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PRAVARDE PRIEŽASTIS 
SAVŽUDINST0S.

Sioux City, Iowa. — 
lodama ilgiaus 
juoki mn,

Nega- 
nukensti isz- 

kuriais apmetinejo 
josios vaikus ir josios vyra, ne
dori žmonos isz priežasties pra
vardes priverto Ona Damn, pa
ezia turtingo farmerio, atimti 
sau gyvasti per nusiskandini- 
ma. Ona Damn (Lietuviszkai, 
Ona Prakeikta) buvo labai 
jauslingo bird o motore, o žmo
nes josios vaikus ir jaja vadin
davo “damn
erzino. Vaikai kasdien skunde-

9 

VISI

kas ja ja labai

kad juos pravar- 
pra keiktais.”

si motinai 
džiuoje visi ”
Ant galo nutarė toji persekio
ta motoro užbaigti gyvastį per 
pftsiskandinima.

MIRĖ ISZ BAIMES.
Ind. — Christ

mirė nuo per-

ji pagriebti, 
persiėmęs

t u rėžius 
baime,

Wabash,
Sheurnian, turtingas farmeris, 
turintis daugiau kaip tūkstan
ti a keri u žemes, 
sigandimo. Aplaike jisai kelio
lika kerszinaflicziu gromatu 
nuo Kluksu, kuriose kerszino 

Senas 
nepaprasta

kad gali ne tekti gyvasties,
pradėjo matomai silpnėti ir kū
nas jo atjautė toki inspudi tais 
kerszinimais, kad in kėlės san
vaites po tam mirė.

LAUKINIS ŽMOGUS.
LėlVts1tt»fg, Ten n. — Adolfas 

Gorman ir Petras Kingsburry, 
du jauni vyrukai medžiodami 
girrioje arti upes susitiko su 
laukiniu žmogum. Užėjo ant jo
jo netikėtai kada tasai grauže 
kaula kokio ten pastipusio žvė
ries. Drabužis jo buvo suply- 

ugio,szos, buvo jisai augszlo 
ir apaugės ilgais plaukais, bet 
iszrode nuvargęs ir silpnas.

Sakoma, kad tai kokis medė
jus, medžiodamas girrioje pa
klydo, o.vcliaus isz vargo ir 
baimes papaiko ir pavirto in 
laukini žmOgu. Dabar ji bando 
surasti ir patalpinti in kokia 
prieglauda del pamiszeliu.
APSIPACZIAVO SU

SESERE NEŽINANT.
Banton Rouge, La. — Czio

nais likos aresztavotas ^įax 
Field, apkaltintas už apsipa- 
cziavima su savo tikra sesere. 
Laike perklausymo sudo Mrs.

motina Grace
kuria Field vede sau

Elisa Weber, 
Weber, 
už paezia, pripažino po prisie- 
ga, kad yra tikra motina abie
ju jaunavedžiu. Teismas likos 
atiduotas in kriminaliszka sū
dą, o Field uždarytas kalėjimo.

Per kelis metus Field mergi
nos! su Grace ir nesenei atsibu
vo vinezevone. Jaunavedis 
tvirtino,
kad Grace yra jojo sesuo.*Mo
tina jam karta apie tai primi
ne isz tolimos, bet jisai palai
ke tai už szposa.

Weber’iene buvo isztekejus 
už antro vyro, o josios sūnūs 
apie tai nežinojo, nes ne buvo 
mates savo sesutes per asztuo- 
niolika metu.

ISZGAMA TĖVAS.
Augusta, Ga. — J. Clifford 

mėsininkas, 
kalėjimo, už nežmoniszka pa
sielgimu su savo keturiolikos 
metu dukrele. Už koki ten ma
ža prasikaltima mergaites, ne
labas tėvas pakabino ja ant 
lenciūgo ant vinies ir patol mu- 
sze, pakol kraujas neisztdkejo

vinezevone.
visai nežinojokad

likos uždarytas

isz užduotu žaiduliu. Sukru
vinta mergaite likos nuvežta in 
ligonbuti, kur pasirodė, buk 
mergaite turi du sulaužytus 
Monkąulifls.

PRIKALBINO IDANT NU
ŽUDYTU SENA TĘVA IR 

PASIDALINTU JOJO 
TURTU.

Hazleton, Pa. — llenri'kis 
Roazza, 22 metu, 'likos areszta- 
vo'tas drauge su savo gaspadi- 
ne Mrs. Edwina Tait, 42 melu, 
molina trijų vaiku su paliegu
siu vyru, 
azza, levo 
sau vaite, 
ėjo in darbu. Tsz pradžių pali
cije negalėjo užeiti ant pedsa- 
kio žndintojaus kuris szovo in 
tęva po tam jam su 

be’t
laejo ant tikro žudinto- 

sunaus Jono, kuri

už žudinsta Jono Ro- 
, praeita 

senas Roazza
1 lenrikio 

kada

karabinu 
siūlas posudaužo galva 

siūlai, < 
jaus — sūnaus Jono, 
aresztavojo ir kuris prie vis’ko 
prisi pažino.

Tėvas su 
bardo pas rP 
nekarta kalbėdavo:

sunum buvo ant 
Fait’iene, kuri sūnui 

“tu esi per 
gražus vaikas gyventi Amerika 
su tokiu kvailiu tėvu,” paduo
dama jam sztįlieta idant nu
durtu tęva, bet isz pradžių ji
sai nedryso tai padaryti, ant 
galo jam padavė tėvo karabina 
ir patol ji kalbino, pakol nega
lėdamas ilgiaus pagundai atsi
kratyt, nuszovo tęva, o kad ji
sai tuojaus nesukrito nuo szu- 
vio, kirto jam kelis kartus su 
karabinu per galva.

4Ienri'kis tolinus pasako kad 
gaspadine prižadėjo tylėt jai- 
gu pasidalins su jaja tėvo tur
tu $28,000 lir visi po tam iszke- 
liautu in Daliję.

Abudu likos nuvežti in Wil
kes- Barriu kalėjimą 
mui.

lyg teis-

STATYS DIDŽIAUSIA 
BREKERI.

Mount Carmel, Pa. — Rea- 
dingo angline kompanije sta
tys viena isz didžiausiu breke-

Pennsylvanijoj, 'Locust 
sti naudos 

Locust
Reliance ir

Brokeris 
isz 
Alaska

kasyklų

riu 
Summit, 
anglis 
Spring,
Potts, szioje aplinkinėje. Taip
gi tonais padirbs didelius 
dus”

li jar
ant iszgabenimo anglių.

nevj ,

ant 178,893,000 
isz tosios sumos val- 

4 milijonus, valstis

PALIKO 178,893,000
DOLERIU TURTO.

New YoVk. — Payne Whit- 
kapitalistas, kuris mirė

Gegužio menesyje 1927 mete, 
paliko ne maža turteli, bet val
ei že taipgi paims nemaža szmo- 
teli taksu. Velionio turtas yra 
apskaitomas 
dofleriu,
dže gaus
New Yorkas 15 milijonu, o ki
tos vaistys kur randasi jojo 
turtai .gaus 400 tukstaneziu. 
Del visokiu mielasziidingu in
stitutu paliko daugiau kaip 60 
milijonu doleriu o likusia su
ma del paezios ir vaiku.

New York. — Praeita Pctny- 
czia mirė kitas milijonierius ir 
žymus biznierius, Tamoszius 
Ryan, kuris paliko turto ant 
300,000,000 doleriu, kuris pra
dėjo gyvenimą vargingai dirb
damas Baltimorej už kelis do
lerius ant sanvaites.

SURADO DINGUSI BROLI 
PER PRIJAUTIMĄ.

Manaska, Wis. — Turėda
mas koki tai nepaprasta pri
jautimą, Herman Schierl, nu
ėjo prie upes Manitowoc ir gi
lumoje tiktai vienos pėdos, ra
do lavonu savo dingusio bro
lio Willimo. Kokiu budu bro
lis dingo tai du neisztyrineta. 
Menesi adgal likos jisai sužeis
tas per automobiliu.
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Paveikslas parodo kaip lava isz kalno Etnos irzliojo miestelius Mascalli ir kitus, kurie
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TOKIA KARSZTA M0TER- 
IA TIK UŽDARYTI UŽ 

GROTELIU.
Varszava. — Viktorije Kos- 

movska, gal yra viena isz 'kar- 
szcziausiu moterėliu, kuri neuŽ- 

8U vienu vyru. Toji 
karsztuole pasiėmė sau net sze- 
szis vvrus ir vienu kartu su vi
sais apsivedė. Vinczevonos no 
buvo taip sunkios ha su vienu 
emc szliuba katalikiszkoje baž- 
nyczioje su antru Žydu, trecziu 
protestonu; ketvirtu mahome* 
du; penktu reformatu; szesztu 
Lenlku; neprigulmingoj bažny* 

Budapeszt. — Neiszpasaky- ežioje ir viens apie kita nieko

VYSKUPO DUKTĖ PRIĖMĖ 
KATALIKYSTA.

London. — Telegramai pra- 
neflza, buk pana Darata Nich- 
son, vyriausia duktė protes- 
toniszko vyskupo George Nieh- 
son isz Bristol, priene ana die
na Katalikiszka tikėjimą.

Ceremonijos atsibuvo Devon
shire koplyezioje, kurias atli
ko Benediktinių zokono kuni
gas misijonierius prie daugy
bes žmonių.

^5'^ Mpl
SR

gulėjo prie tojo kalno ant Sicilijos Salo 
tojai turėjo bledes ant milijonu doleriu ir keturios ypatos pražuvo. Gal daugelis užklaus, 
del ko žmones taip arti gyvena prie tuju vulkanu? In tai yra aiszkus atsakymas. Veikia ug- 

iszmeta daug pelenu, nuo kuriu žeme derlinga 'darosi. Derlingoj 
žemoj viskas puikiai auga. Tad aplink ugnekalnius visur iszkile gražios sodybos, puikus 
miesteliai. Tenai yra puosznieji sodnai ir daržai. Tad ir aplink Etnos kaina ilgomis pasz- 
laitemis sodybų pilna. Susisiekimams iszvestas geležinkelis. Isz ugnekalniu iszmetama pele
nu kaip kada kurie yra apylinkėms naudinga. Tik didelis pelenu iszmetimas, retkareziais su 

pavojinga. Pelenai gali sunaikinti sodybas, miestelius ir daug

ne'kalniai dažnai isz savos

si

gražios

inkaitusiais akmenimis yra
žmonių. Kitados ugnekalnio pelenais Pompei miestas sunaikintas. Už ugnekalnio lavos lie- 
jiinasįs ne taip pavojingas. Lava palengva paszlaicziais liejasi ir žmones _1.1. . f • i • 1*^ i i • • *r ♦ j v • ■ . • « <■ t . V i i turi laiko savo na
mus ir sodybas apleisti. Paskutiniam Tituos veržimąsi tik keletas žmdniu žuvo. Tas del jii

Ipaežiu neatsargumo invyko, kada per daug su pavojumi glamonėjosi.
4

KAS DIENA SUNAIKINA. 
MA 2,500,000 DOLERIU. 

Chicago. —- B. Brown 
tas valdiszkas 
diena kalbėjo ant susirinkimo 
“Million Dollar” 
kydamas, buk kožna 
Ameri'ke yra sunaikinama pus- 
treczio milijono doleriu.

