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KAD VISOS TAIP 
PADARYTU.

l’lii'ladelphia. —.Jauna ir ne- 
iszmint inga

fe PETNYCZIA 28 GRUODŽIO 1928 (FRIDAY, DECEMBER 28, 1928)

Isz Visu SzaliuiBAISI
SUMALĖ ŽMOGISZKUS

KAULUS ANT MEILES 
MILTELIU.

fe W. II. BOOMKOWftKI, Preu. A Mg.
>'. W. HOCZKOWSKI, liltor.

fe 40 METAS

PROitfifilCIJE NIEKADOS 
NEBUS UŽLAIKYTA.

D. C.

RAGANA
Washington_____„..... , D. C. — Net 

paeziule Valterio j paežiam kongrese, nariai iszsi-

VELNES IR
MERGINA Isz Lietuvos.

: NELAIMINGAS “13” Jasper, 19 metu amžiaus mote-pare Imk Amerikoniszka prohi- I  su kuriu buvo apsivedęs lik bieije niekados negales Imti už-
e ZIEGORIUS ISZMUSZE 13_  kelis menesius, atome sau gy- laikyta, kaip sau vėlina pus-. ZIEGORIUS ISZMUSZE 13 — 

v
C- LOCNININKAS MIRĖ ISZ 

BAIMES.
vast i per misi t rueinima. Mrs galviai.
Jasper kanecz užsispyrė idant si idant 

pinigu
Biughampton, N\ Y. — Georgo

* '"b '

jd

Želk*r, priimdamas in Amerika 
keliolika metu adgal, atsivožė 
su savim sena ziogoriu, kuri 
jam buvo padovanojus jojo die
dukas. Ziegorius ėjo gerai lyg 

3 Dccom- 
berio, suskambėdamas ant piet 
13 kartu. Norints Zelleris buvo 
nuneszes ziogoriu pas visus 
ziegorninkus, bet tieji bijojo ji 
dalypstet. Sztai kokios nelai
mes atlanko Zelleri nuo tojo 
laiko: Jojo turtinga uoszve nfi- 
re nepalikdama jam ne skati
ko, tarnaite pabėgo su bernu, 
szeszi katukai inpuolo in szu- 
lini ir nuskendo, karve atvede 
trynukus* visus juodus kaip 
smala, pati iszsisuko koja pul
dama nuo trepu, tvartas sude
ge su visais padarais ir 1.1.

Zeller’is tuom visu ba isia i 
persigando ir pats mirė ta nak- 

valanda po pusiau-

praeitai Ketvergiu, 1

t i Ireczia 
nakt.

RADO DEIMANTĄ CIGARE.
Miss. — James 

Oriu, varytojas elevatoriaus 
Harding name, ana diena, ka
da nukando ga'luka cigaro, pa
juto dantyse ka toki kieta. Isz-

Jackson, 
varytoja

SpjoVcs anT VrelTbTf nusistebėjo 
paregėjus puiku d v i-k a ra tini 
deimantą vertes 75 doleriu. 
Deimantą davė apdaryti in žie
dą ir padov'anojo savo mylimai 
kuriai nuo seniai žadėjo fiirkti 
žiedą priesz apsivedima. Gal 
Kalėdų Diedukas jam buvo ge
ras ir padovanojo deimantą ci
gare.

PARASZE 8,109 ŽODŽIUS 
ANT POSTKARTES.

S. A. BarBoston, Alass. — 
tach, prasimanė save smulkiau
siu rasztininku ant svieto ir sa
vo žodžius patvirtino ana die
na, paraszydamas su paprasta 
plunksna ant post kartės 8,109 
žodžius smulkaus raszto. Žino
ma, tojo raszto negalima per
skaityt be pagelbės padidinan- 
czio stiklo. Tasai darbas užėmė 
jam septynes dienas ir dvi va
landas.

PAVIRTO IN AKMENI.
Mexico City, Mex. Mieste

lyje* Bagnossa,
bažnyežioje, atėjo 
re, geisdama i nei t i 
ežia, bet josios neinleista lodei 
kad buvo gerai užsigerus. Mo
tore pradėjo badsiai 'keikt, sztai 
ant kart pradėjo klykt ir mo
tore sukrito ant žemes, 
ge žmones paregėjo jog
pradėjo persimainyt iii akme
ni. Kunigas ipaenie motore in 
klebonija tiksle adgaivinimo, 
bet trumpam laike mirė.

laike pamaldų 
gi rt a mote- 

in bažnv-

Pribe- 
motere

GERESNIOBANETURIKA 
GERTI.

Chicago. — Ant seimo dirbė
jo temperenciniu gerymu, li
kos iszaiszkinta del delegatu

so*

f 

kad fabrikantai tojo užklesin
to vandenėlio, kuris ne vienam 
sugadina pilvą, Amerikoniszki 
gyventojai įsileido 500 milijo
nu doleriu ant aiskrymo
džiu ir pop, 300 milijonu ant 
užkandžiu, 
kondžiu arba isz viso daugiau 
kaip 1,500,000,000 doleriu. Nėr 
ko stebėtis kad temperenco dir- 

■ bėjai paaukavo praeita mota 
deszimts milijonu doleriu ant 
užlaikymo prohibicijos.

700 milijonu ant

josios vyras pirktu jai trumpa giau 
žmoniųszlebia lyg keliu ir tai už pas

kutinius kelis dolerius kuriuos 
turėjo suezedines. .Vyras užsi-s u czed i nes. V y ras I w

spyrė kad nepirks, nes ant Ka
lėdų norėjo dukreliai pirkti

I czevervkus,
dukreliai 

bet motoro kanecz 
užsispyrė tureli szlcbo kad ir

Gerai, kad vi
sos flujicrkos taip padarytu, tai 
vyrai Imtu laimingesniais, o 
moteres nevestu in pagunda 
kitus vyrus su savo naujau
sioms madoms ir trumpoms

turėtu mirti.

kaip sau vėlina pus- 
Sausieji ka-neez spiro- 
valdže paaukuol u dau- 

ant prispyrimo 
užlaikyt i proliibicijo, 

bet. iszmintiugesui kongresme
nai sako buk įgyventojai Ame- 
riko uepildys tiesas probibici- 
jos i r
n< kaip kdlis metus adgal. Pra
sižengimai prieszais proliibici- 
je yra laužomi kas metas dau
giau ir daugiau.

ŽMOGIENA DEL 
MESZKU »

ČIGONAI SUGAVO ŽMOGŲ 
1 tt> MTTivnrmT^ nuiT. savo

MESZKU.
J

IR NUMĖTĖ DEL SAVO
l.

BndapoSzt, Vengrai. -—

Italije.Lucera, Italije. — Ana die
na sudus nubaudė kelures mo- 
teres ant szesziu mem*siu kale

nu m i relio

NENORĖJO MERGINOS 
DUSZIOS TIKTAI JOSIOS 
KUNA, BET PAKLIUVO 

IN BEDA.

SZIAURES LIETUVOJ 
PERKŪNIJA.

— Sziais

sziadien 'laužo daugiau

; I

Valeczkos daiiesza Imk banda 
čigonu szere savo meszkas su 
žmogiena, 
užtėmi no 
nu o 
slept, inlipo

nevestu in 
su savo 

madoms ir 
szlebukoms augszcziau keliu. 
BAŽNYCZIOJE ANIUOLAS;

NAMIE VELNES.
Chicago. — Tvirtindama bu'k 

josios vyras, kuris buvo zakris- 
liijonu bažnycziojc, buvo tikru 
aniuolu, kada pildė taji dinsta 
bet kada rasdavosi namie, 
pasielgdavo kaip voluos ir ant 
t uju pamatu Mrs. Julije Jlall- 
gren gavo persiskyrimą nuo to
jo aniuo'l-velnio. Tolinus mote
rėlė sodžiui sake, buk kada jo- 

vyras radosi namie lai jiji 
neturėjo ramybes, tankiai jis 
ja suplakdavo ir keikdavo bet 

manda-

S1OS

buvo
visame

tai

SUDEGE KOTELIS, — 
SZESZI PRAŽUVO.

