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LIETUVE
NUŽUDINTA

ISZPANAS NUŽUDĖ SAVO 
PACZIA—LIETUVE, PO 

TAM PABĖGO.
I -------J

Shenandoah, Pa. — Kokia 
pasekme maiszytos poros ve
dusiu išjojo, parodo sekantis 

as, kokis atsitiko pra-
£ Tda

atsitiki 
eita 
Sostapyi je.

Rafael Fernamlez, Iszpanas, 
nužudo tavo Lietuviszka pa
ežiu Marijona Stabingiu'te, 24 
metu, durte Mortos Stabingic- 
nes-Rutkauckienes, nuo 20 N. 
Chestnut irti., kuria subado pir
ma peiliu po tam paleido ne
laimingai szuvi in smegenis. 
Žudinsta atsibuvo miegkamba- 
ryjej kada motore pa.si red i nė
jo, nes rado ja ja pusnuoge ant 
grindų kada palicije atėjo.

Nužudyta indtere gimė She
nandoah, prigulėjo prie Lietu
viszkos parapijos Szv. Jurgio, 
paliko motina, du brolius ir 
viena seseri.

Badai Iszpanas ('kaip
jojo veisles karsztuoliai ir pei
lininkai) užvydejo savo pa
ežiai, kuria buvo voties tiktai 
praeita Oktoberio menesi. Po 
žudinstai iszpiszkino isz mies- 

automobilium iii szali
Pottsvi'lles, o norints palicije 

aplinkine 
žudintojaus,

4 4 Lictuviszkojo

visi

to su

, kad 
mergaites 
s, Italijo-

davė žino po visa 
ripiepailgima
liet jojo nesueme Ifg sziam ra- 
szvmui.

Liūdna, labai liūdna 
musu Lietuviszkos
susinesza su Iszpanai 
nais ir Graikais, kurie inoteres 
laiko žemam laipsniuje ir kad 
tik užganadint savo gyvulisz- 
kus pageidimus.

APIE 300 YPATŲ MIRĖ NUO 
VISOKIU NELAIMIU PER 

4ta DŽIULAJAUS.
Washington, D. C. — Apie 

300 ypatų1 mirė nuo visokiu at
sitikimu Džiulajaus dienoje po 
visas dalis Su v. Valstijų. O 
kad taja diena buvo gana szil- 
ta, todėl daugelis žmonių va
žiavo prie mariu ir vandeniu 
kur daug prigėrė — apie szim- 
tas. Trisdeszimts keturios ypa- 
tos mirė nuo karszczio; 29 žu
vo nuo fajerkre’kiii ir kitokiu 
atsitikimu su paraku; 4 už- 
inus^ti per eroplanu nelaimes p
ka jau automobiliu nelaimėse, 
tai sunku pasakyt, bet mano
ma, 'kad nemažiau kaip szim- 
tas.

t PER NIAGARA FALLS 
GUMINĖJE BOLEJE.

Niagara FnHls, N. Y. — Jean 
A. Lussier, 36 metu, Francu- 
ziszko-Kanadiszko gimimo isz 
Springfield, Mass., 4 diena Ju- 
lajaus, didėlėje* guminėje bole-

■ vandenpuoli 
aplankydamas 

tik mažus sužeidimus. Yra tai 
treczias pasekmingas bandy- 

~ mas nnsile'isti per vandenpuoli 
in laika 27 metu.

Gumine bole buvo 11 pėdu 
aplinkui, svėre 700 svaru ir 
kasztavo padirbti 7,000 dole
riu.

Pirmiausc (pasekmingai nu
sileido per vandenpuoli 1901 
mete, Mrs. Bdaon TayQor, kuri 
buvo jUŽdaryta medinoje bacz- 
koje. In deszimts metu po tam 
Bdbby Leach panasziai padare 
plieninėje baezkoje, bet mire in 
kelis metus po tam paslydės 
ant pama ran ežio lukszto ant 
ulyczios nuo ko mirė. i j

je nusileido per 
Niagara Falls, ;

ulyczios nuo ko mirę.

NUŽUDYTOS MOT ERE S 
DVASE KANKINA VYRA 

KALĖJIME, KURIAME 
RANDASI ANT VISOS 

GYVASTIES.

Denver, Colo. — Czionaiti- 
niam kalėjimo randasi uždary
tas ant visos gyvasties Fredas 

buvusis zakristijonas,Jansen, 
kuris nužudo savo patogia pa
ezia Bella su plaktuku, keturi 
metai a d gal, po tam i nd ėjo in 
dideli kirpara ir nusiuntė jos 
lavona in Colorado, dabar gy
vena kalėjimo nuolatinėje bai
mėje,'būdamas persekiotu die
na ir nakti per dvasia nužudy
tos savo moteres. Kaip rodos 
neilgai jisai gyvens, nes nega
li miegot naktimis ir nieko ne
valgo.

Sztai kokiu budu toji baisi 
žudinsta likos susekta. Kovo 
menesyje 1924, kada dideli ku- 

ant geležkelio 
Ogden, Utah,

para 
stot ies

numdte
mieste 

idant perdet ant kito trūkio 
kokis tai szuo 'priėjus prie ku-

Jpa ro pradėjo baisiai staugt

ISZGAMOS SUŽAGEJO 
MERGAICZIU ISZ 
PARAPINIU 

MOKSLAINIU.

18

Philadelphia, Pa. —■ Pereita 
savaite ežia buvo aresztuoti du 
Lenkai už kokius ten nemora
lius darbus su nepilna-metemis 
mergaitėmis. Buvo taip; moky
kloje mokytoja patemijo 13 
metu mergaite, kaip ir sergan- 
czia, ir paklauso, kas jai yra — 
ar sergi ? Mergaite isz sykio 
nenorėjo prisipažinti, bet vė
liau pasisakė, kad
Tuojaus buvo paszauktas gy
dytojas, kuris apžiūrėjęs, pasa
ko, kad mergaite... greitai pa
siliks motina. Tuojaus buvo 
pradėta mergaites klausinėti, 

ir su kuo taip atsitiko;
mergai!te nurodė viena gara- 
džiu, kur buvo rasta du Lenkai 
ir dar dvi jaunos mergaites. 
Lenkai tuojaus buvo aresztuo
ti.

Mergaites,
neti, papasakojo 
giau ju ežia teina. Tuojaus po- 

su daktarais peržiurėjo 
visas.bažnytines mokyklas ir

serganti.

kur

pradėtos klausi-
7 kad ir d an-

Ii c i ja

kns atkreipė tarno ntydn ant surado 18 merga i ežiu iszgcdin-
bagažo, kuris įpriejas prie ku- 
paro, ra<lo tekanti isz jo krau- ' 
ja. Paszaukes'palicije, toji ku- 
para atplesze ir rado joje bai
siai suplakta motcriszka lavo- < 
na konia nuoga. Palicije suse- '

(u, ir visos pripažino, ikad tie
du Lenkai yra kaltininkais. 
Mergaites buvo tarpe 13 ir 8 
metu senumo, ir jos iszpasalko- 
jo, kokius tie gyvuliai Lenkai 
turėjo lytiszkus susineszimus

ke, ka<l Jansen po iszsiuntimui HU kūdikiais, kad ir laik- 

ti. Reikia pridurti, kad tie-dii 
Lenkai yra vedė ir dar bažny
czios tarnai. O tos mergaites 
taip pat yra visos isz bažnyti
niu mokyklų. Beje, kaip raszo 
“Vienybe”, — buvo ir Lietu
viu bažnytine mokytkla peržiū
rėta, 
panaszaus nerasta.
ŽIURKES UŽGRAUŽĖ

KŪDIKI ANT SMERT.
Muskogee, Okla. — Mrs. Vir

ginia Davis, likos aresztavota 
per koroneri už žudinsta ant
ram laipsnyje už aipsileidima 
ir nepri žiūroj ima geriau savo 
kūdikio kuri žiurkes užgraužė 
airt smert. Mot'ina prisipažino 
kad retai kada rasdavosi na
mie palikdama kūdiki namie 
ir n irsi duodavo ant. krutamu j u 
paveikslu kada josios vyras 
iszeidavo in darba ant nakties. 
Ana diena, kada sugryžo na
mo vėlybu laiikil, rado kūdiki 
baisiai apgraužta per žiurkes 
ir be gyvasties.
ANGLEKASIS IR JO PATI 

NUŽUDINTI.
Pottsville, Pa. — Mažam kai- 

Beechwood,
mylios nuo czionais, likos su
rasti! nužudinti Martinas Ro- 
bel, 46 metu anglekasis ir 'jojo 
pati Zuzanna, 38 metu, kurie 
buvo nuszauti su revolveriu. 
Taja diena Robel gavo pėdo o 
in tris valandas <po tam likos 
a'budu nužudinti. Kiszeniai Ro
melio buvo isztusztinti, kas pa
rodo, kad žudinsta likos papil
dyta tiksle aipipleszimo.

SUNKUS VAIKAS.
'Marion, Kan. — Galonais gy

vena gal sunkiauses vaikas vi
sam Amerika. Yra tai Mere
dith Taylor, kuris 'turi vos pus
penkto meto, 'bet svėre 126 sva
rus, nOsžioja kelnes 42 n umaro, 
17 numaro marszkinius ir 17% 
nu'maro kepure. Vaikas yra ko
nia taip storio kaip yra augsz- 
czio ir da auga riebesnis. Tė
vai yra susirupine isz kur gaus 
pinigu an't jojo parėdymo, nes 
už viską turi mokėti trigubai 
už jojo parėdus no kaip pa- 

I prastam vaikui, t

knparo, pats 'dingo nežino kur. r.asztyj negalima viešai mino-
Pradejo sekti paskui ji ir ant 
galo surado ji Pueblo. Likos 
nuteistas greitai ir apsudintas 
ant visos gyvasties in kalėji
mą, kuriame ndturi jokios ra
mybes (lino ,dvasios savo pa- 
czios.

bet pas Lietuvius nieko

Keli

SAVŽUDINSTA RUSISZKO 
POPO NIAGARA FALLS. 
Niagara Falls, N. Y.

turistai buvo liudintojais sav-
žudinstos kokio tai žmogaus, 
kuris linszoko in Niagara Falls 
vandenpuoli. Vėliaus dažinota, 
kad tai buvo F. M. Poplowskis, 
Rusisžkas popas isz Ansonia, 
Conn., kuris buvo prabasz- 
ežium tenaitines parapijos per 
asztuonis metus. Paliko paezia 
ir du vaikus. Kokia buvo prie
žastis savžudinstos, tai nodaži- 
nota.
ITALIJONAI ATLĖKĖ IN 

BRAZILIJE.
Rio do Janeiro. — Du l’tali- 

joniszki Ickio'tojai, kurie isz- 
leke isz Rymo, Italijos, pasek
mingai atlėkė in czionais be 
perstosimo, 4,600 myliu tolu
mo, croplane |Savoia-64. Kelio
nėje per mares vare eroplana 
net 125 mylės in valanda.

ALINE KARE” KASZ- 
TAVO 375 GYVASTIS.

Chicago. — Nuo 1922 moto, 
katla tai kilo kelios partijos 
aliniu bultlcgeriu czionais, pra
sidėjo tarp juju kova kas par
davinėtu alų už geniausia pre
ke. Nuo tojo laiko vieni kitus- 
žudo ir lyg sziai dienai aliniai 
butlegeriai iszszaude 215 vieni 
kitus, o palicije nuszove 160 
butlegeriu. Nuo to prasidėjo ir 
žudinimas nekuriu virszininku 
kurie stojo ant kelio butlegc- 
riu ir butlegeriai dinamitavo 
juju namus.
FABRIKAI PADIRBO

126,964,445 CIGARU.
Reading, Pa. — Berks ir Le

banon fabrikai cigaru padare 
permeta 126,964,445 cigaru, už 
kuriuos turėjo užmokėti val
džiai 392,807.99 doleriu už 
bandaroles.

(i

mėlyje penkios
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UŽ GERA SZIRDI, PALIKO 
NORSEI 3,600,000 

DOLERIU. 
Los AingMes Calif. — Mrs. 

Edna Irving isz Kanados, kuri 
laike Kvietines Kares buvo ka
ri szka norse, dirbdama ligon
ini toje Bulone, Franci joj, ap- 
laike am a diena žino nuo advo
katu isz Londono, buk. Mrs 
Julije Woodlyn, mirdama, už- 
rasze paskutiniam savo testa
mente 'del josios 750 tukstan- 
czius svaru 
daugiau 
riu).

Laike 'kares Woodlyn ’ienos 
sunirs kapitonas 
Wo< h 11 y n, d i kos mirti n a i •

f

szterlingu (arba 
kaip 3,600,000 dole-

Maxwell 
' su“ 

žeistas per granata ir atvežtas 
in ligonbuli, kur 'per didele 
storone norees Irving, kapito
nas pasveiko ir iszliko gyvas. 
Mirtina neužmirszo apie gera 
norse ir apdovanojo puikiai už 
josios rupedinga priežiūra.

DAUGIAU vaisko in 
NIKARAGVA.

San Pedro, Calif. — Laivas 
iszplauke 'isz czio-Medusa 

nais su
) >r

675 mariniais karei
viais ir 200 laivoriais in Nika
ragva, kurie daris paredka bu

< 4

Isz Visu SzaliuLAIVAS ^idauže
----- " • UŽĖJO ANT AKMENŲ DAU

GIAU KAIP 300 PRAŽUVO;
TIK 4 ISZSIGELBEJO.