Viena trecz-dali tuju pinigu 
sunaikina darbininkai ant ga
zolino stoeziu, savo noszva- 
rioms rankoms 
gazolinu ir al'ie'jum

9

agentas,
slap-

ana

>

kliu'bo, 'sa- 
diena

savo 
iszpurvytoms

, o žiurkes 
taipgi sunaikina nemažai pini
gu, kuriuos žmones paslėpė po 
visus kampus. Daug pinigu 
taipgi sudega ir žmones suple- 
szo.
UŽKASĖ SAVO MIRUSI

KŪDIKI PO GARADŽIU.
Green Bay, Wis. — Neturė

dami pinigu ant iszkclimo lai
dotuvių savo mirusiam kūdi
kiai — pagal krikszczioniszka 
būda, William 'Drier, prisi'pa- 
žino palicijai buk tai jieji bu
vo priversti užkasti savo mi
rusi kūdiki po garadžiu, kurio 
lavonėli surado naujas locni
ninkas.

Drier’a i

i

iszsikraustė in kur 
kitur, o naujas locnininkas tai
sydamas garadžiu rado lavo
nėli ir maudamas kad likos nu- 
žudintas, pranesze apie tai pa- 
licijai. Vėliaus viskas iszsiaisz- 
kino. Drier pasakė, kad netu
rėjo darbo ne pinigu ir buvo 
priverstas kūdiki užkasti toje 
vietoje. Miestas palaidojo kū
diki ant kapiniu.

PERSPĖJO SAVO MIRTI.
Nashville, Tenn. — Trimi 

dienom priesz savo mirti Let- 
tita Thompson, jauna mergina, 
aproistfko namiszkiams kad ji 
mirs už dvieju dienu, ir josios 
perspėjimas tikrai iszsipildo. 
Le'ttita sirgdama, buvo aipimta 
letargu, o tame mato savo gy
venimą amžina. Po pabudimui, 
aproisz'ko susirinkusioms prie 
josios lovos, kad in dvi dienas 
mirs, o po tam persikels in am
žina atsilsi. r

DARAKTORKA
Ž U D I N T O J A.

tai persiėmė gyventojai žinia nežinojo.
Po visu tu vinezevoniu Vik* 

tori jai da neužteko szesziu vry- 
ru, nes užmirszo apie jauni* 
kaiti, kuris jiai daugiau patiko 
už pirmutinius, na ir už keliu 
dienu susitarė su juom apsives
ti. Rengentis in szliuba likos 
aresztavota ir uždaryta kalė
jime ant atvesimo. •
NUKIRTO MOTINAI GALVA 

SU KIRVIU.
Piotrko\4s, Lenkije. — Bai

si žudinsta, apie kuria skaitant 
žmogui net sustengsią kraujas, 
a’tsitiko sodžiuje Dzierzbicuo- 
se.

Mažoje grinczeleje gyveno 
tonais senuke Antanina Kreu- 
želieno, su 26 metu sunum Ste
ponu. Senuke laja diena kasė 
darže bulves. Staiga i adliego 
su nūs su kirviu rankoje, kirs
damas motinai yipa per galva, 

, jaja lavonu .ant 
nukirsdamas galva

MYLIMA JI PABUCZIAVO, 
PO TAM PASIKORĖ.

Keohuk, Iowa. — Leonas 
Bdlleville, 25 metu, stovėdamas 
ant lovos su lenciūgu ant kak
lo, melde savo mylimos idant | 
ji pabueziuotu ant atsisveiki
nimo. Mergina mane kad Leo
nas nori jai iszkirsti szposa, 
pabueziavo ji kelis kartus, Leo
nas nuszoko nuo lovos ir kybo 
ore. Mergina taip tuom buvo 
iszgazdin'ta, kad vietojo ji pa- 
linosuot, stovėjo kaip be žado 
ir jaunikis mirė. x

JUOKINGOS LAIŽYBOS.
Tex. — BillHarlington, 

Williams, balsavo už Smith’a 
ant prezidento ir padaro laižy- 
bas su draugais, jaigu Smithas 
ne Ipis iszrinktas ant preziden
to, lai jisai ris pinaca su mosią 
11 myliu in 11 dienu. Ana die
na iszpilde laižybas, bet ant 
nosies nepasiliko ne trupinėlio 
skuros o ir buvo isztinus kaip 
agurkas nuo ritimo.

Paskutines Žinutes

.Pa. Ona11 Greensburg,
Illa t kieno isz Monessen, likos 
pripažyta kalta drauge su savo 
vyru už nužudinima porosuž nužudinima poros 
dvynuku kuriu negeide.

1[ Seekonk, Mass. — Tris 
žmonis likos užmuszti per nu
puolimą oroplano, kuri tik pir
ma karta naudojo.

V Paryžius. — Baisi viesu
lą kuri siautė pakraszcziuosia 
Atlantiko, 
liolika laivu, 
pražuvo.

pasllcandino ko-
Keliolika ypatų

RADO SLAPTINGAS 
URVAS. 

4 1

Vilnius. — Artimoje bažny- 
czios S.S. Petro ir Povylo, An
takėliu jo, laike taisymo skle- 

darbinirikai iižtiko ant 
dvieju požeminiu urviu, kurios 
paeina nuo 17-to szimtmoezio.

PO,

Urvose surasta daug visokiu 
innagiu, auksiniu ir sidabriniu 
ninimi ir kitokiu branffonvhin.

Isz Visu Szaliu

apie aresz’tavojinui Dobryczy- 
ne, tenaitines daraktorkos Ju- 
lijanos Losos, kuri nuo kokio 
tai laiko papildinojo žudinstas 
ant. vaiku, užduodama jiems 
truciznos. Pagal josios prisipa
žinimu, tai tokiu budu užtruci- 
no dvylika vaiku, kurie lankė
si in josios mokslaine. Kurie 
ne pasielginejo mdkslaineje pa
gal josios norą, tai duodavo 
jiems trucizna. Sudus nubaudė 
beszirdžia ant smert.
ATSITIKIMAS SU DIELEM.

Viednius. — Tūlas felezeris 
prisigan'des dieliu dideli puo
du, gryžo vagone namo. Puodą 
su dielems pastate po sėdynė 
priesz save. Ant tosios sėdynės 
sėdėjo dvi puikios merginos. 
Puodas buvo uždengtas popie- 
ra ir apriszftas. Besiskalanduo- 
damas, vanduo permerke po- 
pieraj iK^icj pradėjo lyst isz 
puodo ir ėmėsi prie darbo — 
kibti ant mergų 'blauzdų, kas
ti ir k ra uja traukti.

Isz pradžių merginos nežino
jo kas su joms darosi, pradėjo 
net alpti ir ant galo viena da- 
lypstejo su ranka dielia ir bai
siai sukliko. Pasažieriai pri- 
szoko ir pradėjo klausinėti 

’ priežasties. Tada atsiminė fel
ezeris apie dieles, szoko prie 
merginu, iszaiszkino priežasti, 
surankiojo nuo kojelių didles 
ir nusidavė su puodu in rūko
mąjį vagona. Merginos ne grei
tai užmirsz tdjo atsitikimo.

TURCZIUS KAIPO 
VALKATA.

Paryžius. — Nakties laike, 
czionai'tine palicije aresztavo-

NEBASZNINKAS SZAUKE- 
81 PAGIALBOS ISZ GRABO.

Lodžius. — Nesenei mirė 
Zniesene, Eugeniuszas Kolba ir 
likos likos palaidotas ant vie
tiniu kapiniu. Bet terp gyven
toju miestelio pasklydo paska
las, buk'Kolba likos užtrucin- 
tas per savo paezia su kuria 
gyveno dydeliam nesutikime. 
Tolinus, buk kūmutes pla- 
ejnanczios pro kapines girdėjo 
szauksma nebaszninko pagial- 
bos. In tai insiniaisze ir polici
ja, atkaso kapa, bet jame nieko j0 drauge su kitoms valkatoms

— Nesenei
9

kūmutes

tokio nerado kad nebaszninkas 
likos palaidotas gyvu, bet dak
tarai isztikruju rado viduriuo
sią truciznos.

Nužiūrėta motoro likos are- 
sztavota ir dabar sūdąs tyrinė
ja ar isz tikrųjų vyras likos už- 
t rucintas per jaja.

DUKTĖ PAKORĖ SAVO 
SENA MOTINA.

Berlinas. — Isz Drezvo da- 
nesza, buk 41 metu darbininke 
pakorė savo 76 metu motina, 
po tam pati save aplaistė spiri
tu ir užsidegė. Po keliu valan
dų likos surasta suanglijusi.

Baisu darba papilde laiko 
nusiminimo, ant kurio konto 
nuo kokio tai laiko. Jau nekar
ta’ radosi ligonbutejo del ne
sveiko proto žmonių, o kada 
paskutini karta likos palaista 
namo, papilde baisu darba.

SUKAPOJO SAVO NESZOZE 
MYLIMA.

Vilnius. — Palicije suome 
žadintoja, kuris nužudo tarnai
te Markovicziute, su kuria tu
rėjo meilingus susiineszimus. 
Kada jaunikis dasiprato, kad 
jojo mylima yra neszczia ir no- 
užilgio pagimdys kūdiki, už
klupo ant josios ir sukapojo 
1 • • ■* « t a - akirviu. Žadintoja suėmė kuris 
vnvlinnfai Mikna Mnlrvinftlna

vietos, —
nuo kaklo. Žadintojas pabėgo 
bet likos tuoj suimtas ir aresz- 
tavotas, bet nedave jokiu iez- 
aiszlkinimu del ko motina nu
žudė.

Aplinkiniai gyventojai bai
siai inirszo ant iszgamos sū
naus už toki darbu. Liudintojai 
sako, buk sūnūs tankiai pri
versdavo motina idant jam ati-
duotu paskutini statika ant 
arielkos.

MEILINGA NASZLELE.
Budapeszt. — Mažam mies

telyje netoli nuo czionais, mirė 
nesenei budaunyczia. Vos likos v

žmogelis paflaidotas, tuojaus 
“karszta naszle- 

praszyti josios szirdeles ir

tūla žmogų, kuris palicijai pa
sako buk jojo pravarde yra 
Pierre M—, turtingas bajorisz- 
ko gyvenimo žmogus. Turtin
gas valkata turėjo prie savos 
keliolika tukstaneziu franku, 
kurie buvo jo locnastis.

Paklaustas del priežasties to
kio pasielgimo, atsako jog pa
dare tai del to, idant atsikra
tyti nuo “drauguves” suside- 
danezios isz vienu apmaudingu 
veidmainiu, kurie tik stengėsi 
“iszcziulbti žmogų.” Todėl 
pristojo prie tokiu, kurie jam 
geriau vėlina ne kaip jojo tur
tingi dranga i.m Palicije ji nu-

‘•draugavęs

atsilankė pas 
le”
rankeles daktaras, kuris velio
ni gydė ir graborius kuris pa
laidojo ji, pastorius kuris at
laike pamaldas už nebasznin- 
ka, aptiekorius kuris padare 
jam receptus, sargas kapiniu 
kuris užkasė mirusi, inžinie
rius dirbtuves,
vyras dirbo ir szinkorius pae 
kuri gerdavo guzute. Jauna ir 
patogi naszlele Pabauginta to
kiu skaitliu jaunikiu ir nasz- 
Hu, pabėgo isz tosios vietos ir 
apsigyveno pas savo gimines. 
— Kiek tai moterių ir merginu 
isz to pasinaudotu sziadien!

mirusi, 
, kur mirusios

KIRMĖLĖ NEDAVE 
SURISZTI MAZGA 

MOTERYSTES.
Petrogradas, Rosije. —. Kir- 

mello buvo priežastis suyrimo 
vestuvių kokiam tai Petrui 
Minskiui isz artimo miestelio. 
Veselka ketino atsibūti už ke
liu sanvaieziu, bdt kirmėlė bu
vo greitesne inkansdama jau
nikiui in ranka, kas buvo prie
žastimi negalėjimo priimti luo
mą moterystes ir ar tik ne tu
rės atsiskirti ne tik su savo 
mylima, bet ir su savo gyvasti
mi. Minskis yra naszlys, o tarp 
tenaitiniu žmonių pasklydo 
paskalas, buk tai yra bausme 
Dievo už nedalai’kyma žodžio

siuntė namo. .
ŽYDAS ISZROVE RABINUI 

BARZDA — AI VAI!
Miendzyžec. — Vietinis ra

binas turėjo ndpaprasta ir ne
girdėta atsitikima, kuris ji nu
žemino akyse visu Žydu. 
Hirszka Grynszpan susikivir- 
czino su kitu kupcziuip Janke
liu Noglaszu ant kurio szoko 
ir sumuszo.