Akron, Ohio. —• Anksti K< 
ledu ryta sudege ezionais Park 
Motelis kuriame gyveno dau
giausia dirbtuves darbininkai. 
Penki vyrai ir viena motoro 
pražuvo liepsnose o keletas ki
tu likos maž-daugiau pažeisti.

G ŽUVUSIU KASYKLOSE 
DARBININKAI KŪNAI 

ISZIMTI.
K,. -

1-

Drakesboro, K,. — Kūnai
anglekasiu, kurie buvo

savo
malka k erezini 

girai oje kuopa, cigo- 
noredami nuo juju pasi- 

vienas iii medi o 
kitas nespėjo'inlipt ir likos pa
griebtas per čigonus

',ot
sudraskė t

szmolelius. Kada meszkos ode 
čigonai priverto ja i sės

Du

griebtas 
mete del meszku 
žmogų tuojaus

.a kurie ji 
t osbest i jos 

in

žmogų, 
szokti ir nusidavė tolinus.

Tasislepes nndka-kertis nu-

jimo už iszvogimą 
iszkapu nakties laike.

Antanina Nardella,
auti Mesinoje, užsispyrė idant 
dnžiiiretojas geležinkelio apsi- 
pažintu su josios venat.ine duk- 
tere. Šumane, kad vienatiniu
buzlu ant privertimo jo prie tu jo girrioje, o 
žemybu, idant ji apraganauti, prieszingas Arsenui, todėl jisai

gyven-<5.’

Piatara Neamilzi, Rumunija. 
— Kokis tai Arsenas Soreska, 
pamylėjo patogia dukrelia gas- 
padoriaus Domguero, kuris gy
veno terp tankios girrios. Gas- 
padorius buvo gana turtingas 
žmogus ir buvo strielczium to- 

kad tėvas buvo

Žeimelis. — Sziais melais 
Lietuvoj gana sziltas oras, daž
nai rodosi lietaus krituliu. Lap- 
kriezio 17 užėjo mažas juodas 
debesėlis, pradėjo lyti ir smar
kiai kelis kart sugriovė griaus
tinis. Szis gamtos invykis šu
kele žmonėse i n va iru kalbu; 
vieni sako, kad žiemos nebusią, 
kiti,

keturioms
idant iszvogtu isz

Užmokejo 
moterims 
kailiniu nesenei mirusi žmogų.

Lavona nunesze pas garsin
ga “ragana.“ Priiniana Bot fa.

'gerai

ragana
Toji iszsirin'kus keliolika kau
leliu isz 
milteliu 
4 4

lavono, 
ir pradėjo 

y)

ant

nutarė panaudoti kiloki 
prisisavinti sau mylima 
jojo teįpgi neapkentė.

Tula nakti, apjuodinęs

5

būda 
k u ri

parapijonkoms 
gus, patarnaudavo visame ir 
saldžiai szypsodavosi in jais.

H ISZGYDE IR JIS 
VATKSZCZIOJA."

Tamaqua, Pa. — Viktoras 
Bolder, praeita meta būdamas 
brekmonu ant Readingo gele
žinkelio, nupudle nuo vagono, 
susižeisdamas 
ko gavo paralyžu kojose ir ne
galėjo vaikszczioti be pagelbos 
kriukiu.

Beliler ana diena sapnavo, 
kad likos sužeistas per susidū
rimą dvieju automobiliu. Sap
nas isz v e re ant jojo toki nor- 
viszka susi judinimą, 
baimes pyszoko isz lovos ir pra
dėjo vaikszeziot be jokios pa
gelbos. Žmogelis taip nudžiugo 
savo stebėtinu 'iszgydyinu, kad 
nakties laike suszauke. savo 
kaimynus idant patys matytu 
jojo pasveikimą.

Bolder buvo pas daugeli spė
jo sz k o t i i szgy< 1 y m o,

bet 'kožuas jam pasako kad bus 
pa lieges 
ma,
MILŽINISZKI UŽDARBIAI 

BURTININKU.
Washington, D. C. — Pagal 

apskaityma J I

randasi 179,000 daktaru ir 
szundaktaru“ 

gydymu
O kad Amerike yra .115 milijo- 

gyvontojii, todėl ant kožno 
10,000 gyventoju pripuola po 
14 daktaru ir 2 
Žmones iszduoda ant gydymo 
daugiau kaip szeszis bilijonus 
doleriu o szundaktnrnms vie
na bilijoną doleriu, kas parodo 
kad burtininkai ir szundakta- 
rai uždirba daugiau kaip dak
tarai kurie 
kolegijose.
10,000,000 DOLERIU ANT 

KALĖDŲ IN EUROPA. ,
New York. — Pacztinis de

partamentas apgarsino buk 
Amerikonai s^imet iszzsiunte 
in Europa daugiau kaip de
szimts milijonu doleriu kaip in: 
Vokietija, Anglija, Lietuva ir 
kitus sklypus. Generaliszkas 
paeztorius sako, kad szimet isz- 
siunsta daugiau pinigu no kaip 
praeituose motuose.

SAPNAS JI ISZGYDE IR JIS 
DABAR Va'IKSZCZIOJA.

szesziu
užberti vietos Black Diamond 
Coal kompanijos kasyklose, in- 
vykus jose sprogimui tapo at
kasti ir iszimti.
METEORAS NUKRITO ANT 

NAMU; DU SUDEGE.
Greendale, N.Yt — Netoli 

nuo ežia mrkti gaisras yunai- 
kim>-vio:io I’
Beatoro, namus, kuriu ugnjr žu
vo farmerio žmona ir vienu me- 

szeimos

N.Yt 
gaisras 

.'Finerio, Williamo

ana

c j ai i s tu

vagono 
sau peczius nuo

kad isz

per visa savo gyveni-

Draugavęs 
se 
20,000 
užsiiminėja

£ 4

nu

“M ielaszird vstes 
tai Suv. Valstijo-

kurie 
žmonių.

szundaktarai.

pa’baigo mokslus

apgarsino

tu vaikas. Kiti keturi 
nariai skaudžiai apdege.

Apielinkes l'armeriai
o

kad — ruduo ilgas ir 
szlapias, treti sako buk tai Die
vas grasinąs.

STEBUKLAS.
Minkszpucziai. (Batakių val- 

sez., Tauragės aps.) Mano su
nns 9 men. vaikutis, turėjo 

ausiukes. 
Kiek asz pirkau vaistu, 
rupinausi — vis nieko negelbė
jo. Man buvo labai gaila savo 
ligoto vaiko. Pradėjau szauktis 
prie 
in Szilava, meldžiausi 
3 kartus keliais apie 
linga Szv. Paneles stovyla 
aukai pastaeziau dvi

9 men. vaikutis 
kiauras nupuvusiasveida 

suodžiais, apsivilkės in juodus 
kailinius ir pritaisęs ilga barz
da ant veido, apsiginklavo in 
ilga peili ir pisztalieta nuėjo 
pas strielcziu. Strielczius pabu
dęs isz miego, iszgirdo žings
nius prisiart inanezius prie jojo 
lovos. Užžibino
lampa pamatydamas 
užgesino lempuko ir tykiai pa
lindo po lova. Persi redes vel
nias neturėdamas 
žiburio, pradėjo patarusia slin
kti prie kambario merginos. 
Tuom kart stielczius, pasiėmęs 
karabinu paskubino dukteria 
in pagalba.