PINIGAI GRABE!
SENAS SKUPUOLIS 

MIRDAMAS, PASIĖMĖ 
MILIJONUS SU 

SAVIM.

Paryžius. — Senas Murato, 
Francoisdidelis skupuolis, 

Verge, turėjo milionus pinigu, 
bot, kaip sako, 
kaip titnagas. Jo giminaieziai 
ir giminaites piktai iszmetino- 
jo seniui, kuris jau buvo 93 me
tu amžiaus, kad savo miliohu 
jis nenusineszias in kapus.

Priesz keletą dienu skupuo
lis mirė, ir vos ji palaidojus gi
mines subruzdo jesz'koti jo mi-

buvo 'kietas,

Santiago, Chile 
merika.

kariszlkas
ant ’ kurio plauko 

daug kareiviu ir virszininku, 
susimusze ant akmenų artimo
je Punta Chim'pel prie miesto 
Lobu.

Kiek

ežia, 
Augamos

Pietine A-
Praejusia Petny-

I ransportas

taiviso žmoni u žuvo, 
da negalima apskaityt, 'bet ne
mažiau kaip trys szimtai o lik 
keturi iszsigellxjjo. Laivas lai
ke viešnios neteko styrinus to
dėl nebuvo galima jiji suval
dyt ir vilnys užneszc ji ant ak
menų, ka matydamas kapito-

lionu. Iszgriozde visus kampus, nafS supratęs kad nelaime yra
neapsaugojama pats atėmė sau 

Vėliaus gimines atkasė kapa, gyvas!i 'per nusiszovima.
iszplauke isz Punta

i 291 žmonėmis, isz

bet pinigu niekur ne dvasios.

atidarė graba ir padare revizi
ja. Nabaszninko paduszkoje ra
do insiuta maiszeli su paslėp
tais jame milionais.

Skupuolis, mat, užpykęs del 
iminiu prikaisziojimo, kad jis

savo pinigu nenusineszias ln 
----- , nusitarė atkerszyti 

jiems ir savo milionus tikrai 
nusincszti. Del to jis isz anksto

b

Laivas i 
Arenas su 
tu buvo 215 laivoriai ir karei
viai o 76 pasažieriai isz kuriu 
didesne dalis buvo mot eres ir 
vaikai.

ko prezidento rinkimu. Niką- kaPus>
dvi partijosra'gvoje randasi 

kurios rinks savo prezidentus. 
Viena partija yra įprietelinga 
del Suv. Valstijų o kita prie- 
szinga ir laike rinkimu tikisi 
tonais praliejimo kraujo, todėl 
Suv. Valstijos nusiuntė in to
nais vaisku idant įprieszinin- 
kus apmalszyt.
FAJERKREKIS EKSPLIO- 
DAVOJO JAM BURNOJE. 
Philaddlphia. — Kada Wil- 

liainas Ingram, 40 metu, atsi
gulė ant gonkeliu truputi pa
silsėt ir užmigo, kokis tai pus
bernis indojo jam in burna už
degta ' fajerkreki. 
sudraskė jam 
netraukė puse žando ir visus 
dantis iszdra'skc. Nuvežtas in 
ligonbuti mirs^taubis. Palicije 
da nesuseke klastoriaus kuris 
sau mane, kial turės i'sz to “l’u- 
nes.”
UŽ 2 KVORTAS MUNSZAI- 

NO UŽMOKĖJO $75.
Boston, Mass. — Pas Czali 

Prelgauska, Lexingtone, prolii- 
bicijos agentai rado 2 kvortas 
munszaino. Žinoma, dvi kvor
tos geram vyrui, tai nėra taip 
jau baisiai daug. Bet szalia 
dvieju pilnu kvortų, prohi'bici- 
ninkai rado dar 37 Ituszczias 
bonkas ir inaisziuka k-orku. Isz

buvo insitaisos sau graba gerai
paslėpė jame savo pinigus Ir 
mirdamas,

rabe jis butu palaidotas.
iusake, 'kad tame

BOLSZEVIKAI PRIPAŽYS- 
TA KAD PAS JUOS 

STOKA DUONOS.
“Pravda” ir kitiMaskva. ~ 

laikraszcziai 
žysta, kad sziuo laiku Rusijoj 
vieszpatauja
Daugelyj miestu investa duo- r« > 't • "•

Eksplozijc 
baisiai veidą,

ISZ LIETUVOS

FORD’AS DIRBS PLENTĄ 
VENGRUOSIA.

Budapest . — Henry Ford su-
tiko padirbti kon'kretini plentą
150 myliu ilgio isz Budapest’o 
in Szegedina, jaigu valdžia in- 
eis jo automobilius be mokėji

mo akezyzes, kad juos galėtu 
tonais pardavinet po 400 dole
riu. •

Badai Ford’as panaszei pa
siūlo ir Bulgarijai padaryte 

ir

atvirai prisipa- jaįgU inleis dykai jo fordukus.

duonos stoka. LAIMĖJO LAIŽYBAS.

nos korteles, 
krautuvių reikia stovėti eilcsc. 
Pavelyta ir užsienio korespon
dentams praneszti svietui, kad

o prie duonos
Jaiti, randasi ant piet jo szvo- 
geris. Sesuo, o gaspadine namo, 

. praszo idant valgytu daugiau 
stoka yra. Mat, Bolszcvikai ti- ir ar pjetus gardns>

Pas poną salunininka Kupo-

praszo idant valgytu daugiau

kiši kad derlius szimct visgi 
bus gana geras, nes oras žymiai 
pagerėjo paskutiniu laiku. Tad 
tikėdamies, kad rudeni vėl duo- 

“sutiko” pripa
žinti, kad dabar duonos nėra. 
Arba ramina gyventojus pa
laukti.

j

nos bus, jie

SZOKIS SU NUMIRĖLIAIS.
Radom, Lenkija. — Kaime 

Pokszyce laike Veselkos gaspa- 
dorius Mažecas, mėtėsi in pul
ką pesztuku tiksle perskyrimo 
ir apmalszinimo ju. Pesztukai 
su peiliais subadė ji ant smert. 
Jo pati paregėjus kas atsitiko

— Fain, sesute...
— Tai pavelyk da daugiau 

žąsienos...
—« Acziu, pasiimsiu, nos 

kepta žąsis man labai patinka.
Dedo valgo net žandai brasz- 

ka, bet vos pabaigė pietus Ir 
padėjo peili ir videlciu, kad 
sztai mažas Kaziukas, kuris 
lyg sziam laikui nieko nesake, 
paszoko ant 'kojų szaukdamas:

— Hurra! Mamyte laimėjo 
laižybas, ba susilaižino su tote, 
kad dede mums vela sues visus 
pietus! *

pasiimsiu

to pe dasipĮato, kad rclgaus- įsz})Cg0 laukan szaukdama pa
ir insiutuskas daro bizni isz namines. 

Bizni daro gal ndbloga, o daly
tis turbu't su nieku nenori. Už
tai Prelgauskas buvo suimtas 
ir Concordo teisme užsimokėjo 
$75.

pa-

PAS JI BUVO DIDELIS 
APVAIKSZCZIOJIMAS.

antro pulko 
stovineziuoso

Pas aficieriu 
peksztininku' 
Kaune, atėjo Nosaitis ir mel- 
dže aficieriaus idant jam duo
tu urlapa ant įtriju dienu.

— Kam tau urlopasL — 
Kas atsitiko?

gelbos, bet girta 
gauja pagriebė ja ir taipgi su
bado. ant smert. Insiutus gauja 
regėjimu kraujo ant tikrųjų 
persimaino ant szetonu,
griebe lavonus už ranku ir pra
dėjo su jais szokti. Ant ryto
jaus pasiutėliai nuėjo in arti
ma kaima, 'kur pradėjo vela 
girtudkliszka puota, 
juos no suome policija ir visus 
uždare įn kalėjimą.

pakol

11 RUSU NUSPRENSTI 
ANT SMERT.*

Moskva. — Vienuolika Rusu, 
kurie apgaudinėjo Doneco ka-

Pas mus, meldžiu pono Sykilas ir laike darbininkus už
aficieriaus yra dideli apvai-ksz- 
cziojimas.

— O kokis tai apvaikszczio- 
jimas ? (

— U-gi kars mano broli! *

AR NE TAS PATS?
• ■' .... .. ■ .4,

Paulina. — Žinai, kad asz tar 
ve myliu ir busiu tau isztikima 
iki paskutiniam.

Mykolas. -— 
bus paakutinisĮ

tikrus novaln'inkus, likos nu- 
sprensti ant suszattdymo ir 
daugelis nuteisti in kalėjimus.

VIESULĄ UŽMUSZE 18 
ŽMONIŲ.

Krasnoyarsk, Rosija. — Di
dele viesulą kuri kilo czionaiti- 
neje aplinkinėje, padare daug 
bledes, iszmusze javus aplinki
nes ūkininkams,
musze asztuonilika žmonių ir

| mimo dienos.

o mieste už-
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PABĖGO 9 INTERNUOTIEJI 
6 SUIMTI.

Nakti isz 10 in 11 Birželio, 
pasinaudodami audra, pabėgo 
isz Varnių koncentracijos sto
vyklos perkirpo spygliuotas 
vielų tvoras devyni internuotf 
piliecziai: Markelis Jonas, 
Marcinkeviczius Juozas, Gilin- 
skis Jonas, Vaiszeta Alfonsas, 
Ruszkys eofilius, Radys Niko- 
dimas, Stepaitis Jonas, Dasz- 
kus Vladas, 
mas.

Pabėgėliams sulaikyti pada
ryti atatinkami žygiai. Pasku
tinėmis žiniomis, szeszi isz pa
bėgusiųjų jau yra suimti.

Vėlesnėmis žiniomis sulaiky
ti szio pabėgo internuotieji: 
buvusis Seimo nary s N. Radys, 
Marcinkeviczius, 
Vaižeta, Daszkus ir Matutis.

NUSIŽUDĖ ŪKININKAS.
Birželio 5 

vienkiemio Kaiszadoriu vals., 
gyventojas Ignas Kukta persi- 
szove sau pilvą. Atvežtas in 
Kauno ligonine mirė.

SULAIKYTI SU GYVA 
PREKE.

Kaunas. — Prie demaikaci- 
jos linijos Lenku pusėj sulai
kyti Vitkovski, Simon ir Lis- 
tonub, kurie per siena in Lietui 
vi u puse norėjo szmugelio ke
liu pergabenti gyva preke, bū
tent, 18 metu Ant. Szikulstkaite 
ir 23 metu Alek. Jocbimovi- 
cziuvnaite. io trys subjektai in- 
tarti, kad esą moterų pirkliai, 
ir sulaikyti. Lenku policija ve
da tardymą.

I TIKINTIEJI LIETUVOJE.
kor.) — Vidaus rel-

Malkelis

Matutis Nckode-

Baliaskas,

diena Jonavos

(“V.”
kalu ministerijos žiniomis, sziu 
metu Balandžio 1 diena visojo 
Lietuvoje, be Klaipėdos krasz- 
to buvo užregistruota Kataliku 
1,739,413 asmenų su 950 kuni
gu ir 489 bažnyczios, Izraelitu 
155,025 su 159 rabinu ir 300 si
nagogų, Ev. Luteru — 66,578 
su 15 kunigu ir 48 bažnycziu, 
Sentikiu — 32,194 su 51 bažny- 
czia ir tiek pat kunigu, Pravo
slavu — 22,925 su 24 kunigais 
ir 27 bažnycziomis, Kalvinistu 
— 10,778 su 10 kunigu ir tiek 

’ pat bažnycziu, Mahometonu —-

3

J. D. ROCKEFELLER’UI

‘ 1,000 su 3 kunigais ir 3 bažny
cziomis (maszejais), Baptistu 
— 379 su 1 kunigu ir 2 bažny
cziomis, Metodistu — 245 su 2 
kunigais ir 9 Dievo maldos na- 

Advontistu — 2(X) su 6 
ir 10 maldos namu, 

Karaimu — 155 su 1 kunigu ir 
1 maldos namu, Mariavitu — 
55 su vienu kunigu ir vienais 
maldos namais.

Mažiausia šokėju turi Maria- 
vitai. Jie vra atskilę nuo Ka
taliku. Karaimai visai savo- 
tiszka tauta ir tuo pat vardu 
tikėjimas. Kiek panaszus in 
Mahometonus. Bendrai Karai
mai negausus. Lietuvoj ju ro
tai kur gyvenama. Ju centras 
Trakuose kur Vytauto laikais 
tapo apgyvendinti. Turi gražia 
bažnyczia ir sudaro dauguma 
Traku gyventoju.

