Mahanoy Oity, Pa.

visa 
atsitikima apie savo tęva, isz 
kur jis paeina, kur paskiausia 
buvo ir kada tarnavo kariuo
menėje ir ta viską nusiųsk pas 
IJetuviszka konsuli ant szito 
adreso:

Lithuanian Consulate,
21 Park Row, 

New York, N. Y.

BALIUS IR KONCERTAS!

SAULE 1 I

Thomas A. Edison, Garsus Iszradejas
Gimė 11 Diena Vasario 1847 Mete

:■

Thomas A. Edison apsakinėja reporterams apie savo gyve-

__

Szirdis
Motinos

SENA APYSAKĖLĖ
* ................................. ...........

Gyveno kitados jaunikaitis, 
kuris insimylėjo in labai pato
gia mergina, kuri tik saldžiai 
in ji szypsojus, bet jo paežiu ne 
norėjo pasilikt.

t— Pasakvk man o saldžiau
sia, ka turiu padaryt idant bū
tumei mano. Jaigu geidi idant 
turėtumei skarbus, tai te tau 
perlus, deimantus ir miksa. Ne 
nori ju ? Tni pasakyk o miela 
ka turiu daryt idant tau in- 
tikt?

i 11 r ~ ~ - *———~     —'

ANT ATMINTIES PREZIDENTO LINCOLNO

nima, iszradimus ir gera sveikata, prie savo vasarinio namo 
Myers, Floridoje. Edisonas sako buk turi vilti iszrasti toki 

iszradima apie kuri svietas da ne yra girdėjas.

Pasiuva m visokias dresses 
grožiai ir nebrangiai. Taipgi 
parduodame skrybėlės. (H6

Paskutinis priesz Užgavė
nės, Szv. Kazimiero Parapijos, 
Saint Clair, Pa. Bus laikytas 
Subatos vakaru, 18 Vasario- 
February, Szv. Kazimiero sve
tainėje, St. Clair, Pa. Prasidės 
7:30 vakare. Bus szokiai, už
kandžiai ir visokiu pasilinks
minimu. Sodalite Szv. Terese# 
turės savo pirma syk Saldainiu 
Standų del intaisymo sudegu
siu klebonijos rakandu. Visi 
szi rd inga i užpraszomi,

Klebonas ir Komitetas.

Paveikslas matytas nuo Y ashingtono stavylo, kuris 
lo Lincolno memorialu. Dienoj Lincolno gimimo apvaiksz-

— Tu mane ne myli...
— Asz tavo nemvliu.’ 

del tavęs esmių pasirengęs pa
pildyti didžiausia prasižengi
mu ir pašiau kaviniu idant tave 
užganadyt ir butum mano.

Bet patogi mergina tik nusi
juokė sakydama:

— Jaigu tu mane tikrai my
li, tai iszpildysi mano praszy- 
ma ko reikalausiu, o tada musu 
meile bus amžina ir niekas jos 
nesugadys.
szirdi tavo senos motinas..

— Argi tu tikrai geidi 
sena

.Juk

pa-
ro< 
cziojbmo, tukslancziai žmonių atlankė laja vieta kuri randasi 
Washington, D. C.

tas dirbti prie telegrafo ir to
kiu budu apsrpažino su elek
tra. 1877 metais jis turėjo pui
kiai iszredyta laboratorija 
EI i žabe t h port e, New Jersey, ir 

Kaipo vaikas jis turėjo užtektinai pinigu pasi
samdyti pagelbinlnkus ir da
bar galėjo visa laika pavesti 
tam darbui. *

Sziu dienu vartojami žibu
riai buvo per usztrus ir per di
deli vartoti namuose. Buvo rei
kalinga katu nors iszrasti ma
žesne szv i esą, ir būda ja paži
binti. Mokslininkai netikėjo, 
kad tas buvo galima, ir Ediso
no pasiūlymas juos užintoresa- 
vo. Joji n Tytfdall,

Jis Anglijos garsiųjų fiziku gar- 
uždirbt u s 

eksperi-

Thomas Edison, vienas isz 
pasaulio garsiausiu iszradeju, 
gimė Milan, Ohio valstijoj, Va
sario 11d., 1847in. Jo tėvai bu
vo szios szalies v iii n r va karu 
pionieriai.
mėgo eksperimentuoti su viso
kiais chemiszkais daigiais tė
vo skiepe. Isz visur jis surinko 
net apie 200 dideliu bonku, ant 
(u užlipdė ženklukus su žodžiu 
“nuodai,”
mnszlu ir neiszinetytu. Jis da
rydavo visokius miszinius ir 
tas bonkas pripildė. Sulaukės 
15 metu amžiaus, turėjo kelias 

chemijos ir 
t u rojo

eksperimentams 
praleido 
pinigus 
meni u.