J’ame laike patogi

kiek

sumalė
daryti 

Su milte- 
su- 

bronziniu skiedrelių
lipęs isz medžio, nusidavė ko- 
greieziausia in kaima, kur ant 

radosi pulkas ulonu 
Tieji

y

gili ūko
ka rėžomoje. Tieji iszklausia 

iinalka-kerczio apsakymo, p ra
ndėjo \’ylis paskui eigomis'ku
riuos in valanda laiko suome ir 
meszkas nuszove, perpjovė pil
vus rado žmogisžkus kaulus ir 

galvos 
ėja in kaima 
szeszi vaikai buvo dingiu tuom 
paežiu laiku,'kada čigonai pra
eit inejo pro kaima kolos dienas 
priesz tai, o isz artimu kaime
liu vaikai buvo dinge pro ku
riuos c i goiįii o jo.

Vienas isz čigonu isz baimes 
iszdaVo visus savo draugus ir 
pripažino valdžiai buk daugeli 
vaiku suszere del meszku nes 
nebuvo už ka. mėsos pirkti o 
žmogiena buvo pigesne. Sudas 
nusprendė keturis čigonus ant 
pakorimo.

b lojo. vytis paskui

plaukus nuo 
in ?

Ulonai at- 
dažinojo, buk

meiles apdarus.
leis isz žmogiszku kaulu 
maisze
nuskustos nuo kaimiszkos baž-
nyczios varpo, kuriu pasirūpi
no vielinis zakristijonas už ge
ra užmokesti.

Keli kaimynai perimti aky- 
vumu, pasielgimais moterių ir 
raganos) stovėjo po langu ir 
prisižiurinejo tiems burtams; 
pranesze apie tai policijai, ku
ri kaltininkes tuoj suėmė.

Kolumbija, 
LiberalEI.

elektrikine 
baisybe

kambario

)

prie saves

o

Dievo Motinos. Nuvykau 
apėjau 
stebuk- 

ir
žvakes. 

Kai parėjau isz Szilavos — ste
buklas: savo vaikuti radau vi
sai sveika, tartum jis nesirgo. 
Tuo labai apsidžiaugiau. Visa 

Motinostai invyko per Dievo 
pagalba.

meno 
kad katastrofos priežastis bu
vęs meteoras. Kai kurie ju 
kosi mate nakti su 
smarkumu krintanti isz 
gaus ugnies kamuoti, kuris nu
kritęs, kaip jiems atrodė, tie
siai ant farmerio Peatoro na
mu stogo.

VYSKUPAS GRANE MIRĖ.
Philadelphia.

Mikolas J. Crane isz Philadel- 
pbijos diecezijos
ryta įio trumpai ligai uždegimo 
plaucziu. Gimė jisai Aslrlaude, 
Pa., 18()3 mete, mokslus užbai
gė Overbrook Seminarijoj.

nakti
sa- 

dideliu 
dan-

Vyskupas į

mire Seredos ,

Trumpi Telegramai.
II BittsbuHgh, Pa, —- Per 

Kalėdų diena sudege Carnegie 
g kompanijos

miestely j e .11 e p< 1 e 1 be rge.
a liejiny-

- I'ali Al

lietiniu
ežia
Bledes padaryta ant 200 tuks- 
taneziu doleriu.

*1 Anniston, Ala.
berto Calhoun ir penki ju vai
kai pražuvo ugnyje 'kuri sude
gino ju narna nakties-laike.

U Szvedija. — Mieste Tida- 
liolm sudege kotelis kuriame 
pražuvo 5 moteres ir vienas 
kūdikis.

1[ Cuenca, Iszpanija. —Trys

5 mot e ros ir

BANANU DARBININKU 
STREIKE KOLUMBIJOJE 

1,400 UŽMUSZTA.
Baranipiilla, 

-*—• Laikraszczio
žiniomis, per iiastaraji bananu 
darbininku streiką Magdalenos 
departmente valdžios kariuo
menes buvo arti 1,400 žmonių 
užmuszti ir 2,000 sužeisti.

Laikrasztis sako, kad 
džia sąmoningai slepianti

POLICININKAS NUSZOVE 
SAVO SUNU PLESZIKA.
Berlyjias, — Kasselio mieste 

policijos seržantui, Werncrui 
Rau, buvo insa'kyta aresztuoli 
savo sunu, 20 metu vaikina 
kaltinama del pleszimu. 
daugi aresztnojamas sūnūs ne
norėjo pasiduoti, kilusiose im
tynėse levas iszsitrauke revol- 
veri ir ji nuszove.

l<a-

SURADO SENOVISZKUS 
PINIGUS.

Varszava. — Stasinosia, pa
viete Pdltaoskam,
surado skarba susidenti

darbininkai 
isz 

2804 Lenkiszku ir Vokisz'ku si
dabrinių pinigu ir variniu pa- 
ejnanczin isz IG-to szimtme- 
czio. .Pinigus paėmė valdže in 
mūzoj u.

LAIVAS IR 25 INGULOS 
ŽMONES ŽUVO.

Halifax, Nova Scotia. — Per 
siautusiu smarkia audra juroj, 
lies Capo St. Mary, tur but žu
vo Francuzu žveju laivas 
dvi.deszimt penkiais 
žmonėmis.

Placentia inlankoj, 
foudlande,

V su 
ingulosO

No už
vakar buvo rasta

anglekasiai likos užmuszti eks- vjena į0 laivo pagalbos valtis
plozijoj kasyklose. Nežinomas 
skaitlis likos sužeisti.

11 Londonas. — Daktarai

o joje - 
na s.

negyvo jurininko ku-

iszdave raparta buk karalius JAPONU MOKYKLOSE 
Jurgis kas kart eina sveikyn ir •’ ŽUVO 10 ŽMONIŲ 53 
už'keliu dienu 
bus sveikas.

U Shamc/kin 
nas Radzievicz,

gal visiszkai

Antu
ano porvirszi- 

nio gėrimo, perszove savo koja 
ir randasi pavojuje ligonbnte- 
je.

11 Mexico City.

Pa.

Pueblo 
valdže aresztavojo 92 žmonis, 
kurie atlankinojo. bažnytines 
pamaldas savo namuose.

# ŽUVO 10 ŽMONIŲ 53 
ISZGELBETI.

T’okio, Japonija. — Ilarutori 
anglies kasyklose netoli nuo 
Kusziro, Jezo saloj, kur, invy- 
kus sprogimui, kilo gaisras, 
kiek žinoma žuvo doszimt ang
liakasiu.

Penkiasdoszimt trys 
darbininkai, kurio buvo užber
ti urvuose, pavyko atkasti ir 
iszgelbeti. ,iszgelbeti,

kiti

val-
7A- 

nias apie tas skerdynes ir skai- 
cziu užmusztu neteisingai pa
duodanti.

Kolumbijos valdžia oficialia: 
skelbe, kad užmusztu buvę arti 
200 streikininku tuo tarpu at
vykusieji isz tos srities žmones 
pasakoja,
musztu streikininku ir 
žmonių 
riopai didesnis, 
musztu buvo suvereziami 
duobes užkasami, o
violoj taip sulyginimą, kad ka-

l’anie laike patogi .Jolanta, 
pajutus kad kas tokis atėjo iii 
josios kambarį ir ant užklausy- 
mo: “.kas ten?“ neaplaikyda- 
tna atsakymo, iszsirito isz lo
vos o jausdama kad naktinis 
sveczias jau slenka prie josios, 
patyka atidaro duriukes iii 
skiepą. Ne ilgai laukus, iszgir- 
do baisu klyksmą puolanczio 
žmogaus. Jolanta greitai 
trenke dureles, tuom kart ir 
levas adbego in pagialba duk- 
terei ir užgriovė ant duriu ke
lis szmotus sunkiu rakandu, tė
vas nujojo paszaukti žandarus.