Kada rabinas in tai insimai- 
sze norėdamas padalyti sutai
ką tarp musztuku, Hirszkus 
per klaida vietojo pagriebti už 
barzdos savo prieszui, pagrie
bė rabinui už barzdos ir taip 
smarkiai patrauko kad puse 
barzdos pasiliko saujoje. Ap
alpusi rabina nuvožė in ligon- kados ne svrsirisz mazgu mote-

visu

V

pirmutiniai paežiai, kuriai pri- 
žadėjo, kad su kita motere nie-
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vožnas pribuvo in Amerika 
pftleistuviau’ti ar girtuok
lei, tiktai užsidirbti kiek ir 
jti davadna gyvenimą. Kož- 
i su taja nuomone pribuvo in 
laisva sklypą, bet daugelis 
keliu metu, pasinaudoda- 

s isz tosios Ii u esybes, pavir- 
in niekszus ir tik tada sziek 
k susivaldo, kada ant tikro 

ir badas -prispaudžia
>:i keli randa kelia ant elek* 
kines kėdės.
Žinote gana gerai, kad jan- 
s'ta greitai prabėga ir, 
tai jH*r paezeduma apsišau
si! ant senatvės vargo. Alsi
nkime tiktai ant nekuriu 
:nieriu, kurie nemokėjo, gy
ni i per paezeduma ir per 
gsztai szokinejo —• katrie 
re, tai mirė varge, o katrie 
pasiliko, tai velka gyvenimą 
rginga. O žinoto gerai kad 
turėjo visko, o bot nieko ne 

co. Tai kas lauke toki darbi- 
ika, kuris visa savo uždarbi 
hleidžia ir da liekasi visiems 
alingas .*
{Del to, mes tankiai primena- 
b idant kožnas paezedžiai gy
niu, nes czionnis Amerika 
kai tankiai mainosi. ~ Pa
ėdus žmogus nebijo vargo, 
ip, kaip teisingas žmogus 
ilties.
Amerika taip yra: — Jaigu 
iogeli czedysi, tai turėsi, o 
ign neezedysi, tai badu pa- 
esi. Niekas neatims kada tu
si, niekas neduos kad|i ne tu
si.

O žinote

Miestelyje Elliott, 1 ndijanoj, 
veno sau laimingai kokis tai 
>bertas Waning, ant galo už- 
) jam in gallva kad per dru- 
tikejima gali visko dastoti

fl i ai,r, 7į;|

Vilniaus Miestas
ii ■

,,.i. .
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ISZ LIETUVOSsugryžti vakare namo ant pa
ženklintos valandas ant palie
pimo savo pacziules... 
mai bijodamąs sąvo 
drangos, i 
supykinti ar gal portraukinot 
saldaus mįogo — rados duris 
užrūkytas, lipo per Įauga in 
vidų. Bet už ta savo geruma 

hu'tu užmokėjas su
savo gyvastimi. Paczinle maty
dama lipant žmogų jie r Įauga 
in vidų, szove in ji ir pažeidė. 
Ant giliu'ko ne mirtinai, many
dama, kn-d tai buvo kokis nak-įminima už visa Prusn valstybes

I Jotuvai,

paežio i.

Mgtq-* 
narsios

ne norėdamas .josios REIKALAUJE N U O LIE -

isz (o yra to- 
Jaigu esi vyras, eik drąsini

ne lipk isz baimes

tinis pleszi'kas.
Pamokinimas 

k i 
per duris, kada (ik tame luina 
reikalas, o
moteres per Įauga. Vyras turi 
būti ponu namo, o ne nužemin
tas tarnas paežius. Sužeistasis, 
matomai nemokėjo būti vyru o 
gal no'tiirojo drąsos pasiprio- 
szinti pacziuliai, už tai ji Die
vas nubaudė, nes toki vyrai ant 
svieto yra nereikalingi.

27, apie 3:33 
valanda ryte, bus matytas vi- 
siszkas užtemimas menulio, ku- 

Kas

ir.

TUVOS UŽMOKĖTI U Ž 
KLAIPĖDOS KRA3ZTA.

{ 11 ' J1* JJi ,, ,, i, Į ■ k ll i:

Kaunas. — Klaipėdos, krasz- 
to konvencija, Lietuva privalo

NORĖJO APIPLESZTI PA
NEMUNES MUITINĘ IR 

PASZTO INSTAIGA.

dariai pleszimo tikslais nakties 
metu užpuolė Klaipėdos krasz- 
1o Panemunos muitino ir paš
to instaiga.

Du piktadariai insiverža in

Klaipeda. 4 hricihQftVi pikta- k ♦ ’ 1 S* i • 1 • • I A •
metu užpuolė Klaipėdos krasz-

sumokėti reparacijų komisijai muitines būstine sudaužo spin*
(nugalėjusioms valstybėms — 
Anglijiai, Prancūzijai, ir lt.), 
kuri užsiima karo nuostoliu isz 
Vokietijos iszieszkojimu, atly-

tekoturi a,- kuris
Klaipėdos kraszta. perimant. 
Ta turtą sudaro: valdžios misz- 
kai ir ženu's, valdžios trobesiai, 

uostas ir » kiti, 
komisija,

ta ir pagrobė pinigine dėžutė.

buvo s
tai ir tik 3 litai pinigais.

Muitines tarnautojai tuoj pa
stebėjo n e p ri i szy t u s 
beszeim i ui ūkaujant ii

1’tarn i n ko Nov. /, apie

ris tesis per 56 miliutas, 
netingės atsikelt taja valanda 
turės proga pamatyti užtemi
mą.

SZEIMYNA KUNIGU
PENKI BROLIAI KUNIGAI. 

DALIBAVOMOTYNA 
CEREMONIJOSE 

PASKUTINIO.

Rvmas. — Szv 
nyczioje

Ignaco baž- 
, j 11 > v- .ju . . j\. I o\ zo

karsto, Tėvas Jėzuitas Henri
kas Kleinas isz Tryro (Provin
cija Vokeli joj) atlaike pirma- 
siasSzA'. Miszias. Jam asistavo 
jo senesnis brolis Petras. Jo se
nute motina, 70 metu, pirmiei-

prie Szv.

UKojuna gan visko ciasioii. i;---- ’ ....’ 1 .
įmano sau, kad jaigu drueziai Jos (i,enoi buvo atvykusi in
tęs, tai 
kenks.

jam

H į

j-

I ♦

f

1

» ■

l’nežiaus dėžutėj tuo metu te-
udoti apmuitiuimo k vi-

svecziiUA ■ 
mėgino 

juos sulaikyt i, bet piktadrtriai,'

2 jlM*:
ll!

•O.jrM'*

r W'l IR
Vilniaus miesto, murai dailus, 
Szventinycziu aukszti boksztai wmnilus, 

Lyg vien aukkn jie daryti, 
Blizga kryžiai, i ' “ '

Aplink kaina i ,1 klonyj upe,
G'irrios žalios, ji apsupę,

Skersai upe Žalias tiltas,

VI

Blizga kryžiai
* ■ • I

isz tolo mat vi i. t'

v Skersai upe Žalias tiltas,
Gedimino pilies kalnas piltas. .

- 
g* /»• ■ *«r

v

geleži ūkeliai, 
Kepa racijų

pajutę pavoju, tuoj pasislėpė.
'Tuo pat metu du kiti pikta

dariai dhre pastangų insiskve
rbi i in paszto instaiga. Bet lai-

Kur Lietuviai aukas degino
Ir savo dievaiezius garbino,

Dabar tik likes atminimas,
Tas musu didvyriu palikimas.

Nors Jagela Lenku žentas,
* i

f'a

5,

i

Į ■/

4

144 mik. litu,
LietU.VOs 

kai ežia v imu, tas turtas 
daug

remda
masi Vokipcziu patiektais dvi- 
niais, priskaito tokio turto in 
60 milijonu markiu arba apie 

. -
vyriausybes apš

liūra
iau vertas, kaip 72 mi Bo

nus litu. Be to, Lietuvos vy
riausybe, nurodydama Lietu
vos sunaikiniiha karo metu, 
pi-aszo ja atleisti nuo šžito mo
ko sc z i o.’

NUPUOLĖ METEORAS
Anykszc'ziui.3Anvkszc/.iai., — Utenoj op. 

Spaliu 17 <1. vakai'e !0’vai:'3:> 
min. AnykSzcziuosę buvo ma
tomas nepaprastas ir indomus 
gamtos reiszkinys. Staiga, pa
dangėse pasirodė szviesiai ži
bąs meteoras (krintanezioji 
žvaigžde), kurs praskrido taip 
žemai, kad buvo’ girdimas

J

’-‘'j
«4 *■. >

ii*
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trucizna nieko 
Na ir paėmė morfi- 

►8, su taja vii ežia, na ir ne 
nke... nes iszveme. Buvpjįk 
i iszblyszkes ir nuvargus
it drūtas tikėjimas ji iszgel- 
jo.
Ant rytojaus nutarė szauti 
save isz revolverio su tuom 

icziu drutu tikėjimu kad kul- 
ir tas 

su 1
t ji nesužeis. Szove 
ivo, kad paliko naszle 
eszeta mažu vaikeliu.

New A'orke ana diena stove- 
ant Broad wav ulyczios ne 

turėjo ant 
su para- 

”esmių neregiu.” Prisiar- 
10 prie jo detektyvas ir pri- 
szo -prie nosies doleri. Nere- 
s tupjaus pagriebė už pinigo, 
it palicijantas paėmė su są
ra neregi anft palicijo 
-regis nudavė nebyliu ir ne 
dėjo nieko isz jo iszkvost. 
ada palicijantas klausinėjo 
it raszto ir tokiu bndu kalbė
si. Ant galo palicijantas no
kės kantrybes pasako: 

vargsze, 
įsirūpinsiu belininka.

‘‘ne b v] i s 
eitai atsake: ‘‘Acziu tau 
s žmogau.”
Apgaviką apsudino ant sze- 
iu menesiu in kalėjimu ir už- 
oketi 25 dolerius bausmes.

unas žmogus ir 
utines toblyczaite
n: esmių neregiu.

rūpink tu

rdos tuos žodžius

bedievystes

l’adaN1

“Ne- 
asz tau 
n

1 r>

ku pastebėjos intarlina bruzdė
si ir pamatęs plcszikiis, 
taigoš viršininkas patiko ple- 
'šikus revolverio skilviais, nuo 
kuriu paskutinėj! ome atsiszau- 

dingo

ins-

(lydami bėgti ir greit
nakties tamsoj.