Ti'kincziuju sarasze nėra pa
žymėti laisvamaniai, visuomy- 
bes sekėjai, 
kiti.
GAISRAI DEL NEVALYMO 

KAMINU.
Miliūnai, Rokiszkio v. (“V.” 

kor.) — Gegužes 24 diena sude
gė 10 invairiu triobu. Gaisro 
priežastis — nevalymas kami
nu. Szimct visoje Lietuvoje jau 
gaisrai padare miliona nuosto
liu. Isz 10 gaisru 9 esti isz prie
žasties nevalymo kaminu, arba 
del mediniu kaminu.

mais, 
kunigais

perkuniniukai ir

SUKAKO 89 METAI.
Tarrytown, N. Y. — Senas 

milijonierius Jonas D. Rocke
feller, kuris iszdalino jau puse

daug sužeidė.

bilijono doleriu ant visokiu 
mielaszirdingu
ana diena apvaiksztinejo savo
89tas metines sukaktuves gi-

užmanymu,

/
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Kas Girdėt
zbitku” Ame-Brangiausiu u 

rike yra silpnybe arba liga. 
Vargingas žmogus apsirgęs ar
ba kensdamaa koki nesmagu
mą, kaip dantis, akis arba au
tas, negali nusidųot pas specia
listą, nes ant Ito neturi užtekti
nai pinigu idant mokėti bran
giai už operacija. Todėl Euro
pa yra daug mielaszinlingesnc 
dei vargszo kaip Amerikas. 
Europoje kožnas daktaras pa
skiro kolos valandas, kurias pa- 
saJvenczia dykai del tokiu 
vargszu isz ko visi pasinaudo
ja, kurio negali daktarui už
mokėti.

Amerike už dyka nieko ne
gausi. Vargszai turi eiti in vi- 
suomeniszka ligonbuti kur su 
jais apsieina kaip daktarams 
patinka. Geras dentistas yra 
taip brangus, kaip vargszai 
motinos ir teva^i, apdovanoti di
deliams szeianynoms, negali 
sau insitaisyti netikrus dan
tis. Tarp musu Lietuviu yra 
daug vargingu žmonių, kurie 
negali aplaikyti gera dakta- 
risrica rodą.kada jos neatbūti
nai reikalauja. Daktaru drau
gavęs privalo tokiais žmoni- 
mis užsiimti. Mielaszirdingos 
drauguves taipgi privalo at
kreipi ant lokiu atyda ir juos 
suszelpt.

Ana diena atsibuvo Toronto, 
Kanadoje, susirinkimas arba 
seimas Viso j<vieto Baptistu 
Kongresas. Kunigas G. H. Mc
Donald, isz Fiirtt, Mieli., laike 
prakalbos pasakė kad Suv. 
VriUstijose randasi 37 milijo
nai žmonių, kurie nepriklauso 
prie jokio tikėjimo ir ne eina 
in bažnyczes. Toki žmones, pa
gal kun. McDonald yra 
viai”
kiu centu ant “Dievo garbes.

“bedie- 
isz kuriu negausi ne pen- 

> >

Laikrasztis
iszeinantis

>

SENATORIAUS CURTIS NAMAS WASHINGTONE.
Kansu 
m IIoo-

Sztai gyvenimas senatoriaus (’harles Curtis „isz 1
3 skuri repubtikonai iszrinko ant viev-prezidento drauge 

veriu ant prezidento.

PIRMOS PAGELBOS 
BUDAI

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras pataria visiems 
apsipažinti su pirmos pagelbos 
budais, kad visi žinotu ka da
ryti nelaimei užpuolus. Kas tai 
yra “pirmoji pagelba”? Pir
moji pagelba yra laikinas pri
žiūrėjimas sužeisto žmogutis, 
paprastais budais. “Pirmos pa
gelbos” darbas užsibaigia kuo
met galima gauti gydytoja li
goni prižiūrėti.

Kuomet atsimename, kad 
Suv. Valstijose kas mot 28,000 
žmonių nelaimingai 

g 
gatve-kariais; kad 13,000 žmo
nių susižeidžia

atsimename

automboiliais,
užmuszti 

ęelžkeliais, ir

r

udingijSkaitymaiNa
SAŪLE.

Kuriu sieratelis savo daino
je vadina motinėlė, isz'tikro ji 
yra motina 1

U T
y J

yra motina viso pasaulio/ pri
duodanti sylas gyvavimui ne 
lik gyviems sutvėrimams bet ir 
negyviems, t.y. augalams. O 
kaip saule yra didele ir kaip ji 
toli yra nuo musu? Po pirmo 
mes žinomo, kad visam pasau
lyje žemo su vandenimi's yra 
gana didele, o vienok saule yra 
už visa žeme didesne viena mi
lijonu, keturis sziintus tri’sde- 
szimts I,. 
asztuonis 
szimti septynis 
kartus. — Saule dėlto iszrodo 
taii> maža, kad ji baisiai augsz- 
tai ati'tollinta nuo žemes, nes 
nuo žemes iki saulei yra ‘20 mi
lijonu myliu; taip, kad iszszau- 

, galėtu

keturis tukstanezius ir 
sziintus szeszes-de- 

(1,434,867)

nuo amžinus. JGniecziai

MOTORISTAMS ras, ncvisuounet greitai gali atj-
stoti, ir jis negali taip grčHai

ta kulka isz anuotos 
lėkti be sustojimo m2 «) melus, 
tai vos per ta laika tepriloktu 
iki saulei.

pirmos pagelbos

vinta per deszimts minutu.
Niekados paežiam nereikia 

mėginti mazgoti žaizda. Tokius 
dalykus reikia palikti gydyto
jui, kadangi
stndijuotojai visai nemato rei
kalo mėginti mazgoti žaizdas 
nes tas butu visai 
gas czi upinėj imas. Apart užde- 

atsa'kanezio kompreso 
nieko nerei-

bereikalin-

daugiau ar 
kai-kurios

ŽVAIGŽDES.
Mums rodosi, jog gana ma- 

žvtes o vienok jos visos yra po 
4 ir po 8 tukstanezius kartu di
desnes už visa žeme su vande
nimis, tiktai per neiszpasnkyta 
toluma nuo žemes, mums isz
rodo taip mažos lyg žvakutes.

f

JIR PĖSTININKAMS važiuoti kaip tavo 'karas va-
l . -—l. » ■ I ■ f

Tautiszka Apsaugos Taryba 
pagamino statistikas apie ne- 
hįimingus atsitikimus Suv.
Valstijose, ir tos statistikos pa-

1

nuo amžiaus. |\i'niecziai sau 
verges perka namu darbams, 
nes vergo yra pigesne už tar
naite, nes pastarajai roi'ke už
mokėti pagal jos užsitarnavi- 
mus. Honkongo teritorijoj, pri- 
klausanczioj Anglams, vergu 
neatsiranda, vienok anų užtek
tinai miestuose, nes l 
va'iku auklėtojos visi yra ver- m. 
gemis. Atsiranda daugybe to
kiu namu,

atsitikimus

žiuoja. i 'u i

Jeigu automobili i irs ir gatve
karas susiduria gatvekaras au
tomobiliu inveiks. <

Gat'vekaro motorninkas de

B
K
|

rOdo, kad kas mot 'dauginus ,ir vy»i« 'sykius isz deszimts isz-
(langiaus žmonių automobiliu 
sužeisti arba užmuszti. 1927m. 
suvirsz tris syk dauginus žmo
nių užmuszta negu 1915 m. ir 

tarnaitės, j bevelk du syk tiek kiek 19171

Metropolitan Life Insurance
kuriose užlaikoma kompanija irgi vode tyrineji- 

po 20 arba 40 vergiu. Pigiausia 
verge Kinuose 
rubliu.

prekiuoja 14

AR ILGAI SZITA 
ŽEME YRA.

KieOc metu

vengs nelaiminga atsitikima 
jeigu ti'k turės puse progos, bet 
deszimta syki gali tave nuvež
ti in ligonbuti ir gali visai su
daužyti tavo kara. .

Niekuomet 
gatvekara isz kaires puses^nes 
tave isz užpakalio gali pamuš
ti kitas.

Gatvekaras keliauna savo 
keliu ir gana, nebandyk ta ke
lia permainyti.

Aįieslu valdininkui invede 
automdbiliu apsistojimo regu- 
lacijas. Tos regulacijps inves- 
tos apsaugoti visuoipcne ir 
svarbu jas užlaikyti. Tos regu- 
lacijos mainosi invairiuose 
miestuose.

Svarbiausios yra —
Nepalik tavo kara 

skerskelio.
NepaHik tavo kara in de

szimts pėdu nuo vandenines 
pampos, ir in 20 pėdu nuo gat- 
vekaro sustojimo vietos.

Neužrakyk tavo karo ratus. 
Gali pasitaikyti, ugnies atsiti
kime, kad tau greitai .reikes

Sustabdyk inžina

nepravažiuok

mus tarpo savo nariu apie 18,- 
000,000. Sulyginus 1927m. gelž- 
keliu nelaimingus atsitikimus 
su 1911 m. gelžkeliu nclniipin-. 
gaiš atsitikimais kompanija ra
do sumažojima isz 37 nųoszim- 
,czio; gatvekaru nelaimingus 
atsitikimai sumažėjo net 44 
nuoszimti 1927m. Bet 192fm. 
23,125,000 automobiliu varto
jama Amerikoje si/lyginus su 
1911m. 639,000. Ir todėl yra 
tiek daug automobiliu nelai
mingu atsitikimu.

Tukstaneziai
turi savo karus arba automo
bilius. Perkant kara reikia at
siminti kad svarbiaus kreipti 
atyda in karo saugumus negu 
greitumą — reikia gerai apsi- 

ar szviesos tinkamos, 
apžiūrėti veržtuvus, ratus, alie- 

, ir viską. La

keliauna I

atgal, Anglijos 
profesorius Darvin apskelbė 
savo nuomone kad žeme senu
mo esanti nemažiau vieno szini
to milijonu metu. Fransuzu As
tronomas, Plammarion mums 
sako, kad žeme yra sena ma
žiausiai 50 milijonu metu. Na- 
baszninkas Lordas Kelvin, bu
vo apskaitliaves žemes gyveni
mo metus in 10,000,000. Vė
liaus, jau priesz paezia mirti, 
apskelbė kad pirmasis jo ap- 
skaitliavimas buvo permažas: 
labiau iszstudijaves jis priėmė 
Darvino nuomones apie žemes 
senumą.

Biblija arba taip vadinamas 
szventasis rasztas tvirtina, kad 
žeme buvo sutverta 6,000 metu 
atgal. Bet tuos tvirtinimus vi
sai iszgriove mokslas vadina
mas geologija (mokslas apie 
žeme). Didelis geologas Lyall, 
pirmasis eme tyrinėt, kas tai 
yra akmuo. Jo tarpymai be jo
kiu užginezymu d a rodė, 
akmuo yra tai pati žeme 
kietame pavidale. Pati 
yra atskilęs saules gabalas ir 
isz skystos, karsztos masos su- 
auszes in kieta kuna. Tam su- 
auszimui reikėjo laiko dauge
lio niilionu metu. Geologija 
tikra ir neklystamai apskait- 
liavo, kiek laiko eme žemev 
suauszt, kiek laiko tvėrė suau- 
szu'si žeme be jokio augmens — 
tai yra akmens galyne, 
laiko tvėrė gadyne, kurioje at
sirado pirmieji augalai žoles, 
medžiai, iki atsirado ant žemes 
gyvi daiktai isz kuriu ir žmo
gus iszsivyste.

Mažu mažiausiai žeme 
sena 100,000,000 metu.

Dabay yra spėjama, kiek lai
ko gales žeme iszbut tokiame 
pavidale, kokiame yra. Moks
las mano, kad žeme gales da 
gy.vuot ir būti veikli daugeli 
milijonu motu. Isz to vienok ne 
reikia spręsti, 
visuomet bus galima žmogui 
gyvent. '

svetimszaliu

žiūrėti
v •

mainosi

tavo prie

1
J

javimo sistema 
prastai, bile karas yra užtekti
nai greitas, kad tik paprastas 
greitumas užlaikytas. Karo sa
vininkas turi atsiminti, kad 
jis turi netik tinkamai prižiti
rėti kara, bet karo visus me
chanizmus.

23,000 nelaimingu atsitiki
mu kas met privertė invairias 
valstijas ir 
i n Ves t i varžingas 
regulacijas. 'Karo 
arba szoferis turi kreipti visa 
atyda in važiavimo regulaci- 

Motoristai turi atsiminti 
kad žmogaus “ 
yra daug svarbesne 
gaus “'teise važinėti.” 
tininkas turi teise eiti skersai 
gatve jis turi ta teise ir gali 
imti savo laika ta darant. Mo
toristai turi pėstininkams pa
siduoti.

Yra sunku perriatyti gene
ra Ii szk as “ traffic”

nes jos mainosi invairiuo- 
Bet Tautiszka 

Apsaugos Taryba duoda se- 
kanezius patarimus visiems.

Neužmirszk Signalus.
Užpakalyj tavęs važiuoda

mas žmogus negali perspėti ka 
tu ketini daryti, arba kaip ke
tini važiuoti. Jis valdo savo 
kara sekant tavo signalus. Jei
gu užrnirszti paduoti signalą 
jis gali in tavo automobiliu in- 
važiuoti. Signalai yra absoliu- 
tiszkai reikalingi.

Tik vienos rankos signalas 
yra reikalingas — isz ties k ran
ka tiesiog nuo pecziu. Nemis- 
lyk apie ir neiszinislyk kitokiu 
signalu. Amerikoje visi pažys
ta rabkos signalus.