Žandarai pribuvo isztrauke 
velnią isz skiepo ir numazgojo 
jam vei!da, pasirodė kad tai bu
vo Arseni kuri sukaustė ir isz- 
veže iii pavietava kalėjimą.kad tai netiesa. Už-

sziaip 
skaiezius buvęs kelo- IN KALĖJIMĄ UŽ

Daugelis ūž
iu

žeme toj

11Z-

IŽGUJIMA VELNIO.
Gdansk, Poznanius. — Czio- 

naitiniam sude užsibaigė teis
mas Teodoro Karszczenko užpo ne pedsakio neimtu. Daug 4 »z.
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varginga motore, kurios ketu- 
inetu mergaite negalėjo

Tasai apgavikas 
pasakė moteriai, buk josios ku- 

J dyk i s yra apimtas velniu, o ji
sai taji velnią iszguis isz josios, 
jaigu jam už tai užmokės. 
Vargsze surinko nuo kaimynu 
apie du szimtu markiu ir atida- 

josios 
Sudus nu-

upes irkitu buvo sumesta in 
lieknus.

EI Libėrai sako, kad kai ku
riuose kaimuose ir miesteliuo
se valdžios kariuomenes būriai 
kulkosvaidžiais s z a u d e 
nekaltus vietos gyventojus, 
nuszautuosius ir dagi itk sužei
stus gyvus verte in duobes ar
ba in upes srauta. Buvę szaudo- 
mi ne tik vyrai bet ir moterys 
ir vaikai.

apvagysta. Susipažino jisai su

riu 
vaikszeziot.

visai
o

BANDITAS PASIRENGIĄS 
IN TARNAITE.

Paryžius. — Name direkto
riaus banko, netikėtai pasirodo 
keli detektyvai. Vienas isz ju 
apreiszke perisgandusiam di
rektoriui, kad pribuvo aresz- 
tuoti nesenei prijimta tarnaite, 
kuri yra vyru o no mergina, o 
kuri yra pajeszkoma per poli
cija kaipo pi’ktadaro.

Diroktoris nieko nesakyda
mas tarnaitei, paszauke in sa-

ve apgavikui, kaįl tik 
kudyki iszgydytu.
bando ji ant szesziu metu kalė
jimo ir užmokėjimo 5000 mar
kiu.
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ŪKININKO ŽMONA
IR UBAGAS

Viena karta ūkininko žmona 
virė pusryti. Puode užkaisti 
klegėjo barszcziai ir penėtas 
žąsinus. Žmona kaži kur sku
binos. Bet, lyg tyczia, atėjo u-

RUDUO.
Szakiai. — Tokio (szilto ir il

go rudens jau senai nebuvo. 
Nuo lauku viskas nuimta. Ru
dens arimai jau suarti. Lapkri- 
czio 2 buvo tokia szilta ir graži

M;’n* * 1 P" • t| • - *

diena, kad bites ėjo in 
kaip vasara. Lapkriczio H ir 
12 kiek paszalo.

PRIGĖRĖ SZULINYJE.
Notėnai. (Utenos valscz.). 

Vienas Nolcnu kaimo pi lietis 
pavogė nakti ūkininkui Petro
niu!, gyvenaneziam netoli No- 
lenu kaimo, 
apie ta vagyste buvo praneszta 
Utenos policijai. Policija vagi 
suseko. Vagis žinonia, jau ir 
namie geruoju prisipažino kal
tas esąs. Bet policija vagi ve
dėsi pas Petroni gerai viską 
iszsiaiszkinti. Taip pat polici
ja pas Petroni nusivedė Myko
lą Szimoncli ir Antanu Szimo- 

s. Protokolas 
sustatytas ir vagis tuojau arc- 
sztuotas. Ta diena abu liu
dininkai grižo namo. Buvo la
bai tamsu. Antanas Szimonelis 
ėjo pirma, o Mykolas Szimone
lis staiga inkrito in sena szulni 
ir prigėrė. Manydamas, kad M. 
Szimonelis eina paskui, A. Szi
monelis parėjo ramiai namo. 
Ryta dingusio Mykolo eme visi 
ieszkoti. Praslinkus dienai My
kolo Szimonelio dukterys pa
žiurėjo in ta szulni ir pamate 
plaukiojanczia lazda, kuria, ei
damas pas Petroni, jis iszsine- 
sze su savim. Žmones tuojau ji 
isz vandens isztrauke. Palaido
tas Sudeikių parapijos kapuo
se.

darba,

avi. Sekmadieni

neli liudininkai

o

teinanti ta žmona isz kaimynes.
Susitikęs ja, ubagas sako: 
“Szeimininkele,
Tamsta Gagona isz Puodiszkiu, 
kuris nesenai nusikraustė in

Žmona netu-

ubagas
ar nepažįst i

vo kainbari, kur ant jo lauko 
pasislėpus policija ir gavosi in 
ju rankas. Besipurtinant “jai“ 
•nupuolė nuo galvos perukas 
('plaukai) o ponas persitikrino 
kolcia priėmė tarnaite in savo 
namus. Policija piktadari ir 
nuveža in kalėjimu,

•

; m

bagas ir emo poteriaut. Žmona, 
nesulaukus maldos galo, atida
vė ubagui iszsiskubino kaži ko 
pas kaimyne.

Ubagas tuo tarpu papoteria
vęs apsidairo, iszsigriobo isz 
puodo žąsiną insidejo in krep- 
szi ir iszojo. Eina per lauka pas 
kita ūkininką, ogi sztai bepa- 

/

nesenai 
Krepsziszkiusf ” 
rojo laiko ir skubindamos atsa
ke: “Eik tu sau nuo mano gai
vos: asz jokio Gagono nepažįs
tų ir neturiu laiko. — i 
tai sudiev,“ 
ėjo savo keliai

Ūkininke tiktai parėjus na
mo ir neradus puode žąsino, su
prato, ka sake ubagas. Norėjo 
vytis atsiimt mėsa, bet jau bu
vo pervelu. Dabar krimtosi 
žmonele, kad lauke pati atsisa
ko nuo savo ‘ ‘ ’

J I ____ 4 4

tarė ubagas ir nu-
t

gagono,
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ms gyvenimas, nesupratimai, 
paine visame, vaidai ir tas ki
tus atgrosi a nuo apsi vedimo. Atsitikimas

Kaip Angliszki laikraszcziai 
iszjuokiu musu tautieczius, ga
lima isz sekaneziu pravardžių 
suprasti. Skrantone, Pa. in sū
dą nuėjo iszsiimti laisnus ant 
apsivmlimo Stanislovas Augus- 
linaviezius su pana Silves- 
trinte Ivanauskineziute. Mums 
tos pravardes yra lengva isz- 
tart bet kada rasztininkas juos 
užrasze in knygas tai nemažai 
suszilo ir prakaitavo. Ant ry
tojaus laikrąszcziuose buvo pa
talpinta pravaixles kad laisnus 
iszsieme Mr. Seneli t clrizoen- 
skoni A go voskvostoskgi nsk in
tis su Miss Sentvitiackusan 
I vanoiioskezaviekigitski.

O keno kalte? Argi patys 
jaunavedžiai negalėjo pasira- 
szyt savo pravardes tikrai. O 
gal patys nemokėjo savo pra- 
vardžin perslibizavot, kai]> tai 
• langelis isz musu jaunuomenes 
nemoka paraszyt savo pravar
des.

Sziadien, žuvis žuvi ėda. Din
go meile artymo. Žmogus žmo
gui (luobe kasa. Sztai ne tik 
svieliszki žmones vieni kitus 
nudangintu ir ant bules kenk
tu, bet ir tarp kunigu negeriaus 
dedasi. Vieni ant 'kilu skundže- 
si vyskupui. Ir ko daugiau ga
lime norėti ?... Puikia turime 
pa veizdi.