Matyti, piktadariii isz anks
to hutą susitarta vienu ir tuo
pat metu užpulti kalba masins 
insf nijrus.

į ■ < M

Papeikimo daug jis vertas, 
Likos vergu (uju ponu, 
Mus amžinųjų nevidonu.

Už karūna isz Jedvvgos,
Kaipo kraiti ant derybos, 

Paaukavo jis Lietuva, 
su Varszava.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU
-*• .j;i. „r ...
■;•nt'S -^Viį

Jersey City, N.J.
Lnplėriczio 3 d., 

goninej mirė Antanas Burba, 
48 irp amžiaus. Amerikoje isz- 
gyveno apie 19 m. Turėjo mė
sos pardavykla, 575 Grand St., 
Jersey miesto. Dar buvo neve
dės.

Isz Lietuvos kilęs isz Czeka- 
niu kaimo, Debeikių parapijos, 
Anykszcziu vai.

Miripio prioszastis: pora sa
va icz iii tam atgal, velionis insi- 
piove in piršta ir žaizda jam 
greitai, užgijo, bet per kelias 
dienias pajuto dideli skausmą 
palipi alkūne. Pasiszauke gy
dytoja, tas liepa jam dėti viry-

miesto Ii-

7L ■ O

7.

-ill

M*".'

sos pardavykla, 575 Grand SI.,

į j
dh' Wl!į

Siivienvdam’s
I ", •

Tuomet ViliipĮi, kaipo kraiti,
<■ • ‘ ' M 1 > j -

Kme jbdyt Lenkai raiti;
ji F’ • 1 i • . 1,

Versdami juos
Krik štilio po prievarta Lietuvius, te« •• . . « •t

J

’ ‘ M ’

Tadai Rusk lai' susitarė,
in katalikus.

Lenkus isž Vihiiaus iszvare, 
\rihiiiu pradeda valdyti,

tu sėmenių, bet tos nieko negel
bėjo, — skausmas didėjo ir di
dėjo. Pagaliau, pajuto skaus
mus ir galvojo. Kas tada dary
ti? Eina in ligonine. Ten tris 
dienas paserga ir — 
ria su sziuo pasauliu, didžiau
siomis kaneziomis. —

persiski-

A

iRvma ir isz sunaus ranku laike 
Misziu priėmė Szv. Komunija. 
Ji yra penkių kunigu motina. 
Pirmicijos dienoj Szv. Tėvas 
priėmė ja savo audiencijoj. 
Pijus XI kalbėjo su ja vokisz- 
kai ir sveikino inszventimu 
penktojo sūnaus ir Bažnyczios 
vardu dokavo už didelius nuo
pelnus, kuriuos ji pas Dieva 
užsitarnavo.... Taip pat dokavo 
ir už tai, kad ji Jo vynuogynui 
davo net penkis darbininkus. 
Ta jiaczia diena ir Jėzaus 
Draugijos generolas Ledo- 
chowski priėmė ja. Jis irgi 
sveikino ir dekavo, kad ji isz 
savo penkių su nu kunigii ke
turis padovanojo Jėzuitu zoko- 
nui. Generolas padovanojo jai 
brangu rožanezin, kurio rete
žėlis buvo isz aukso. Tas rožan- 
czius buvo gautas nuo mirusio 
1906 m. Jėzuitu generolo 
Miltino. Primicijos dienoj visi 
penki broliai nusifotografavo 
Broliu Kleinu gymtine yra ma
žas bažnytkiemis, Witticho de
kanato, Tvyro diacesijoj. Mo
kinosi jie visi Friddricho — 
Wilhelmo gimnazijoj Tryre.

diena 
generolas 

priėmė ja.

T.

1 >

ge- 6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptiekoae

Vaisiai bedievystes galop 
ntinasi! Sztai moteres vyrus 
įmetineja, negana, kad paima 
i savim vaikus bet ir savo vy- 
» visa kruvina uždarbi. Persi- 
;yrimai tarp Lietuviu kas 
en dauginasi ir visoki nesuti- 
mai tarp vedusiu poru. Jai- 
i taip tolinus dėsis, kaip da- 
ir, tai liūdna ateitis Lietuvius 
nke orionais, o ir kunigai ne 
res ka veikti, turės adgal in 
ietuva keliauti.
Sunku yra tamsunus patai- 
ti, jaigu demoralizacije insi- 
•fcnije!

Jaigtrficraoki būti vyru, ne 
>rtas esi gyventi! Taja nuo- 
one patikrina faktas, 'atsiti- 
is nesenei Bethlehem, Pa.
Richard Tnunlbell, nežine isz 
»kios priežasties pasivėlino

SIENINIAI 
KALENDORIAI

ANT 1929 METO ii*1

«?

i Kai priaian* Viena Doleri

kad buvo 
t raszkojimas. Žvaigždes skri
dimo kryptimi, isz sziauros va
karu in pietų rytus, liko ilga 
szviosi juosta, kuri buvo ma
toma kokia 30 sekundžių.

UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Spalju 24 d. 8 v. v. netoli 

Danksziu rastas negyvas Ama- 
Iviszkiu 
Nove ra u skus, 
gom 
dyste padaręs Noverausko ber
nas A. Morke vi ežius kaip rodo 
klumpes palei užmusztaji pa
liktos, 
no, kad jis 
NovoraiWkiene ir abudu sutarė 
N e v e ra u s k a u žm u sz t. Nove raus 
k u 24d. iszoęjus in Mariampole 
Morkeviczius atėjės net per du 

įkainiu ir sutemus liegrižtantl 
Nevorauska užmuszes. Tuo ke
liu artinosi žmones ir jis pabė
go palikdamas klumpes. Nors 
jis neprisipažines, kad jo klam
pos, bet jo tėvas jas buvo pada
ręs ir tai pripažinęs. Neveraus- 
kieno ir M orite vi ožiu s pat lip
dyti kalėj i man.’

Spėjama, - kad nelaimingasis 
užmusztas akmenimis, nes la
bai sudaužyta galva ir veidas.

Noverausko liko trvs vaikai 
49 m. amžiaus. S.

DIRBA NAUJA PLENTĄ, 
i - n .. i , f, -i | į / $7 n '

Biržai, Biržų apskr. valdyba
♦ 't ‘ ,

vyriausybes, tiesia plentą isz 
Biržų in Pa rovėja, virsz 7 kilo
metru ilgio. Szi rudeni plentas 
bus užbaigtas ir apseis 300,000 
litu.

Aliesto valdyba Radvilu pily
je pradėjo statyti vasaros teat
rą, stato skerdykla ir iszgrindo 
akmenimis apie 200 kvadrati
niu metru galviu.

DINGO ŽMONA.
Lazdijai. Sziomis dienomis 

dingo vieno aludininko žmona. 
Vyras rūpestingai jos ieszko. 
Vietiniai g 
kad ja vienas vyras pavogė.

NELAIME KULIANT.
Sziaulenai (Szialiu ap.). Spi- 

cziu kaime pas ūkininką P. N. 
klibant arkline maszina, dre- 
Iingis pagavo Varoli už skver
no, trenkė in žeme ir užmusze. 
Kol arklius sustabdė velioniui

AR PATOGU?
Utena. Utenos kataliku baž

nyczioje sekmadieniais ir sz- 
ycntadieniais pamaldų motu 
specialiszkai rinkti asmenys ar 
marszalkos su bažnytiniais rū
bais, vaikszcziodami po bažny- 
czia ir trukdydami tikintiems 
melstis, pardavinėja knygutes. 
Tegul tai bus ir k. v. c. brosziu- 
ros, bet trukdyti melstis nerei
kėtu. Ir ar nesudarys tas pre
cedento ir kitokia lilorura par
davinėti per pamaldas?
ISZ TRAUKINIO ISZKRIT0 

KONDUKTORIUS.
J , I

S!<apisžkis. Spaliu
traukiniui prieinant; prie Ska- 
pisZkio stoties, iszkrito stab
džio konduktorius Vincas Sa
vickas. Krisdamas sunkiai, su
žeidė galva. Paguldytas Pane
vėžio ligoninėn.

31 d.t

iIii

Vilnių pradeda Raidyti 
'Saviškai žmonis k an kyli.

V • I 1 t , t 1

- . . >
Vorczia priimt Ukejima Rusu;
’V1'

Kaintriai viską išzkentojo
N ors la ūkti i Iga i t u re jo,

Jie užgina ,vaHot kalba musu, . * . .

Bot Lietuviai kiėto sprando,
r

' • » 7 •' r *

TO visaip nenusigando.
> 8

N ors la ukt i i Iga i t u re jo,

■

kaimo ūkininkas p.
Policijos pastan- 

nustat vta, j kad žmogžu-

Morkeviczi u s p risi pa ži - 
turėjos šaut virius su

gavusi pinigines paramos isz

Tbki priešai gala gavo,
‘ Vėl atgavom Arilniu savo.i t 1 I 1 r

Bet Lenkai, mus nevidonai
Vilnių* sau pasisavino,

Arnbasadoriu tarybai primelavo,
Tiek, kad jie jiems ir pripažino. 

Vėl tonais jie ponauja, 
Lyg plesziku kokia gauja;

Rado savo jie galybe,
Su armijos daugybe.

Kad užpuls musu Ievyne,
Baims ir Kauna, sostyne,

Isztrins nuo žemlapio musu szali
Ta padaryti ne lengvai gali.

Bot sziauros narsus meszkinas, 
Lietuvos artymas kaimynas,

1

i ,
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J. G. BOGDEN,
AGENT

322 W. LONG AVE.
DU BOIS, PA.

Siuncziu Pinigus in Visas 
Dalis Pasaulio. Parduodu 
Laivakortes, Padirbu Da- 
viernastis, Suteikiu viso
kius Teisminius Patarimus

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORlUS

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

—. ■, ----------

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R
-------------------- - ---------------------

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascz.iausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vescliu,1 kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

’I '

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
* -

I- • " I . i* '.n H '' y

K« tas tūkstantis doleriu žmogui

M

4I

I

X.

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
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tss aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo

gyventojai spėlioja, t’"® žemUu P^ymeta Ilgu ir

i •P|,i.1‘r 4 F«“«“ G“,b‘“t“ Į galva sudaužo ir abi kojAs nu-
i Sieniniu* Kalendorių* ant 1929 j s J *j meta. Prie kožno kalendoriau* j 
į yr« prisiūta tzventuju kalendo- |

Kalendoriai s
| turi krepsiiuka del azuku, *pil 
Iku ar azepeesio.

marginti ir išspjauti.
Ant adreso:

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MA HA NO Y CITY, PA.

Ė

i

i 
3 
i 
f

^BC

Prie kožno kalendoriaus |

ris su pasnykais.

Puikai is>
A

i

t

, t
'►M t.

i ■*, r • .r v nz'i'-

lauže.
ISZVEŽTA 6,815 GYVULIU.

Rugsėjo men. isz Klaipėdos 
kraszto iszvežta' Vokietijon: 
raguoczin —1,486 (Rugpiuczio 
m. 1,344), kiaulių — 3,550 
(Rugp. 1,686), versziu — 1,359 
(Rugp. 1,947), aviu — 521aviu — 521 
(Kugp. 408). Ibz viso — G,816. 
Rugpiuczio m. 5,384 gyvuliai.