Vartok Rankos Signalus.
Kuomet karas pradeda va

žiuoti.
Jeigu manai sukti kampa.
Kuomet ketini sustoti (jeigu 

karas neturi sustojimo szvie
sos).

apsistojimo ir

pavažiuoti.
ir pataisyk veržtuvus.

Apsipažink su tavo miesto 
regulacijoms, 

visuomet jas užlaikyk. Atsi
mink,'kad policistai turi užtek
tinai Įniko paimti tavo numera 
kuomet tavo karas netinkamai 
sustojęs.

Patarimai Pėstininkams.
Bet szitas didis skaiezius ne

laimingu atsitikimu ir mireziu 
nėr kalte vien tik motoristu. 
Lalwii daug vaiku 'kas met ne
tenka gyvasties del iswlyku- 
mo. “Užsikabinimas” ant mo
toriniu truku ir automobiliu 
buvo
nelaimingu 
tarpe.

Užsikabinės ant vežimo vai
kas labai lengvai gali nupulti, 
ir kitas vežimas labai lengvai 
gali ji suvažiuoti. Ar gali prie 
kito karo ji prigrūsti.

Jeigu automobilius
greitai važiuoja, sukant kam
pa, gali vaika greitai ant gat
ves primuszti, gali mirtingai 
sužeisti arl>a gali sulaužyti ko
ja arba ranka.

Vaikai negali suprasti kaip 
pavojinga yra kabintis ant ve
žimu, tevni turi juos persergė
ti.

Neleiskite

už žvaigžde 
mažesnis ii

į

jimo 
žaizdai (langiaus 
kia daryti.

Kontriolavimas kraujo bėgio 
yra kitas varinis daigtas. Ko
kios nebūtu žaizdos, isz ju veik 
visuomet nubėga 
mažiau kraujo, ir
isz ju yra surisztos pavojingu 
krauja-begi u.

Krauja-bogio apsiroiszkimas 
yra nubėgimas kraujo, kuris 
sukelia tulus smiptomus. Ap- 
silpias irs zalta oda, nublankęs 
veidas, intemptos akiu lėlės, 
silpnumas, ne regula ristas 
kvėpavimas, dūsavimas, silp
nas pulsavimas, apkvaitimas, 
ir pametimas sąmones. Žiauru
mas simptomu priklauso 
to, kaip daug 
kraujas nubėga.

Su dideliu krauja-begiu rei
kia visu pirmiausia sustabdyti 
bėgimą. Paguldyk ligoni, kad 
jis neapalptu nuo didelio nubė
gi m o kraujo. 1 

žemiau,

nelaimingu

i ava irius miestus 
važiavimo 
savininkas

kad 
tik 

žeme
puolant; su- 

virsz 6,000 mirszta nuo apdegi- 
mu ir prigėrimu; ir suvirsz 
27,000 kitais budais, kitais žo
džiais, isz viso 80,000 žmonių 
užmuszta ir suvirsz dvioji mi
lijonai mirtingai sužeisti 

pirmos

intemptos
ne darbininkas

jas.
teise gyventi 

už žmo-
Kur pes-

, > priežastimi labai daug 
atsitikimu vaikuScranton Re- 

Scran- 
apgarsino, buk yra 

ant 
ant

J ?publican 
ton, Pa., 
priverstas pakelti preke 
laikraszcrio nuo dvieju 
trijų ceittu.

Ne tik tasai laikrasztis ru- 
goja ant sunkiu laiku bet kone 

y pa t i nga i la ik raszczi a ivisi, o
iszduoti svetimoje kalboje, nes 
nauju ateiviu in Amerika ma
žai atvažiuoja o jaunesne gent- 
karte gimusiu isz svetimszaliu 
skaito Angliszkus laikrasz- 
czius ir tieji, kurie czionais yra 
užaugo neskaito 'laikraszcziu 
savo kailyje.

Neužilgio dings visi svetim
uos ne-szaliszki laikraszcziai 

bus kam juju skaityti.

, visi 
suprasime pirmos pagelbos 
svarba. Virszniinetos skaitly- 
nes neinima mažus sužeidimus, 

negalima surinkti 
statistikų, bet vistiek yra labai 
gerai žinoti kaip apsisaugoti 
nuo visokiu nelaimingu atsiti- 

Pa prastus sužeidimai 
yra žaizdos su užkrėtimu, su su
trenkimai, uogavimai, iszsisn- 
kimai, niksterejimai, isznarinl- 
mai ir nulaužymai. Ir susipaži
nimas su pirma pagelba sziuose 
visuose atsitikimuose yra būti
nas daigias.

Visu pirmiausia 
būtinai

del kuriu

kimu.

nuo 
ir kaip greitai

pasakoja — 'ko-

Tras- 
apgarsino 

da k t a ri szk uosc la i k raszczi uose 
buk jisai pasekmingai iszgyde 
daug ligoniu serganeziu van
denine liga, paliepdamas jiems 
valgyti cibulius su pienu.

Dr. Mongour, 1910 mete, ap
garsino, buk jisai pasekmingai 
gydė užkietėjimą kepenų su 
cibuliais.

Dr. Dalcbe, 1912 mete, isz- 
gyde daugeli žmonių sergan- 
cziu vandenine liga, palie|xla- 
mas jiems valgyt nemažiau 
kaip po penkiolika cibuliu ant 
dienos.

Matote, kad lasai smirdan
tis cibulis, nuo kurio nekurie 
žmones azalinasi kaip nuo pik
tos dvasios, yra labai naudin
gas ir gali l>ut teisybe kad isz- 
gydo vandenine liga ir kitas li
gas.

Garsingas daktaras 
four, 1868 mete,

m

gydė užkietėjimą kepenų su

„ . J

Repirbfikoniszka ir Demo- 
kratiszka pariije badai sutiko 
ant apsirubežiavimo iszleidi- 
me daug pinigu ant vedimo 
prezidento rinkimu. Abi parti
jos sutiko praleisti ne daugiau 
kaip po tris milijonus doleriu 
ant kožno isz savo kandidatu.

Matyt, kad ne lengva var
gingam kandidatui “runyti” 
ant prezidento Suv. Valstijų. 
Tik tureziai gali tai padaryt.

1  •
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runyti

szva rūmas 
reikalingas prižiūrint 

visas žaizdas. Kuris teikia pir
mąją pagelba turi atsiminti 
kad atdaroj žaizdoj turi varto
ti tik sausus kompresus. Kom
presai yra vartojami ka spaus
ti. Turi būti apie pusantro co
lio didžio in visus szonus. Koin- 
resas turi būti padarytas isz 
gazinio audeklo arba reto per
kelio.

Jaigu

Reikia paguldyt 
galva žemiau, kad smegens 
gautu tiek kraujo, kiek tik ga
lima. Nedarvk nieko tokio kas 
padidintu bėgimą kraujo. Sau
gok nuo staigiu susijudinimu. 
Kuomet karta kraujas jau ap
sistoja begos, ligonis turi but: 
ramus, kadangi mažiausias su
si judinimas gali patraukti pa
la ir tuomi duoti 
kraujui 
kad ligonis turėtu 
szviežio oro, apklostyk ji szil- 
tai, ir apstatyk aplink prie szo- 
nu karsztas bonkas jei jos ran
dasi.

Norint

MENULIS.
Kuris rodosi daug didesnis 

, vienok dar daug 
už žeme, nes 50

kariu1 už ja mažesnis. Menulis 
nuo žemos (nuo musu) yra at
stu (tolumo) szeszesdeszimts 
tukstaneziu myliu.

SAPNAS.
Vilniuje tūlas

iszbudes isz miego pradėjo sa
vo paežiai pasakoti, ka jis sap
navos.

Macziau 
turės žiurkes prie manos prisi-
artinanezias. Viena žiurke bu
vo stora ir nutukus, dvi buvo 
sudžiugusios, o ketvirta akla.

.Darbininkas isz priežasties 
(o sapno labai nerimo, nes jis 
seniau ’kur Inrvo girdėjos, jog 
sapnuoti žiurkes yra didi ne
laime. Jo pati ujam jokiu budu 
negalėjo to sapno iszaiszkinti, 
teczians jam iszai'szkino 6 me
tu jo vaikas se'kancziai:

Stora ir nutukusi žiurke 
Žydas ant kampo, kuriam 

uždirbtus pinigus palie
ki, dvi sudžiuvusios žiurkes (ai 
yra motina ir asfc, o žiurke ak
la, tai tu esi, tėvai.

ŽMONIŲ AMŽIUS. 
1 ' ‘ j J rPagal apskai’tymus viso pa

saulio, 'kas meta mirszta 33 mi
lijonai žmonių, arba kasdiena 
91,514, kas valanda 3,730, per 
minuta 62. — Apskritai imant 
žmogus
metus. Ketvirta žmonių dalis 
mirszta nesulaukus vidur-am- 
žio, 
tu. Ant szimto 
žmonių 'tik vienas szimto metu 

susilaukia. Ant tuks- 
tanezio žmonių kurie susilau
kia 60 metu amžiaus, 43 pri
klauso dvasiszkui luomui ir 
politikai, 40 prie žomdarbiu, 83 
prie ama'tninku, 32 mokytoju, 
o tik 24 prie daktaru (lie'ko- 
riu). ?

v ra 
visus

kiek

yra

regulaci-
labai

iszsi verszt i.
proga vei v e

Žiu rėk,
užtektinai

bėgimą

jas 
se miestuose.

snlaikvtj 
kraujo reikalinga žinoti isz.ko
ki u gyslų jis bėga.

G y si i n i k ra u j a - b e g i

kad ant žemes

ant žemes gyvena 38

alima, reikia disin- 
fektuoti kompresus, ir jie turi 
būti nesuterszti pirsztais arba 

benesziojant. 
su kie'k- 

atspuusdinti 
kuriu

<r reikia

taip kuomi juos 
Perkant kompresus, 
vienu gaunamu 
paaiszkinimai, kuriu apriszi- 
mui žaizdos vartok jas, 
kitokias. Kur galima reikia tu
rėti antiseptiszkos gazos. Gali
ma nusipiUkti maž dėžutė. Ne- 
sziojant priesz saves kompre
sus reikia juos laikyti uždeng
tus, kad jie nesusitersztu. Var
tojant reikia visa suimti pirsz
tais už popieros, 
yra invyniotas 
ncnupleszti, pakol ji yra reika
lingo kompreso uždengimui. 
Jaigu per neapsižiurejima ga- 
za paeziupinejai pirsztais, tai 
uždedant ant žaizdos, reikia te- 
myti, kad ta dalis gazo kuoto- 
liausia nuo žaizdos.

Reikia vartoti kompresą su
stabdyti kraujo tekėjimu ir 
uždengdamas žaizdas. Kuomet 
nėr kompreso galima padaryti 
isz czysto audeklo.

o ne

in kuria jis 
ir tos popieros

Galima var

galima 
pažinti isz tyro raudono kran- 
jo, beganezio sriove. 
bėga labai greitai, 
krauja-begi

nuolataus

vaikams greitai 
beg1!! ant gatvių, gali pulti ir 
automobilius gali suvažinėti.

Augusieji turi irgi gerai np- 
si pažint i su raudonais ir ža
liais signalais.

Daugumas nelaimingu atsi
tikimu butu iszvengiama jeigu 
pestininkąi tik ^užlaikytu se
ka neįlįs paprastas regulaci- 
jas.

Kuomet ketini eiti skersai 
kgatve, žiūrėk in kaire, kuomet 
dasieki gatves viduri padirs- 
telek in 'dcszine. Nes kuomet 
pradedi eiti skersai gatve, vi
sas važiavimas ateina isz kai
res puses, kuomet viduri gat
ves pereini, ateina isz tavo de- 
szines.

Kodėl žmones toki neatsar
gus?

Todėl kad 'bevaiksžt i nedarni 
insimislina apie ka nors. Kai- 
kurie nežino paprastu regnla-

F.L.LS.

Žeme eina szaltyn ir 
gali but, kad ji kuomet nors vi
sai užszals ir vėl ateis taip va
dinamoji ledu gadyne. Menulis 
bene pergyveno žemes istorija 
— jis jau užfizaleis. Tacziaus 
Suvedu mitikas Stremberg no- 
senei apskelbė savo nuomone, 
jog žeme nesulauks kitos ledu 
gadynes, kuria viena jau per
gyveno. Jis sako, kad žeme tuo
met užbaigs savo būsena, kada 
iszdegs jos vidurys. Amžiaus 
bėgant, ugnis, žemos y’szcziuje 
esanti sunaikins visa medžia
ga. Užges ir viskas sustings. 
Anot jo, vidurine ugnis palai-

o puse nesulaukus 17 me- 
A'nt szimto tukstaneziu

, Kraujas 
Stri'ktuota 

patemytial ima 
nuo nuolataus iszsiveržimo 
tamsiai-melsvo kraujo.

Kapilariszka paeina isz labai 
plonu, už plauku plonesnių gys
lelių. Krauja-begi galima insl- 
vaizdinti nuo dumbluoto 
rinezio plytos purvą

g

tu- 
kraujo.

— F.L.I.S.I
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A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) I331 W. Centr* St., Shsnando^h, P«.

n»

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai Ir gražiai. Bu
site pilnai užganSdinti.

geriausi patarnavime. Palaidojime

.. . . j !' M- ? i
Isz Mahanojaua jeigu parei

toti nosine skepetaite,'kuri po kalaui mano patarnavime tai mel- 
skalbimui dar nebuvo vartota. ? ‘ .............. .. . .
Ji turi būti pirmiausia iszdžio- deszimta minutu.
skalbimui dar nebuvo vartota.

