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W. I». BOCZKOWHKI, Preu. jTm<?
F. W. BOCZKOnSKI, I4tl«r. 40 METAS

ISZ AMERIKOS
ISZGUJO VELNIĄ

MOTEREBET MOTERE NETEKO 
PROTO IN 9 DIENAS ISZ 

NERVISZKUMO.

T •Milwaukee, Wis. — Mare 
Žaleska, nuo laiko kada iszte- 
kejo už vyro kentėjo ant ner- 
viszkos ligos ir ant patarimu 
savo kumueziu 

< <
nusidavė ant 

ragana n i gerka. 
buk ko-

hhIos pas “ragana” 
Ragana apreiszke jai, 
kis tai vyras yra in jaja insi- 
mylejas ir jaja nežadėjo, todėl 
josios szirdis neranda ramumo, 
nes joje se<li “velnes,“ o jaigu 
nori nuo jojo atsikratyt, 
duos jai rodą'kaip turi tai da
ryti.

Nigerka davė Žaleskienei 9 
vinis ir 9 adatas, liepdama tai
sės indeli in vandeni ir laiky
ti per devynes dienas, o 
ant tikrųjų jaja apleis. Leng- 
vatikc padare kai|) jai rodino, 
bet taip taja raganysta persi
ėmė, kad nerviszka motore vi
sai neteko prdto in devynes 
dienas ir turėjo nelaiminga nu
vežti in pamiszeliu prieglauda. 
Nigerka li'kos aresztavota už 
apgavysta.
KUNIGAS PALIKO $60,000 

BET NEŽINE KAM.
Pittsfield, Mass. — Sudže 

Arthur Robinson, turi nemažai 
ergelio nusprensti apie milži- 

įkta turtu, kuri pa-

DAUGIAU KAIP 260 ŽMO
NIŲ BUNA UŽMUSZTA 

KAS DIENA.
New York. — Daugiau kaip 

260 žmonių buvo užmuszta kas 
dien praeita meta, ir tai dau
giausia per ju paežiu kalte, pa
gal praneszima majoro A. Be
rninger isz Apsaugojimo Drau
gavęs. Praeita meta buvo ne
laimingu atsitikimu 95,000 ku
rie užsibaigė su mirtimi, isz 
tojo skai'tliaus beveiik 65 kožna 
diena mirė nuo automobiliniu 
nelaimiu. Namuose buvo 45,- 
000 nelaimingu atsitikimu.

ant geležinkeliu
žmonių pražūdavo, bot 

kada automobiliai prasi-

vol nes
tai

velnes

Kitados 
daug 
nuo 
platino, tai nuo juju daugiau
sia žmonių pražūna kožna me
ta.
MUNSZAINE UŽBAIGĖ JO 

LIŪDNA GYVENIMĄ.
Gibbs'ton, N. J. — Vargin

gam kambarėlyje, likos suras
ta lavonas Stanislovo* Szyd- 

kuris buvo pasikoręs.

niszly
liko nesenei mirusis katali'kisz- 
kas’kunigas Thomas C. O’Con
nor, net 60 tukstanezius dole
riu banke. Administratorius 
padavė praszyma in suda idant 
nusprenstu prie ko tieji pini
gai priguli, nes pinigus gei
džia prisisavint buvusio kuni
go gaspailine ir dvi brolio (luk
terės isz Anglijos.

ALKOHOLIUS PRIGELBSTI 
SENIEMS ŽMONIEMS.

New Yoyk. — Da’ktarai jesz- 
“kaip prailgint 

, y>
daktaro Samuel W. Lambert, 
kuris yra pirmstslžiu New 
York Academy of Medicine, 
kail alkoholius naudojamas isz- 
minttingai yra naudingas del 
žmonių 'kada pasensta. Taip 
kalbėjo tasai daktaras ant su
sirinkimo daktaru isz visu da
liu Ameriko, kurie suvažiavo 
ant rodos ’kovoti priesz sena 
amžių.

Tolinus 'daktaras kalbėjo ir 
tvirtino, bi/k alkoholius pri
duoda seniems žmoniems szilu- 
ina kūno ir užganadinrma s 
nam amžiuje, priduoda gere 
ni manstyma smegenų ir 
kulacija kraujo ir

kodami būda 
žmogaus amžių daginio nuo 

Lambert 
pi rms ėdžiu

)S- 
cir- 

zmogus 
yra daug linksmesnis kaip isz- 
gere stikleli ramybes. > y

ARGI REIKE DIDESNIO 
ASILO KAIP SZITAS?

Wis. — Jonas 
locnininkas kotelio

priguli gal prie di-

Two Rivers
Tadycli,
Empire, 
džiausiu asilu Amerike.

Jonas parasze dvi g romą t as 
i n prob ibici jos valdžia melsda
mas josios, idant ateitu pas ji 
ir pasiimtu dvi dozes geros 
arielkos, kuria turėjo da priesz 
probibicijos užstojima.

Agentai ant pirmos groma-
• *tos netemino, nes mane kad 

tai kokis beprotis nori isz juju 
pasijuokt, bet kada aplaike 
antra gromata, nu’tare isztyri- 
net teisingumą tojo žmogaus, 
nuėjo ir isztikruju rado gero 
sztofo. Arielka priesz prohibi- 
cije kasztavo jam 800 doleriu.
Ąrgi ne kvailys?!,

lovskio,
Stasys vedo girtuokliaus gyve
nimą ir 
koki skati'ka tai tuojaus pra
leisdavo an’t munszaines. Ant 
galo nubodo jam tokis gyveni
mas ir nutarė užbaigti savo 
varginga 
korimą.

Kaimynai rado jojo kabanti 
lavona o szalo gulėjo dvi tusz- 
czios bonkos nuo munszaines— 
visas girtuoklio pali'kimas. Ba
dai pasikorelio pati ne norėjo 
pribūti isz Lenkijos in Ameri
ka su juom gyventi ir nuo tojo 
laiko ptadoju-jisai laibai gerti.

KATALIKISZKAS 
KUNIGAS DINGO.

Asbury Park, Pa. — Palici- 
je jeszko dingusio katalikiszko 
kunigo Rev. Charles S. Iloff 
i O.. - isz Szv. 
kuris 
sziam laikui visa žinia apie ji 
dingo. Manoma, 'kad kunigas 
prigėrė.

SŪNŪS SAPNAVO APIE 
TĖVO MIRTI.

Trenton, N. J.
Buick, 
vakara 
vas Lewisas buvo numiręs. 
Tuom lai’k iszgirdo koki tai/ 
triukszma ir pabudo isz miegp. 
Nubėgės iii tėvo miegkambari 
rado ji negyva gulint ant grin
dų. — Sapnas sūnaus isUsinil- 
de. Tėvas atsiikeles nakties lai
ke ėjo iii maudinyczia ir tame 
szi rd i es liga ji iržmusze ‘kaip 
daktarai pripažino.

SZAUDESI PRIE MOTINOS 
LAVONO.

Plat tsburg,‘Mass. — Praeita 
diena mirus motinai Jono Ber- 
dako name pas J. Kmiel, isz 
priežasties giminiszlku nesuti
kimu nenorėjo leisti sūnaus 
prie motinos lavono. Jonas in- 
sigavo in vidų per Įauga, ka
da namiszkiai tarėsi su grabo- 
rium koki iszrinkt graba. Ka
da Jonas inejo in vidurį, likos 
pasveikintas sznairavimu ’kad 
buvo priverstas net revolveri 
panaudot. Szauklydamas sužei
dė savo seserų motore Kmie- 
lio ir szvogerio broli. Sunkiai 
sužeistus nuvožė in ligonbuti 
isz kuriu keli mirs. Jonas pa
bėgo ir jojo da nesurasta.
UŽ DU GALONUS MUNSZAI

NES, 6 MENESIAI 
KALĖJIMO.

Pontiac, Mich. — Jonas Ku- 
linskas, 38 metu, likos nubaus
tas ant szesziu menesiu in ka
lėj ima, 
krepszyje du galonus munszai
nes iripa’licije ji nužiūrėjo, ate- 

krepszi ir viduryje rado
-’"T ---- - - - - - |

kur tik sugriebdavo

nutarė
l gyvenimą per pa si-

A1 f onso k oplycz i os, 
iszejo maudytis ir ’lyg

rr Ha r ris 
, ana 

buk jojo te
buvo

, N.
19 metu senumo 
sapnavo

Lewises
iszgirdo

už tai, kad neszesi

me
tris kartus virinta naminb.

NUSIUNTĖ PAGELBA NUKENTEJUSIEMS 
IN FLORIDA

Isz Visu Szaliu "J.°,K“ ™RISEPTYNIŽYDAI PERE JO 
IN KATALIKUS. .

Rugpiuczio menesio 26 diena, 
Szv. Baltramiejaus atlaiduose 
Girkalnio bažnyczioj Žydas 
Abromas Joffas, 37 metu am
žiaus su savo žmona 28 metu ir 
5 vaikneziais iszkilmingai pri
zme krikszta ir perėjo in R. 
Kataliku tikėjimą, 
suteikė 
kun. A. Geczius,

DIDELI TURTĄ
Žydasi >.
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Ant praszymo pagelbos per žmonis, kurie nukentėjo nuo 
baisios viešnios, svietas neatsako paszcl'pos ir iunezia. kas tik 
reikalinga del nukentėjusiu. Daugelis vietų buvo užlietos, to
dėl turėjo panaudoti motorines valtis del nugabenimo maisto 
ir kitokiu reikalingu dalyku del pavargėliu.

AMERIKE YRA 213 TIKĖ
JIMAI SU 54,624,976 

PARAPIJONAIS.
.Washington, D. Ct — Pagal 

aps'kaityma padaryta 1926 me- 
užbaigta, tai 

Amerike randasi 213 visokiu 
tikėjimu ir seklu su 54,624,976 
sąnariais, kurie turi 231,983 
baižnyczes 
gregacijns

Isz tuju visu tikėjimu Rymo 
kataliku yra 'daugiausia, 
yra net 18,605,005 galvos.
MOTERIŲ NAMINIS

DARBAS YRA 
PAVOJINGIAUSES.

New York. — Ant susirinki
mo National Safety Council, 
pirmsede Mrs. Bertha Maho
ney, savo metiniam raparto pa
rodo, buk moterių naminis dar
bas yra pavojingesnis už kitus 
moteriszkus darbus kaip ste- 
nografiseziu, fabrikiniu darbu 
ir kitu, nes apdraudimo kom
panijos ta visa,isztyrinejo.

Mrs. Mahoney sako buk pra
eita meta isz 95,000 nelaimiu 
moterems, 25,000 moterių mi
rė nuo apdeginimu, 
nuo gazo, užsimusze ir 1.1, 
naminio 'dai’bo.
NUSIUNTĖ STEBUKLINGA 

ROŽANCZIU 
KARDINOLUI.

Lansford, Pa. -
roža.nczius

ISZ LIETUVOS

Tula

te ir tik dabar 
randasi

kurie turi 
parapijas* ir kon-

nes

U'žtroszko
prieJ

“Stebuk
lingas” roža.nczius, kuris rado
si szcimynoje Kutsku-Slavoku 

99 y

rožes atsidaro lai-isz kurio
ko mirties juju sūnaus ir tuks- 
taneziai žmonių juos regejo, li
kos ana diena nusiunstas kar
dinolui Daugherty in
ddphia ant isztyrinejimo per 
botanika 
ties rožes a'tsidaro.

Phila-

y isz kokios priežas-

Paskutines Žinutes
U Mexico ęity, Mex. —- Hi-

daigo, gubernijoj Guanajato, 
likos aresztavotos 14 miniszkos 
už platinima propogandos prio- 
szais valdžia.
siųstos in Mexico City kalėji
mą.

II Humboldt, Ill. — Kun. R.
Illk, Metodistu pryczeris

Visos likos nu-

i at
ėmė sau gyvasti per perpiovl- 
ma sau gerkles. Priežastis sav-
žudinstos yra nežinoma.

11 Detroit, Mich. — Penkios 
ypatos likos .užmusztos czio- 
nais eroplanu nelaimėjo, tarp 
tuju yra dvi moteres. Denver, 
Colo., likos užmuszta dvi mor-

nnkfitimA ci\)plaiįu»

ir perėjo 
Kr i k sz ta 
klebonas

Ka ro 
ir 1919

Girkalnio 
dalyvaujant 

keliems kunigams, 28 kūmams 
ir keliems tukstaneziams Kata
liku.

Joffas gimęs Utenoje ir gy
venos ten iki 1914 metu, 
metu gyvenęs Rusijoje
metais apsivedęs. Joffas amato 
batsiuvys ir Joffiene — kopė
ja. Gyvenos gerai, tik nesijau
tos laimingas, nes Rusijos re
voliucijos metu teko matyti vi
sokiu reginiu ir Joffui pradė
jęs reiksztis tikybinis jausmas.