'it
|(Į:;
• ■
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atgauk savo sveikata.
r . |į 1 r • n J i M ■R, r r e n

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimopi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Voist-žoies yru nuo sekaneziu 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, szlapinimo^i lovoj, ir 
I 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, naofnara, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-
mufi “Netvu PreRaratae.” Nervu H- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Narvu Preparatas užbėga tai li
gai kf||a ir suteikia žnąpgpl ramu
ma. Atsiusk I69. o gausi musu žolių 
f 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo 
Be. M. ŽUKAITIS,

gal kf||a ir suteikia žnąoįrri ramu
mą. Atsiusk I69. o gausi musu žolių 
Ir kpygu katalogą. Reikalingi mulu . .. .... ... . . i?

M. ŽUKklTIS
26 Gillęt Strępt. SRonęeyport, N. Y.
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Shamokin, Pa. —- Atejnan- 
czia Nedelia prasidės 40 valan
da atlaidai Szv. Mikolo, Lictu- 
viszkojo bažnyczioje. Daug 
kunigu likos užpraszytais in 
pagedb.a - pralbaszcziui 
biniui.______

Baltimore,* Md. — Vietos 
laikraszcziai pranesza, jog ap- 
sivedimo laisnius iszsieim* 

divorsuotas 
isz Camden St., 

ir Katarina Piliene, naszle, 41 
motu amž.

Taipgi Kazys Weber, 
isz 400 N. 8th St., 
Gabriui e, 18 metu.

Dno-
lli

Ji ,

Md. —

laisnius
Martynas Miežis, 
41 metu, amž

22 m., 
ir p-le Maro

Nota griežta jiem parasze, 
Sėdėt maišiai ju paprasze. . ' ' A I , '

Taip tuom Pilsudskis nusigando,
Kad su Lietuviais kalbėt bando, j 1 -r

Szaukia tuojaus tautu lyga,
Melsdam’s greit, pradėt derVba.

Klausdami duoda ranka Valdemarui 
Ar bus taika, ar lai'k’s karui ?

'Pas atsako: lai bus taika;
Karas pradėt tai no baika.

Visi stojas niąJĮcom ploja,
Bot Pilsudskis sau dūmoja:

“Tu esi kantrus, Lietuvi,
Turi tyirtai prikandęs liežuvi. ' ' r 1 ' M . k # 1' '

Ateis tas laikas, prasižiosi, 
Ir isz Vilpiaus mus iszjosi;

Bet ne kardu, tik kantrybe, 
Iszduosi svietui mus suktybe. 

« *
mus Vilniau numylėtas,Tu,

Stos už tave visas svietas,

i

I

v

j i

o» ■
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Boston, Mass. —- Policinin
kas suaresztavo girta kareivi 
ir vede ji prie, telefono pa- 
szairkt vežimą, kai areštuoto
jo draugai, ju tarpe Lictuvys, 
Jankauskas, užpuolė policinin
ką ir arosztuotaji atome. Ta- 
oziau pats Jankauskas pa kliu-

< V 0, ’ ‘ x •

Brooklyn, N.Y. — Marei Jo- 
kinczienci, isz 46 St. Mary St., 
einant skersai Riverdale Ave. 
Yon kerše ir neszant trijų motu 
dukteri, Darata, užvažiavo 
automobilius ir parmusze. Nu- 
vežus ligoninėn, daktarai ap- 
raiszojo mergaites ir motinos 
matomas žaizdas, ir norėjo isz- 
tirti, ar nėra jos galva viduj 
pažeista. Tacziau, Jokincziene, 
pastūmusi daktarus ir slauges 
iszsiskubiuo namo,
turinti daug namuose darbo.

Ji 40 metu amžiaus.
— Jurgis Bužinskas, 

176 Wythe Ave., kuris su žmo
na jau du metu neg\wena, ei
damas pro jos butą 126 N. 5th 
SL, pamatęs pro Įauga, jog 
žmona gulinti su 61 motu Ado
mu Luku. Jis inszokes per lan
gu, ir buteliu davės žmonai per 
galva, o paskui mirtinai Luką

sakvdama
*

Mes nnt prieszo prakeikimą, 
Už mus sostines užgrobimą.

Gal kiek Pilsudskis pasėdėjas
Begs už galvos nusitveręs,

Kaip Lietuviai savo pardavika
-Vys, Varna vos virszininka.

Jus Lietuviai, nogailėkit,
—• M M ' « • « * .

l 4

Į l4

■ ' 1 ■ • i

Prosze panom” kaili pliekit,
.—'-J

Kuri Vilniuj tik pagausi,

i "

Drąsini kirsk i e jam per ausi.
4

ti. r'■ I , i j

Tik įpus, Lietuviu sostyne
Ko mes turim’ ‘
Reik isz Vilniaus Lenkus szluoti!

1 ^{'III

X- * ■

Juk topais nėr ju tėvynė
L . — > ' * a

j u bijoti?

Lai jie žino kad Lietuviai
Už laisve kovojo narsiai,

Ir daugiau in Lenku vergija 
Neapleis Vilnių ir Vilija.

1-W
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—Paraše Jurgis Genis isz J?orest City, Pa. 
sutaiso O. N.
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MAHANOY CITY, PA. . 
-

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jnsu
'■'I l .te

i
H|

pinigus yra gerinus negu 10-tąa Procentas, be jokio
VL-1 TV " ’* “ M ' ” ” * ' ‘

(A
MERCHANTS BANKING TRUST 00.,

saugumo.v

Z. ' .

i
.11

*
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moka 3-czia Procento už jusu eutąupytną pinigus ir tą
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba ir ozędina.

A ! ' • . te ' .b . te Jiuigus in šita Bunka o persitikrinate ir maty rito 
~ « 3 pądauginimiĮ jpręąentą.

plūgus m szica Banua 
kaip O pinigas anga su
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isz

primusžoA Lukas mirė
V.Katarinos ligoninėj.

Pittsburgh, Pa. — Penki vy
rukai kurie nuplakė ant smert 
Miką Jaruiįenezni, 38 metu, isz 
Kimty Glo likos iszrastį kal
tais žudinstos. Sudas gali vi
sus nubausti nuo 8 lyg 16 metu 
kalėjimo, iki

Ansonia, Conn. — Lapkri- 
cziolj d. ilgai ir sunkiai sirgęs 
miro V. Snieszkus, sulaukės 
apie 40 metu amžiaus. Lapkr. 
19 d. palaidotas isz Lietuviu 
Sz. A. Bažnyczios Sz. P. kapL

4

»

H

nose, Derby,
Velionis szoimynos nepaliko, 

liko tiktai žmona, kuri velioni 
ligino per 9 metus. Tai yra gar
bes verta moteriszke! Pati die
na

— Tik keletą saypicąiu pa
sigėrės, ežia mirė Lictuvys Z. 
Suslaviczius. Velionis paliko 4 
brolius, žmona ir kelis suaugu
sius vaikus.

Per keliolika motu velionis 
dirbo divonu dirbtuvėj. Dirb
tuves kieme jąm isztiko didele 
nelaime: abieju ranku , pirsz- 
tus beveik visus nupjqve dar-

A....*-, A

isz dienos dirbo dirbtuvėj.

si gėrės, ežia mirė Lictuvys Z.

binis traukinys.
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džiaugsmas, kuris paijtinejo 
isz dvieju priežaseziu, pirma 
priežastis jio džiaugimo buvo 

Į kad galėjo atsigerti, o antra —- 
IS už(|e. [ kad gali rinkti pinigėliu 

An- !l'ava*szinima savo ypatos.
gaspadorius vieszbuczio

kaiminai Pr,kiszdavo:
Szposininkai nekarta ja iri

• 4

Antanėliu isz-
Antaneliu gru-

‘‘Antanėliu

oAntanas
• -J

f*ažinstamu buvo ant 
zimts myliu aplink tėvo 
ano,
raime Užveju, kuri 
>raVardžiavo 
inttiniu,” 
tais penėtu,” arba 

į! eglinei i u.”
i Per ji tai kaimas Užveji* 
>rasigarsėjo dideliai, nors hų- 
o paslėptas nuo svieto daubo- 
e pakarsztyj mariu, o susidėjo 
os isz deszimts i......... Z.-L-(
rinozelin praskindusiu ūksme- irerti. 
ia ir žaliuminuosia medžiu, 

a Kaimas pra mintas Užveju, 
ikrai neszioje ta varda nevel- 
li, tikrai teisingai buvo pra

trintas. Kaimas apsiaubtas 
isu szaliu 'kalnu, niekad 
pikalavo baimintis, 
Markiausios 
ors kalnus tverdavo ant 
u, nors daužo su pasiutiszku 
narkumu bangas in uolinius 
rantus, nedryso niekad atsi-

, nes 
j(».s

os isz deszimts

kodėl— ‘“Pove Antanai,” 
gi neiszgeri cziolu jurin ?

— Del dvieju priežaseziu— 
atsakydavo jis. — I’irma jog 
jūrių vanduo del manos labai 
sums, o antr#, kai| reikalu ji 
siitnluk’lP in plocsjkits, kns rei-
knlnutu dauįg darho, neA, mano 

normadsku ^nn,n ’sz t°kios thures negali

nors 
v i esu los.

isz 
no
ir 

kuri 
ju-

nkyti in kaimeli, nes nein- 
niekad jos in ten 

iprus pilnai, kuriuos supylė 
' ranka žmogaus o paties Sut- 
•rtojaus. Tarintum buvo tai 
ipri pilis, kurios valdonu bu- 
I 6 6 p 4 V 4 ~     ’ ’
Kodel-gi ji 
lodo jo,

dsdavo in

storas Antanas.
kaiminai, 

pravardžiavo ? Pra- 
trdžiavo ne isz piktumo, o tik 

ant jo

nors

veizint
jo priežo-

Mano

drl

“ iszrinktinis”

me
d bodavo paprastinai, 

iszrinktiniu ”

z paproezm, 
zveizdos, bei 
do. 

—-
•rimas yra pirmueziausiu ge-

visoje Prancūzijoj! —
Tuom 

> “iszrinktiniu” gėrimu bu- 
»aitrokas. Nuo tuo žodžio le
nktiniu”
Antanu iszi inklinin.” 
Jaigu kas paklausdavo:
— Kas yra geriausia atsi- 
rt, t e ve Antanai ? 
Atsakvdavo visuomet.
— Degtinėlė, 
ji suszildis tau 
cczystis galva, busi linksmas 
nejan>i rupeseziu — his yra 
riaušių gorimu del žmogaus. 
Kad pravardžiavo da ji ir 
Antanu grūdais penėtu,” 
a žinoma kodėl, nes buvo dig- 
* nutukęs, kaip kad meitėlis 
udais penėtas.
'Pu re jo d a ta 
iogii nors ir seniausi vadin- 
vo “mano žente;” nors ir 
ktes suvis neturėjo ne viruo- 
i, ne merganjenezios.
Namelis jio buvo juokingai 
ižas, kad žmogui praszalie- 
ui buvo stebėtina, kaip tas 
Ižiniszko ūgio, storas kaip 
ininkiszka nuo javu pintine, 
lejo gyventi tokioj grinezia- 
, o vienok jis rangiai sukin
tos visuomet, jaigu kas inej- 
ro isz jio konsumeriu, nes vi
ltas tik pas ji atsilankė, nie- 
d neiszejo, ne isz gero su 
BVn Antanu’ 
rbe jaigu su
i Antanu skambtelėjai stik- 

arba kad jis pasakė:

praminė
“isz- 

žmonos

mand žente;
vidurius ir

tai

paproti, kad

žente;

ne isz 
♦,

»,

— na ar tai ne 
guodotinu de

•veik ’s žente!”....!
Eres durimis jio vieszbuczio 
vo didele lenta su antraszu*. 
!zia buna suejga bieziuoliu

Dede Antanas

Daug linksminu buvo pak
lausyti da, kad pra<|ojo bartis 

Įsu savo žmona. Galema buvo 
t įminei matyti tokias veiks- 
mias, tokias komedijas gražias, 
kad su didžiu noru užmoktu- 
miai, kad tik gaut jias matyti. 
Nuo trisdeszimts metu gyveno 
tarp savos pridoroneziai, be
veik kas diena peszdavos; tik
tai ka Antanas buvo visuomet 
ir tokiam karte, linksmu szpo- 
singu, juokdariu, 
cziule jio dūko isz piktumo ir 

į rūstybes*.
Buvo tai boba, t rumpai pasa

kius: bet boba; nors buvo tai 
tikra giltine, sausa, kaip kur
tas, bot buvo smarki ir szarpi 
moteriszke, kad ženge — grin
dis dundėdavo.