Ne tas yra laimingas kuris 
didelis ir garsus, bet tasai, ku
ris moka mylėti kaip Kristus, 
kai]) Kristus atleidinejo kaltes, 
kai]> Jisai kentėjo ir mes jaigu 
valiosime mylėtis kaip Krislus 
prisakė, 'kentesime kai]) Jisai 
ir kai]) Jisai atleisti kaltes mo
kėsime, tada tilębusime laimin
gais.

Kuri mucziau savo akimi, ir 
nors buvau mažus, bet daug 

sarmatos padarą.

Lietuvoje, seniau o ir dabar 
nekurie poneliai o ir muzikė
liai nusižiureja in tuos pone
lius, be 'stoniniu arkliu negali 
apsieit, kuriems daug avižų 
sukisza, o tuom laik darbiniai 
arkliai vos
bai tankiai matome randau- 
ninka mažo dvaruko arba ir 
savininką nuskurusio dvaro, 
nuo Žydu prisiskolinusi, o vai
kine, turi kokius keturis'stoni
nius arklius, kada szpaniniai 

Juk 
tan kiauše

kojas pavelka. La

Prisakvmuose Dievo aisrtkiui 
prisako: “Mylėk artyma savo 
kaipo pats save.” — o dabar 

“saugokis artymo savo 
kaipo velnio.

kurie

reikė
t *

Ne vienas užsiėmimas ne yra 
tai]) sunkus kai]) redaktoriaus. 
Visi kiti luomai yra tai nie
kučiu. Paimkime ant paveizdos 
daktarą: Tas buna tris ar pen
kis metus moksląineje, aplaiko 
diplomą, pakabina lenta su pą- 
ruszu “Doctor” ir pasilieka 
žmuniszku mokaniku. Ir pana- 
sziai su visoms profesijoms: 
kunigai, advokatai ir 1.1. Dabar 
paimkime redaktorių: Redak
torius turi nuolatos mokytis — 
mokinasi lyg smert. Redakto
rius dirba idant nuo bado ne
numirt, daktaras, 
kiti, idant

daigu Airiszis gero nevelina 
Lietuviams tai nėra jokiu dyvu 
bet jaigu susiairisziaves Lietu
vis, tai szunc neatstoja, nes ant 
savo tautiecziu žiuri isz augsz- 
to, o tokiu turime kožnoje Lie- 
t uviszkoje apygardoje,
iszsižada net savo kalbos ir tik 
su žaliablekiais draugauja.

Lietuviai su tokiais renega
tais neprivalo sėbrauti ir jokio 
reikalo su tokiais neturėti. .Juk 
nekurie Lietuviai nepaiso ant 
tikybos ir tautos, nes pameta 
tikėjimą ir tauta ant visados.

1 Joctor

kunigas ir 
turtu padaugint. 

Redaktorius prigdlbsti žmonis 
kad turėtu geresni gyvenimą, 
laktaras ir dvasiszkasis leng-

Katrų laikas pasibaigė, mel- 
džeme prenumerata atnaujinti, 
nes už dyka laikraszti siunti
nėt negalima. Mums iszx.lavys- 
te brangiai kasztuoja, tai už 
dyka negalima siuntinėt. Tegul 
kiti siunezia, kurie bile kuom 
prikemsza laikraszczius, — 
mes to nenorime, mes naujau
sias žines talpiname ir svar
biausius szmotelius — kuriuos 
žmones sau geidžia.
“Saule“ kožnas myli ir
siunezia kas diena szimlus ge
ru velinimu ir pade'kavoniu.

kojų nepavelka. Juk ir tieji 
stoniniai tankiause iszrodo 
kai]> drobinos, jog visus szon- 
kaulius gali suskaityl, nes tai 
vis vadinasi stoniniai, nes in 
iszpucuotas pleszkes su /misin
ginėm sa k t ūke m ir ri n kūtėm 
pakinkyti. Žinoma jog ir karie
tos atsakanezios, kaip Nojaus 
arka, kuri geros briezkos ne
atstoja, o ir toji suklarus ka 
atstoja, o ir toji sūkiams ka
rieta yra nuo Žydo paimta, bi
le tiktai turėt karieta. Mužikai 
da ne la'bai imasi už karietų, 
tiktai jaigu pasitaiko katram 
ant licitacijos nupirkti 
gauti palaikų nuo 
giminaiezio kunigo, tai}) kaip 
isz Garszviniu Kulbokams pa

in irusio 
kun. kanauninko Kulbokus 
Naumiestyje, tai tas mėgino ke
lis kartus papuikavot. Tiek to,, 
paliksime tai 
tikra apysaka.

arba 
numirusio

siseke ingyti karieta 
kanauninko

o imsimės apie

Lodei
pri-

I.
Vienam dvare, pas bagota 

poną Jarnąvo priesz 35 motus 
ekanomas. Vardas jojo Rafo
las, ]) ra varde Geguže, gaudavo 
jisai ant meto 45 rublius, jevu 
15 kareziu, galėjo locna arklį

pas

II.
Mete 186... paviete N. guber

nijoj N., dvarukyje N., rahdi- 
ninkas Dauggalis Rafolas Ge- 
gnžjnskas, diena 10 Gruodžio 
apie 4.adyną po piet, apsivil
kės in puiku szląproka, gulėjo

dvarukyje N., randi-

gnžjnskas,

ant, sofkos ir rūke isz molines 
pypkeles ant ilgo cibuko^ laba- 
!• no i? i t ii li » i I Ika vadinama, “gelb-virginsu 
“drekeninu” maiszyta ir kal
bėjo su savo guodotina paeziu-

bet mano duszelc,
mus visi pažysta aplinkinėje ir 

da tau pasakysiu, du- 
jog šarmaiineziausi ka

rietoje važiuot, 
szlektom pritinka 
tai...

dre k ei ii nu

ka asz 
sžele,

Asz ant pinigu ne stoju, 
taktai kad

nes tai tik 
o del mus

Asz mislinu, jog tai no 
kanecz reike būti szlektu, kad 
karietoje važiuot. U-gi, 
Kaune, kas užmoka, tai karie
toje važiuoja kaip ir 
didž-tureziai. U-gi ir 
esame paskutiniais, rodos jai
gu turime banke 40,000 rubliu, 
tai galime drąsiai karietoje va- *. - A ■ ’ ■ " t i a

i

ana

musu
mes ne

gu turime banke 40,000 rubliu

ties savo dukreles.
1 ‘ III.
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Pirmoje dienoję ant szven- 
tes Kalėdų, ta pati'meta, ponas 
Gegužinska's priesz paezia die- . « • k • * -• * • iąa iszpore-s kaili bernui bravo
re, ėmėsi mieruot spiritą br ke

kurias vakareturės baczkas, 
ketino iszsiunsti in Grodna, nes 
lame laike užnemunėje buvo 
brangi arielka, 
gabendavo splirita pa’slapta ir
jau saule artiuosi prie pietų, o 
ponas Rafolas da vis triusesi 
liravore, kad jau net treęze slu-

tai isz Lenkijos

ginę atbėgo su klausymu,, ar je-
gamastis važiuos in bažnyczia, 
ar ne važiuos.

— Pn'snkykie
y

antras dureles.
— O, teisybe!

Ųegkie A^pta iu laukus

4

žinot, nes tau ne verta apie tai 
kalbėt, da tau vis Geguže su 
bricz’kele galavo sėdi. Jau gana 
buvome po vežimu, tegul nors 
karia sėdimo vežime.

Palaukime da duszelc, 
gal su ponu X. susitaikysime 
apie nupirkimą dvarelio P., ta
da, ypaęz kaip iszsikelsime in
kita aplinkine, kur mus nepa
žysta, tai ir karieta atsiras, o 
ir arklius pasirūpinsiu vieno 
plauko ir pamislinsiu apie skil
vi nes naujas pleszkes, apie 
plo'szcziu del 'Matjosziaus, tai 
butu vienas kasztas,

— Tu vi'sądą, kada tik asz 
apie ka praszau, tai iszsikal- 
bineji su savo prižadejimaįs, o 
niekad del manes nenori pada
lyti.

i

vesne mirti.
Kas turi didesne pekla ant 

žemes! Kas mažiausia uždirba 
darba ?