KONE NUMIRĖ ISZ BADO, 
BET SZIADIEN GYVENA 

SAU TURTINGAS ISZ 
NETIKĖTO TURTO.

ve,jo vietiniam parke.

monarkai.
kuris 

apimdamas

VILKAI ISZGAZDINO KA- 
LATAVOS APYLINKES 

GYVENTOJUS.
domis dienomis Kalatavos 

pasirodo keletas
s? 

apylinkėse 
vilku, kurie isz vietiniu gyven
toju 
smalkesniųjų gyvuliu.

Be to, vilkai buvo apsilanko 
vasarotoju gyvenamame rajo
ne ir šukele ju tarpe nemaža 
panika.

IR BAŽNYCZIOJ VAGIA.
G aria vos vai s., 

kaime gyventoja 
cziene, atėjusi Rugp. 
in Szaritku bažnyczia 
kad jos kiszeninje 
kauja svetima ranka. Atsigry- 
žusi pamate vagile, kuri su pi
nigais pasileido bėgti. Szi vy
tis. Bet vagile numoto szvento- 
riuj pinigus, o pati pabėgo.

ganyklų, iszneszę keletą
1L

Kampiszkiu 
E. Moekcvi- 

31. diena 
pajuto,

szeiininiri-

y 

y

Policijai pasiseKC vagile su
sekti. Pasirodo, kad tai butą 
Marijonos Szepetienes, 
“kiszeniu specialistes,” 
be szios turi dar tris
spręstas už invairius vogimus

senos 
kuri 

neisz-

bylas.
Ji patraukta in teismą.

Juk-

AUTOMOBILIS SUŽEIDĖ 
ŽMONIS IR UŽMUSZE 

ARKLIUS.
Viena ukinin'ks netoli

naieziu iszvažiavo plentam Tuo 
tarpu visu smarkumu važiavęs 
pro szali automdbilis užkabino 
vežimą ir kelis metrus pavilkes 
apverto. Vežime važiavę su
žeisti. Vienam arkliui nulaužta 
kojos, kitas užmusztas.

DERLIAUS NĖRA.
Pakruojis. — Sziinot ukinin- 

y 

, gali
nėm; jei bus ilgas

kai susirūpino blogu derlium 
nes vasarojaus visiszkai 
m a sakyti,
ir sziltas ruduo, tai dar prisi
rinks isz lauku paszaro. Rugiu^
derlius mažosnis kaip viduti
nis. Užderėjo tik kviecziai.

SZTAI KOKIU ŽMONIŲ 
DA YRA.

Rokiszkis. (UV.” 
Rugpiuczio 30 diena Taikos 
Teisėjo kameroj invyko davat
kų K. ir D. byla. Mat K. užsi
puolė ant D., buk szi esanti 
4 4 ragana M.
10 metu, kad tas kiausziui pa-

kor.)

Ji auklėjusi gaidi

dėtu ir isz jo isziporetu aitva
ras, kuris pil. K. butu 
visokia# malones.

neštos

Joffa gavės Žydu kalboje 4 
evangelijas ir sulyginęs su Žy
du talmudu rados didžiausius 
skirtumus. Visos Kataliku ap
eigos ir Krikszczioniszkos do
rybes trauke ji jau 10 metu.

NEPAPRASTAS DANTŲ 
GYDYTOJAS.

Kaunas. (“V.” 
k utinėse dienose Kaune 
rado nepaprastas dantų gydy
tojas Italas, kuris 
dantis nepaprastu būda 
tent, 
traukia tiesiog pirsztais, be jo
kiu inrankiu ir laike traukimo 
ligonis nojauezia jokio skaus
mo nei kraujo tekėjimo.

Jis pasigarsinimo 
lankosi po i n vairias 
nes instalgas ir 
traukia dantis dykai, 
žada 
k:

kor.) — Pas- 
atsi-

isztraukia 
, bu- 

— skaudanezius dantis

tikslais 
valstybl- 

norintioms 
Vėliau

Kaune dantų 
kuriamo už

atidaryti 
ydymb kabinėta, 

isztraukima vieno danties im
siąs užmokesezio po viena litą. 
Kiti, dantistai 
danties ima po 5 litus, 
netikėtai atvykęs in Kauna 
svetimszalis vietiniams dantis
tams bus dideliu konkurentu ir 
be abejones turės 
šokimą.

DIDĖJA RŪKYMAS. __ 
Lietuvoj per penkis menesius 

szimot buvo pagaminta 385 to
nas tabako ir 36 milijonai ci- 
garetu. Per ta pati laika per
nai metais tabako buvo paga
minta 343 tonu ir cigarctu 30 
milijonu.

PASIKORĖ 9 METU 
VAIKAS.

Kareivos kaime, Kražių vate., 
Rugpiuczio 29 diena atrastas 
pasikoręs ant egles szakos pil. 
Petraiwko 9 motu sūnūs. Prie
žastis, kaip matyti, tame, kad 
motina, eidama pas kaimyną 
nesivedė jo dange. Nclaimin- 
gaja diena jis pasilikdamas na
mie grasinės motinai “iszkir- 
sias szpoa.”

Pietaringi apylinkes žmones 
szi invyki aiszkina Dievo baus
me: mat, pil. Petrauskas,

y

seserį, tai yra savo

už isztraūkimą
Taigi

atvykęs

dideli pasi-

mi- 
vederus jo pirmajai žmonai 

žmonos i
szvogorka. Simus buvo antros 
žmonos.

DIDELE UGNIS.
Rugpiuczio menesio 29 diena 

Subacziu vate., Kiaulenu kaimo 
sudege pil. Babicko Petro klo
jimas su jame buvusiomis ūkio 
maszinomis, paszaru, javais ir
kitu turtu vertes 12,300 litu. 
Be to, sudege tame pat klojime 
pil. Danilevieziaus 4 vežimai 
su pakinktais vertes 950 litu.

Nukentėjos padegime intarc 
to pat kaimo gyventoja Vingi- 
liauBka Juozą, tacziau intaria- 
masis kaltu neprisipažino ir 
kyotoj rimtu inrodymu 
statyta. >

Į Sudegęs turtas neapdraustas.

nenu

UŽMOKĖJO UŽ ĄŽUOLĄ 
40,000 DOLERIU.

Sarajevo, Bosnija. — 
Amerikon i szka kompanija pir
ko 150metini aržuola kuris sto-

Tasai 
medis turi 60 pėdu augszczio o 
vidurys jo turi 6 pėdas. Ame
rikonai užmokėjo už ji 40 tuks
tanezius doleriu. Medi sunau
dos ant padirbimo puikiu na
miniu rakandu.

KARALIUS SU ILGU 
TITULU.

Paryžius. — Karalius Com- 
bodia, gal turi daugiau titulu 
paskui savo pravarde ne kaip 
ki'ti Euroipiszki
Laike jo karunavojimo, 
atsibuvo neseniai, 
sostą po mirusiam karaliui Sis- 
wath, pasirodė, kad jisai turi 
sekanezius titulus: Brąt Bat 
Samdach Pera Sisowath Moni- 
vong Chamchahrampong Ha
ri beach Barminther Plonvanay 
Kraykeofa Soulaly Prea Chan 
Chung Compuchea Thippeday, 
karalius Cambodijos.
PAKORĖ 23 MACEDONISZ- 

KUS BANDITUS.
Viednius. — Dvidcszimts 

trys banditai su vadu Babuns- 
kiu, likos pakarti ant medžiu 
prie kelio arti Kustondžil, Bul
garijoj <per Milkailovo banda 
banditu. Abi bandos banditu 
nuo kokio tai laiko vede kova 
tarp savos, ant galo banda Ba- 
buns'kio likos apsiaubta per 
Mikailovo barmla, kurie pasi
davė ir visus iszkore.
MUSZIS TARP ČIGONU IR 

KAIMUOCZIU.
Praga, Czekoslovakija. — 

Kaime Podejne kilo kruvini 
musziai tarp kaimuoeziu ir 
bandos čigonu, kuriuosia likos 
užmuszta penki čigonai o sep
tyni mirtinai sužeisti.

Kelias dienas atgal žmones 
sugavo viena čigoną vagiant. 
Sugautas
kad už tai jo draugai paleis 
ant kaimo “
Na, ir netrukus kaime kilo di
dele ugnis.

Kaimiecziai
darbas. Apsiginklavo in 

dalgius ir kirvius, užklupo ant 
čigonu abazo ir be jokios mic-

y

Paryžius. — Isz Rusijos bu
vo iszbėgės tūlas žmogelis lai
ke kares iii Francije, turėda
mas su savim du dalykus, ku
riu verte visai nežinojo. Apsi
gyveno ant mažos uiycziukes 
Montparnasse ir su dideliu 
vargu rūpinosi uždarbiaut sau 
ant pragyvenimo. Darbo nie
kur negalėjo gauti ir ant galo 
buvo priverstas pardavinėti 
po szmoteli visus rakandus ir 
da'lvkus k rikius atsivežė su sa
vim, pasiliko jam tiktai du si
dabriniai liktoriai, su kuriais 
sunku jam buvo persiskirt, nes 
labai guodėjo juosius kaipo 
szeimyniszka atminti.

Vargas davėsi daugiau in 
ženklus, vargszas jau per kėlės 
dienas nieko nevalgo, o gaspa- 
dorius kerszino isznicsti ant 
ulyczios. Neturėjo daugiau ka 
daryti, kaip parduot iženas at
mintis. Pasiėmęs liktorius nu- 
nesze pas auksoriu ir užklausė 
kiek jam duos už juos.

Auksorius paemes in ranka 
liktorius, pajuto kad yra nepa
prastai sunkus; pradėjo tyri
nėt giliau ir su nusistebėjimu 
ant galo paszaukc:
ne, juk tieji liktoriai visai ne 
yra sidabriniai!

Persigando žmogelis, many
damas kad liktoriai nebuvo 
sidabriniai ir ne bus 
daug, užklausdamas: “
kokio mc*ta'lio jieji padaryti?

i l

tai isz geriausios ka 
surasti Ura'laus kalnuose Sibi
re. Ar žinai kiek jieji yra ver
ti '? Duosiu tau už juos apie de- 
szimts milijonu franku.

Laimingas Rusas
pinigus pirmiausia apmalszino 
savo bada, užmokėjo skolas ir 
apsigyveno arti daržo Luxem- 
bersko, kur gyvena be jokio 
rupesezio. Ant stalelio stovi

i < mano po-

> >

verti 
tai isz 

y y

Isz platinos mano mielas ir
galima

y y 

aplaikes

i

jM’*!

cigonas kerszino,

raudona gaidi”.

suprato keno
tai

jaigu

laszirdstes pradėjo skerdyne 
kuri užsibaigė kruvinai.
kiti du liktoriai, o norints ne 
yra jieji isz platinos tiktai isz 
si'dalbro, bet primena jam jojo 
sunkias dienas, kurio ji iszgel- 
bejo isz mirties per bada.
MILŽINISZKAS ZEPPELI- 

NAS RENGĖSI LĖKT 
IN AMERIKA.

Friedrichshafen, V okietija. 
•— Utarninkc ketina iszlekti 
isz ezionais in Amerika naujas 
oralaivis Zeppelinas,
oras ta diena bus tinkamas. 
Badai oralaivis paims kelioli
ka pasažieriu tarp kuriu ran
dasi du Amerikonai kurie už
mokėjo už kelione po tris tuks
tanezius doleriu už tikieta.
Oralaivis atlėks in Lakehurst 

kur jo lauks didele minia žmo
nių.
DREBĖJIMAS ŽEMES NE 

MAŽAI ISZGAZDINO 
ŽMONIS.

Nemi, Italije. — Gana smar
kus drebėjimas žemos davėsi 
jaust praeita Petnyczia, kuris 
tęsęsi per tris sekundas, isz- 
gazdindamas no mažai gyven
tojus, kurie iszbeginejo ant 
ulycziu. Ta ipa’ti vakara davė
si jaust antras drebėjimas bet 
lengvesnis. Joikiu bledžiu ne
padaryta.

KRUVINAS MUSZIS TARP 
DVIEJU KAIMU.

Varszava. — Du vaikai ku
rie pradėjo musztis tarp saves, 
buvo priežastim prasidėjimo 
kruvino muszio tarp dvieju 
kaimu. Keli szimtai kaimuo- 
cziu ome dalybas tame muszy- 
je, o pasekme tojo muszio buvo 
užmuszimas (keturiu žmonių ir 
sužeidimu apie trijų szimtu.

Muszis atsibuvo Nedeldieny- 
je, policija aresztavojo vadus 
ir padare paredka po keliu va
landų, bet du vaikai dingo lai
ke sumiszimo.

PESKUTINES ŽINUTES

11 Freeland, Pa. — Dodson 
Coal Co., nutarė parduoti vi
sas savo kompanieznas st ubas 
Beaver Meadow. Pirmenybe tu
rės darbininkai nupirkti taisės 
stubas.

U Reading, Pa. — Dvi ga- 
zines bones eksplodavojo Car
penter Steel Co. dirbtuvėje, su- 
ardydamos konia visa fabriką 
ir 'kelis artimus namus. Bledes 
padaryta ant $1,000,000 — 200 
darbininku neteko darbo.

In szeszes sekundas fab
rikai siūlo Lanoshire, Anglijoj, 
padaro tiek siūlo, kad gali ap- 
eit viena eile aplink visa svie
tą.