4

džiu man telefonuoti o pribusią in
Telefonas 871.

amžiaus

neturi sustojimo

KINAI.
Yra vergijos didžiausia pa

saulyje szalis, 
na i

gaieziu
Kantone, Amoli ir kitur nesu^ 
prastum nei vienos turtinges-

- x i  • _

tenai a’beU- 
10 milijonu 

žmonių, ypatingai jaunu meiį- 
, vergijoj. Honkongu,

nes
gyvena per

tnes szeimynos, kuri' pas save 
neužlaikytu vienos arba dau
giau inergaicziu vergiu. Ksant 
man Shanghajuj, tūlas Kinie
tis norėjo man parduoti gražia 
Kiniete už 40 ruliliu.

Ant Kinu turgavieęziu yra

ko žeme arti saules. Netekus 
szito linkio, sako minėtas Szve-

I I

das, žeme nupuls nuo saules ir 
lekiamą per neiszinatuojamas 
oro platumus, nuo veju trinimo 
inkais užsidegs ir pražus.

t

jj

Bet žemes užauszimui reikės 
bilijonu rpotu; todėl nervuoti 
žmoneliai tegul nenusimena if 
nesirūpina apie tragiszka že[i 
mes ir visos žmonijos pabalį- 

Ateitis turi nciszsemamuš 
stebuklus.

v* h0 '

ga-
Ml

1 j 
i?

"G '6
■ •> d t , J

Gydo Malerija ir greita palengvina

I

pardavinėjamos invairaus am- Gai|v®® Skausme, Svaiguli ir Auiru 
žio mergaites, 'bet pasekmin f ima iaz prieaastiea tuom-laiklnio u^- 

kiettjimo. Prigelbsti praszalinima
v Nuodiniua ir labai f«raa del autaiki-

1 roke priguli nuo gražybes ir ma gauaaua azlapume iaztuaztinima.
I

giausiai tnrinežios 8—10 motu. Nuodinius Ir Ubai garas del autaiki-

♦

Trimituok Raga.
Kuomet pradedi karu.
Kuomet nori pralenkti kita 

karu. . * .
Gatvekarai.

t

Gatvekaras yra sunkus 'ka- ciju, kiti nepaiso.,

t
-T—
»»7
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. :
U i

MAHANOY CITY, PA.

f F 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00..
saugumo.

n .į p
(

5 *

1

" ||. I i.. f 4

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba i? ozedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dtkite savodel. žmogaus kuris dirba ir czedma.
pin
kaip tai pinigas augą su padauginimu Rrooenta.
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— Skolinga, tur būti, nepa
liksi, apie save irgi papasako-

* >» <

81

Na jei vykau

— Gerai.
— Ka gi asz galiu pasaky

ti! Nieko indomaus nepergyve
nau, o jei buvo karas, buvo Vo- 

. kiecziai, buvo vargas — ir pati 
>ia pergyvenai... Jei mokaus — 
mokais ir pati...
in užsieni viena karta irgi kas 
tęn: vykau, sziaip taip iszvy- 
kau ir sziaip taip gryžau...

— In Vokietija?,
r, — Taip. In Karalihucziu. 
Juk tai niekai. Geriau papasa 
kok, kas Kaune girdėti — juk 

Jame viskasI Asz pasiilgstu jo 
gyvenimo, kuris yra gyvas ir 
judrus...

— *Asz ... asz nieko nežinau 
irgi. Bet žiu rak, koks gražus 

e A a m

in h
-Sk» m

Š

M

I

V < ,

A M

.4 |

s> ’4.
n

■ • -i

.<,■ v:?.

h

,) 7h V ’
f >i

t«

•< ?

■

/

L ^’*1 J

J

vii
■»!

(.i’.'-
—trr?1' ■ \ v, .

J k

Gerai 9

"M

•z*>'
''' Y

— Ir ■v...

,1

I

tas Nemunas! Ju'k czia sztai pi- 
Jiakalnis, kad taip jis imtu ir 
atgytu! Oi...

— Tiesa, butu nuostabu!
— Kaune buvo gaisras... 

mes vykome in gegužine ta die
na Nemunu. O kai parvykome.. 
visos gegužines iszlakste...

• — Tai bene butai 
buvai...

— Taip. Viskas, 
akyse pro aszaras 
skausmas 
knygos ir sukneles 
sutirpo liepsnose.

Skaudu man buvo klausytis 
jos nelaimes; guodžiau, rami- 
.nau, stengiausi nukreipti kal
ba in linksmesnes, in gražes- 

‘lies dieneles. Papasakojo ji 
man apie tėvo dvara, apie ko
vas su Vokiecziu kariais, apie 
lauko darbus, kuriuos ji ir pati 
dirbusi. Pasipasakojau szi ta Ir 
asz, nors ir ne taip, kaip buvo 
isztikruju... Geda buvo sakyti, 
nes mano preza labai nebūtu ti
kusi jos ir iszvirsznniui ir vi
dujiniu! grožiui. Puosziau savo 
kalba ne dėlto, kad norėjau gir
tis ar meluoti, bet dėlto, kad to
kios kalbos reikėjo jai, jos gra
žiai sielai.

Sutemo. Delko sutemo taip 
greitai, nei asz nei ji nesupra
tome ! Tik Supratome, kad su
tirpo pusdienis, kaip 
saulei szildant! O gal ir mud
viem szviete kažkokia slaptin
ga ir galinga saule?

diena

CHILES MOKSLISZKAS LAIVAS ATLANKĖ 
SUVIENYTAS VALSTIJAS.

Ana diena atplauko laivas*1 General Baquedano
sustojo

” in Phi- 
an t De'la-ladelphia isz Chile, Pietines Amerikos ir 

ware upes. Kada Cli'iles ambasadorius Carlos Davila atlanko

---- --------------------------------------------- r—
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APVOGĖ GERVECZIU

BAŽNYOZIA.
Ex|>i'ohh Wilenslti

rrncw v.

•J>
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rrogu ir taip.
Ka czia ncszie#? — Pa

klauso.
—- Kontoros knyga 

asz atkirtau.
— Na, nori eiti?..Eikime... 

s Pasukome takeliu. Asz szi 
karta žiurėjau jos veido, akiu, 
ranku, poeziui kojų ir 1.1. Ka 
iisz žinau! Nieko nesupratau. 
Ji buvo jauna ir tiek! Ar ji bu
vo graži!? <—Kas tai man! Gal 
Juozas daug iszinano, asz nie
ko.) Ji jauna ji szypso, dai
nuoja *— ir to gana.

Tacziau ji kaž kaip iszmetc 
, Asz puoliau atnesztr, 

bet mane isztiko nelaime: už
myniau szaka, užsigavau koja, 
puoliau veidu žemėn... Ji pa
raudonavo. Asz nerangiai- ke
liaus. Man buvo ne tiek skau
du, kiek nedrąsu, 
bėjo ir sumiszo. 
vytele, sulaužė ja 
Paskui pasuko isz tako, paėmė 
kastuvu (jis czia buvo insmeig- 
tas) ir pradėjo varpyti varpo
ma, veja; man buvo proga atsi
peikėti ir susjtvarkyti. Apsi
tvarkiau, bet koja labai gele...

Tuo tarpji in vyko man ir an
tras smūgis, gal daug didesnis 
negu tas, kuri iszkencziau. Asz 
pažvelgiau in Angele, jos veide 
glūdėjo gailesys — ji. gailėjosi 
manes... Bet sztai, ji pajauezia 
mano žvilgsni, dar labiau pi 
deda kasti...
in Nemuną, bot nieko... 
das a*kyso iki sziai dienai... Ta
da dar syki pažvelgiau in vei
dą— jis buvo senas ir negra
žus; žvelgiau in pcczius — jie 
buvo nykus... Žodžiu — Ange
les nebebuvo! Ji v r v v. ._  pražuvo... Ir pnizuvo amžinai..

Kilo daug abejonių! Pradė
jau veidmainiaut i, jos nebeger
biau... Bet jaueziau, kad joje, 
tame nykiame kunolyj, yra ki
ta. Angelo, daug gražesne, daug 
malonesne, daug artimesne...

Klausiau'jos dainų — ji guo
dė mano siela.

Ir dar labiau pamylėjau ja 
ta slaptajn Angele 
biau prisiriszau... Sielos geriau 
moka viena kita suprasti ir 
mylėti, nei mes 'kad manome. 
Mudviejų sielos’• daug kartu 
sieke, kad myli...

vytele.

Ji ta paste- 
Paeme savo 

ir numėtė.
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APDOVANOTAS UŽ NARSU 
ATSIŽYMEJIMA.

Pulkininkas C. Prank Sehildt 
likos apdovano'las garbes Kon
gresu modaliu už narsu atsižy- 
inejirna laike muszio 'su Nika- 
ragvisz'kais i>asikeleliais. Pre
zidentas Coolidge pats qirisege 
medali ant krutinės tojo nar
saus vvro.

n prąnc- 
szo, krid sžiomis dienomis neži
nomi piktadariai insilanže Gor-
vo*ezilj bažiyczion, ir pavogė 
auksino monstracija.
jesrikoina.* 4

Vagiu

k NAUJIENOS.
r - * > •

RadviliszkiH. — Vietos pasz
to instaigoje, 'kriminaline poli
cija suczinpo tarnautoju Arba
tai ti beatidarinejant laiszkus 
isz Amerikos ir bejeszkan do
leriu. Arbataitis •suimlas.
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Jau tik po szimts naginiu, 
Ant tokiu bobų nedoru, 

Kad pasigeria nors tykiai 
• sėdėtu, 

Kaip padukusios neklykautu. 
Girdėjau, kad viena naszlele,

%

Pajcszkaii mano vyra Stanį 
Viduna, suvirsz motas kaip pa
liko mane su mergaite 7 motu 
ir 18 menesiu vaiku. Jau penk
tas sykis kaip mane paliko. 
Jaigu kas apie'ji žino meldžiu 
pranėszt arba tegul pats 
szaukia.

Ona Viduniene,
1017 E. Mahahoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

at si
ft.56

Girdcjan, kad viena naszlele 
Jr badai jaunamartėlė, 

Negana 'kad zbitkus' r 
iszdarineja, 

Bet da in kitur važinėja. 
Vienam salime padare 

invest u ves, 
Arba inkurtuves, 

Del savo kaimynu, 
Ne del isz kitur ateiviu. 
Ir muzikantus pakvietė.

Kad galėtu kibk patrypti, 
Na ir dvi szokikes atsirado, 
Ir da du adjutantus rado.

Vienas jaunikis, 
Antras ženyklis, 

Pora graži, nėr ka sakyti

ko szaltas vejas, kurmai migo 
menulio sidabruose, 
slankiojo svecziai. Liūdna bu- 

j, nors su
karta daug

takeliais

s u d ego“

J()S

ir iszgastis. — Ii
— viskas

nezinia.

sniegas

Rytojaus diena popieczio 
metu vėl iszejau eglių alėja in 
Nemuno kranta. Suolelyje vėl 
sėdėjo Angele... Delko ji sėdėjo. 
rsz negalvojau; 1 
gryžti, tik pats nebegryžau, 
kažkaip netyczia atsidūriau 
szalia jos ant suolelio. Ji szyp
sojo, szypsojau ir asz. Ji rau
donavo, raudonavau ir asz...

Atėjo ir Juozas. Asz leng
viau atsidusau, nes jo draugėje 
Visi jautėmės gana laisvai ir 
gerai. Pakilome eiti sodeliu. 
Musu dvasioje buvo

Jauna, guvi szvente. Rodos vi
sas sodnas palinksmėjo; me
džiai, gėlės Jakeliai ir Nemu
nas nusiszypsojo... Slankiojome 
iki vėlybos nakties...

— Pasek pasaka!
Sekiau. Sekiau ir antra Jr 

treczia, visas,kiek tik mokėjau. 
Angele klausėsi, Juozas juoka
vo... szposavo. Jam ne galvoj 
buvo pasakos! Man — oi kaip 
tada gera buvo: energijos — 
marios, nėra kur dėti, nėra kur 
iszaikvoti! Seku pasakas, ple
pu, meluoju, kuriu... Gala sek
damas, nebeatmenu pradžios, 

• ir ne svarbi ji man! Angele 
klausosi — gerai, kad klausosi! 
Juk tai visa mano laime, kad 
Jdansosi... Ji eina greta manos,, 
asz jaueziu jos judesius, jos 
artybe, jos be galo gražu siu- 

. Ravima.... Tai ji! Ko gi dau
giau! Juk tai mano laime!

Buvome pas Vytauto kaina, 
- pas Jo aszarole#. Apėjome vi
sus takeliu# trejus devynerius 
kartu! O eiti norėjome vis la
biau ir labiąu. Atsirado ir ma
no nakvyninke, kurios lovoj 
nakvojau, pajuokavome...

laivu, laiviniai ji pasveikino per žėgliui muszlra kaip ant pa
veikslo matome. Tasai laivas yra naudojamas ant lavinimo 
jaunu vyruku ant laivoriu ir plaiikineja po visas dalis svieto 
idant kandidaHai ant laivoriu turėtu gera praktika laivorys- 

pasirode moksle.

lis! Nulaužkime szaka, kas isz 
musu kada nors czia užklys, te 
užeis ir visa te prisimins!