kad drangai nesu-

svarbias 
knygas, ir

fizikos 
visokiems 

prietaisas, 
visus savo 
del visokiu

pardavinėjo laik-
I

džiai

isz rėdyta

vienas isz

nusijuokė i szg i rs< 1 am 11 s 
ka jaunas Amerikietis bandė 
padaryti. Ir Edisonas ta atliko, 

raszczius ant traukiniu tik už- Ir taip buvo su daugybe Edi- 
sidirbli pinigu tęsti savo pa
bandymus tolinus. Apie szita 
laika jo tėvai 
Port Huron, 
jas kasdien ant traukinio va
žiavo isz to miesto in Detroitą mu Edisonas iszrado reikia tik 
apie 03 mylios tdlumo. Jis su! 
savim veždavo visas 
mentams prietaisas.

Bet neužilgo jis

Jis

toliams.
persi k pa ust e in 

ir jaunas iszrade

šono is'/mdimn. Žmones neti- 
' 1 f ■" « . . I ■' I- " 1 «

kejo, kad buvo galima iszrasti 
invairins iszradimus bet Edi
sonas iszrado. k. <

Suprasti kiek daug iszradi-

:žinoti, kad isz viso jis iszgavo
* ..... 1 1 . / x'... . 1

jo pirmu iszradimu'Spalio 
E. L. IK

eksperi- net 1,150 patentu, prasidedant 
I su

buvo pakol-1 men. 1808m.

PAJESZKOJIMAI
I
I

I f

Eikie ir atneszkie

vo žodžio ir vis reikalavo szir
di jo motinos.

Sztai viena diena,

ir iszgirdo motinos

ei k i e szalin

Pajeszkau savo kaimyną Jur
gi Gobiem ir Antanu Mockavi- 
cziu, abudu paeina isz Petrosz- 
kiu kaimo, Veisėju Para. Pir
miau gyveno Baltimore dabar 
nežinau l<ur. Praszau atsi- 
szaukt aut adreso: lt.

S. A. St abi n gi s, 
Box 376, St. Clair, Pa.

i

Praszau

i

■Read i ng?

Pajeszkau savo brolio Vin- 
centoKadiszio paeina isz Lie
tuvos Žaliosios kaimo, Liubavo 
Para., Kalvarijos Apskr., Su
valkų Red. Pirmiau gyveno 
Montello, Mass, dabar nežinau 
kur. Jei kas apie ji žino mel
džiu praneszt ant szio adreso:

. K. Kadiszius,
89 Up Powderly St., 

Carbondale, Pa.
1

1.15)

Pajeszkgii savo dedes Kazi
miero P ran io, 20 motu atgal 
gyveno . Chicagoj, buvo iszya- 
žiaves in Lietuva, girdėjau vol 
sugryžo. Jeigu kas žino apie ji 
ar jis gyvas ar mires meldžiu 
praneszt. (t. 14

Win. Prines,
Penn Sta., Pa.

EKSKURCIJA IN

PHILADELHPIA
Per Washington Birthday
SEREDOJ 22 VASARIO

Specialiszkas Ekskurcijos Treinas
Isz Iszcis

Shamokin .......................... 5:10
Mt. Carmel ..................  .. 5:10
Ashland . ............................. 5:53
Girąrdviile....................  5:59
Shenandoah ...................... 5:40
Mahanoy City (Preke ,$3.25) 6:22

. 6:46Tamaqua (Preke $3.25) .
Pribus in Philadelphia . . .

GRĮŽTANT—Specialiszkas ek- 
kursinis tfeinas • apleis Philadel
phia 7:30\valanda vakare.

$3.50 ..... .....
■ .. -

Ant Reądingo Geležinkelio 
' ‘f I t '•» . ,<■

. 11 1 ........ --------------------------
r .............. . ■■■ ■ 11 .........-.......     ‘i............. .

KVITU Knygele Draugystėms del isx- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • - 25e.

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

dubeltavas 
TIKJETAS

i • ■ *

~-------------C-M......... .