* Kalbama, buk vaikai gi
mė tarp Rugsėjo ir Vasario bu-
na daug mažesni už tuos ku
rio gema vasaros menesiuose.
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Kas Girdėt
Dabar kožnas gali dasipras- 

ti atmaina kokia užėjo tarp 
Lietuviu, kad nuo kokio tai 
laiko, galima sakyt, Dievas ap
sigyveno tarp visii. Del ko, ir 
kas sumaisze įtikima tarp, 
Lietuviu, tai galite patys dasi- 
prast. Sziadien ir Lietuviszki 
laikraszcziai pradeda eiti do- • 
rom vežiom, i 
atsisako nuo polemikos ir ne- 
priminėja ypatiszku apsmeiži- 
mh( ?!) Sziadien ir krepszel- 

apsimalszino su savo 
“Lietuvisz- 

ka pudima” ir žmonių gaivu 
ne užverti ne ja su savo nuobo
džioms pasakoms. Parapijose 
pradeda apsimalszinet o ir su
visai apsimalszys su laiku. Ku
nigai da vis rodavojasi su isz- 
rinktais |>arapijonais, o ne su 
gaujomis, kurie užsitraukia 
munszaines pa keli lieja vaidus 
ant parapiniu jomarku. Bus 
visiems geriau ir nerūpės nie
kam kisztis in tikejimiszkus 
reikalus.

ninkai 
praneszimais aipie

I*- “SAULE” ♦

*

1^' r

I

uuinim apsipaeziuot, asz ma
nau, kati jisai bus geras vy
ras.”

“Sudže liepo Jamesui sudėti 
200 doleriu kaucijos, kad jau 
daugiau taip labai ne mylės 
savo mylema ir abudu iszejo 
susikabinę.

Kaip jau žinoma, noknrios 
moterėles labai myli platyt 
liežuvius apie savo kaiminkas, 
o ypatingai ant tokiu porelių 
kurios sueikime gyvena, kad

nekurie staoziai^tik juos supjudyt ir suardyt ju 
gyvenimą. Bet ir vyrai yra no 
geresniais, nes tankiai prie 
stiklelio karezemose, naudoja 
bjauriausius
Matyt, kad toki liežuviai da
vėsi in ženklus nckurioms ypa- 
toms, nes legislatura Wisconsi- 
ne padare prova nždraudžiant 
szmeižimus ant kitu.

Bet apie tai nežinojo Petras 
Kesovskis isz Milwaukee, 
Wis., kuris prie stiklelio bjau
riai apszmeižc mergina Rože 
Buriuoki ir už lai likos aresz- 
tavdtas.

apszmeižimus.

isz

Alfredas Cooper, 79 metu se
nukas, gyvenantis Bethlehem, 
Pa., imdavę praszyma pas sli
džia idant jam duotu persky
rimą nuo savo paezios paduo
damas sekanezias priežastis 
kodėl ne nori gyventi ilgiaus 
su savo prisiegele.

Cooperis skundžia savo pa
ežiu 74 motu, kad ji ji 'kas nakt 
ima su savim karte in lova, ku
ri turi daug blusa. Nuo kates 
priviso lovoje tiek blusu, kad 
Cooperis negalėjo miegot. Jo
jo pati ne nori atsiskirt su

•f 1
I
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RUKO CIGARUS KAIP
SENIS.

Trijų metu Bobby Quigley, 
ruko cigarus po piet ir priesz 
piot, noriais Draugove Vaiku 
gana stengėsi uždraust levams

rp

idant ji atpratintu nuo tojo 
bjauraus paproezio.
priprato prie rūkymo, kada tu
rėjo vienuolika menesiu, kada 
jam tėvas duodavo pypkių in 
burna ir nuo tojo laiko pripra
to rūkyt. Kada jam neduoda 
eiga ra,

Vaikas

tai vaikas serga.

buvo

Nekurie mus užklausia, nuo 
kada likos investa papratimas 
bueziuoti ranka?

Tasai paprotys likos i n ves
tas nuo laiku 'kada*žmoneliai 

baudžiauninkais ir tai
Slavo k i joj kaip: po Masko
lium, Lenkijoj ir kitur. Net 
priesz Kristų ir nuo pradžios 
svieto nebueziavo žmogus žmo
gui ranku. Kristus po paskuti
niai vakarieniai paliko paveiz- 
di nusižeminimo ir meile arty- 
mo ir lygybe, nes mazgojo 
A pa szt a lain s kojas ir bucziavp 

Po Kristui, kada tai
gallingesni eme virszu ant var
gingesnių, tada tokis vargszas

BUKIE DĖKINGAS 
DIEVUI UŽ VISKĄ

kupczius viena

jaisos.

miaukiu o ir su kūtes blusomis. buvo la!koma!i nž 8Zlllli ir kaip
Tcslel senukas nori nuo paezios 
atsiskirt. Sudže davė jam per- 
siskvrima.

Da turime keliolika skaity
toju kurie užmirszo atnaujint 
prenumerata už “Saule.” Da
vėme užtektinai laiko atsily
gint, 
siuns 
sulaikvsime.

Saule.

ir jaigu grėbtai nepri- 
užmokesti, tai laikraszti

szuo žmogui rankas laižė, pa- 
nasziai priveUte vargszus da
ryti idant del galingu rankas 
laižytu. *

Tiktai vaikai tėvams priva
lo rankas bueziuot, o sziaip 
niekam daugiau. Juk szviosus 
žmogus didele sarma’ta turėtu, 
jaigu jam kas ranka bueziuo- 
tu.

Turtingas 
karta gryžo raitas isz jomarko, 
turėdamas su savim daug pini
gu, sztai baisi viesulą užėjo ji 
kelionėje ir pradėjo lytie kaip 
isz ceberio ir visas perszlapo 
lyg panagiu. Neturėdamas kur 
pasislėpt nuo lietaus, suszlapes 
ir perszales murmėjo ant Dievo 
kad toki lietu daleido kuri taip 
labai nuvargino kelionėje. Ka
da taip neiszmintingai rugojo 
ant Apveizdos Dievo, i n jojo in 
:ankia girria ir vos nenumirė 
;sz baimes paregėdamas iszlen- 
danti isz tankumynu razbai- 
ninka su atkisztu karabinu, no
rėdamas ji perszauti.
ra kas skylutėje karabino 

taip, 
mėgino 

szauti; negalėjo, o tuom tarpu 
<upczius smarkiai užkirtojirk- 
iui ir pabėgo nuo razbaininko, 

o kada jau radosi toli nuo raz- 
jaininko, atsikvotejo ir deka- 
vojo Dievui už iszgelbejima isz 

nelaimes kalbėdamas;
‘Kaip asz buvau neiszmintin- 

gas, kad kantriai 
cziau lietaus, kuris 
manės geradejingu. Jaigu butu 
buvęs oras gražus ir sausas, 
bueziau jau negyvas ir buežiau 
perszautu, o mano mot ere su 
mažais vaikais pasiliktu nasz- 

, laukdami veltui
tant, rugojau kaip neiszmane- 
lis ant lietaus kuris mane su- 
szlapino, o tuom tarpu esmių 
jam kaltas už apsaugojimu gy
vasties ir viso mano turto. 
Kiek tai kartu žmonos rugoja 
ant menko kokio nors nesma
gumo, neatmindami, kad tas 
gali būti del ju geriausia gera- 
dojyste. * - ii * ‘

Apie prohibicije ir prieszais 
prohibieije daug sziadien kal
basi. Trisdeszimts metu migai 
New Yorkas turėjo 8,(X)0 pali-

Iszleisk isz žmogaus krauja 
o iszeis ir gyvastis isz jojo; isz- 
leisk isz tautos kalba, o dings 
tautos gyvastis. Tauta toleigyvastis.

J

cijanlu, 8,000 daraktorių ir 8,- gyvena, kolei kalba josios gy-
(MM) salimu. Sziadien laike in- vuoja; be tautiškos kalbos
vedimo prohitbicijos, suskaity- pražūna 'tauta ant visados.

kad New Yoiko randasi 
daugiau kaip 25,000 vištikių
ta,

Geri laikai vela pradėjo už-
vietu kur ipardiduoda svaigi- eiti. Tas labai pralinksmino 
nanti gerymai. Badai panaszus 
padėjimas vieszpatauja Chica
go ir kituose didesniuose mies- 
t uose.

Kvailiams tankiai pasitaiko 
giliukis. Sztai Lenkas Ignotas 
Mikalikas pagavo upėje žuvi 
arti Bostono. Kada jaja per
pjovė, rado viduryje puiku žie
dą kuri pardavė
Slattery už deszimts doleriu. 
Slatteris vėliaus pardavė žie
dą savo draugui už 225 dole
rius.

žmonis, nes jau žmoneliai gana 
nuvargo per ilgas bedarbes. 
Nors ir mums buvo sunki lai
kai, bet aeziu Dievui pradėjo 
daugiau -pribūti nauju skaity-

Robertui

Ant svieto randasi visokiu 
žmonių. Miestelyje Parksville, 
N. J., stojo priesz sudžia James 
Witmer, už pamuszima ant
akio devyniolikos metu mergi
nai.

Jamesas taji atsitikima szi- 
taip iszaisidkinoi: Del to pamu- 
sziau jai aki, kad jaja myliu, 
mudu imsime szliuba už dvieju 
sanvaieziu, daviau jai ypa isz 
dideles meiles, nes nuėjo ant 
szokio be mano žinios, o kada 
jai apie tai iszmotinejau, ji j i 
pagriebė man už plauku ir pra
dėjo kudlnszyt. Asz parodžiau 
del josios, kad asz esmių josios 
ponu ir daviau su kumszezia in 
aki, bet dievaž, isz dideles mei
les.

Sudže užklausė 
“Ka tu Miss Lindsey ant to 
pasakysi?”

“Asz negerai padariau, kad 
ji apskundžiau ir meldžiu po
no sudžiaus pasakyti jam, kad 
taip szirdingai mane nemylėtu, 
tegul czion prižada, kad su

— Anute! Jei tu, bra, szian
die neiszkeprti man gardžiu ra- 
guolcliu, tai nematysi savo 
Juozo, kaip savo pakauszio, — 
taip prakalbėjo patėvis in pa-( 
vo podukra. — Žinai, bru, jog

£ ą 4 a i, Ivakar buvo atklausai, o szian- 
dic žvalgos važiuosime. Reik 
pasižvalgyti po tavo trinuklio, 
(kavalieriaus; pajuokos žodis) 
lindyne ir pažiūrėti, ka jisai 
turi: ar verta, bra, iszleisti ta
ve už jo ar ne.

— Raguoleliai bus gardus, 
— atsake Anute. — Bet ar ne 
butu geriau sziandie dar neva
žiuoti?

— O tas, bra, del. ko?
' — Ogi Aleksiukas su Veru

te dar nesugryžoi
— Tai kas kaltas, kad jie 

taip ilgai vioszi pas savo tetu
le... Iszleidau porai dienu: jie, 
bra, ir treczift užtraukė.

— Pavasari sugrysz. Alek
siukas labai mane myli ir del 
to jam bus gaila, jei negales 
pats papasakoti, koki gyveni
mą turėsiu.

— Sužinosi viską po vestu
vių, o važiuoti žvalgos vakare 
netinka; nieko nematysi, nie
kur nenueisi.

— O kam gi tereikia? — 
insikiszo Juszkiene. — Lyg ne 
žinom, ka Gražys turi.

Juszka susiraukė ir papurtė 
galva.

kati jie

tai tu nesupranti.
paproezius.

gražu j

— Na, 
Reikia palaikyti 
Lietuviai esame — Lietuvisz- 
kai ir ei k i mes.

— Tai važiuokime rytoj.
— Ogi, bra, Potnyczia! Ne 

ir gaspadinei vargas.
Ne, bra, žvalgos reikia atlikti 
pirma užsuku. Turime važiuoti 
sziandie, o tasai snarglys 
Aleksiukas tekasineja sau pa- 
kauszi — kam vėluojasi.

— Nesi'kasincs, tetyte, — 
suszuko Anute; — žiūrėkit — 
sztai
man! Bėgsiu pasitikti.

— Bok, bra, bėk!
Anute trinktelėjo durįs ir 

priszokus prie brolio, apsikabi
no ji, bueziuodama ir kalbėda
ma:
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TURI GERIAUSIUS
DANTIS.

Kranas Tilton isz Metuchen, 
N. J., 78 metu amžiaus, gal tu
ri puikiausius ir sveikiausius 
dantis ant svieto (?) Ne vieno 
danties da neturėjo isztraukt 
ir neturėjo jokio skausmo.

Amerikonai tuom labai ste
bisi, bet tarp Lietuviu yra se
nesniu žmonių kurie turi svei
kus dantis ir tokiu yra szimtai.

i

Stumdė szeimyna

szeimjninko vedami, 
kieman.