Sunkus yra tai szmotelis duo
nos vargingo 
• (aktoriaus), o 
viszko.

Nemoka Lietuviai
k uol i rasztininku darba. Nega
na to, kad nemoka apiprekiuo- 
ti, bet koma kožnas davinėja 
pamokinimus dul redaktoriaus 

raszytu pagal 
Vieni geidžė ko-

K a.*

už savo Redaktorius!

rą szt ininko (re
x'pa t ingai Lietu

apipre-

Lyg szioliai neturėjome tiek 
valkata “bomu“, o kaip duosi 
girdėt, tai Dieve susimilk kas 
darosi didesniuose miestuose. 
.Jaigu buvo koki valkatos, tai 
buvo Anglikai, bet tieji nebuvo 
taip pavojingi kaip szios gady
nes “ bomerukai.“ Žinoma, tas 
pats dedasi tarpe Lietuviu, su
augusieji sūneliai, kurie užbai- 

“ kiszeninius

tikra Sodomije, trankosi nuk

go
t us

uni versite- 
k a jau mergaites, tai

‘ ‘ ra-
— geistu, kad isz laik-

ir geistu kad 
kožno norą.
daugiausia naujienų, antri is
torijų, treti apie Dievu, ketver
ti. kad suvis apie tikėjimą ne- 
minavoti. Ir kas galva, tai 
zumas,“
raszczio turėtu viską — kad už 
kelis doleriiis kuriuos ant meto 
užmoka, stotųsi pilozopu, bet 
laikrasztis yra del praleidimo 
smagaus laiko ir dažinoti kas 
ant svieto atsitiko. — Sunkus 
yra jiadejinias Lietuviszko re
daktoriaus ant szios aszarii pa
kalnes.

žmoniųDaug žmonių negali gulėt 
ant lovos. O ai- žinote kodetlf 
Kad neturi lovos.

Ant žemes didele atmaina 
pradeda pastoti, o tai permaina 

Pietine szalis 
žiemius, o žio

dau sziadien

didele

žemes bėgio. — 
persikreips in 
miai in pietus, 
astronomai apie tai abejoja. 
Kas du tukstaneziai metu už
stoja ant svieto nauja era ir 
pervertą pagal p ra n a sza v ima 
žymiu astronomu. Bet nebijo
kite, bus tai už milijono metu.

Jnigu merginu vien tik del 
to eina už vyro,tkad nepasenti, 
kad turėtu pastogių, kad nebū
tu sunkenybe^ tėvams, kad nuo 
svieto nebūta iszjuokta, o vy
ras tik del to paeziuojasi kad 
mergina turi pinigu, arba del 
patogaus veidelio, kad iszvirtu 
valgi ir apskalbtu, — tai to
kioj poroj nebūna sutikimą ne 
vienokiu migliu, tiktai vietoje 
laimingo gyvenimo, būną bjąu-

timis bambiliais ir isz blumeę- 
su iszima bonkutes su munszai- 
ne.

Ne turi apglobus czionaiti- 
niai vaikai ne jokios (priežiūros 
tarp musiszkiu. Tėvai apie juos 
nesirūpina tiktai mostelėjimu 

“o tegul juos ga
las, o k a asz galiu padaryti su 
jais!“

Liūdna ateitis, labai liūdną!

rankos sako:

Stebisi žmones, jaigu jauni
kis merga pavage, stebisi dą 
labinus, kada kumelis motore 
isz veda ir su ja ja pabėgą. Bęt 
argi ne dyvai, kad Shenadory-
je kokis tai Lietuvis vieno žmo
gaus karve melžema iszvede 
isz tvarto ir kasžin kur dingo. 
Progresas visame!

Laikrasztis
jog:

Vienybe“Vienybe“ pra
nešta jog: Bankrutavusio 
“Amerikos Lietuvio“
15 skolininku. Jie teismo keliu 
užarcsztavo turtą $12,000 su
mai. Dalis p. Paltanavicziaps 
turto jau keletas menesiu bu
vus |)ervosta kai kuriems sko
lininkams. Paltanavicziene va
žiuos in IJętnva.

radosi

* « galėjo locna arklį 
laikyt prie pono stoniniu ark
liu ir dvi karves. Kiek laike 
kiaulių ir paukszcziu, nebuvo 
kontrakte paraszyta, tiktai in- 
sakymu pasako ponas kamiso- 
rius: — gali laikyt tamsia ne- 
pervirsziniai.

Kada Rafolas Geguže apimi- 
nejo ta dįnsta ekanomo pas ta 
dideli poua, turėjo viena seę- 
mega raikszcziąiš pavesta su 
aksomine apykakle ant dideliu 
szveneziu, — o skranda su pil
ka gelumbe aptraukta ant žie
mos, — kelnes su skūra ant sė
dynės pavilktas, kad tai]) grei
tai nuo jodimo nęsuplysztu, — 
kita vasarini apsivilkima isz 
nebaltinto audųno, viena pora 
czebatu su ilgais aulais net 
angszcziau keliu, pora marsz- 
kiniu ir bruslota balaganą su 
cinįniais knypkucziais, be to: 
szliką su inlaužtu matikeliu, 
viena britva ir juostele del pa- 
galandimo, — s 
none ant kaklo, (nosei ^kepe* 
toliu ir skarpetku da tada no 
nesziojo). Turėjo ir savo locna 
balną už kuri užmokėjo pus
antro rubliaus, du rapninku’s, 
viena ant kaduginio kotelio o 
kita ant stirnos kojos pritaisy
ta.

In penkis metus vėliau turė
jo ponas Geguže keliolika, ra
guotu galviju, du arkliu del 
važiavimo, viena del jojimo, 
tris kumelukus, pusėtina pul
keli kiaulių, o paukszcziu inva- 
les, rakandu visokiu pilna. Tu
rėjo briezka ant dviejų arkliu 
ir kita ant vieno arklio, szuni 
vižlą, szaudinę, pypke, tą'ba-

Visi poneliai aplinkinė
je, nors nuskurę,o turi karie
tas o ir tasai nusiszvilpes Osz- 
kevieze su karieta puiku vejasi, 
o asz ciela savo gyvastį sunkiai 
dirbus, ir dabar turiu kai]) 
kvaile briezka važinėti. Ar tu 
žinąi ka ? Jau ifrys menesiai 
kai]) nebuvau bažnyczioje o tai 
del tos musu geltonos briezkos, 
kuria jau net visi ubagai paži
no ir parūpi jonai su pirsztais 
bado. O kaęį pareitu, ir per Ka
lėdas ne būti bąžnyczioje, tai 
su geltona 
siu ir gana.

'Lai asz liepsiu Stepone-

briezka
I

neva žino-

liui nukrosini i žaliai.
Esi senas ir kvailas; ne-

yvertas esi vadintis Gegužinsku
pritinkiau'se del tavęs pravar
de Geguže.

Na, žipone,

su

kopėta pus-vil-

kierka, kelis abrozus, knygų 
apie dosetka, kelis vaikus ir 
paežiu Magrieįa. In deszimts 
metu vėliau, ponus Gegužę ran- 
davojo ’ dvaruka Vitupiue,

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRAB0WP* Mahanoy cih

Laidoja kunua numirėliu. Pasamdo
ąutoTnobil|u.s del laidotuvių, kriksa- 
tlniu, reseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Captra Si. Mpkanoy City, Pa.