Gvvonima savo varo ant au- * 
ginimo visztn, kuriu visuomet 
turėjo ant savo mažo ankszto 
kiemelio po keliolika desetku 
kas jio atneszdavo gera pelną.

Jaigu kur aplinkinėje kas 
keldavo koko puola, ton jau 
turėjo būti augintine ponios 
Antanienės isz l’žvejo, 
bent desetkas kiausziniu 
jios nupirktas.

kuomet, pa-

arba 
nuo

“SAULE”
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ATBŪNA “SALDŽIA KELIONE” KALĖJIME.
d'arp strnikuojaneziu audėju dirbtuvėse , 

likos aresztaėoti už ”pikietavima
Kenosha, \Vis., 

(sulaikymu darbininku 
nuo ėjimo in darba), James Bennett ir jojo pati kurie apsi
vedė ka lik priesz aresztavojima,. 
gana linksma ir nieko “

Y 1

kad jiems kalėjime 
saldi kelione” nekasztuoja.

.       MB —■—II — 
vo grąže krutinę užgiedojo to
kiu garsiu ir rėksmingu balsu,

I4M « HMM N kHM H»11 l«M MK>«M MP

APIE KARSZTLIGE
1.4 4

kad net Antanas negalėdamas 
ir tuo nubausti, tiktai sznaira- 
vo ant jo,

Vienok da ir tas bejokios pa- 
jiegos, nei tikras maiszas su 
žirniais gulintis mokėjo bovl- 
I i savo bieziuolius, kurie su no
ru lanke Antana, 
kaiminai, kaip antai: Celesti- 
Pas Maloisolis, augsztas sausas 
biįjki sukrypęs, kaip kad stuob
rio oboles, 
viliu, mažas su 
buka, apskriezia ant galo kaip 
kada bulbe, vadinoma 
koms,”arba slyva, 
Paumelle, kuris visuomet tylė
jo, bet su Antanu bovintis ge
rai mokėjo.

Kad stiklai nubodo, pKislink- 
davo link lovos stalu ir loszda- 
vo in “Domino.” 
tos zobovos pralaido ne tik va
karu bet ir 
puse.

ypacz trys

Prosperis Horsla- 
riesta nusuk ia

“cigon- 
ir CežertiH,

Dažnai prie

nakties didesne

toliaus nūs.

RAIKYKITE DUONA
BLEKINIAM INDE

pritrosz- skaudo jam begulint, nes lova.
kons. Buvo tai vienas isz (u ne- galerna buvo perkloti jam vos ragaieziai ir kiti kopti dalykai,
dūsavo, kaip ką d Duona, pinigai, pasztetai, pi

t

r.-
H *<1

M
m
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Karsztlige-gali pasirodyti bi
le kada, bet dažniausia Huv. 
Valstijose pasirodo vasaros pa- 

[baigoje arba rudeni. Karsztligcr 
galima, 
nurijant,

k

BALTRUVIENE Į

galima gauti vienu tik budu — 
valgiu «ir gorimu, 

mikroskopines daleles isz isz- 
matu to kuris turėjos ta liga 
arba nuo to kuris yra neszioto- 
jas — arba toks žmogus kurio 
vidiiriose karsztlige perai auga 
ir dauginasi, nors jis pats tuom 
sykiu neserga.

I’radijus karsztligei siausti,
’ 1 ♦ 1* A • •

i

..
"ii

paprastinu prajovu, arba apsi- 
reiszkimu, isz kuriu mirtis tar
tum, daro sau žaislias, 
damasi link jo palengvoje, link
smai besi sukindama aplink, 
bet paslapczia pakasinedama 
palengvele žmogau*? organizmo 
ir darydama sau kele link jo,

a rtin-

jo

sanvaites, kadangi kuomet iszimaini isz pecziaus 
turi but i g_ ...______
kioj vietoj kur nėr dulkiu

praszyti keturiu kaimynu vyru gyvūnu, ir paskui turi būti pa
ni

ka rszt a 
sugadina

karta aut
sausa pati nepajiegdavo pati ji 
nukelti nuo lovos, o reikėjo

t 
erei ta i atauszomi lo

ir

ros galėjo iszkelli Aukurie.
tana.

\rionok linksmumas da jo ne
paleido, nors ir atsimainė bis- 

pa-

loti szariam blokiniam inde 
Suvyniojant 

kopėtai! o
ir darvdama sau kele link
idant netikėtinai i
st vert i už gerkles ir pasmaugti, ežios, isz kurios pasijuokt da- 
Suvis tuo neprijautė Antanas, bar jau nenorėjo, o turėjo klau- 
kaip neprijauezia visos autu-i 
kasios ypatos, nes linksmas gy
venimas uedali'idžia joms pa- 
misliti apie tai, kad giltine ty-

' ju,j.
isznežiniu Į keli, kadangi baiminosi

Budo, buvo tai motmszke kojp an, ju blbja„siai. vieton į 
I ing'ine, likim I urejo Ia yilu ų)sircisk.sz1 j lnm jos nrtilliJ 
<1 mėgdavo nuolatai barti su- ,uuii kai kitaf( vpntas kai. I 

Antana, nes nemėgdavo ji n„ „:it:„o viza,,., ,

syt kaip klauso kūdikis moti- 
: uos.
i

i ‘'

>» 
tikrai “Dede Antanas” bu- 
bieziuolium visu tu, kas pas 
itejo. Atsilankė žmones, kai
po s gera žmogų ne tik vie
lai bet ir Eecamp’o ir Mon- 
illes’o, idant pasiboviti, pa- 
nksmiuti ir pasiszneketi su 

prieteliszkai
“Tpvu Antanu, 

okdaTingumas jio, 
taikinėti buvo už stebėtinus, 
“Tėvas Antanas 

įjuokint kad ir 
ni.
dokejo pasijuokt isz kožno 
iŽruslinant anuo suvis, me
lavo primerkti akin, idant 
reikszti tai, ko nedasake žo- 
ais, mokėjo taip gražiai 
ogti su delnu sau per szlau- 
kad ir tuom iszszaukti visa- 

s 4 galėjo sava
lOmiau buvo žiūrint kad ge- 
Iszgerdavo tiek stikleliu ir 

klu, kiek jam buvo pastatita, 
ome! niekad neiszsirinkda-

-iems 
itan,” arba

Dodia ? » 
szposai,

4 4

4 mokėjo 
szalta ak-
I »

juoku. Da

netingine, tiktai turėjo 
kad mėgdavo nuolatai barti sa
vo Antana, 
juoku ir linksmumo, lodei gir
dėdama Antana besijuokenti ir 
besilinksminanti, pyko baisiai 
ir murmėjo tiktai sau po nosia, 
bet kad no buvo svoeziu, tuo
met iszkaitinedavo Antanėliui 
“visu szventu litanija.
ta viską apraszyti ka girdėda
vo nuo jios Antanas, ale tiek 
tuo, nes neviena moterėlė yra 
panaszaus budo, pertai ir ne
vienas isz guodotiniu skaityto
ju lengvai gales dasiprasti ta, 
ka mes apleisimo, o ka nuola
tai gaudavo Antanas nuo savo 
drauges gyvenimo, už 
vienok niekad tikrai # itindavo.

Palauk, palauk — reke 
moteriszke inirszus kad vyras 
nepaisindams ant jios pamo
kinimu, juokdavos szirdingai.

Juokis, tu juokis, netrukus 
kitaip iszsisziepsi, kad nieko 
netekėsi, nes viską prajuoksi 
ar su savo linksmumu paleisi 
ant vėjo. Truks tavo toji tan
kine.

Slinku

k a jis 
nešima-

o

Kas ten tau, mano lent
galį — atkirsdavo Antanas 
juokdamasis. — Pabandink tik 
taip nupenėti savo visztas 
pamatysi, kiek pelnysi.

Kad tu tiek pelnytum savo 
darbu kiek asz, tai but, kas 
kits! Neužaugtu tau toksai pil
vas, nesigirtūmiai savo digtu- 
mu, ale gaus gala tas tavo dig- 
tumas, sūdžiusi sūdžiusi da la- 
bjaus negu asz, palau'k, palauk. 
Antanas užraitojęs rankovėm, 
rodi ridamas jei savo stora 
minkszta ranka atsakinėjo:

— Žiūrėk, tai bent sparne
lis, nagi mamute, pasakyk tik
rai, ar tu nupenėjai kada nors 
taip viszta, ar žasi, kad tokis 
butu sparnelis, kaip mano, o 
jug tu nepenesi manės, asz pats 
o ar gal pasakysi nemoku tuo 
tavo darbo? Tik buk gera, 
asz ir tave taip nupenėsiu.

Sene dukdama isz pasiūtisz- 
kos rūstybes szauke:

Ka tu ežia du mnn priki- 
szineji nedorėli, penekis ir ga
la tu gauk su savo tuom pilvu, 
kuris truks kaip maiszas su 
žirniais....

Tikrai reikėjo stebėtis ma-

tai but

o

vieton apsireiksztipo giltine, 
jos artinimuosi baltuosią plau
kuosiu, sunykime susirauksz- 
’ejiine veido, kas kart didesne- 
me bliszkime ir pa vi Ii nu*, kas 
szszaukineje pastebėtina žodi 

“kaip baisiai persimai
no? jau jis, ba ji mirs,” tame 
žmoguje a psi re isz k i nėjo tas
prisiartinimas mirio suvis prie- 
<zinguosia projovuosia; su no
ru penėjo ji, dare labjaus ir la- 
bjaus digtosniu, riebesniu vei
dą jo nudažinėjo kas kart la
binus raudonai-melsvumu, da
re ji juokingu, pute ant jo savo 
nuodijeneziu kvapu ir davinė
jo iszžiura dideliai sveiko. Ma
tant Antana vieton nuliūsti, 
vieton pajausti savije pasigai
lėjimu del jo, reikėjo linksmai 
juoktis.

.Jaigu Antaniene kalbėdavo 
Palauk, palauk.... truks

ak!”