Visur matėsi, jog czia gyven
tojas yra turtingas ir tvarkin
gas. Kone visos trobos nesenai' 
dar isz | 
aruodai pilni grūdu;‘kietis pil
na visokiu audeklu ir drabu
žiu; daržine ir klojimas <pri- 
kimszli sziaudu ir szieno; czia 
buvo ir kuliamoji maszina, ir 
plūgai, ir naujos

po kirvio iszejusios; try h

mados ake- 
czios. Gurbuose keletas karvių, 

aveliu. Tvartuose 
trejc'tas arkliu ir kumelys, ku- 

Aleksys negalėjo atsige-

kiau'liu ir

nuo 
reti.

j

— Dedu, — paklauso Alek
sys, —- pasakyk, del ko dabar 
maža tokiu arkliu.

— Ogi del to, kad maža ir 
l i e t u v i sz k u be r n i i rk u.

Dar kiek jiems pasižvalgius, 
Gražys tarė:

— Bet jau gana, sveteliai. 
Eikim grinezion. Mano bobele, 
nerimsta.

— Viskas gražu, viskas ma
lonu, ežia, bra, — pratarė Jusz
ka,
isz sziu sziaudu nebus grūdu.

— Del ‘ko ?
— Ogi matau, -kad sulyg sa

vo
gios 
Anu'te

atsisėdės užstalen, —- bet

tau toli, bra! Gana 1)us, bra, 
szimto. Asz duodu, bra, szim- 
ta; Aleksys isz savo bandos vėl 
szimlta; motina isz savo viszt- 
pinigiu irgi szimta, — tai jau 

szimtai; Anute turi isz 
savo lovelio nabaszninko pen
kis sziintus — tai jau asztuoni. 
Oi, ir visa, bra.

. — Kumelys pakinkytas ir 
— neiszkente pirszlys 

ir net apsilaižė.
Visi prasijuokė.

K a ežia ilgai tauzyti — 
praszneko senis Gražys: — 
duok, svotai, ranlka; Juozai, 
bucziudk kojas srtvo uoszviui! 
O tu, boliele, statyk magary- 
cziu, trauk bliuda isz pecziaus, 
sūrius nuo lentynos...

Visi pralinksmėjo ir tartum 
susiartino. Aleksy 

užstalėje,
grinezia.

Kalbėjosi

mums

mas

J

Gražy 
ranlka;

s, nerimda- 
sukiojos po

apie ateinanezias 
vestuves, paskyrė laika kvoti
mui (egzaminui). Senis Juszka 
primine ir apie galimaja mirti 
ar vieno, ar kito; ir visi nutarė 
padaryti dokumentus. Taip su
tarė: Jei Juozas mirtų, palikes 
Anute be vaiku, tai Gražio na
mai turi atiduoti jai visa paso
ga ir po 1(X) litu už kiekvienus 
pragyventus Liekiuose metus; 
jei įnirtu Anute ir nepaliktu 
vaiku, tai Juozas turi sugražin
ti Juszkai puse pasogos ir visa 
kraiti; jei tėvai nesugyventu 
su marezia, tai Juozas turi duo
ti jiems iszimtine lyg mirties. O 
ka del to, ar Anute, ar Juozo 
motina bus gaspadine, tai se
nute ir rankas pakratė, saky
dama: “ 
noriu pasilsėti. Žinoma, isz 
pradžių turėsiu parodyti mar
ezia i visa, bet paskui tesižino. 
O kai Dievas duos vaikelius, 
tai jau, žinoma, bus mano dar
bas anūkai auklėti.”

Visa apgalvoji*, nepalikę nei 
vieno neliesto klausvmo, žval- 
gai ja u tares važiuoti namo, bet 
Gražiai neleido ju, sakydami, 
jog suderėjus 
magaryczios.

, Ir ilgai, ilgai dar jie szneke- 
josi szirdingai ir linksmai. Juo
zas praszvito, palinksmėjo, 
praszneko. Dažnai lindo isz 
Juszkos burnos “bra”, mik
liau sukos pirszlio liežuvis, o 
menulis, isz ankštybių palin
kės savo placziaja burna, žiu
rėjo pro Įauga ir szypsojos.

turto reikalausite ir tam ly- 
pasogos. O mano,

nieko neturi. Matau, 
bra, kad reikės gražinti tams
toms, ka pragėriau.

Juozas pavirto in druskos 
Stulpu. Jo tėvas iszsižiojo, lyg 
pavasari gerve ^pamatęs; -dede 
pirszlys dar labiau .paraudona
vo, net prakaitas pasirodė ant 
plikes.

Visi atsikvėpė tik tada, kai 
pribėgės prie seneles,

b ra,ežiu akyse.
tai czia, tai ten. Jo pati, Juozo 
motina, 
trepsinejo po troba ir seklyczia 
ir bare savo merginas. Pirszlys 
Juozo dede, kuris nuo sutemos 
apsipylęs prakaitu vaikszczio- 
jo po visas triobas, žiūrėdamas 
kad viskas butu tvarkoje 
pradėjo barti Juozą.

— Juozai! ko tu vėpsai, lyg 
czincibaro 
smagumas dingo? Lyg sziol 
buvai szvarus berniukas, o da
bar sparnus nuleidai, kaip gai
dys per lietu.

— Szirdis, d ėdy te, 
sta, — atsake Juozas.

— žvalgu taip ilgai 
važiuoja.
mus painirszti?!

— Žinau, kaip tas sake, del 
ko tau neramu. Nesibijok! Jei 
bus tau Apute skirta, tai szim- 
tas raganų jos nenustums nuo 
tavęs.

Tuo tarpu inlbego grinezion 
mergaite szaukdama:

— Važiuoja, važiuoja!
Pasidarė didelis sujudimas. 

Juozas smuko pro duris, pas- 
ji nusiskubino dede — 

pirszlys
eziupryna, atsistojo įprio 

gonku; mergaites priszoko 
prie langu.

Tuoj invažiavo svecziai. Ber
nai pribėgo prie arklio paim
tu, o Juozas su dede — svecziu. 
Juszka, rimtai pagarbinęs, dai
rydamasis po kiemą, prisiarti
no prie Gražio, kuris maloniai 
pasveikino sveczius ir 'pakvie
tė in vidų.

Ineidamas
Juszka tyczia, 
slenksti, suklupo ir tarė:

— Anksztas, bra, slenkstis 
mano sunkioms kojoms.

— Ka czia tamsta sakai, — 
prasijuokė Gražys: — slenkstis 
kaip ir visu. Sėskite, sveteliai!

Prie Juszkos atsisėdo pats 
szeimininlkas, toliau Aleksys su 
Juozu: pirszlys nerimdamas 

tai padeda-

jau sena moterį szke,

net

iszgeres? Kur tavo
Lyg

nornn-

neatr
Ar nesumano visai

Aleksys, 
pabueziavo jai ranka sakyda
mas:

sako.
v ra.

Neklausykit, ka tėvelis 
Argi nežinote, koks jis

Gana jau man^vargo, 
Žinoma,

— atsiliepe se-— Svotai
n is Gražys, — mano Juozas ne 
pasogos, bet paezios jesZko — 
jam nereikia isz jusu ne skati
ko... reikia baigti

— Bet mano, bra, Antį t e ne 
isz kelmo spirta; be pasogosir jisai invažiuoja kie-

■4'Bet pa
su- 

kadszlapo nuo lietaus 
dykai nors du kartu

neis isz namu, bra... . ,
— Na, tai kiek norite, tai 

tiek ir duokite.
— O kiek, bra, praszote?
— Teveli! — pertrauke

— ka ežia kalbėti,

— Sucziaupk, bra, lupas! 
Isz kiauszinio neiszsirito, o jau 
gaidi verezia,'bra! Kaip gi ne- 
sidereti, žvalgos atvažiavus, 
bra. Na, 
pasogos?

— Czia jau pirszlio darbas.
Pirszlys, matydamas, jog se

nis Juszka nori tik pajuokau
ti ir užlaikyti visus vestuvių 
paproezius, tarė:

— Tamsta pats matai, ko-

t

pa linksmėjo. 
Dažnai

‘ ‘ bra ’ *,

Aleksys, 
bra, Anutes pasoga žinoma

; senis Gražys, apglos-

— Aleksiuk, Aleksiuk! Va
kar Juozas buvo su pirszlio: 
sziandie tėvelis važiuoja žval
gos; gerai, kad parvažiavai. 
Apsakysi man, kaip tenai yra; 
o kurgi palikai Verute? ar ge
rai suvažinejai? eime grin
ezion...

— Nu, bra szarka, — prasi
juokė Aleksys: beria žodžius, 
lyg žirnius ir kvapo neatgau
na. Akeles žiba 
skruostai dega, 
Verute pasiliko pas tetule. Nu, 
bra, sesyte sveikinu! Duok, 
Dieve, tau laimes! Dabar eik 
grinezion. Man reikia kumelys 
iszkinkyji.

Kai Aleksys 
tėvas ji paklausė:

— O kur, bra, 
nite! Kur taip ilgai lakstėte?

— Tetule ne labai sveika, 
taigi ir Verute paliko dar kole
tai dienu. Na, teveli,

A. J. SAKALAUSKASkime’
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872),, ^’* r, 
331 W. Centre St,, Shenandoah, Pa.

gcrai
kui

tęs
tos 
i

u<iu^i<iu nauju i

toju o seni pradėjo už skola <ti’ 
atsilygin'ti. Tieji, kurie d a yra 
skolingi tegul paskubina užsi
mokėti, nes pradėsim neužilgio 
spaudini i kalendorių tai turi
me žinoti kiek spaudini idanl 
visiems užtektu.

BillA gontas proh i 1) ic i jos 
Calloway, apskundė in Cincin
nati, Ohio slidu, savo geriau
sia dranga M. Smith’a už tai 
kad ji pavieszino munszaine 
savo darbo, nuo ko jam taip 
galva Skaudėjo kad vos nepa
siuto. Pasirodė, kad agentas 
tankiai pasigerdavo pas dran
ga, o dabar buvo pats sau kal
tas, todėl kad nelaukė pakol 
munszaine atszalo ir gere da 
karszta. Sudže iszmete teismą 
isz siūlo kajpo ir prohibieijos

i i j '

nenuken- 
buvo del

sugryz-

Palaidojima
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas purei* 
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872.

mergaites žvalgos

agentu. L

PAJESZKOJIMAS.

Asz iszVincas Vitunskas 
Punos miestelio, Vilniaus gu
bernijos, pajeszkau dvieju bro
liu Andriu ir Juozą Stankevi- 
cziu isz Butrimonių valscziaus, 

merginos: Vilniaus gubernijos. Praszau 
atsiszaukti jaigu gyvi, o’gal ki
ti apie juos žino tai tegul duo
da man žinia nes turiu svarbu 
reHcala. Adresavokrte:

William Vitunski,
604 S. Binkley St., 
West Frankfort, Ill.

deszimts minutu.

D K. RĖKLAITIS (
r Liętuviazkas Graboriua d

Laidoja numirėlius pa- J 
gal naujausia mada ir M

r
IKI

(82

su važi nėjai 1

Tai,

<r 
r>

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei- r
narnos prekes.

t

kaip žarija; 
kaip gaisras.

ryžo in troba

palikai Ve-

važiuo-

bra, karsztapedis! 
— prasijuokė Juszka, — dar 
panose neatszilo,j o jau vėl — 
važiuokim! Pasilsėk, atsipusk!

— Galiszalkai? — glosto ji 
motina. — Anute, duok Ale'k- 
siukui valgyti.

— Nu, bra, svccziuose ga
lėjo, privalgyti — kam czia na
mie bevalgyti. Dvi mylios — ne 
koks kelias.

— Važiuokime, teveli, — 
prasze Aleksys. — Anute ne
rimsta.

Juszka nusiszypsojo.

— Pakiirkyk szirmaja.
— Jonai! atsigryžo in ber

ną. — Pakiirkyk szirmaja.
Netrukus Juszka su savo 

sūnumi Aleksiu iszvažiavo,iszvažiavo
motinos ir Anutes laiminami.

Tuo tarpu Liekiuose jau

senistrobon, 
žengdamas per

prasijuokė G r a žy s

pirszlys 
sukinėjosi aplink, 
mas Gražienei krauti ant sialo 
valgius, tai varinėdamas mer
gaites, tai siunsdamas bernus

atvažiavus
svotai, kiek praszai

kia ežia vieta. Žirgai — kaip 
smakai; karves — nepavelka 
teszmenu; grūdu — pilni aruo
dai; snriu — grindys; medaus 
— szulinvs. O bernas Laimes 
suptas/'Mildos auklėtas, Per
kūno kalentas. Anute gyvens 
kaip karaliene. Taigi duok 
tamsta tūkstantėli ir bus gana.

, bra? ar— Tūkstantėli 
skatiku, bra?

— Ko nori, bet tik t ūks-
" A

bra?

4

1N KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme pef 30 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING. PA.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62tanti.
— O-o, — prasijuokė Jusz

ka, — kaip jus piginate mano 
Anu'te. Mano Anute skaisti — 
kaip saule; rami — kaip me
nulis; jos akeles deimantu že
ria; veidelis kvietkelemis žydi, 
pieneliu trykszta... Dar tams
tos turite primokėti man už to-

)
Mokame 3-czb procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio it 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

padabotu. Jo visur buvo pilna, 
o liežuvis malte male.