Szaka nulaužome, bet ar ku
ris ten beužklysiine,
Asz... rodos, nebeužklysiu.

Sutemo. Pakilęs in dangaus 
ankszti menulis sidabru nuklo
jo sodno tankmes ir mirganti 
Nemunu. Vaikszcziojome, jaus
dami nakties grožybe, kvėpuo
dami tyra vakaro orą... Isz už- 
nemunio pasigirdo gražus dai
nų balsai. Tai pirma kuro pala
ta sudainavo, seseles jiems, tos 
palatos kariams, pritarė. Mes 
klausome dainų; klausėme, 
jausdami neapsakoma groži n 
meile. Rodos, vaiksztomc po 
užburta sodną, kalbame neže- 
miszka kalba, girdime užburta 
muzika. Gražu buvo ir szirdin- 
ga!

Dar labiau suskambo daina, 
dar labiau suliūliavo Nemuno 
bangos sukuždėjo sodo krūmai 
ir medžiai. Ir dar didesnėj eks
tazėj žvelgėme iu dangų, kur 
milijonai žvaigždelių, kur me
nuo, 
danga... Žvelgėme szirdin, ton

kur melsva dangaus už

ved žadėjau ^uvo (^ar gražiau, dar kilniau!
Ten auszo jaunystes rytas, pil
nas svajonių, meiles ir ilgesio. 
Rodos, pultum ant keliu, apim
timi visa pausauli, 
turn in szirdi ir vienu pabu- 
cziavimu sujungtum ji su savo 
jaunyste’, su savo ilgesiu...

O Nemunas, Nemunas!
krantai! Nemunas gilus, kaip 

szvento dangus! Rodos, pultum ir ap-

o

priglaus-

O

imtum jo gelmes, jo skaiseziose 
bangose skęstanti dangų!

Laikrodis muszo pirma. Lai- 
nors pilnas sodnas 

svoeziu.
kas namo, 
sidabrines szviesos ir 
Palydėjome jas iki vartelių 
bet dar skirtis ne vienas neno
rėjome. Angelyte dar syki pa
rode mums žvaigžde, sakyda
ma, kad ta žvaigžde pamatysi-
me, kad atsimintume ja. Žadė
jome atsiminti. Asz dažnai ne 
tvezia atsimenu ir susi'krem
tu... graudu. Ji tada ir man pa
skyrė žvaigžde, ta paezia, kur 
vakar buvo nužiūrėta...

Sky rėmės.
Szi rd y j buvo ilgu.
ligojome# jaunystes, ilgėjo

mės jos nekaltojo džiaugsmo, 
ilgėjomės tu auksztybiu, po ku
rias katik klajojo musu akys ir 
jaunos sielos...

Tokiu naktų nedaug 
, gyvenime.

mano

vyrais manėsgražiais vyrais no 
szlubio bestovineziais.

Dirbau asz 
bo!...

Inlindau ir in bufetą... in vie- 
szaji kurorto bufetą! Ypatin
gai, kai būdavo vakarai, žmo
nių susirinkdavo labai daug — 
man būdavo labai indomu sekti 
ju 
siraszinedavau ju buterbro
dus... bonkas... biszteksus.. pL 
ragaiezius... Labai branginu 
tas valandas! Pamacziaii gyve
nimą isz antros puses ir pasku
tine diena daugumas isz tu 
žmonių buvo... kiaules. Ju at- 
sipraszau: jie gere, 
bueziavosi, peszesi, keikėsi... oi 
oi ka jie ten nedaro!...

Dienos bego, bego ir vasara 
pradėjo senti. • •

XIV.
Nežiūrint to

ra-
Greit pažvelgiau

Vaiz-

ir daugiau dar-

isznyko, ji

. laisva linksminimosi. Su- 
iszi nedavau

kad tiek daug 
darbo susirasdavau ir ji su ma-

vis 
Tokia

lonumu dirbdavau, vis tiek 
nuolat buvo ilgu. Tokia jau 
mano dalis! Rodos, dar nebu- 

yvenimo rate tokios

ir dar la

vo, mažai kalbėjome 
komes, paskutini 
ko apkalbėti...

XVI.
Ryta iszejau in sodną. Lijo. 

Sustojau paszto verandoj ir 
laukiu, bene pereis 
Stambus laszai vis smarkėjo ir 
smarkėjo.

Žiūriu ateina
Laukia, 
boti ko nebuvo; 
perdaug ko szirdis priskaupia; 
geriausia kalba yra tylėjimas^ 
Ta kalba ir mes tekalbėjome.

— Užeikit iszloisti...
— Gerai, užeisime. • į 
Žodi laikėme; atėjo Juozas Ir 

nusekome in Angele .Užlipo ve
randon, pasibeldeva. Atsiliepė. 
Inoje, radome Angolos motinė
lė, kuria asz labai, labai mylė
jau už jos rimtumą, geruma, 
artimumą... ja asz ir dabar my
liu ir atsimenu...

Sziandic jos veide szviote gi
li ramybe ir 
gryžimu namo.

MOTIEJUKAS IR KARVE.

paszto verandoj 
bene nereis lietus.

jos. Sustojo^ 
kol lietus pareis. Kali 

tylėjome, c.Jei

fjerumnB

XIII.
Gyvenimas slinko

vo mano gyvenimo rate tokios 
dienos, kuria ne butu buvę il
gu. Buvo tik kelios valandėlės. 
Tik kelios! Sziaip asz visada il
giuos ir ilgiuos! O gal tai mano 
liga, kas ta supras; musu dak
tarai sztai musu visu tri jų An
geles, Juozo ir mano kiszku ne 
pagydo, tai kur czia jiems už
siminsi apie gi 
si, apie nuolatini norima!...

Dabar man nebuvo ilgu, kai 
matydavau Angele; ji man ti
ko; tokios man ir reikėjo, to
kios asz jeszkojaus.

-A. V •
Angele mėgo dainuoti, 

dainas mėgstu labiau už sala- 
dyna... Ji savo verandoje niu- 
nuodavo ka, asz slapta, pasivo
gęs, klausydavaus^ klausyda
vausi... Ne lab'kokia ta jos dai
na tebuvo, bet ji labai guodė... 
Ne, neguodė manos taip ne mo- 
eziutes lopszine, ne szimtai 
choro balsu! Neguodė ne gar
sus smuikai, negarsus barito
nai!...

Daina buvo paprasta, bet gi
li, kupina ilgesio, skausmo, vil
ties... Ir ji sukure man toki An
geles tipą, kuri asz pamylėjau...

Kai ja sutikdavau — nieko; 
atrodė ne ta, kuria jaueziau 
dainoje, 
artimesne, tikresne 
mo jos — niekas negali apsas 
kyti! Ji buvo tokia, 'kokia asz 
insivaizdinau savo 
svajonių paveiksluose.

Angelyte rengėsi iszvažiuoti. 
Paskutini vakara

v a i k s z c z i o t i k u o i 1 g i a 11 s i a i 
k a i p o a t s i s v e i k i n i m u i 
pajuokuoti, pasikalbėti... 
isz tiesu paskutini karta. Apė
jome visa sodną, prisimindami 
trumpa, bet gražia praeiti. Prie 
griuvėsiu aplankome palaužtą
ja obelies sza'ka ir sutarėme: 
jei kada czia beatvyktume, tai 
kuris irmas atsimins palaužtą
jį pumpur.... Asz pamaniau, 
kad — jus, kurie czia susėjo at-

?

sutarėme 
lr’ skirta, 

gal

ilu dvasios ilge- gilinsite ta laiminga valanda,

klausydavaus

A sjj

— ten buvo geresne,, 
O gražu-

nakvojau, pajuokavome
Karas ir ežia siautė, drasko

mi, szelo. Czia griuvėsiu labai

pamažu, 
bet gerai. Gavau pora moki
niu; viena Lietuviu kalbos, ki
ta matematikos...

szirdies.

Syki sumaniau ja patirti, pa
studijuoti. Sutikau prie to šok

Žinoma kad taip...
O kas atsl-

Motiejukas kalba in motina: 
Mamyte, kunigas mums sake, 
kad jaigu busime gerais, tai po 
smert eisime in dangų.

Motina!
Motiejukas:

tiks su musu karve po smert?’ 
Motina: —

kad karve gyvena griekuose 
ir mirszta be spaviednes, lai 
eis in pekla...

Ar tu nežinai 9

spaviednes, 
-JI 11 > .i r

M ot i e j u k a s k a syd amas
— O kas mums duos 

pieno danguje? Um, um... tai 
asz vėl u k eiti in pekla paskui 
karve. *

galva:

t
TO HOLDERS OF

Third

s a n

I

Liberty Loan Bonds

pasi tenkini inas
- ------ , Sziandic kid<

kartu asz žiurcjau-žvilkterejau 
in jos veidą, man 
kad ji tuo jaus tars:

vis rodosi, 
“Aha, szcl- 

miai, nobeturesit su kuo bc- 
vaiksztinoti! ,Aha!’’...

-

' *

-i
j ihInM

jus palinkdkit mano sielai — 
velei amžinosios ramybes... Asz 
nebotikejau czia su jais kada 
nors minėti laiminga praeiti...

Vakaras buvo labai gražus, 
tik mos nelabai linksmi. Kažko 
buvo liūdna...

Prie kontoros sutikau vedė
ja. Jis mane miūktelėjo. Asz tu
rėjau eiti in 
dirbti. - .

— Tik menka pusvalandi..'.
— suszuko jis. <

— Malonėkite palaikyti ma
no knyga 
nes kaž kaip instinktyviai 
rojau palikti.savo daiktus, kad

kontora padėti
i i .. ■

tariau sumiszes 
no-

9

Be to, rodėsi, kad ji dar daug 
daug gali ko pasakyti... O ji 
viską, viską žinojo ir suprato... 
Susirado ir Angele. Iszejomc 
verandon, arkliu laukti. Pasku
tiniuose žodžiuose Skambėjo 
skausmas; kalba nuolat truko.. 
Tylėjome. Žadėjome viens kito 
neužmirszti, 
me, laikui praslinkus, vėl susi-1 
tikti, o gal ir pagyventi. I 
Man buvo labai liūdna. Szian- 

die iszvyksta Angele, ryt Juo
zas... Liūdna, nuobodu...

Sztai ir vežimas.
Jos apsirpnge. Motinėlei pa

dėjome in ratus inlipti ir karsz- 
tai pabueziavome ranka. Ange
lytei lipant, mudu traukome už 
skverno... Mudu norėjome, kad 
ji butuko'ks nors daiktelis, kad 
ja užmirsztu...

Paskutinis sudie... sudie...su
die...

Toli

jie visi nedingtu.
Nuėjau. O i ‘ kontoros knyga 

liko Angeles rankoj...
Kai sugryžau, jie stovėjo Nor i 

muno'krante ir linksmai juoke- ' 
si. Kai paėmiau savo knyga ir į

SUt '

n

pažvelgiau jiems in akis 
pratau, kad mano 
if... <
—■ Sveikiname, sveikiname! -

9

» dienraszti 
cilera-szczius jie perskaitė;.

r

Asz senai sakiau, mamai, kad
I

raszyti ir tikojo-

plevėsuojantma temo
balta skepetuką...

Liūdna, liūdna, liūdna.
— :Toliaus bus:—

(i

h PI

The Treasury off era a new 
34^į per cent. 12-15 year 
Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bonds, *
The new bonds will bear 
interest from July 16, 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange will be paid in full 
to September 15, 1928.
Holders should consult their 
banks at once for further de
tails of thia offering.

Third.Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928,' and will cease to 
bear interest on that date.

A. W. MELLON, 
i Secretary of the Treasury.’

. <• -n ■

,r ii 1

Washington. July 5, 1928.
•I" "* * r ■■ ■ ■ ■11 ■ *■ * ’ I - II - I 'll I II II

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dontistas Mahanojujc.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU 
I

> Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam 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 vaistsžoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk sav6 sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sokaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po 
krutino,‘reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų/ szlapinimosi lovoj, Ir

<»

Bet susitarė pirti užkurti, 
Vyrai susitarė, 
Kadi iszpere, 
Bėgti turėjo, 

Ba pabaigti nugalėjo. 
Kita diena ir pribuvo, 

Bet jau gert nieko nebuvo, 
Tai po stabas pasivalkiojo, 
Nakvynes gauti negalėjo.

O jus valkatos,
Ne turite jokios Igedos, 

Asz kitoki būda panaudosiu 
Su koczehi gerai duosiu, 
Ir pravardes iszdainuosiu.

# • • 
i nJ'' ■ t'L * • <

Apie viena motore isz Mahano- 
jaus nieko nesakysiu, 

Kol danesziko geriau ne
pažinsiu, 

Matyt nuo moterėlės gavo 
pipiru, 

Na ir tokiu budu atkerszinu, 
Mo'tere gyvena ant Market 

ulyežios badai, 
Ir iszrodo davadnai. 