.... kalbėjo nevel-

ori-

Antaniene nuolat roke savo 
piegliniu balsu:

Matai tu apsiryjeli, ina- 
Jiai girtuokli, matai, ka tau pa
dare tavo tas nupenejimasis. 
Gerai tau taip, geraiI

Antanas nieko neatsakyda
vo, tiktai nusiszypsojes mirkte
lėjo akimis, nes isz visu ju dė
jimu, da tas jam pasiliko ga? 
lomu.' ’*■ ' ’ *

Didžiausiu

s

kuria

uz-
pa- 

Parne-

sniogesiu dabar 
jo buvo prisiklausineti in kal
bas senovės draugu savo, nuo 
kuriu dabar buvo siena atskir
tas, su kurias negalėjo atsisėst 
drauge prie stalo, o vienatinis 
turėjo lovoje gulėti, jaigu pa
žino baisa keno isz savo ypa
tingesniu, prieteliu o ypacz bai
sa ne kokio ten Celestino, tuo
jaus szauke:

Ej mano žento, tai tu 
ežia Celestinai.

O Celestinas Moloiselis 
sakinėdavo:

— Tai, asz krikszto
Antanai, asz. Ar jau pasikelsi

f at-

leve

nei

Bet da su-

ir gali linksmai bėgiot 
k ra Ii kas ’

— Bėgioti da ne? •— atsa
kydavo Antanas.
vis nesudžuvau ir riebumas da 
laikos pas mane.

Netrukus vienok nerim
damas pats vienas lovoje susi- 
mislijo sukviesti savo bieziuo- 
lius in miegstube, kadangi tas 
ji labai rūpino, jog 
drauge su anais gerti. Laikais 
kalbėdavo.

— Gailestis ir liūdnumas 
mane vargina, žente, ne isz tos 
prieszasties, kad ne galiu gerti 

“iszrinktinio gerymo” 
nes vis da plaunu sau 

gerkle, bet gerti man nevalia 
ir tas man suteikinėjo rūpesti,

jam: “ 
tavo tas pilvas, pamatisim kas 
bus tolinus” 
tui, o pasakius teisybe, kalbėjo 
teisingai, nes matomai ji
jaute tai, ko Antanas negalėjo 
ir todėl rust i nisi kad jis suvis 
apie grumojenti pavoju suvis 
ne nepamislija, užimtas nuola
tai savo linksmybėmis.

n.
Szlai praneszcziojimas An

tanienės neužilgo turėjo iszsl- 
pildyti. Antana ūmai dalipste- 
j(> apopleksija. Nustojus val
džios visame savo kunia, kad 
ne rankos, nuo kojos pajudinti 
negalėjo, reikėjo atsigult in lo
va ir gidėti joje per dienas. Da 
vienok jis savo budo linksmaus 
neat ma ine. Nejudintas protas 
apopleksija, taigi sveikas ne
galėjo nurimti be linksminimo- Antanienės, kuri 
si su svecziąis, todėl su didžiu ------ .....................
noru bent, klausė, patempęs au
sis, kaip vieszbuty žmones lin
ksmai kalbėdavos, skambinda
mi stiklais ir juodamiesi.

Da isz pradžių nežudyta vil-

vienok

jis no gali

mano 
dažnai

mano toji....
Tame pasirodė langia galva 

i matydama 
geronti Antana, reke:

— Neduokit tam girtuok
liui, neduokit tam neprisotin- 
tam nedorėliui, jam niekad jau 
negana, nors jau galas artina
si, nes dabar turiu ji penot, tu- 

ties, kas link atgavimo bent riu ji valyt, kaip meitėli koki.
kiek pajiegu ir valdžios leojo- Atsitraukus seniai nuo lango 
šia, bot netrukus, pasirodė jog nekarta tuojaus, jaigu langas 
tas 1...............

Antanėlis grūdais penėtas” jo gaidys, augintinis Antanio-

Atsitraukus seniai nuo lango ... | 
viliojimams buvo viltu, praviras buvo užszokdavo ant

* •

‘‘Antanėlis grūdais penėtas” jo gaidys, augintinis Ant arno
tu rojo dienas ir naktis lovoje nes ir pakreipęs su galva iri 
leisti viena po kitai; ežia dabarĮszalis, augsztin is žemes, apsi-

'tant Antana beveik sy kožna ant kito fjzono patsai apsisukti Antana, taipogi, arba bare savo
įgulėjo, nei kolnias kokis, kad ir žvelgęs aplinkui, pažiūrėjęs in

sau gėrimo, o prie tam gu- diena t tinkanti, kas kart buvo negalėjo be pagelbos paezios, rūstingu balsu:
Mm .u. ui/vuin ; Mukiau jau ir jo minkszti szonai su 1 * ‘
ilf’ < .V,,,, hl4hl';S į,iM
losią jio akysiu spingsojo ’storesnis. kas kart tankiau jau ir jo minkszti szonai

44 Kiniuurr-ku-

< 
dežeje. 
duona 
skoni. Duonoje greitai pradiniu 
pelai augti, (odei reikia žiūrė
ti, kad duonos dože yra isz- 
plaunama karsztu vandeniu ir 
iszvedinama nors svki sanvai- 
lej, ir duona neturi but i trosz- 
kiai, kuomet karszta.

Vaszkuoln popiora
duona esti apvyniota, kuomet 
jn perkame yra. <įeito kad 
laikyti ja szvarin tol kol 
sieks pirkėjo ' rankas, 
szus duona namo neveik pude
li jos su popiera pri<‘ kitu nes 
isz lauko ta popiera yra nesz- 
vari ir galima kita duona t įlo
mi užkrėsti.

Kepti dalykai, labai suima ir 
i szd u oi I a d regu urna. I ?|i vyzd i n, 
jei drėgna duona ar piragas ir 
sausi piragaieziai dedami s y- 

dregnurnas |iereiiui 
Piragaiczius g.

kiu, 
sausuju.
šia laikyti gerai uždarytose dė
žėse ar puodose, kad tuomi ne- 
priloidufi prie ju drėgnumo isz 
oro arba nuo kito d regu aus da
lyko arti ju. F.Ij.LS.

ant 
goriau-

♦ PARSIDUODA PUIKI 
PARMA.

Gera fanina 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos, daug gyvuliu ir 
paukszcziu, girria ir 
sodas. Bėgantis vanduo. Šlu
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkam (i namu mieste.
1 a i sz k a a t s i sz a uk i t e 
adroso:

daug 
girria

Gi’lhertoho bobeles, szlcktai 
jum bus, 

Kaip nelaime jus užklups, 
Jau apie visas žinau, 

Ba sau užsirasziau. 
Visi vyrai rugoja, 

Kaip bobeles girksznoja, 
(lyvena nezgadoja.

Jaigu bložnai užkabina 
žmonis,

Tai ne dyvai suvis,
Bet jaigu merginos loję ant 

.žmonių, 
Tai didesniu nereikia dvvu.

Badai apie Pitlstona, 
Tai merginos visada,

Ant poreziu vakarais tysoja, 
I’raoigius užkabinėja.

Bjaurus žodžius naudoja, 
Visaip ant jn loję.

Mergeles lai ne gražu, 
O ir labai bjauru, 
Jaigu da dagirsiii, 
l’ai kaili iszdirbsiu.

e <1 1 #

Elizabelhc keturios merginos, 
Dvi diiįcles, dvi mažos, 

Ir szirdoles, susiruĮicziavo, 
Tos didesnes in kaili gavo, 

Nuo mažesniu, už jaunikius, 
Tai parode savo nagus; 
KaLp kates apsidraskė, 

Ir skrepliais apsidrabste.
Tai mergeles ne gerai, 

Jaigu .jums galvoje vaikinai 
Kad turite ėstis taip labai.

* * *
Palei rive, tidam miesto, 

Konia kožnam namelyje;" • 
Bobeles puikiai namine 

raukia
Kad no vaikai mamos

nedasiszaukia,
O vyrai taipgi bėdavojo, 

Kad net girtas bobas namon 
pa rneszioje,

Kitos su peiliais ant vyru 
szokinojo, 

Nudurti prižadineje. .
Mo<terelos ne gerai darote, 

Jaigu tokius triksus varote 
Per dien latraujate, 

Savo vaiku neprižiūrite.
* * *

. Pas viena Lietuve net deszimts
/

1

tuojaus galima surasti jos pra
džia. Nors, kartais ima laiko — 
ne.4 reikalauja labai saugaus 
tyrinėjimo — ir kol surandama 
nesziotojas daug žmoni u 
konezia nuo los ligos.
svarbu visiems žinoti kaip ap
sisaugoti savo ir savo szo i my
lia.

Kaip sakyta, porai paeinanti 
isz kito žmogaus viduriu, da
žniausia buna priožaSfi tos li
gos, jei tie porai 
maistu ir gorima, 
perus, vienok, gali 
sziluma, ir jei gyveni apylinkėj 
kur ji siauezia, tik virinta van
deni, szutinta pieną, ir 

kurie vra iszvirti. 
nevalgyk nevirytu 

vengk žalios žuvies,

i nu-
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d id el is

ant
Per 
szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

24 N. Main St.

ii

i CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,368.62
i —.......... .i

Mokume 8-czie procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dem prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turfitumet reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

J.

- 'dūk!” arba garsini iszkoles su- J,
G. W. BARLOW, Free.

J. FERGUSON, Vice-Pree. ir Km.

Ii

i 4 Ji.

I >

t

T

suterszia 
Karszt ligos 

užmuszti

kitas
gerymus 
Ta i p-pa t 
valgiu, 
kaip oysterius, ir k.

Karsztligos galima iszvengti 
iszsicziepijant — bet ne taip, 
kaip eziepijamu raupams. Kar- 
sztlig(^ eziepijimas susideda 
isz inleidimo vaistu po oda su 
tam tikra adata, ir tie vaistai 

isz negyvu karsztli- 
vaistirs inlei- 
sanvaite per 

Toks cziepiji-

susideda 
ges peru. Tnos 
džiama svki in 
(ris sanvaites. 
mas neskauda ir pasekmes jei
vra kokios, yra menkos ir te- 

.Ssiusi pora valandų. F.L. A

Dr. C. A. Žerdeckas
L1ETUV1SZKAS DENTISTAS

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

geriausi patarnavima.
100 E. BROAD STREET

Ant virsziaus Peoples
Trust Co. Banko.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, i

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
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Ungaru buna, 
Kur niekados atsilsio nebūna 

Per naktis gere, klykė kaip 
ledokai, 

O ir gaspadine niekai.
Kas ten per naktis darosi, 

nekalbėsiu, 
Del saves ant kito karto 

paliksiu.
* * *

Jau tai ne kas, 
Jaigu didelis strokas, 

Vyru pareinaneziu nuo darbo 
da no mato,

O jau vakariene ant stalo stato.
O dc4l ko taip skubina? 
Ba ne turi laiko gana, 

Kad pas kurna nubėgti,

*

*

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimo, 
Katariszkas kurtumas, UŽimM gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 26c per paczta. Turi rasti* 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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Kicliszka namines iszsigerti 
Po tam kitus per dantis 

(raukti.
O dukreles ir skubina, 

Kur nori ton bėga, 
daigu burdingieris kur 

užtrunka, 
Su reikalu per IropuiiKa 

Tai del juju negerai, 
Rėkia abudu bosai.

O dukreles gali trankytis lyg 
dienai, 

Tai vis buna gerai;
Vyrai atsikėlė kava verda

9

i' 

suteikiam 
Palaidojima

v J 1 <4 1. « 4 04 IV VIV V 44 T L I Till,

|n diųerkes valgi deda.
Motinėlės ir dukreles miega 

f$au isz to ne daro nieku, 
Gėri vyrai tokiu merginu 

szalinasi,
Ir užkalbinti bijosi, 

Veluk virve ant kaklo 
nžsinaryti,

Ne su brudu apsiženyti.