Visiems buvo linksma. Ne
rimo tik Juozas. Jis, mat, no
rėjo, kad tėvai jau pradėtu kal
bėti apie vestuves, o jie — nie
ko.

Juszka, pastebėjos Juozo ne- 
rimasti, szypsojo sau panosėje. 
Pagaliau persižegnojes tarė:

— Na, svotai ir svoezia! 
Aeziu jums už gardžia ir mei
lia vaisze. Metas butu parody
ti mums ta lizdą, in kuri sztai 
szitas bernelis vilioja mano 
dukrele.

sake Gražys ir Gražiene.
Praszom, praszom, — at-

kia mergele, bra. O ežia tuks-
G. W. BARLOW, Fres.

J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.
■RT

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

4 MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
♦juijA J? 8ii 4 * i* ■ xr > • • S •

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
__f’l* • JilV- » « t • ♦ 4 • 1 J . 2 j _ • tt • m •

' kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.

lauko svooziu. Juozapo tėvas, 
apsivilkės iszoiginiais rūbais,

rodamas
tvarkoje, kad visur butu szva 
ru, kad nereikėtų gėdytis svo

t)
Pirszlys smuko pro duris 

szaukdamas:
— Bernai! durti 

vartų koltu.
Visi atsistojo isz užstales ir,

■y ------- i w j * / * „ •»

vąikszcziojo po savo ūke, žiu-
BŽmaa kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite savoH 
11r

M1HAMO! CITY, PA.
Aid W. ft0TMėe 4t.

i.
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kad viskas butn darytu, pinigus in exit a Banka o pereit&rinsite ir maty aitą
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Nedorėlei
Nuo mus kaimelis in girria 

ne buvo toli. Bet ūkininkai pa
vėlintose dienose neszdami 
pundelius szaku silsėjusi. Sma- 
giause vieta pasilsim buvo sto- 
vylas Motinos Szvcnoziausios 
Stovinti pas pati kelia. Imda
mi kožnas savo pundeli nuo že
mes, pasilseja eidavo toliau 
prie namu. Ne viena karta kai]) 
nusibosdavo namieje, eidavau 
ir asz in girria paklausyt juo
ku ir dainų, jaunu merginu 
laužanczin sausas szakutes.

Viena diena, o buvo tai Gruo
dis, buvau iszejas, bet in girria 
ne nuėjau, tiktai atsisėdau ant 
kelmo. Tame laike pa regėjau at 
einanti žila seneli, kad ir pun
delis malku ne mielaszirdingai 
gnuždino prie žemes, taip kaip 
nenumanydamas kad ant tu 
pecziu sunkina nemažai rupes- 
cziu, vargu ir procios pernesz- 
tu savo amžyje to biedno seno
lio.

Duokite man, žiupsniuka ta
bokos, — paprasze manos ar
tyn priejas.

— ' Uostau taboka, tėvuk 
— atsakiau — bet galeeziau 
jums duoti — treczioka.

— Dekavoju, auku ne 
kala uju, 
pradėjo ruosztis in tolimesni 
kelia.

Nustebino mane senelio žo
džiai ir pradėjau perpraszine- 
ti, kad palaikiau ji už ubaga. O 
kada rengėsi eiti padėjau jam 
atsikelti ir pasitaisyti szakutes 
o eidami kartu kalbėjau:

— Tėvuk tegul jus 
rūstina mano dovana, 
tau kad mvlite uostvt taboka.

— Ne pykstu ponia , bet 
teisingai kalbant apie taboka 
biski palinksmina žmogų, vy
nas ir arielka taip pat, — pri
tarė nuliudusiu balsu.

— Bet 
vieniem ne gardu, 
sveika.

— Gražus jusu žodžiai, at
sakiau.

—• Asz ponia da esmių nie
kados ne pasigėrės, — atsake 
senukas.

Pirmiausia daug kasz- 
tuoja, jiaskui naikina sveikata. 
O tuom lai k tabokos už treczio
ka užtenka nedeliai ir daugiau.

Tai]) bekalbant priėjom ik: 
skirtumai kelio, ir 
baisa.

dienose

rei-
— atsake senukas ir

ne uz-
ba ma-

ne visi gali gerti;
kitiem no

iszgirdom

— Tėvuk pakol esi czio- 
nais, eikie szian greieziau.

, einu —atsake nu- 
senukas ir atsitolino

— Einu 
sigandes

įeitai, jog kaip tiktai suBlip g 
spėjau dažinoti kaip vadinasi: 
Baltramiejus Perzonas.

Baltramiejus Perzonas turė
jo szesziasdeszinfts asztuonis 
metus, o procevojant isz jaunu 
dienu, dasidirbo gražaus gyve
nimo, bet kas buvo priežasezia 
nesziojimo malku ir kokia bu
vo pabaiga Baltramiejaus, pa- 
klausykie toliau, nes yra labai 
ak v va.

Baltramiejus beveik nuo už
gimimo savo buvo jau vyru di
deliu, petingu ir drutu, o ant 

jo buvo galima matyti 
kuri gali matyti ant

gero žmogaus veido.
Gyveno jisai del procios, net 

drebulis 
kiek tai tas sudžiūvęs
praleido darbu per 
szimts

veido 
tiktai ta,

st ubą katroj Baltrus gyveno 
buvo graži ir ruiminga.

Žųme kuria pirko Baltrus no 
buvo t(?kia, kai]) dabar: reikė
jo uždirbti bet per savo procc 
atvertė Baltrus in derlinga 
dirva, nes proce buvo jo gyve
nimu, o be darbo butu galėjas 
numirti priesz laika. O.jam no
rėjosi labai du gyvenai, nes tu
rėjo viena mažiuku sūneli, ku
ris buvo brangiausia ir geriau
sia jo atminezia po numirusiai 
pacziaL

Mylėjo ji labui, tai-gi ne dy- 
vai jog ir vai kine!is valkiojosi 
besilaikydamas už tėvo skver-1 
no. Laike szienpiutes galima 
buvo matyti ji kai]) bėgiojo pol 
pradalgius nupiautas žoles, 

Ninleliomis būdavo kitai]) tė
vas tada sėdėdavo ipas stuba 
bevijo vaikeli ant keliu, lAiris| 
sužindavo jo ūsus, 
vosi in skrybėlė, kad ii; veidas 
tėvo buvo kada rustus vienok 
tada matoma buvo ant jo szc- 
szeli baimes 
duszia 'kadangi jo nuvargintos 
rankos spaude prie krutinės

ir redinda-

kuri apsiautė jo

spaude 
mylima kūdiki.

Tokioj laimei ir linksmybei 
prie darbo tekėjo metui, pakol 
Grigas ne iszaugo ant patogaus 
jaunikaiezio, tada senas 
trus sumislijo ji apipaeziuoti. 
Ir apipaeziavo iszrinkes jam 
paežiu isz netolimo miestelio.

— Vienatini tuomi aunu, — 
kalbėjo Motiejus 
graži ir veseilija.

taip 
kokiu.

būdavo tame laike.
Priesz vinezevone atidavė in 

rankas jaunųjų visus suezedin- 
tus pinigus ir visa savo turtą. 
Baltrus buvo nuo visu mvlimas w 

ir guodojamas tai laike svod- 
bos buvo* daugelis žmonių, 
dvarponis, kunigas 
ponu isz susiedijos. Liriksmi- 
nosi labai smagiai bet ne kurie 
nežiūri net nuotekai 
boba.

Kaip sake, 
iszkele veseilia

1
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Bai

— tegul bus

ir padare 
mažai

žmonių 
ir keletas

eretikia

— Kas tai man rodosi mie
las jegamasti — tarė Susiedas 
seno Perzono in prabaszcziu — 
kad Baltrus padare klaida.

— Kodėl ? . ti
— Macziau Marijona,

dideliu godumu pagriebė pini
gus katruos tėvas davė.

Grigori u i ir tai laiszka ku
riame buvo paraszytas pavedi
mas namo, 
rio.

su

apart vieno kniuba-

Grigorius buvo geras ir 
meilus vyras tiktai silpno bu
do. Bet ji eretike gal apkama- 
noti ji tai]), kad jiasirenges bus 
tęva iszvaryti.

Iszvaryti jegamasties no 
iszvarys: Grigorius tai]) ne pa
darys, bet geriau butu buvo, 
kad senis be užraszu butu juo
du priemes in namus, ne kaip 
dabar turės vienoj šluboj prie 
juodvieju būti; ka (ai asz bijau 
apie dora Baltru.

Po veseilia i jaunieji p ra d ėjo 
padėti tėvui gaspadorystej už
taise jam per ji iszrinkta paka- 
juka, gražiai czysta kaip pri
gulėjo.
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WILKINS KELIAUS IN ŽIEMIUS ANT MOKSLISZKO TYRINĖJIMO.

'* >’• 'J

Žiemius ant moksliszkii tyrinėji
mu isziplaukdamas isz New Yorko in Montevideo o isz ten plauks in Deception Salas. Wil
kins pasiėmė su savim ir eroplana kuri kelia (kaip paveikslas parodo) ant laivo Southern 
(Toss. Kelione ketina užtrukti (ris metus.

Kapitonas Sir George Hubert Wilkins iszkcliavo in

ne— T______
sunkaus darbo: 
czysta ir lengviau duona 
dirbti. O atsimenu Baltramie
jau jog jus ne lengvybe ir ne 
tinginyste, bet teisinga ir sun
kia procia,

ITiri būti kad ne mvli t' 
norėtu kup- v uz-

skruzde sukrovėte 
kožna szmoteli.
turėdami

gy-

Pas Anglijos konsulą, Egip- J • •
.J, ]po svecziu priėmimo, pra-te 
puolė gabalas sidabro.

Nebuvo galima kaltinti sve- 
cziiis, kad jie prisisavino si
dabrą. Taip pat nebuvo galima 
kaltinti kitus, nes 
svetimu žmonių ton nebuvo.

Supykęs konsulas kaltino už; 
vaizdą už neprižiurejima 
turto, grasindamas, kad ji at
statydins nuo tarnystes.

Tada užvaizdą prąszo konsu
lo, kad jam duotu valanda laii- 
ko sujeszkoti vagi. Jis sake, 
kad, jei vagis neatsiras, jis pa
siryžęs priimti už neprižiureji
ma kokia nors bausme.

Konsulas su ta sanlygu suti-
, nes

nieko isz

11 z JO

>■

ko, nes jam buvo gaila tarno 
kuris visuomet buvo labai san- 
žiningas ir isztikimas. Be to 

?s, kad tarnas

!

>

tare in ji gailingu balsu vedin
dama jam savo mot iniszkos 
szirdios jausmu.

Pove mano tas ilgiau ne 
Ba matau kad ma-

jam
pilna bacz'ka medaus 
ne puses ne yra.

Teisvbe.
Del ko taip?
jau jauni mano

Reikalas jau ežia akies,

D— n—I!*.- 

esate

o dabar

Kad

las pono ir ponios,
llCb

Kas-gin

__  f 

gali būti! 
žirni turite pasigailėjimo, savo 
senam kiniui, negu tam špatui. 
Asz to ne galiu nirkensti 
jus žudote patys save.

stovinti per dienas prie 
ir dažiurineti ju, 
, rūpintis visu- 

kuom tai per daug jusu senam 
amžiui. Ar norite save užmusz- 

ica? In ka tai iszrodo. Ne 
šiedu, Baltramiejus tuojaus nu- seniai jiersiszaldet, paskui slo- 

' ' >• | - •
stojo pas Į — Na tai ir kas? 

slenksti, Alarijona iszbego, pra-/žmogus dirbti turi.
bdt

suk rovėte savo 
venime, nelyginant kai]) toji 

neszdama 
Bet k a sakyti

jau savo žeme 
kiek pridejote vargu ir procios 
pakol padarėte tinkama in dar
bu.

Po tam pasikalbėjimui su su- ti ar k “ 1 1 i • • . • I • •

y d a

i

ojo namon, kad ir biski nulin
dęs, bet kada jau

kalbėjo tokiais meiliais žo
džiais Ikad aipie viską užmirsz- 
tu.

Ir vėliai gyveno spakainiai, 
o senas Baltrus mylėdamas Gri
gą,

mate 
darbininku 
matyli viską,

ga krate jusu visa k u na.
- Na tai vienok I

ne 
t eveli. 
rei ka

kalį butu
pons tuojaus kitai]) eitųsi.

mano įpiela 
randyt i žmonimi.

ta turbūt žinote
kad jus myliu. Matote kai]) bu-

moki
Bet ir

jog

site laimingi 
ergcl i lis, 
norėsite gausite savo pelną 
tai]) kaip savo alga. D.uszia jus 

laikas,

nustosite 
kas menesis 

savo

- ■ ?

O 
gausite

kada
kaip

t urc nes jau
Ar jau ne

asz-

s pasilsi, 
Ijau esate senukas, 
pabaigiau s z e s z e s d e s z i m t s 
tuonis metus.

Tai matote.
nes jau

b

tintėjo viltie 
sidabrą atras.