* * •
Ant tūlos svodbos, 

Susimusze dvi merginos, 
Už kudlu susitvėrė, 

Rupcziuotis ome. 
Terlos suteszkejo, 

Net kraujei ėjo.
Su kojoms spardosi 

Szpigom badėsi.
Viena kitai neapsileido, 

Liežuvius paleido, 
Ir kad vyrai ne butu perskyrė, 

Butu sau gala pasidaro, 
Didesne mažesnia butu 

užsmaugus, 
Kad butu nagus in gerkle 

inleidus, 
Kunigas už toki darbeli, 

Gerai bažnyczioje pabare.
• • • t

O tas garnys nemažai szposu 
po svietą padaro, 

Daugeli isz svieto merginu 
iszvaro, 

Sztai vela del vienos szlektai 
< < * atsiejo,'

Garnys ant jardo prozenta 
r* padėjo, s* 

^lergina dabar nuo iszgasczio 
• serga, 

Už ta dovana nuo garnio. 
O kas tame kaltas? kam 

v. blogai olgesi, 
Tegul dabar sau žinosi, 
Ba kaip kas pasikloja, 
Taip ir iszsimicgoja.

>

I
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kitu > ligų. Ataiuflak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios » jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
ssirdies liga,* tai atsiunsk 85e. b gau- 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Ndrvu Preparatas.’? Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu- 

, su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia it suteikia žmogui rkmu- 
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi* *muiu 

I žolių pardavinėtojai visuose miestuo-
M. ŽUKAITIS,

MINERS' ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS ' '

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, UŽimas'fal- 
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Issrasta ir

THE HAMPDEN LABORATORY 
724.736 MULBERRY STREET . 

READING, PA.

Ljus... roszoto!... Neklydau!
tarė Angele. Man buvo nepato 

-r sugavo. /1 ■

i’

. j
7 1 Nepažinome! Ah, koka

gu, bot... —r sugavo. »
— Asz pasiimsiu keletą eb 

leraszcziu atminimui..,
Pasiėmė. Ka padarysiu
-*■r*?

nebilis, niekada apie save nie-
■ B A

. -- ’ '
Sodnas apsidengo miglota

- • .1 1 ’f -J '

, CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

; PROFITS $623,358.62
I * J 1 • ‘

' Mokame 8-czia procentą ant I
► sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
* dam prie jusu pinigu 1 Sausio if < 
[ 1 Liepos. Mes norim kad ir jus ;
i turfitumot reikalą su musu banką 

nepaisant ar mažas ar didelis.
i 1 4 1 -V’’ U
į • G. W. BARLOW, Free. į>'

| < J. FERQUSON, Vice-Pres. ir Ka<

delio tako, kuriame visada mes 
vaikszteme ir pasveikinau. Ji,

T
ve daug augesne Lenkaite, ku- nes ko nepaprasto: — buvaį

i. ko neužsiminė.*.

auksztujn * 
klasių. Mokine turėjau už sa- szypsojo, mątyt, lauke isz ma

daug tAplankėme ir juos. Prie ri pasididžiuodama savo gražu- nei szioka nei toks
”1 I

parduodam vien tik per

j mu, per dienu dienas vaiksz-
’ — Sztai žydi laukine obe- cziodavo su Vaikinais ir sziaip
y ienų Angelyte suszuko:

' \

* ■■■ •

•/

v
Eisime ar sėsimo?
Stovėsimo I

i ■

— Atkirto, pkraisto, nuo Nemuno padvol-1 1 'i 1. . ‘ .4

♦•I14
M Re. * ’ : u m. JLun.Ai riB,

25 Glllot Street Spencerpoint, N. Y. į
Rej • !
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— Povylas Smutka, 25 m(S 
tu, likos mirtinai nudurtas Ir 
randasi ligonbuteje, laiko kada

Kone metas laiko kaip 
darbai 'kietųjų anglių knsyklo- 
sia buvo szlokti, bet kada ka
syklų locnininikai pradėjo da- i prausėsi. Mat, Povylas su k itu 

a • 'll • v ’ 1 i • • • • n iiryti paredka, permainyt bosus 
ir kitus virszininkus, 
dabar stumt kietas 
visa Amerika ir pagal nekuriu 
virszininku perspejima, vela 
užeis gori laikai musu aplinki
nėje ir kitur kur randasi kietu 
anglių kasyklos. Turėkime vil
ti, kad neužilgo persimainys 
tieje blogi laikai ir vela užeis 
geri laikai kokie buvo. Girdėt, 
kad nuo Augusto kasyklos ke
tina dirbti pilna laika.

— Džiulajaus 4-ta diena ne 
tik piszkino fajerkrekius, bet 
vieni kitiems terlas o ant 1217 
K. Market uli., vos viens kita 
nenužudo. Kada policija atėjo 
ant vietos maiszaties rado Ado
ma Vaszkovicziu su bonka ran- 
koja apdirbinejant savo prie- 
sza Szima Harland, kuris nau
dojo peili. Abudu buvo kruvini 
kaip meiteloi ir nugabenti in 
koza, kur daktaras Seligmonns 
juos apžiurėjo, po tam abudu 
likos paleisti po užmokėjimu: 
bausmes.

— Nedėliojo po piet, Lake
wood parke, Mnhanoy City Ra
dio kliirbas, stotis 8PQ

” gana
Reveler's

pradės 
anglis po

kestine 
grama:

4 l 
puiku

Dulinskas, 
pianistas;

Ber

brod- 
pro- 

(Ir k ėst ra, 
John Burns solistas; Imperial
Musical Trio, Jonas ir Juozas 
Savage ir Jonas 
Kari Beveilheimer, 
Steponas Blaszczak, solistas ir 
Clias. Gothic, pianistas:
rett, Leister ir Clearv Musical 
Band; dainavo pana Margarie- 
ta Žardeckiute, kuriai akom- 
panijavo ant piano pana Ade
laida Boczkuskiute. Programas 
nusiseko pasekmingai. Progra
ma parengė Burdan’s lee 
Cream (’o., isz Filadelfijos. 
Juozas Martinas garsino pro
grama.

— Per 4-ta Džiulajaus leng- 
nusidegi no fa jerk rėk i u, 

Betta, dukrele skvajerio 
liaucko.

parengė 
isz

vai
Mi-

< Reading 
lines >

►

$3.25

Dubeltavas
Tikietas$3.75

IN

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
TIK1ETA3

1N

Philadelphia
AR

Willow Grove 
Nedeliomis 1, 15 ir 29 Liepos 

Speciali* Treinas Subato* Nakti 

hz Isz ryto
Mahanoy City ................... 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua .....................
Pribus in Philadelphia .

GRĮŽTANT—Spccialis treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

3:16
. 6:00

16 DIENU EKSKURCIJOS
In Atlantic City, Ocean City ir tt« 

Sukatomis 
JULAJAUS 14 ir 28 

$7.20 in ten ir adgalios 
Iss MAHANOY CITY

Gert ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariazka Pulimano preke.

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ekskurcijo*.

Gailimą suatoti Philadelphijo* 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

i
i 
r

A. RAMANAUSKAS 
LIBTUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

••

Inbabamuoja Ir laidoja MstrasioA 
ant visokia kapiniu. Pagrabas parud- 
Mia nuo paprasčiausia Iki prakW 
niausiu. Parssmdo automobilius del 
laidotnvlu, Tssallu, kriksstynlu M 

* kitlaaa pasivažinėjimams.
B«U Tttofonai 1111-M

burdingieriu susipeszc, 'ka'tras 
naudos pirma bhida. Isz kl-

--1 - ...........................................

jo, pirmiau® buvo Socialistas, 
dabar buvo persivertęs in Ko
munistą ir Rusijos garbintoja: 
bene del szito buvo užmirszes 
ir savo paezia su vaikais Lie
tuvoje.

Brooklyn, N.Y. — < < Times” 
pranesza, jogei Liepos 1 diena 
Lietuvis Baltrus Žiugždinis, 
besimaudydamas Neponsit pa- 

pagavo

lo nesupratimas ir panaudoji
mas peilio. Povylo Uodo likos 
aresztavotas.

f Vincas Kvietkauckjas, 52 
metu, geriau žinantis kaipo 

William Murphy” isz Lower 
William Penn, : 
Ashlando ligonbutoje. J o sūnūs Richmond Hill.

— Phiylaud prude, Rocka
way Bei/.ch, jau buvę antra die
na isz»bandymi plaukėju in 
Olympinos loszs Amsterdam’e. 
Musu, tautiete, Albina Apsipa- 
vieztate isz Worcester, Mass., 
laimėjo treczia vieta. Už szita 
v i eita ji labai smarkiai kovojo 
su p-le Josephine McKim isz 
Hdmestead, Pa.

Pirmąją vieta laimėjo Eleo
nora Garrati (rodos Italhike) 
isž San Rafael, Cal. Ji 100 met- 
rp atstumą nuplaukė per 1 mi
nute ir 11 4-5 sekundžių.

Suzanne Laird, isz Home
stead, Pa., laimėjo vieta antra 
— tik priesz p-le Asipavicziu- 
te.

Agnes Szukis, 44, 314 Fur
man St., mire 
buvo laidota 
Alyvų kalno kapuose.
t Catherine Palubiu (Jac- 

kaitis), 52 metu, 141 Cleveland 
St., mire Liepos 3 diena buvo 
laidota Liepos 7 diena.
t Petras Kiszkis, 35 metu, 

149 Stanley A v., Yonkerse, mi
re Liepos 2 diena, 
Liepos 4 diena, Szv. Juozapo 
kapuose.

Birželio 30 diena Kings 
ounty ligoninėje pasimirė Mar
ga rietą Kreivėniene (Kerwin), 
visiems pažystama ir per ilgus 
laikus su savo vyru užlaikiusi 
geliu kniatuve 199 Bedford a v. 
Ji buvo laidota Liepos 3 diena.

A.a. Kreiveiiieno, turėjo 40 
metu, buvo 
Amerikoje.
nuliudime savo vyra, Charles 
Kreivėną ir sunu Walter, bei 
dukterį Lawrence.

< <

miro Soredojo %,

Gi rard- 
,mieste,Stravinskiene

WmL Penn, 
Ir su n u 
įsesoria

Vincas mirė szoszi menesiai at
gal. Velionis paliko ęnaczia, 
(lukterės Czeladieno, 
vi lie, 
Griszkoniene isz
Bonenbergieno mieste 
Alberta namie, ?
Antanavicziene ir penkits anū
kus. Laidotuves atsibuvo Pa
li ed ei i o rvta 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Zmonvs eidami

kaip

su pamaldomis

— Zmonvs eidami namo 
nakties laike, patemino liepsna 
ant stogo namo Mikolo Saba- 
liaucko, Trukey Run ir pa- 
szanktieji ugniagesiai po trum
pam kovojimui, užgesino lieps
na. Manoma, kad stogas užsi
degė nuo rakietos. Namas kel
nių visiszkai sunaikintas o 
priek tam ne buvo apdraustas 
nuo ugnies. Sabaliauckas po 
viskam atsisėdės ant akmiens, 
graudžiai apsiverkė aptuuejas 
tokia blede. <

_____ - ' i

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Per Džiulaju daug žmo- 
likos sužeista ir keli už- 

muszti. v 1
— Smarkus lietus padaro 

musu aplinkinėje daug bledes 
ir perszkadino apvaikszczioji-

Plymento vanduo užliejo 
kelias szeimvnas. Lee Park isz- 

kelios szeimvnos su 
Seredoje debesys 

vanduo padare

nui

ina.

gelbėta
valtelėms.
truko per k a
bledes ant 300,000 doleriu ble-

Dalis Ashley taipgi likos . ' Idės. ] 
užlieta.

Per paliepima sudžiaus 
Fuller’o taksorius 
pardavimu keliu kasykla už ne 
mokėjimą užsilikusiu taksu.

— Duponte, Ignotas Klimek 
likos mirtinai paszautas per 
savo broli Jurgi laike barnio. 
Sužeistasis randasi ligonbutoje 
pavojingam padėjimo.

— Kada mot ere Lambavi- 
cziene, 402 Broadway uli., 
Sk rant one, kraustėsi in Bing- 
hamptona, sudėjo visus rakan
dus ant troko, pasiėmė penkis 
vaikus su savim ir iszvažiavo, 
palikdama keturin metu sūneli 
Kaziuką vežimėlyje, o kita isz- 
siunte in sztora idant nusipirkt 
sau aiskrimo, ir tame laike mo
tina iszpyszkino isz miesto. Po
licija sužinojus numari tro>ko, 
suseko nemielaszirdinga moti
na, kuri su dreiveriu likos su
laikyti Johnson City.

kerszina

Ponu 
sunc-

Cleveland, Ohio. — 
B ra za us k u vi en t u rez i ui 
liui, Joneliui ana diena pada- 

i szima n t
liankius arba kaip kiti vadina 

. Jonelis dabar yra 
sa-

ryta operacija, pa-

“tancelius”
tikras ligonis ir per pora 
vaieziu turės būti motinos 
globoje, kol sugis padaryti rė
žiai. *

— Stovint prie savo narnu 
Lietuviui Maliszaudkui, gyve- 
naneziam prie Star Ave., prisi
artino prie jo keli valkatos, Ir 
vienas ju užgavęs smarkiai 
Maliszauska, kit*i isz kiszc- 
niaus iszgriebe $25, visi pasmu
ko tamsumon. Taip tai, žmogui 
vakare ir prie savo namu nėra 
saugumo. — D.