'° 
kad turėjo ię liravora del valy
mo arięl'kos, tai už keliu myliu B • / 11 • 1 • •
ritu. Ją u vyreli, visi vadino ji 
<<

jjardavinojo del szinkoriu spL

pulpų; Gegužinskas gęrade- 
jus!“

Kaįa Gegužę ant Gegužin- 
sko pąrąii||ąine ir nąo H»du te
ji pcnpapią stojosi, to nežinau.

szta sėdynė važnyczios ant ku
rios sėdi Mateuszas, matau gel
tona karieta kaip drožnyko bn- 
dikia ant augsztu risoru, matau 
viduryje sedinezia jegamastie
ne su mucze ant galvos, raudo
nais 'kaspinais papuoszta. Ant 
kart jiasikele didelis juokas 
beveik tarp visu žmonių o ir 
szaukimai isz visu szaliu.

— Žiūrėk! žiąrck kūmai!

— ęjugiuc j%goia m laukus 
ir pasakykie tegul tuodu meis
teriai sugryžtą. Pasakykie Ma- 
teuszui jaigu nesngryž pas ark
lius, tai 
Kalėdas, jo 
palus.

Agota nubėgo. Kada Muleu-
sugryžo ‘ pas arklius.,11!

daug-galui jegamaseziui puolė Ana ve! kūmai! tik žiūrėk! Va
in kojas, tai gavo tiktai vjeįiaije! vaje!

a’sz
u*n ■i k i

jam padarysiu 
kitu Kalėdų

yzas

Ir ponstvu stovėdami prude- 
jog tiktai ant jo tpfu! tpfu! ana ve!

• Ir isz ko tai]) juokėsi? Sztai 
Grigutis turedaimas labai dido
es kelnes o be petneszu, tiktai 

sziriurelis laike, tai' 
kai]> Mateuszas važiavo pro 
var])inyezia, užvažiavo ant ak

eles laimingai menio ir’kada smaile i ai sukrė
tė, nusmuko neliageliui toji da
lis drabužio, o skrybėlė net iki 
kaklui ant gallvos užsmuko. 
Kad da Imtu t arėjas Grigutis 
apatines kelnes, tai butu puse 
bedus. Isz to tai juokėsi visi 

prie varpinyczios užsuksi kad žmones, jog net prie žemes isz 
juoko pritūpė. U-gi ir juokin-

o 
kai]) da frako skvernus vejas 
pakdlinejo, tai ir mirsztantis 
turdt u judktis.

Isz to pamokinimas.
Apraszymas tosios puikius 

karietos, tegul buna ne tiktai 
del Gegužirniku bot ir del tu vi
su kurie labai augsztai nosis 
keMa, pamokinimu ir tankiause 
pareina‘galas del tuju kurie 
augsztai nosis kelja o tai]) kaip 
mandraliai kitus niekina ir per 
virsz puezesi, ant galo būną 

Ar ne galėtu Grigutis iszjuokti per žmones. — Nie
kados ne reike pūstis idant ne 
trukt.

kumszczia per sprandą. Mąteu
szas džiaugėsi , 
vienos kumsz^zios pasibaigę, 
užsikabino ant ožįo ir paėmę ( 
vadeles ir botagu kuri jam h 
Agota padavė, vos uennpuole, menkas 
nes taip aiigszlai .sėdėjo jog

vadeles
poniai, 

ne važiuosiu, nes pamilinau 
skaitlį mieravimo spirito, 
turiu isz naujo mjeruot.

— Poni prasze idant jega- 
maslis pribūtu pasakyt, kaip 
durys in karieta atsidaro, nes 
nusuko ta nuzalatinta klingeli.

— O tas rakalfe, kad jisai 
da. sziadien ant sausos szakos 
pasitemptu! Kas jam liepe, tam 
szun-snukiui knibinet prie ka
rietos! Karnas, jis gal mislino 
jog tai vežimas nuo meszlo!

Po tu žodžiu su'baiisiu piktu
mu isztartu, paraszc Gegužin- 
s'ki'S septinta brukszneli ant 
balkio, iszvare du hernus isz 
tik lepo, paėmę su savim szula 
nuo suirusios baczkos, užraki
no duris ir insidejo'in kiszcniu, 
sieksniniu žingsniu nuėjo pas 
pakajus.

Priesz pakajus stovėjo in ke
turis szpaninius arklius pakin
kyta geltona karietą ant augsz
tu risoru, viduris 
geltimbe iszmusztas 
sėdynė be žiurstoko del važny
czios, 
Virbaliu la’bai augsztai iszkel- 
ta. Ratai augszti, rodos nuo 
akselines maszinos, du geltoni 

|o du raudoni nukrosinti o visi 
tiek pirmgaliniai kiek 

užpakaliniai, rinkes ant ratu 
suvisai plonos, suvažinėtos. 
Kasztavo net 75 ru'blius o nu
pirkta už nauja. Kada jega- 
mastis atėjo pas karieta, no- 
miesniukas Valanta tame laike 
mėgino su kalvinam rėplom nu- 

galelio slirinezio kliu- • • • po prie kurio buvo pridrutįnta • 
o szpanio- 

kas Motiejus su mažu kirveliu 
])akiszes po durelėm karietos 
mėgino jaises atlupt, jegamas
tiene apsiaubta slūginėms, sto
vėjo s n si r u pi nūs prie tu j u 
meisteriu.

— O Jėzau! Jėzau! — suri- 
, kada jam jega- 
tuom szulu tempe

važiuosiu

lygus,

jog

tai

su mėlyną
su siaura

ant iszlenktu geležiniu

nauja.

tveri už
II* 
n

misingine galkele,

ir botagu kuri jam

net jam galvoje sukosi, ir ne
žino buvo ar g 
davažiuot bažnyczia.

K1 a u sy k -g i, Mate u s za i, 
— kalbėjo a])simalszipes ir žiū
rėdamas ant karietos jegamas- 
is — užvažiuodamas prie baž

nyczios, imsiesi ant kaires ir

Mateuszai

sustęt toje szalyje nuo bažny
czios kur gali dureles atidaryt, gai tasai Grigutis iszrode,

— Gerai, gerai, jeganuisti, 
jau asz žinau, t nejaus nuo ku
nigo tvarto ant kaires.

— Tiktai prie kluono kuni
go pamažcli, nes lenais yra ro
se i nu bulviu.

— Nes klausyk, dusziuk! o 
kas man dureles alidaris, kaip 
sustosime prie bažnyczios?

— O ar negali pati atsida-
ryt?

pasiekinesiu surauką, o ant 
galo da gal ne.pataikinczia ati
daryt.
stot užpakalyje karietos.

— U-gi in ka pasirodys, — 
apdriskęs kai]) ubagas, sumu- 
res kaip kamin-szluostis.

Asz ji liepiau nupraus! 
ir galėtu ])ariredinti in tuos 
drabužius kuriuos szink'arka 
paėmė už arielka, nuo to pake- 
levingo girtuoklio.

—- Kai]) nori taip daryk.
In penkes miliutas po tam, 

Grigutis penkiolik-metmis vai
kinukas, ktirfe 'Tasara arklius 
gano,

Na kur-gi asz taip žemai 
su ranka,

žiema peczius kure ir

PAJESZKOJIMAI

_ , o žiema peczius Kure ir 
malkas k ri t o,\ apsirėdęs in bai
siai dideli traka, pįacziom ir 
ilgom kelnėm ir su didele 

ant galvos, 
kada jegamastiene insedo in 
karieta, 
vietos,

kelnėm ir 
augszta skrybėlė

stojo užpakalyje ka- 
laikvdamasis už tam 

paszauke

Pajeszkau mano seseri Nata
liją Pelpavicziene. Lapkriczio 

1
Tuscarora ir nuo to laiko nieko 
apie ja negirdėjau ir nieko ne
žinau. Kas apie ja ka žino arba 
ji pati tegul atsiszaukia ant 
szio adreso:

Mr. A. M. Braziunasx
Tuscarora, Pa.