Po kiek laiko tprižiūrėtojas 
su'szauke svcczius in soda ir ta
rė :

Jis

— Kaip žinote, prapuolė si
dabras. Yra intarimas, kad kas 
nors isz musu ji pavogė. Asz 
žinau būda, kuriuo lengvai ga- 

Toje tamsio
je kamaraitėje yra uždarytas 

. .Jis, be abejo, vagi pa- 
Kiekvienas musu, o pir- 

pats konsulas, i neis iii ta

li ma vagi surasti.

asilas 
žins.
m a s
kamaraite ir paims asila už uo
degos. Kaip ji palies vagis, asi
las sulbliaus. O jei jo uodega 
palies

Prasidėjo
na s 
raitė
gos,

nekaltas, gyvulys tylės, 
ceremonija. Vie- 

ejo in kama- 
asilui už uode-

Ana diena bosu važiavau, 
Keliolika bobelių ipamacziau

A7 i sos snapsojo, 
Ne viena neiszsižiojo.

Tu kur važiavo, 
Ar kokia žinia gavo? 

Suskaicziau gerai, 
Buvo ju net du tuzinai. 

Ir kas tai buvo ? 
Ugi svetimu Dievu jeszkojo, 

Ba saviszkis jau nubodo, 
O ka, kad ir namu iszsižadet, 

Bile ant turgaus pleszket. 
Neviena ant valkatų* 

atsiduoda 
Net vaikeliu atsižada

Pasirodo, kad ju vyrai

1

>

verszeliai,
.Jaigu duoda užsiaugyt 

ragus bobelių i 
fcJavo triksus daro, 
Paszeluma varo.

Tas niekad nebūna gerai
O ir be priežiuroe niekai 

būna vaikai.
kai-j) szlektai vaikus 

u ža ūgy si,
Tai savo duszpalaikes 

neiszganysi,
Ir ant amžių prapuldysi.

In giluma peklos nugramzdysi, 
Jaigu katra pasiszvencze būti 

motina,
Tai pagimdyti vaikeli negana 

Reikė gražiai užaugyti, 
Dvasios Szventos iszmokyti.

Reikė namus vaktuot, 
Ir bambiliais nesivalkiot
B a viskas, kas peixlaug, 
Tai szirdeles szelauk.

* * *
Viena rūtele skundėsi man 

ant savo vaiku, 
Ypatingai ant dukrelių 

Kad negali prie darbo 
privaryti, 

Ir nežino ka su joms daryti ?

Motyn J

paskui kita
, visi e me
bot jis tylėjo.

Ar visi emet asilui už 
uodegos? — klausė prižiūrėto
jas.

m

— lai]), bdt ne užmuszt 
save. Jaigu gali atsitikti kada 
nors kad tėkš darbas paguldys 
jus ant lovos, o tada mes... tik 
tai turėsime varga.

— IToce no užmusza, mano nepasiveda. Mažam kai]) kada

— Tai matote, 
sziltu drabužiu, r 
tuojaus atsisakote 
vienas dingsta, arba bitini ks te

Rei kalaujat 
sau 

kai]) tiktai — Visi.
Indomus dalykas! — ste

bėjosi prižiūrėtojas. — Matyt, 
kad musu tarpe vagies nėra. 
Gerai! Bet truputi palaukit. 
Visi sustokit aplink mane ir 
pakelkit rankas auksztyn.

Visi paktflc. 'f * •
Tada prižiūrėtojas priszoko 

prie vieno szaukdamas:
— Vagi turime!
O 'kreipdamasis in konsulą 

t a re:

mylėjo Marijona kaipo sa
vo (lukteri. Praėjo daugelis 
laiko, o kada atsirado anūkas, 
diedukas paimtas buvo di
džiausiu džiaugsmu.

Tuom laiku Marijona gaspa- 
doravo kai]) savo namuose, o 
neturėdama noro prie darbo 
visados girdavo kupezysta.

Kas tai ? pinigu man ne 
isztenka — kalbėdavo nekarta 
— nes reiktu toliau varyti kup
ezysta. Žinau ta ka t rot ijau su- 
grysz trejopai. Bet kas? Žeme, 
lankos, sodas tai senio, tai]) jis 
kalba, 
O pinigai?
juos užsiminti nes da labiau už
pyktu, geriausia tai]) kokiu bu- 
du priversti kad pavest u mums 
visa turtą. Užsidegus geismu 
ingijimo turtu, Atari joną pra
dėjo sukurineti savo vyro du- 
szioja geismus; ka padaryti jei 
nę buvo sunku, nes vyras buvo 
jai pasidavęs ir kaip tiktai nu- 

, su 
p radėjo 

užkurineti in ugni nes kai]) jau 
viską padare,

muszti po savo valdžia senuką.
Pradėjo prie jo gretintis, bu

eziuoti jo rankas ir linksmint, 
p'arodydama dideli savo priri- 
szima, nes dare ta viską su to
kiu szirdingumu, 
buvo užtėminti tame veidmai- 
niszka jos geruma.

— Oi, tėte, tete mieliau
sias! beveik galėsit sau kas ry
tas iszigerli stikleli arielkos, 
bet ar tai]) gerai, mielas teveli.

— * Tas man ne bloga.

Praėjo 
o kada atsirado anūkas 

paimtas buvo

ne uores mums pavesti.
Ne yra ne k a apie

mėtė kibirkszti in jo szirdi 
gudrybemoteriszka

t i ktai priduoda tvir-dukrele 
lybes.

— Bet jau ne pavelysiu ant 
to npino teveli.

Keikia czedinti turtus sunui.’ 
Ka! atiduoti turtus! —~ 

užklausė senukas su nusistebė
jimu.

Ach! kas jums sako kad 
atiduotumete turtus pasakė 
jausmei. Argi mes to 
Asz sakau kad jus jam pasko
lintumėte — paskolint... už ge
ra pelną, už metini užmokesti 
kaipo alga.

— Ir tai ka...
— Tete

norim ?

gi ir lai]) neper
eis, tie turtai ant jo? Nes vis 
neiszvarysite sunu isz namu, 
ar ne tiesa ? jiasake juokdama
sis.

j ai

ir del anūku nupirksi te kokia 
dovanele, ba jus juos mylite1.

— Gerai vaikeli, tokiu yra 
mažai.

— Matote, 
labai linksmi 
manim drauge 
apturėtus pinigus nupirksite 
jiem vežimėli, spateli ir arkliu
ku? Ho, ho, jau tas vyresnysis 

, prie špato už
augs isz jo darbininkas, tuo
jaus matyti kad gyslose teka 
kraujas dieduko. Daugiau pa- 
naszus in Jus, ne kaip in Gri
gori u.

Senelis girdėdamas tuos ne 
teisingus meilus žodelius Ma
rijonos insijauslino labai ir 
pradėjo bueziuoti savo anūkus. 
Tuom įnik Marijona siimislino 
da labiau pritrau'kti senuką.

— Ar žinote teveli, kad 
tiktai Grigorius pastotu valdy
toju jusu žemes tai tuojaus bu
tu iszrinktas ant vaito'?

— Pirma karta 
*ąli būti teisybe ?

Girdėjau ta nuo keliu 
ir rasztininkas kalbėjo Gri- 

įOriui kad pasistorotu
J

Ir busite tada 
kada eisite su 
in miestą ir už 

pi ingus

vis prie arkliu 
isz jo

Praszau žiūrėti! Asz ty-V

nusuodinau asilo uodegaežia
ir kiekvienas, kuris ja palies
davo, turi suodina ranka. Tik 

vienas bijojo paliesti, 
, kad asilas tikrai

ir jis turi sz varias r an

f

Kožna vakara valkiojosi 
Lyg vėlybai nakeziai bam- 

biliais trankosi, 
Paskui lyg piet miegotu 

Jokio darbo nedirbtu. 
Tiktai miegotu ir estu, 

O naktimi žilotu.
Asz pasakiau, 'kad in kaili 

duotu,
Per lazda tankiai szokytu 

Tai akis pastate, 
Ir pasako:

O j tu szirdele, 
Alano Baltruvienele 

Neiszmuszi nieko
Ba turi daugiau už mane visko.

Turi jau metu szesziolika, 
Tai jau padaryti negali nieką 

Akis motinai iszbadytu, 
Jaigu ka pasakytu.

Jau gana, 
Su tokia motina
Kol dukrele maža

Turėk motin aki ant jos

szitas
man v d amas 
bliaus, 
kas.

Ir tikrai, pas ji rasta sidab
ras. Todėl ne užvaizdą, bet va
gis buvo isz tarnybos pasza- 
lintas. Už gudrumą užvaizdą 
gavo dovanu.

>— Kas tai vėl do szneka!
— Bet ka? žeme visados 

prigulės prie jus, visada busite 
ponu jos. Alano vyras o jusu 
mylimas Grigorius ka jus esate 
verti koks esate gaspadorius, 
sodauninkas, taip pat nieko no 
darys be jusu prisakymo, dai
gu kad nustosite, tai tiktai er
gelius ir susikrimtimus, kat
ruos turite. Nes bus linksma 
jums senatvėje žiūrėti, kaip sū
nūs gražiai užgyvena žeme.

— Kaip lai ? gerai iszdirba?
— tarė biski užrūstintas senis
— ar Grigorius tiki geriau gi 
gyventi nuo manes? geriau už 
mane dirbs.

— Tėvuk, kad’pykstate, tai 
turi but manes ne supratote. 
Jus asz žinau 'kad niekas ne 
užvaduos, bet argi dabar viską 
dirbate. Ho! ho! kitai]) tuoj 
eina, kai]) svetiinos rankos ap
dirba jiisu žeme. Kad ir 'patys 

bet jau ne 
ne kojos, tai]) jums ne 

tarnauja.

žeme

<>• i rd žiu, ar

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas
Dcntistas Malianojuje.

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

$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. Jeigu tokiam žmogui ir auk-

I

(>• 
o

ta nutarė pa-Iszredimu tuom užsi
ėmė daugiausia Marijona; del 
to senukas džiaugėsi isz mar- 
czios ir sutikės Susiedas kalbė
jo. Pasakojo man kad nelaime 
parvedžiau in namus bet tai ne 
yra. Tai tiktai kalbėdavo.

— Galiu jai užmetineti, kad 
ne tiek jei rupi gaspadoryste, 
kiek pirklyste.

Tikėjau, kad už tuos pinigus 
katruos gavo nuo manes

gaspadoryste

pri- 
bet jie 

nusipirko vežimėli ir arki i su 
kuriuo kasdiena važiuoja in 
miestą veždama pieną ir 
paukszczius. O jaigu ne tenka 
savo pieno tai perka nuo Susie
du ir tuom kupezevoja.

Mažai da to pereita 
bitininkyste, o kaip žinote mus susiedams už- 

darba su k indu tai drūtesnių ėjo akvata kupezevoti su ark- 
už Baltramiejui tai procis kad bais ir gyvuliais ir ji buvo prie 

sveikata, bet to prisidėjus in draugyste.
— Jie trotijo.
— Tas pats ir su ja pasida-

pirks szmoteli žemes

kad sunku

nes
<>• turėti
gruntą, nes jau iszriūkimas ne 
toli, jog valszcziaus ir pats na- 
czelninkas pavieto nori Grigo
ri u uždėti vaitu.

— Ka? Grigoriu vaitu?

>

gruntą

savo veždama
važiuoja 

pieną

_ Taip, taip teveli, iiktai sini ,calna parodytum, tai jam malo- 
padekite jam teveli 
žinote jog vaito

sukresze pamislijant 
senelis 

szeszėsde- 
asztuonis metus

amžiaus.
Kaip yra kalbama buvo jisai 

geriausiu darbininku geriausia 
aplinkines apžiūrėdavo, 

savo soda ir

— Jau su savo prieszingu- 
mu atsisakote sau vigada dau
giau man darote iszkados 

tie manokaip 
drauge.

ne 
du vaikeliai

visas rudeni

4

Kartais vakare kada senu
kas būdavo atsigulęs lovoje 
Marijona sėdėdavo ant jo lo-

f

visada
Dukrele prižiūrėk, 

Ryksztes nesigailėk,
O jaigu paaugs, paklausykie 

mano rodos,
Ir nesigailekie lazdos, 
Kuom tos dukros bus, 
Kaip daeis in metus?

Ar gal vyras nauda turės 
Kaip kada isztekes? 
O ka veiks su tįpkia, 

Boba netikusia.
Susivalkios kaip Žydo 

pantaplius,
Su tuom gana nus>

nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap- 
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-zoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaiat-žoliu, kurios. jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

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

, ba pats 
gera duona o 

da tokiam kaip Grigorius ku
ris moka skaityti ir raszyti. Ne 
atsakykite teveli... sztai ir Gri
gorius.

Kada Grigori u iii šluba įli
ejo, tėvas juokdamasis paklau
so jo, argi teisybe, kad nori už
dėti ji vaitu ir ar jisai apsiiniS. 

szneka, 
jog ir Marijona man sake kad 
rasztininkas taip tvirtino.