Waterbury, Conn. — Birže
lio 30 diena, 10:30 vakaro isztl- 
ko žutinga nelaime Marcelina 
Jasukypa, kuris likos užmusz- 
tas ant North Riverside, visai 
pri.eszais savo stuba. Kadangi 
velionis nepriklauso
draugijai, todėl jo lavona pa
ėmė savo globon ir palaidoji
mui, graborius Antanas Venc- 
kunas.

Velionis Jasukynag Liotuvo-

jokiai

jury j, pagavo meszlungi 
(cramps) ir nuskendo. Jo lavo
nas vėliau buvo atrastas.

A.a. Žiugždinis buvo 38 me- 
, gyveno 130-14-120111 StĄ

Liepos 3 diena 
Liepos 6 diena,

plaidotas

gimusi ir augusi 
Paliko dideliame

Philadelphia. — Helena Jak- 
sztiene, 18 motu, kuri turi pa
togumo sza'pn auk 12^9 S. 2nd 
uli., ana diena iszgelbejo savo 
sūneli Juozuką

Josios vyras Antanas 
suuodęs durnus nuėjo persitik
rini kas a'tsitiko, o kada užti
ko ugni žemiai, pabudino pa
ezia kuri apsupus ‘kūdiki in 
kaldra nunesze žemyn. Tame 
paežiam laike pabudino savo 
motina Ona Krugliene ir abid
vi iszbejo ant ulyczios. Ugnis 
padare bledes ant 1,000 dole
riu.

namo.
isz deganezio 

vyras

Westfield, Mass. — Szv. Ka
zimiero Lietuviu parapija ir 
kolonija 'surengė didele vaka
riene kaslink atminties 15 metu 
kunigavimo vietinio prabasz- 
cziaus kun. K. A. Vasio, 15 d. 
Liepos, 6 valanda vakare Szv. 
Kazimiero Draugijos 
ant 22 Williams

salėjo 
uli. 1 n vykis 

bus su iszkilmingom Szv. Mi- 
sziom 8 vai. ryta. Taigi, ant 
tos vakarienes yra kviecziami •z
ne tik vietinei bet ir isz aplin
kines Lietuviai, kad visi kartu 
galėtum isztart szirdinga aeziu 
kun. Vasiui už jo dideli ir pul
ku pasidarbavimu tarpe musu 
ir aplinkines Lietuviu. — Kvle- 
czia visus Rengėjai.

1

VANDUO ANT MARSO.

Paryžine Akademija mokin- 
gumo aplaike žinia, Amerikė
niam astronomui Lovelui pasi
seko dasekt su pagelba prirink
tu stiklu, jog ant Marso yra 
miglos ir vanduo, apie ka lyg 
sziol neisztikejo. Tasai atiden
gimas apie tenaitinio vandenio 
duoda dasiprast, jog ant Marso 
yra szta'mas žmonių ir žvėrys.

Tiktai tas ne smagu, jog da 
nei s zr ado spasabo, gavimos! 
ąntMarso,

a

>

A

daginio kad juju 44kaimynas

'■1

•į

Z 1
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H00VERI0 KAIMYNAI APVAIKSZTINEJA JOJO ISZRINKIMA ANT PREZIDENTO.

P

Kada miestas West Branch, Iowa, daginio kad juju “kaimynas” Herbert Hoover, li
kos iszHnktas kandidatu ant Suv. Valstijų prezidento, parengė jam priėmimą ir pasveikino 
triukšmingai kada parvažiavo namo. Hoover sziadien yra Sekretorium (ministeiSu) pra- 
monystes prezidento Coolidg’o kabinote.

ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo “Saules” Korespondento.)

visu

policmonais

rai pasipelnyti. Kaip tik nau
jos stojosi gatavos taip tuoj 

emo griauti ir žmo
nis naujose talpinti, tas atro- 

isz szalies žiūrint 
bet i'sztyrus viską pasirodo ne* 

spcl'is. Senose stu'boso 
szi l ingu® saiįvai tc- 

% dolerio), tai 
taip vargingai skurdo, 

bet naujose jau reikia mokėti 
su dviem kambariais 9 szilin- 
gai su virszum, o dviem kam
bariais ir virtuve apie 12 szi- 
lingu kas nedelia ir tokiu budu 
bedarbei esant daugumas 
viszkai nemoka ba neturi isz 
ko ir su jais neturi valdybos 
ka daryti ba juos isz pigiu pri
verstinai iszvare. Tokiu budu 
miestu' valldybos apsiriko ne
mažai, in vieta gero ipelno pa
sidaro nuostoli dideli,

senesnias

de nebloga 't

priverežia
>

Craigncuk, Skotlandija. — 
Liūdnas a'psireiszkiinas tarp 
mus bedarbiu, o labiause tarp 
kazirnin'ku. Sutaupina, pusiau 
nevalgė, keletą penu ant kazy- 
ravimo, bet nelaimingiem varg- 
®zam vis iszeina no ant gero 
vargszai 'darbuojasi isz
pajėgu kad szie'k tiek laimėti 
ir einiki isztraii'kti bet iszeina 
visiszkai atbulai. Atsivelka isz 
kažin 'kur negeistini svecziai 
juodai apsidaro,
vadinami, ir tie einiki iszitrau
kia pinigus nusinesza o varg- 
szams bedarbiams visada pa
silieka dot ne pirii'gu neimaiszo 
viskas pragaiszo, tai'p ir czion, 
negana kad pinigus nunesze, 
bet ir ikazyrąs ir da apriez to 
grasina teismu, ir
praszytis kad dėdės dovanotu 
o ka pinigu ar kazyru tai nėr 
ne kalbos priveisti atsisakyti. 
Ar nebūtu guriau tokiu amatu 
neužsiimti, o jei Ito prigimtis 
reikalauja, a;* inpratimas trau
kia, tai reikalinga atsargiau 
apsieiti kad velniai poliemonai 
neužkluptu ir visiszkai no ka- 
zyrave, ne galvas šuke o einiki 
isztrau'kia be jokio vargo tik 
pinigus ir, kazyras nusinesza. 
Czion tai gali nekuriu szirdys
trukti i®z gailesezio, o kitu net 
szirdis iszsikratyti isz iszgas- 
czio kaip ponuliai pagra'sina 
teismu, tuom kart žinoma buna 
jau dubdltava nelaime: pritei
sia užsiimoketi mažiausia šva
ra ir daugiau o kaip ju nesi
randa tu svaru tai iii niokoji
mo vieta prisieina atsėdėti 
szaltojoj kokia 10 ar 14 parų, 
ir kas iszeina jau tuom kart ne 
nuo pacziulcs negalima visko 
užslėpti, sztai tau ir antras, 
poliemonas 'per dienas varg- 
szui nieko nekaltam avinėliui 
neduoda ramybe® per dienas ir 
1.1. Ar nebūta geriau tokiu už- 
pelnu neužsiimti ir save in var
gu netraukti?

Antras pas mus verias pami
nė j irno invykis kaslink nauju 
st u bu. Praėjusiais metais mies
tu valdybos subruzdo pristaty
ti daug haujil štabu. Taip ir pa
dare manydami gerokai pasi
pelnyti, kur buvo balos 'nusau
sino, kur'buvo girrios iszkirto, 
na ir pristato. Visur padidėjo 
miestai, 
beveik antjdta tiek pasidaugi
no. Stubos gražios, su maudyk
lėms, 
kad jos per vėlai paruosztbs, 
« « 4 i «

o m i ėst nik a i mažesni

bet kas isz ju gražumo

kad jos butu buvę gatavos 
priesz 'kokiu® poakis ar szeszis
met ii® tai kas kita, o dabar jos
vargstam darbininkam netrn-

• T ♦. _ _ - 1

karnos nes daugumos nedelino
paszelpu nebedaug lygi su ne-
ddline moike’sezia už stuba® ir 
mažai yrukam už jas tinkamai 

t* ! . * ta ob <’ ’ JL h A .užslm(yketi. Kaip 'buvo jau pir
miau raszvta kad isz Šcotijos 
pinigai * ~ r •

iem tai da ne dabar no
pinigai 'Isž^ažiavo ant pailsio 
in užsieni tai da ne dabar ne- 
gryžta, lead tik kitur nosubied- 
notu ar gal ,pąso' ar v ižo negau
na, ba is'i tiese jau per ilgai už- 
truilcor / - *•

/ « A U.

truįco. ; •
(iryžkim vėl prie miestu val

dybų kiu'įe mane už stubus ge-
■

Katalogas Visokiu 
Knygų

ISe

IrI
No. 100 Tūkstantis 

Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audoklinaia iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 914 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidclota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, Isz- 
imta isz Lictuviazku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. ,35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
per tai valioje pas Maurus, Vieszkclio Duo- 

SU'Stojo stubu nauju augimas bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c 
ir senu griuvimas. Da'bar vir- 
szininkai valdybų prikalbinėja 
kitus kad tik mainytu st ūbom 
su tais kurie randasi iszvaryti 
per nugriovimą, o jau prie tu 
kurie susimaino lengvai pri- 
karnba ir už neužsimokejima 
gali iszvaryti, tad matot mieli 
skaitytojai1 kad pas mus ne- 
vien darbininkai nukentėjo bet 
visi, szinkoriai (smuklininkai) 
krautnvninkai ir vienu žodžiu 
tarus,‘visi be skyriaus, 
tokiais budais kiti tokiais. Už 
tad ir prasti darbininkai di- 

nenusimena 
kad ir kitiem nepergeriause se
kasi. Tiek žinojau tuom kart 
papasa'koti, kita kart daugiau 
sužinosiu, daugiau ipa paša ko
si u, o da'bar sudie.

— Szkotinskas.

kokia 
mokėdavo 9

je (\szi Iiiįgas 
sziaip

džiai

«k

VI-

vieni

matydami

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 15 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios
Spcciuliszkas troinas iszeis isz 

Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
pict, Standard Time. '

Lehl^h^nlle^ 
Railroad

qflbe BtacMDUuMMA 
’ I *

Į) Liatuvlaakat Graborlnt
r K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa- t
i gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke motetams. Priti
namos prakas.

SIS W. Hnrure Nt
t

,,, „ w Jprwee 
MAIUNOT CIT T, FA.

808 MAUKKT 8T., 
TAMAQUA, FA.

W. TRASKAUSKAS
’ PIRMUTINIS L1ETUV1SŽKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksa-
tiniu. vesellju, pasivažinėjimo ir t. t * I
S2o w* CtiitM Sta>

«

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

nudoklinais

.15e

20a

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikto skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................. .25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paepioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 50 puslapiu.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo surėda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. Ill Sziupinis 
talpinasi sekanti skaitymai:

25a

• .9 • • .15®

20a

.............15s
(8 .dalis) 

Ila iss 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25«

No. 115 Puikios Istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz karos, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............. 25e

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ..........................................35c

No. 118 Istorija apie All Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu 

I * * 1 *
No. 118 Keturios Istorijos apio 

Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luošais. 
,62 puslapiu ......•*«•.*****«* 15e 
. ’ 1

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant neminto. 58 
puslapiu ........................................ 15a

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu............... 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................15a

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelio, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu....................................18a

No. 124 Dvi istorijos apie Dvarl- 
ne Pana ir Apia Balsi istorija. 61 
puslapiu .......................................... 15c >

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir raxbaininka 
62 puslapiu.....................................18a

No. 126 Penkios isterijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. .
61 puslapiu..................................... 15a

Ne. 127 Trys istorijos apie Duktė 
| pustyniu, Pelcniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mioras ir apio Bedali. 44 pus..

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau- 
tojei in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu..... .18a

No. 131 Puiki istorija apio Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35o

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valcnczijos, Kožnas dal
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu .................................... 15o

No. 134 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie Uriika razbaininka 
43 puslapiu .....................................15a

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medojus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 26e

No. 136 Keturios istorijos apie 
Žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25a

No. 137 Pasiskaitymai knygelb! 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba motoras iae- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvento Užgyni
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, s usiri n ki
nkuosią ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių okaiesiua. 
Saule geriausia vedintoji.......... 16e

No. 138 Keturios Istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli* 

Įgalincziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltino pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 2Oa

No. 139 Trys istorijos apio Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu lėe

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas šonam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Komisus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. .. .>0e

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Matou- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 16a

No. 143 Trys istorijos apio Vol- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puode. Dainele. 47 puslapiu.... lie

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaojusia žudino- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva sokonlnka 
Bernadina. 61 puslapiu.............16a

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apiaakele....................................... 18a

No. 146 Dvi istorijos ap*e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuezios naktį. 
61 puslapiu..................................... 15e

No. 147 Trys istorijos apie Raffa- 
Keliauninka Joną, Vaikinas Ir

Stebuklas. .74 puslapiu................10a
No. 148 Dvi istorijos apie Joną 

Ir Alena, 
puslapiu <

No. 149

na,

ii

. .15c

Pavojinga klaida. 45 
..................................... ISs
Asztuonios istorijos 

apie Dedo isz Amerikos, pasaka manu
Dzadzes (Dzukiszka), Viena nedalo 
tdtsybos, Iszgydintas, Nedoras deda. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jczu- 
so, Taipgi kalėta jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15e

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprons- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15a

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Graibė 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ lio
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