J

9:40

«

Preke

Box 24AUKA PASIMIRĖ
.'I

Nepraleiskit lengvai dibgliu 
ir skausmu. Ateis diena kada 
maža diegli rasite didele liga. 
Saugokitės pirm laiko.

Tan'kiai
skausmai 
pasargos 
kad inkstai sting-

Jie nemota

tokie 
v ra tai 
ženklai

8 ta.
nuodu kaip reikia.

S t

Gerkite dgug vandens ir 
bandykite Gold Medai ha-
arlem oilj capsules (vienati
niai tikrosios). Puikus diu-

HAARLEM OIL

“ tr

pažinta gyduole 
per 200 metu. Dė
žutės po nntspau- 

JoHzkokite vardo GQLD rotiszkas akstinto- A T 1 Jt~ —1.. • ' * •• •

1 t L *

MEDAL

i

______  ant dėžucziu 
Ir neimkite kitokiu. VIbo- 
80 aptiekose. 35, 75, $1.50

' -1. ! ' 'I .L '( 1 -4 ■' ’ ■ . . .

jas ir 
d a,

jU pri-
j

szl uoste
szirdi kalbant:

— Mano brangus sūneli, ar 
isz meiles nužudė savo motina, labai susiinuszei ?...

— Sudrėbėjo jaunikaitis ant 
tu žodžiu, bet būdamas apja- 
kintu meile, nubėgo pa?
mvlema ir mete motinos szirdi • . .po ko ui merginos, o i

iszt rauke

paszelias

isz.kruvina szirdi 
molines krutinės ir bego kaip 
papaikes pas savo mylema. Ir 
taip bėgdamas parpuolė am 

s nu-

idant nužudytum savo 
motinėlė, juk to negaliu iszpil- 
dvti... •r

—1 Be szirdies tavo motino.0: 
negaliu tave mylėt, 
nuo manes....

Ir nuėjo jaunikaitis mausty
damas ka turi padaryt. Kelis 
kartus sugryžo pas mylema ir 
melde ant keliu idant nercika- j ui vežios, o motinos szirdi f ...... . I .
jo, bet beszirde nepermaino

parpuole

laidu tokio pasiaukavimo nuo širdo in purvina.

savo

po kojų merginoj pats nube- 
Jaunikaitis !ges in girria pasikorė ant pir- 

ip- 'mutinio medžio. — F.W.S.B.pakeles motinos szir<li ap- ' mutinio medžio.
IIH Uliniu Illi—Ii Ri || UI ■ |Į|HIIIIHII«II» mW     i—     ■   ■Miliai «ll« II*. .< ■—>! i .n himi—im ... mhmw .—nwn. i m—> —■ ■ .h— «.  m —n—  i ■ -i* . ui—i i —  ■ •»

LAIDOTUVES ŽYMAUS ANGLIJOS POETO
mot inos szirdi

r

Laidotuves Angliszko poeto

’ w-< V

*

1
4

L

Thomas Hardy, kurio pelenus 
palaidojo Westminster kated
roje, kurioje silsisi lavonai 
daugelio, žymiu žmonių ir ka
ralių. Ma'žesnis paveikslas pa
rodo vieta kur poetas likos iš
laidotas. Jojo kuna sudegino, 
nes taip sau poetas vėlino už 
gyvasties, "k. ' 'I'
4 ' * « ♦

Murai Sudegusios Katalikiszkos Kolegijos Villanova, Pa.
♦
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Svarbiauses budinkas Villanova kolegijos kuris nesenai sudege. Ugnis padare bledes 
ant suvirs’zum dvieju milijonu doleriu. Laike ugnies studentaii iszgelbejo daug svarbiu rasz« 
tu, knygų ir kitokiu dokumentu. Admin,istracija kolegijos mano nevilkinti ir atstatyti sude
gusi budink a.

JAUNI VAGIS.
York, Pa., penkios mergai

tes ir du vaikai likos apkaltin
ti už vagysta visokiu daigtu 
isz kromu. Sudžia visus nubau
dė ant ėjimo in spaviedni ir

iszpažinti savo nusidėjimus ir 
lankytis in bažnyczia per tris 
metus. Akyvas audžia. Tas pa
rodo, kad bažnyczia yra .baus-
me.ir pakuti*, o ne laime žmo
gaus.

j»r

666
yra t-< receptas dal 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszciio.

Užmušta mikrobus. — Aptiokosu
*v.