* Tolinus Bus.

prižiūrite viską, 
akys,
tarnauja. Tiktai pamislykito 
dabar atsikelete dvi adymas vė
liau nes ir in girria ne tai]) tan
kiai užvelgete. Neiszmetineju 
jum asz to, nes geriau yra kad 
czedinate savo sveikata, 
pirmiau pripiaudavote kapu 
javu.

Būdavo apie dvideszimts.
— Dabar penkiolikos ne

— Dėl sznekejimo

sveikata, panaikina minėtas ligas.
vos ir glostydavo jo burna, ir 
tai]) glamonėjant senuką, va
dindavo kartais savo mažiau
siu kūdikiu. Baltramiejus isz 
to buvo labai linksmas, o da 
kada Marijona inkeldavo in lo

ir naikindavo
naudos daug atneszdavo: viena 
karta buvo jisai visai 
vaikinu, o sziadien...
niai turėjo jisai kavalka geros bet nieko ne gelbėjo; ji vis sa-

S dideli ir gražu soda ku- Įvo kalba kad in pradžia ir tro-Įva, savo vaikelius, glaiponeda-

biednu 
neperse-’re, Grigorius jei iszkalbinejo,

i ;k
žemes,
riame buvo daug aviliu su bi-'Ųjo, 
temis ir prie to szmoteli geros daugiau ii
•• • •• 1 J I I • IiiC--------------- ------------------------------- .........- '■ A

je.

pankui sugryszta ma juosius, gatavas būdavo
1 • 1 ’ f • v I 1 • JI.. i • • • • . 1 •

girrios ir pinigu padėtu kaso- įiszduoda. Žmogus, sako dirb- 
kie ant žemes, o pelrib mažai.

bet pankui sugryszta )>na juosius, gatavas būdavo
• daugiau-kaip žeme atiduoti jiems ir savo duszia, ,

Bet kada jau taip buvo pri
sitraukus senuką, viena karta

■

yra ?
Tas teisybe.

kiek

Kita karta turėdavote

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

• i, L 1
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PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vešeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

■ ■

va ?
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SUSITAIKĖ.

Na kaip su tamistos pro-

— Su kokia prova?
— Nu-gi su tuom latru, ku

ris prigavo tave ant 80 rubliu?
— Nu-gi susitaikomo, 

apsipaeziavo su mano duktero.
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ŽINIOS VIETINES
Gražus rudeninis oras.

— Kasiklos gerai dirba.
— Nuo daugelio metu dir

banti “Saules” redys'toje kai
po knyg-vede, pana Sofija Rut- 
kauckiuto padekavojo už dins- 
ta isz priežasties mstojimo in 
luomą moterystes neužilgio. 
Josios vieta užemo pana Ona 
Navalkiute buvusi linotaipiste, 
o josios vieta užėmė naujai pri
buvusi pana Veronika Supra
nti vieziute kuri mokysis staty
ti litaras ant linotaipo.

— Vandai Džiogiutei (Jo- 
gees), E. Market uli., likos pa-i 
daryta operacije ant nosies k u-'

SziamoGary, Indiana. — 
mieste randasi gerokas Lietu
viu būrelis, kaip ir kituose 
miestuose, vienok yra užtekti
nai vietos ir kitiems atvažia
vus czia apsigyvent.

Czia 1917 motais Lietuviai 
pastate savo bažnyczia, bet 
bėgy ja laiko, per klebono ir ge
ru prapijonu darbsztumus bu
vo sumanyta ir nutarta pasta
tyti geresniu bažnyczia. Tai-gi 
pereita meta pastate nauja ir 
didesne murino bažnyczia, o 
isz pirmiau pastatytos bažny- 
czios padaro mokykla del rell- 
giszko lavinimo ir prilaikymo 
Lietuviu kalbos naujai gent- 
kartoi.

Szis miestas užaugo greitai.

Akyvi Trupinėliai
Sziu metu pradžioje ant

savo bažnyczia,

ft

musu svieto isz viso buvo vie
nas bilijonas ir 900 milijonu 
žmonių.

New Guinea yra didžiau- 
sala ant svieto, kuri turi

*

so
306,000 keturkampiniu myliu 
didumo.

* New
nors retai kada, pamato karve

Yorko gyventojai
I 

bet per diena sunaudoja, pus- 
treczio milijono kvortų pieno.

Baltųjų žmonių skaitlis

ri buvo pasekminga ir dabar ^P’e -° in(^aį a^KnJ c?’a uobu-

siausti in

silsisi namie.
— Andrius Maloney siipre- 

dentas Readingo kasyklų su 
kitais virszinin'kais peržiurėjo 
Saint Nicolas ir Suffolk kasyk
las, kurios dabar yra taisomos 
ir neužilgio pradės isz j u isz- 
kasinet anglis ir
Maple Hill kasyklas.

— Seredoje bus gailios mi- 
szios už duszia Juozo Zablacko 
seno Mahanojaus ~ gyventojo 
kuris jau silsisi po žemele pus
antro meto. Visi pažinstami ir 
gimines yra meldžemi dalyvau
ti tose pamaldose už duszia ve- 
liono Juozo.

New Philadelphia, Pa. —Ka
zimieras Kasparas (Charles 
Casper) 23 metu, likos pavojin
gai sužeistas Eagle II i 11 kasy- 

anglies,
jam koja

klosią per nupuolimą 
baisiai sutrindami 
kuri turėjo būti nupiauta, kai
po iszlauže jam ranka ir su
spaudė vidurius. Kasparas ran
dasi Pottsvilles ligonbutyje pa
vojuj. Buvo jisai geru loszeju 
boles ir prigulėjo prie Tiger’s 
kliubo ir ketino ateinanti mo
ta važiuoti in Pietus su Chica
go Cubs k Ii ubu.

vo jokio miesto ne kaimo.. Bu
vo vien tik miszkai 
Czia nėra senu , bei 
st ubu, kaip kituose miestuose. 
Szio miesto yra visos naujos 
arba beveik naujos st ūbos. Gat
ves yra plaezios ir miestas yra 
labai szvarus isz visu atžvilgiu 
pageidaujamas gyvent. Lietu
viai czia beveik visi turi savo 
gražus namus. Nors szis mies
tas dabar turi jau 

vienok,
nėra placziai žinomas 

Amerikos Lietuviams, kaip ki
ti miestai vra žinomi. ft1

Czia dabar yra trys dideles 
geležines dirbtuves,
Steel Co., American Bridge Co. 
ir Grav Screen & Bolt Co. Szio- 
se dirbtuvėse visuomet darbai 
eina gerai ir darbas visuomet 
galima gaut. Bedarbiu czia nė
ra. Kaip girdėt kituose mies
tuose yra daug žmonių be dar
bo, o ypacz mainose. Tai-gi vie
toj sėdėt be darbo ir pravalgyt 
sutaupytus pinigus, 
czia atvažiuot ir apsigyveni.

il* laukai, 
sulužusiu

ft

ant svieto kas metas padidėja 
po penkis milijonus.

rurlingiause mot ere ant 
yra Signora <’ošino isz 

South Ameriko. 
lai ko 
ainesza 
$185,000.

Svietinejo

ft rp 
svido

Per menesi 
josios sidabro kasyklos 

jai czysto ipelno po

Arbata, likos atvežta in

KOVA PRIESZ UODUS SU PAGELBA MOTORCIKLIAUS

J

Dabar Chicagos priemiescziu gyventojai ne rugoja tiek ant uodu ir malsziai gali va-

/

karais pasėdėti ant gonkeliu

ventoju; 
kant,

110,000 gy- 
abolnai sa

Illinois

galima

man

■ — - - ..........................................................

RIEBUMAI - AR MES 
JU RIEBUMAI

i

karėje žuvo 
apie deszimts milijonu ir 135 
1 ukstaneziai žmonių.

Vienam striuso (ostrich) 
kiauszinyje sutilptu 36 viszti- 
niai Ikiausziniai.

#

Europa apie 1652 me'te, o kava 
Europoje atsirado .1760 mete.

Durpes pavirstu in anglis 
per asztuonis milijonus metu.

* Tibeto gyventojams gc- 
riauses ir gardžiauses sviestas 
yra tokis, kuris jau turi 40 me
tu.

#

MORALISZKI 
PAMOKINIMAI.

Profesorius augsztesneje mo
kykloje iszguldinedamas mer- 

, oginom moralystes mokslą 
tarp to kalbėjo:

Priimkite sau už pama-
gyvenimo nusižeminimą,

Boston, Mass. — Rugsėjo 30 
diena, 10:30 ryte, nuo Charles- 
towno tilto iszplauke Lietuvis 
vaikinas Julius Jesionis, 
metu ir 5 menesiu 
lenktyniuodamas 
Eva Morrison, ! 
žiaus, kuri yra žinoma kaipo 
Naujos Anglijos czempijone 
plaukike, jau szeszis kartus nu
plaukusi lygi Boston Lights, 
13 mailių, o musu Juliukas dar 
nei karta taip toli nebuvo plau
kes, bet puikiai atsižymėjo. Ne 
tik atsižymėjo, bet ir garsia 
czempijonka pralenkė, palik
damas labai toli. Jesionis nu
plaukė 6 mylias ir galėjo dar 
toliau plaukti, o mergina czem
pijone nuplaukė tik 3 mylias ir 
“sustokino”, pailso ir suszalo, 
nes diena buvo szalta ir vėjuo
ta; vanduo buvo szaltas 60 
laipsniu, o vejas puto plauki
kams isz szono, taip kad labai

• trukdė laukimą.
Jesionis laimėjo plaukiko 

czempijono varda ir dar $500., 
nes tiek buvo sudėta isz abieju 
pusiu.

Julius Jesionis vra neturtin- 
Tevas Julius 

Jesionis yra senas, visiems ži
nomas, barzdai ut is, jo barz- 
da-»kutykla randasi ant 26 W. 
Broadway, So. Boston. Nors tė
vai abudu yra nemokįnti, bet 
sunu leido in auksztesne mok v- 
kla ir sykiu lavintis plaukime. 
Juliukas ir dabar lanko Boston 
Commerce School, kurioje jam 
gerai ekassi. — K.

gu tėvu sūnūs.

15 
amžiaus, 
mergina 

29 metu am-
su

IR SZIAIP IR TAIP 
NE GERAI.

— lekuti, paskolink 
szimta rubliu.

—-— l j, asz tokiam, k a j ra 
nulindęs ne skolinu. Tokis nu
lindęs yra ne sveikas, o ne 
sveikas gali numirti ir mano 
pinigai dingtų.

Ilei Ickau, sukeziau! pa
skolink man 100 rubliu...

— Asz tokiam, ka yra links
mas neskolinu, ha tieji links
mi viską 'praleidžia ir skolų

ta gyvenimo nusižeminimą 
jaigu kas tau duos per deszini 
veidą ypa tai su nusižeminimu 
atkreipk kai riji veidą.

O viena tuojaus paklausė: — 
Jaigu kas pabueziuos in deszi
ni veidą, ar taipos-gi ir 
kreipt kairi ji?...

ut

via

neatiduodd.

♦

Chicago. — Pereita Penkta
dieni sudegė namas A. Gerli- 
kienes, kuris radosi prie 62-ros
gatves ir Mayfield avenue. Tai 
buvo emdinis bungalow.

To ne gana, nukentejo Gerli- 
kiene.

Nelaime atsitiko ve kaip. 
Gerlikiene, sakoma, kūrinos! 
krosnį. Kad greieziau ugni in- 
kurenus, ji pyhisi in pecziu ži
balo. Liepsna szokusi, pagavu
si G.erlikiene ir užsiliepsnojęs 
visas namas. Pasekmes — p. 
Gerlikiene buvo iszgabenta li
goninėn, o namo paliko tik pa
matas ir grindys. — N.

KAIP ANIUOLAS.
— Kai j) tau toji aktorka 

patinka?
— Broleli tu mano, 'kaip 

aniuolas!
— O ar matei kaip buvo 

numaliavota ?
ar— •() ar tu kada matei 

aniuola nemaliavota ?
X

DIDELIKONCERTAI!
...RENGIAMA...

SUSIVIENIJIMO LIET., AMERIKOJE, 1-MO APSKRIČIO
KONCERTAI IN VYKSTA SZIOSE VIETOSE:

NEDELIOJE, 14 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Lyric Theatre 
MINERSVILLE, PA.

PANEDELYJE, 15 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Walters Hali 
NEW PHILADELPHIA, PA.

UTARNINKE, 16 Spalio-October 7:30 Vakare 
New High School Auditorium — SHENANDOAH, PA.

SEREDOJ, 17 Spalio-Oct., 7:30 Vak., Odd Fellows Hall 
TAMAQUA, PA.

KĖTVERGE, 18 Spalio-October, 7:30 Vakare
E. Centre St; High School Auditorium, MAHANOY CITY

Pirmas isz tokiu parengimu bus gražus ir

ir gabi soliste.