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

* K. RĖKLAITIS
Lietuvlsskaa Graboriuf
Laidoja numirėlius pa- 

i Rul naujausia mada ir 
' mokslą. Turiu pagelbi- 
į ninke moterems. Priei

si« W. Nprurr St
—.. <a m . . A

I NOfl MUlKKrST .

1

I —_ t-------- - 1----------11 ---------- 1 -

l mokslą. Turiu pagelbi-

narnos prekes.
•lie IV. Spruce St.,

MAHAKOY CITI , PA.

TANAQl'A, i‘A.
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I ŽINIOS VIETINES
— Panedeli rvta buvo di- « *

delle szalna. Szaltis sieko 15 
laipsniu augszcziaus zeros. 1

— Readingo kasiklos gerai 
dirba, o Leligli Valles kasiklos 
praeita savaite iszklirbo tik 3 
dienas.

— Ketverge pripuola Ame- 
rikoniszka szvente “Thanks- 
ving Day 
diena.

Szaltis sieko 15

* ■'■ ■■ . .................. ............. .....

SHENANDOAH, PA.
—- 1 r,B 
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arba Padekavones
f

— Ateinanti rinkimai, (no
minacijos) ant pavietavu ir 
miesto virszininku atejnanti 
meta bus Utarnike Sept. 17, o 
iszrinkimai 5 Novemberio.

— Visa szeimvna Burnec- •r
ku su žentu ir suims su paezia 
iszvažiavo in Waterbury, 
Conn., ant vinezevones juju 
dukreles su p. Jonu Danuliu isz 
to miesto 20 Nov. Sūnūs Bur- 
neckiu buvo už broli su p. .Ja
nina Jasilevicziuto. Veselka 
buvo dydele, nes tiek buvo svo- 
cziu, kad turėjo pasamdyti sa- 
le.Žentas Danuliu vare automo
biliu per visa kelione 
minga i ir gilukingai 
namo.

— Seredoje bus 
mazgu moterystes 
Czesna, 
te, duktė Juozu Želioniu 
10-tos uliezios su Jonu Kvie- 
tinsku isz Bowmano.

— Girdot, kad mieste ne
užilgo pradės iszejtinet naujas 
Angliszkas laikrasztis kuris 
bus demokratiszku pažiūru.

— Del visu gerai žinomas 
Edward J: Fogarty, 71 metu, 
kuris kitados buvo burmistru 
keturis kartus, įnirę apie 1 va
landa po pusiaunakti, sirgda-

> >

in
ant vinezevones

pasek- 
sugryžo

suriszti 
kun.per 

pana Cecilije Želioniu- 
ant
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lima pati Juozo Bubnio, 213 E. 
Mt. Vernon uli. miro staigai 
praejta Ketverga. Velione pa
liko du sunua, tęva Joną Pot- 
kevjeziu ir broli Juozą, Detroi
te.

t Gna Raulinaitiene, 52m., 
staigai mirė szirdies liga pas 
savo (lukteri Balevicziono, 226 
W. Penu uli. Velione paliko su- 

jnu Andriu, tris (lukterės: Ba-
leviczione, Žiobiene mieste ir 
Valaitiene isz Conncrtono, se
seria Jokūbai!iene, brolius Su- 
raszcviczius mieste ir Juozą 
kuris gyvena Herrin, Ill. Lai
dotuves atsibuvo Panodelio ry
ta su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.
- t Albertas Vingelis, 32 mo
tu, 1169 W. Centre uli. mirė 
nuo uždegimo plaueziu. Velio
nis paliko paezia, tris vaikus, 
broli Jurgi ir tris seseris Izabe
le Sakalauckiene, Lotti Doran 
ir Helena Kazinuekiene. Velio
nis prigulėjo pVie Szv. Jurgio | 
parapijos.

PRANESZIMAS
Um

Asz Mare Buseliene buvau 
leidus automobiliu ant loteri
jos, kuri turėjo atsibut per Dė
ka vones Diena, (Thanksgiving 
Day(, Nov 29, 1928. Sziuo pra- 
neszu kad leidimas atidėtas to
limesniam laikui. Kada bus lei
džiamas pagarsinsiu laikrasz- 
tyje. , (t96

Mrs. Mary Buseliėne,
Box 5 Gilberton, Pa.

PAJESZKOJIMAI

Pajeszkau savo seseri Gena- 
vaite Belevicziene, po tėvais

mas kelis menesius, namie ant Jenkecziute. Paeina isz Sziau-
34 N. Main uli. Laidotuves at
sibus su bažnytinėms pamaldo
mis Ketvergo ryta.

— O kad praeita Ketverga 
pripuolė diena Szv. Cecilijos

liu Apskr., Szaduvos Miesto. 
Koki asztuoni metai atgal gy
veno Elizabeth, Pa., dabar gy
vena kur apylinkėje Scranton, 
Pa. Turiu labai svarbu reikalą

(patrankos muzikes), ir taji kaslink mirties Antano Belevi-
vanla turi p. Cecilije Bocz- 
kauskiene, pati redaktoriaus 
“Saules,” drauges atėjo linkė
ti p. Boczkauskienei linksmu 
varduvių. Sveteliai likos pri
imti per viesznia su gardžiu 
užkandžiu ir pasikalbėja kėlės 
valandėlės iszsiskirste namo. 
VaJkarelije dalybavo ponios: 
Gegužiene, Viszinskieno, W. 
Boczkauskiene, Rynkevicziene, 
Kriaucziuniene, 
Grinevicziene.

Džiogiene ir

DIDELIS BALIUS!

ant Norkevi-
Grajis garsinga

Bengia Kuopa 211 S.L.A. 
Mahanoy City, Seredos vakara 
28 Lapkriczio 
czaus sales.
Desmonds Hawks orkestrą vi
sokius naujausius ir smagiau
sius szokius. Inžanga bus 50c. 
vyrams o mot eroms 25c. Ba
lius prasidės 8 valanda vakare. 
Ateikite visi o galėsite praleis
ti linksmai vakara tarpe savo 
tautiecziu.
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Rpading 
lines .

NEDELINE EKSKURSIJA 
IN

PHILADELHPIA
2 DECEMBERIO

Specialia treinas Babatos naktt
laz Iszeis

Shamokin ............................ 1:30.
Mt. Cannel •••»••.••••••• 1:30 
Ashland................................... 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville...............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 walanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

6:00

Dubchavat 
Tildetas
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eziaus ir jo palikto turto. Mel
džiu atsiszaukti pas: (9G.

Airs. Stella Waitkewicz, 
11413 Ablewhito Ave 

Cleveland, Ohio.
•>

f.

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

Pennsylvania Power & Light 
elek tri kine kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szorai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
nenesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi, ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 

a a a a « a . <a aarba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunskite ant že- 
miaus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.
I

$4.00

■ il

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
NEDELIOJ 2 Decemberio 

Dubeltavas 
Tikiataa

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Stk. 
7:20 valanda vakare.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentietas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sstortf
19 W. Centre St. Mahanoy Oity
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NOT a Speculation or Qet'Rich'Quick Scheme
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Do Not Make the Mistake of Confusing
Investing With Speculating 1
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WHAT IS SPECULATING?
Too many people think of speculating and gambling When INVESTING is mentioned. There 
is a vast difference between speculating and investing. Speculating consists of plunging in
blindly and taking chances with your money—subjecting your hard earned savings to all kinds 

/ 
I ■ r "iftf* I

of hazards where you risk losing your money.
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WHAT IS INVESTING?
■ z

The dictionary says investing means “to place money where it will be SAFE and EARN MORE 
Thousands of our Customers and other local people have placed their savings in 

our Preferred Stock. There it is SAFE and every three months each stockholder receives a check 
from die Company for money earned by his savings INVESTED in

MONEY.”
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PENNSYLVANIA POWER LIGHT CO.
Cumulative Preferred Stock
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Pays
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OVER 5%
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Paying Dividends 
Regularly For Over Eight Years

You will have nd waiting for mines to be dug or 
^vells drilled or factories built before you gėt divi
dends. Pennsylvania Power &. Light Company is 
paying dividends on its Preferred Stock regularly
every three months and dividends have been paid
WITHOUT A BREAK ever since Preferred Stock 
was first issued OVER EIGHT YEARS AGO.
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On Your 
Money
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Easy to Sell If You Need Cash 
“ Is it easy to sell?” This is a most important question 
to bring up when you are about to invest your^noney.
We have made excellent provisions for such an emer
gency. If you ever want cash for your stock you can
get it in two ways: Take the stock to your bank and 
get a loan on it or bring it to any office of the Com
pany and take advantage of our Resale Department 
which is maintained to assist and advise local stock
holders who may wish to sell their shares.

Why These Shares Are Being Sold
To meet the demands upon the Company for service there is a constant need for funds to make extensions, 
additions, etc., to its system, Money for such purposes must be raised through the sale of the Company’s

A/M «t I .. r* r. i ♦■n CZ f’w ■ t t I "I ' ' H

h

>
S

securities—such as its $5 Cumulative Preferred Stock.
4 «

Protective Rights and Safeguards for Preferred Stockholders
(erred as to assets and dividends over the Common Stock : 
and has the same rights and privileges as the $7 Preferred 
Stock and $6 Preferred Stock, excepting the dividend rate.

Cumulative. This Stock is Cumulative, therefore, the Com
pany must pay the dividends in full before one penny of divi
dends can be paid on the Common Stock.

Fully Paid and Non-Assessable. Every share of this Stock 
is fully paid and non-assesaable.

Voting Rights. Each share has equal voting rights with

.. ■ A‘ Į f

Dividend*. The dividends (or wages earned by the money you 
invest in this stock) amount to $5.00 per share a year. They 
arc paid every three months, $1.25 per share on January 1,

■re mailed to stockholders.
Dividends Tax Free from the present normal Federal In

come Tax. Stock is free from Pennsylvania 4 Mill Tax.
Redeemable. This stock is redeemable, at the option of the 

Company, at $110.00 and accrued dividend per share.
Preferred as to Assets and Dividends. This Stock is Pre-

April 1, July 1 and October 1, at which time dividend checks

the Common Stock.
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Price $97.00 and accrued dividend per share

Cut out and mail to order stock

PENNSYLVANIA POWER &. LIGHT CO., Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

A u

B

□ I wish to subscribe for.
e t e. . s 1

□ I wish to subscribe for...
' - JU

□ Please ship

N»me of Your Bank

. .......’■■■■■......■—Ill——
■ *' ■ ■■ ■

■

(Mark X in □ meeting your requirements)

t 
i

4■AW >t
4

■

I

j

IIIil:

<•

t Tf

■I1

*

Ė-
4

*w ••

.>■

į 4 
i

' f ■

. *’ '■ '■

... *

y

■■

1

___ shares your $5 Cumulative Preferred Stock at price of $97 1 
n__ j t ill ___________ 1----- 1__________ _  __________  i x
.....shares your $5 Cumulative Preferred Stock on Easy Payment PI

and accrued dividend per share. Send bill to me showing exact amount due.
□ I with to subscribe for  ............... ■BIKK__________________________________ . _, ____ .

of $10 per share down and $10 per share per month until $97 and accrued dividend per share is paid..
□ Please ship............ a...........shares your $5 Cumulati ve Preferred Stock at $97 and accrued dividend

j per share with draft attached through

11
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shares your $5 Cumulati ve Preferred Stock at $97 and accrued dividend
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