Artinantis szaltesniam orui ir ved prasideda hivarius 
parengimai.
in vairius KON't’EKTAS, kuriame dalyvaus p-le LIUDA 
SIPAVK’ZIUTE, buvusi Rusijos Operų Artiste ir žino
ma visoje Europoje ir dalbartines Liet uvos Operos Artiste 

Smuikinike ip-'le VIOLE/rE įMOOKAI-
CZ1UTE isz Mahanoy City, Pa.,'ir su savo Mokiniu Orke
strą. Al). SUKEVICZIUS isz Shenandoah, Pa., žinomas 

Minersvillcs Dainininkai 
su p. V. BOTYR1GM prisziekyje, irp. J. AKELIS žino
mas tkaipo geriausias dainininkas szioje apielinkeje.

Taipgi matote, bus ko pasiklausyti ir pasižiūrėti, tik 
nepasigailėkite kėletos centu ir nepatingėkite atsilankyti 
jums patogiausioje vietoje o nesigailėsite!

Szirdingai Visu Kvioczia, KOMITETAS. %
# -i I#

Al). SUKEVICZIUS isz Shenandoah, Pa. 
savo dainomis ii linksmumu.

•y

Ar Mes Ju Reikalaujame 
Valgyje?

Kūnas, kaip ir kokia kita 
maszina, reikalauja kuro ji Va
ryti. Kūnas gauna pajiega nuo 
maisto, kuri sunaudoja ir 'ku
ris pavirsta in energija. Kuro 
suteikianti maistai yra cuk
rus, krekmolas ir riebumai. Isz 
tu maistu riebumai lengviau
sia suvirinama, ir greieziausia 
pavirsta in sziluma ir energi
ja, bot per daug riebumu vėl 
apsunkina žlebcziojamus or
ganus. Sziltame ore nevartoki
me riebumus. Szaltame ore tu
ri me valgyti (langiaus riebu
mu. Eskimo žmones reikalauja 
maisto, kuris suteiks vientik 
szilumos ir j u valgis susideda 
isz vienu riebumu.

Kuomet kalbame apie riebu
mus, paprastai mieliname, kad 
tas reiszkia mėsos riebumus, 
taukus, ir laszinukus, bet dau
gybe kitu maistu turi riebumu, 
smetona, sviestas, szokoladas 
ir kokoa, alyvos ir rieszutai. 
Dvi-trecz dalys alyvos vra rie
bumai.

Visi riebumai, kiek yra ži
noma, turi kokio nors kuro ir 
suteikia tiek pat energijos. 
Svaras riebumo suteiks 2%, sy
kius tiek energijos kunui 'kiek 
suteikia svaras cukraus, krėk- 
molo, kudos mėsos ir 1.1. Mato
me, kad riebumas yra koncen
truotas maistas — per koncen
truotas viena valgyti — ir to
dėl turime vartoti riebumus su 
kitu maistu, kaip sviesta su 
duona, smetona su avižiniu 
maistu, aliejų su salotoms.

Labai daug raszyUi ir kalbė
ta kaslink vartojima keptu 
(fried) maistu. Paprasta nuo
mone yra kad keptas maistas 
kenkia sveikatai. Priežastis to 
yra, kad daugybe szeimininkiu 
nemoka kepti maista, papras
tai tas maistas ‘pamirkytas 
taukuose ir tik truputi apszil- 
dintas. Sveikiems žmonėms ir 
senesniems vaikams, galima 
duoti kepto maisto bet ne per
daug. Vaikams patartina duo
ti tik keptus laszinukus. Ke
pant riebumus nereik per greit 
i ūkai tint i.

Kad nors beveik visi riebu
mai turi panaszias energijos 
vertes, bet v i stiek kai kurie rie-

“A”,

o lai isz priežasties miesto kovos nuobrodžiais
miestas turi inotorciklinc patrule, kuri pakrapina aliejum visus balas ir tokiu budu isznai-
kiną uodus.

Isz Lietuvos.
i

i i

su tais nes

SVETIM-ŽEMIU
PROBLEMAI

tiki, kad teisybe jam buvo pri
statyta, arba del nekuriu prie- 
žaseziu, jam suteiktos informa
cijos nepilnos, susinesz tiesiog 
su Immigracijos Komisijonie- 
rium tame uoste, kur ateivio 
gimine inejo in Suv. Valstijas. 
Ta komunikacija gali būti pa
siausta pacztu, arija kabclgra- 
mu aplikanto iszleidoms, jeigu 
jis taip nori.”

Tavo atsitikime
“affidavit of support

APCZYSTINO

Panevėžy

))

Legaliszkos Rezidencijos 
Darodymas.

PANAITE 
KITA AMERIKIETE ANT 

100 DOLERIU.
Nesenai buvome rasze, kad 

vienam Ameri'kie-
cziui vioszbutv liksminantis, fe/ T
kokia tai panaite pavogė apie 
pusantro tuksianezio litu.

Antras panaszus atsitikimas 
invyko Kaune rugsėjo 7 d. 
Amerikietis A. T. apsinakvojo 
“Kontinentai” 
isz gatves pasikviesta panaite. 
Ryta, kai toji panaite buvo jau 
iszejusi, Amerikietis pa 
J00 doleriu banknoto.

Apie “nelaime” 
vieszbuczio szeimininkui ir po
licijai.

Laimingoji” panaite ta pat 
diena nuėjo krautuven ir pasi
rinkusi naujausios mados 
riausius batukus, 

100 doleriu.
graza iszejo.

Krautuvininkas 
insitikinti ar banknotas kar
tais nėra padirbtas, nuėjo pas 
“Kontinentai” vieszbuczio sa
vininką, o szis banknotą paro
de nukentėjusiam A.rl\ Ameri
kietis banknotą pripažino sa
vu, o paaiszkejus aplinkybėms, 
kaip butu krautuvininkas ji 
yra gavės, abejoti neteko, kad 
yra tas pats banknotas. Krau
tuvininkas banknoto Ameri- 

žinoma

( c

inteike

k

vioszbutv su

sigedo

pranesze

go- 
pardavejui 

Gavusi

norėdamas

kioeziui, žinoma, negražino, 
nes už ji buvo pardavės bate
lius ir atidavęs grąžos.

Pol i ei ja iszai szk i no, kad 
banknotą yra paėmusi Ona Ra- 
cziunaite — Valceriene. Ja su
laikė. Isz batu krautuvininko 
banknotas buvo atimtas ir ati
duotas nukentėjusiam. Byla 
perduota I nuovados taikos 
teisėjui.
NORĖJO NUSISKANDINTI.

Kražiai. — Rugpiuczio 25 d. 
ties Szuksztos malu nu Kražan
tėje norėjo nusiskandinti p-le 
N., bet pastebėjo žmones ja 
iszgelbejo. Policijai isztyrus 
savižudystes tikslą paaiszkejo, 
kad ji tai dariusi del nesantai
kos su giminėms.,

PERVAŽIAVO ŽMOGŲ.
Szi aulini. Ėjos geitasis 

traukins Nr. 2 isz Sziauliu 
Kauno link pirmame kilometro 
nuo stoties pervažiavo žmogų. 
Kaip vejiau patirta, porvažiuo- 
easis yra Šatkauskas Ignas, 39 
metu amžiaus. Kalbama, kad

— r*

jis vargingai gyvenęs ir todėl 
pats lindės po traukiniu.

■ J J' ■,****“^*" Jl 'Jl"

NAUDINGA PROGA.

— Na, kur eini?
— BųvrfU ant prakalbu. Ak, 

tai puikiai kalbėjo daktaras 
X!

— Apie !įa kalbėjo?
— Apie pageiba staigiuose 

atsitikimuose. Jau dabar daži- 
nojau, kain greitame atsitiki
me pagelbėti žmogų,

— Ar szitaip, tai gal mane 
pagolbetum greitam^ atsitiki-
me ir paskolintum 50 doleriu.

2. Dalis.
Klausymas: Buvau legalisz- 

kai inleistas in Suv. Valstijas 
nuolatiniui apsigyvenimui. Asz 
pasiuneziau savo 
Europoje užlaikymo afideivi
ta, kad ji gaidų iszgauti pir-' 
menybes vizas kvotoje, suly 
naujo instatymo. Mano žmona 
man ka tik pranesze, kad kuo
met ji nuvyko pas Konsulą 
praszyti vizų, jis atsisako isz
duoti. .Jis jai pasakė, kad jis 
nežino ar legaliszkai buvau in
leistas i n Suv. Valstijas,
reikalauja nuo jos toki darody- 
ma. 
rodv'ma ?

Tavo atsitikime pagamink 
szeimynai kita “affidavit of support,” 

paduodant visus faktus apie 
tavo legaliszka inleidima in 
Suv. Valstijas nuolatiniui ap
sigyvenimui, inimaht atvyki
mo diena ir vanla laivo. Dau
ginus informacijų nereik. Te
gul tavo žmona tada praszo 
pirmenybes viza kvotoje. Kon
sulas gali, jo nuožiūroj, priim- 

tavo 
fa k t us, 
arba jis kreipsis prie immigra
cijos virszininko uoste kur 
ateivis sako, 
atvažiavo.

n

Jis t i

Kur galiu gauti toki da- 
> y

E.J. Pittsburgh, Pa.
Informacijos,A t sakymas: r 

legaliszkos rezidencijos 
turi būti paduo- 

.1 viza 
kvotoje, yra klaidingos infor
macijos.

Kai kurie
ežiai nesze tokias informacijas 
bet jos nėr teisingos.

Pri vatiszkas asmuo negal 
iszgauti legaliszkįo atvažiavi
mo aficialiszka certifikata.

’Kuomet Foreign Language 
Information Service neseneij 
kreipėsi prie Valstybes Depar-

, gavo

kad 
darodymas 
tas

< 4

i szgau t i pi rmeny bos

Europos laikrasz-

Ii

tamento sziamo reikale 
sekanti atsa'kvma: V

“Ateivis vyras, arba ievas, 
neturi iszpildyti peticija žmo
nai arba neisztekejusiems vai
kams neturint dvi-deszimts 
pirmu metu; bet priesz iszduo- 
dant viza ateiviui kuris prigu- 

prie pirmenybes kliasos,
konsulas turi persitikrinti, kad 
gimine buvo legaliszkai inleis- 
ta in Suv. Valstijas. Geriau, 
jeigu aplikantas arba ateivis 
kuris ketina vykti Amerikon 
pristatytu smulkiai iszdestyta 
praneszima apie gimines le- 
galiszka inleidima in Suv. Val
stijas. Tai yra ant ’kokio laivo 
atvažiavo, uosta in kuri atva
žiavo ir atvažiavimo diena. At
silikime, kur konsulinis aficie-

I
◄

afideivite paduotus 
ir tuoj iszduoti viza,

ie ad legal isz kai

Reading 
. lines

►

Dubeltavas 
Tikietas$4.oo

IN

NEW YORKA
NEDELIOMIS 

14 Oktoberio, 18 Novemberio
Specialia Treinaa Subatoa Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................... 12:01
Mt. Carmel......................... 12:10
Ashland...................................12:47
Girardville..............................12:55
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua ............................. 1:45
New Yorko pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Ant Readingo Geležinkelio

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
Preke 15craszyiąo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA.rius priimdamas aplikacija ne-

1

organu kaip

bumai neturi vitamino 
kuris yra labai reikalingas au
gimui. Sviestas ir smetona ir 
riebumai nuo 
inkstu, 'kepenų yra ypatingai

Kad nors daržoves 
turi užtektinai szitos medžią-\ 

daržovių aliejus neturi.
Todėl sviesto užvaduotojai isz 
sviesto padaryti turi būti su 
pienu numaiszyti, arba turėti 
pieno kokioj nors formoj.

Dabartiniu laiku gerai var
toti daug rieszutu. Reikia at
siminti, kad rieszutai del rie
bumo ir aliejaus yra augsztai 
koncentruotas maistas. Valgy
ti daug rieszutu po pilnu pie
tų yra taip kvaila kaip butu 
valgyti laszinuku po dideliais 
pietais. Pihii riebumu ir turi 
būti vartoti kaipo pilnas mais
tas.

Sakoma, kad Amerikiecziai 
vartoja dauginus riebumu 
kiekvienam žmogui negu Eu- 
ropiecziai. Bet dalis tu riebu-

svarbus.

gos y

mu iszeikvota ir nesuvartota. 
Per daug riebumu valgyje ap
sunkins žlebcziojamus orga
nus. Riebumai pasilieka pilve 
ilginus negu bile kitas maistas 
ir sulaiko . kitus maistus isz 
pilvo. F.L.I.S.

A? RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

I- i 
i

DABAR,- 
butu geras laikas uiraszyti lai- 
kraszyti SAULE ir del Gyminiu 
in Lietuva, isz kurios turėtu 
daug džiaugsmo ir linksmumo, 
nes žmonelei nors skaitimu pra*v 
linksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui.

J'" *

J*"! A J f 'Saulti' pilnai uiiimoktja
U A skaitytojaiha» meta gauna
——■■■—■— Katetrforiu DYKAI!
PRENUMERATA kasxtuoja in Listuva $4.00

jitiiBiiiiinui

IV. D. Boczkauskas • Co., Mahanoy City, Pa.

i
I8

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

Bell Telefonas 1430-R 
- ♦' — 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 

kitiems pasivažinėjimams. ___ _