1920 metais iszvažiavo isz

Box 86,

(U. I

Mi

tai jau 
kvailu 

nebuvau ne busiu, o jąigu jau 
taip užsimanęs karietos, tai te
gul tave szimtai rotu velniu pa
ima, pirksiu tau karieta, tiktai 
man ne kvarksėk in galva, nes 
jau man ir tai]) szimet galva 
grauže: szienas supuvo, kvie- 

avižu ir
miežiu kaip ant liekarstu, bul
ves dingo, o da. randas prapi- 
nacija už karczęmas pakele, 
žmones ja ii tiek negero ir nę- 

gaidžiu szokt kareze-
spirita ne la'bai peiJka, o

na, 
per daug luju iszposu;

ežiai rikėse sudygo,

vale po 
mose,
kiti suvis ne perka nes isz Pro
su gabeną, lai tu žmogau gy-
venk dabar.

— O asz sziadien Irszkui 
pardaviau spindo 30 goreziu!

— Po kiek gavai 1
— Po puse rubliaus ir pen

kis skatikus.
— O kad tu per penkis me

tus mirtum ir negalėtai munir- 
_____________' - - _ < _ / 4 f f

n

tie! Visi jau parduoda po pu
sią (ru'b'liaus ir 10 skatiku!

— Ne bijok asz ne kvailu
— dapyliau du uzbonus vande
nio.

— O ar Žydas nepąžinojo ?
— Ka jis pažins, kad asz

stiklines probas pavilgiąu go-
1J - * ■ . ' 1 b. 1 A * •• *

rai; in spiritą, tai ir vandenyje 
prabą 'np nusimąžino.

Tame laikę Marijonęlę, aąį-
praba 'ne nusimąžino.
1 * k* 'm * *

tuonju metu mergiuke, atvelka 
kate už uodegos nutverus ir 
kniąpkimąs kates pertraukia

V

sznektą '(.Tęgąžinsku, 
dėjo abudu juoktisdėjo abudu juoktis

nę^ prą7 M k '
isz iszmįit

*

ko Vainutas 
mast is su 
viena per peczius.

— Ha, pakali! ha vagie! ha 
szuns-vaike! — asz tave patai
sysiu geriau negu tu karieta.

Mąteuszas nelaukdamas ka- 
loinos, mete kirvuką ant žęmes 
ir vienu szuolu perszoko tvora 
in soda.

— Asz tau tu ru.... parody
siu su kirviu atidarinet dureles 
karietos! — paszauke jegamas- 
tis ant beganomi o Mateuszo — 
o atsigryžes in paczįa pąszau- 
ke:

— Tai jau tu negalėjai pa
laukt manes, kol asz sugryžsziu 
isz bravoro!

— Jau deszimta adyna,
11 j h J i4 <( r

žjnonc’S eina iii bažiiyczia.
visi

— O rakaliai! tokia puikia 
galkele mysukt; — i 
bar be tos galkeles atidarytie 
cĮuręlęs! — o kad jus visi per- 
kųnai užbelstu, su tokiu knibi- 
nęjimu, 'tai .1

ir (kaip da:

«• tas prakeiktas■tai .
grabnagis!

Ir vol jegąinastiis rože pora 
ypų Valanįui per peczius.

M atyd{unąs-gi Valant as, jog 
jam neiszpuolą ilgiau stovėt, su 
rėploms rankoje leidosi per tą 
paežiu tvora ir net Mateusza 
aut ląuko pavijo,

— Tik tu mano dusziuk, 
taij) labai ne pyk, asz jau pri-

• m a a *

♦ 1'

rėploms rankoje leidosi per ta

statysiu kėdutę ir inlipsiu per
t - 1 ii L ' ' — - *•

langu be atidąryipo durelių.
—Taj rots puikiai iszrody- 

tąt niio kodutąs lipa in icaf’io|a

rots protąs! Bet ka, juk V

Tai rots puikiai iszrody-

ir ant kėdutės iszlipinos, tai 
rots pro tąsi Bet ka, juk tą ir 
kopeczaite liptuui, kad tiktąi V' • i ♦ V* J t 1 1 J *kariętoje važiuot. Juk du turi 

t T • ’ , :

J

pritaisytu diržu ir 
ant važnyczios: važiuok, Ma
teusza i ! v* 

Ziuręjo važiuojaneziu, 
bravoru jega- 

dvvu li'ku-

aut- 
gryždamas in 
mast is, žiurėjo su 
sįos slūgines dvąrines, žiurėjo 
stovedama's laukuose nomies- 
hinkas ValantasJkaip per kai
mus važiavo visi žmones žiūrė
ję ant augsztai sedinezio Ma- 
teuszo kaip ant kartuvių, tai 
vėl ant karietos o labiausia ant 
stovinezio užpakalyje Grigu- 

galejo pažinti, j 
in bažnyczia buvo 

drueziai 
o kai]) liktai

stovėdamas laukuose

ežio kuri ne visi 
Kelias 

smiltims.
laikėsi

Grigutis 
už diržu,

skrybėlė nusmukdavo ant ausu
tai su alkūne pakeldavo ir bu-

ežia eidami

vo viskas gerai. Gegužinskienc 
sėdėjo karietoje pasipiltus kaip 
v isz ta perekle, mislino jog ji ji 
yra karaliene, o 
kaimuoeziai kloniojosi ir net
k e pu ros n usiim i nėjo.

Užbaiga.
Kožnam žinoma, jog per Ka

lėdas pirma diena, vienas ku
nigas atlaikineją po trejos Mi- 
szes. Szdai parapijoj N. kuni
gas atlaikęs antras Miszes, ėjo 
in 'klebonija, o žmonių daugy
be ėjo isz bažnyczios ir sveiki
nosi su pažinstamais, kurie at
ėjo apt trecziu Misziu. Kelios 
ponios su dukterimis ir ponioj
be cĮuktoriu, keli ponai jaunu-
ye drungną, tai vol studentai a * • w • ’ • * • a

isz kląsu ant szventos parva
žiavo stovėjo mnt szyentoriaus
. ‘ . k * a, * _ '" ■ Y " ik t

ir sudegti nėjo vieni kitimus ve-
lįnimus ant szventes Kaledu? 
kad sztąi prie klebonijos kino?

Visi dirstelėję in tąją szali ir

kad sztąi prie klebonijos kluo-
i I*no pykszjelejo kas isz botago.

Li A A <« a * « * * . a a k ’ •

ąsz žiurėjau; matau keturis
szpaninius arklius, matau aug-

Rajeszkau savo giminiu Ame
rikoje, asz Marijona Stuczkie- 
ne, po levais pavarde Brūžinė
ki ute, isz Dubravu kaimo, Sei
riju Valscz., ir Alitaus Apskr. 
Pajeszkąu savo dedes Polito 
Marcinones ir jo sunu: Berną- 
szians, Kastanto ir Prano. Vi
su pajeszkau Marcinoniu paei- 
naneziu isz Lietuvos, Cimanili
nu kaimo, Leipalingio parapi
jos. Pruszau labai kas žinotu
mėt apie juos praneszti nes tu
riu svarbu reikalą apie juos su
žinoti. Pruszau praneszti ant 
žemiau padėto antraszo. Taip
gi pajeszkau savo seseles Mar
tos 'Bražinckiutes, po vyru pa
varde Barusevicziene, paeinan
ti Dubravu kaimo, Seiriju pa
rapijos. Kaslink jos žinaneziu 
pruszau praneszt. Už tat pri- 
siunseziau szi rd ingus padeko- 
nes broliams Lietuviams. Ant- 
rasząs mano to'kis:

Europe — Lithuania. 
Dubravu kaimo, Seiriju Vals.
Alxlaus Apskriezio.

Marijona Stuczkiene.

Pajeszkau .<avo broliu Anta
ną ir Miku Laikausku (Las
key). Kitados gy veno Shenan- 
doąli, Pa. Paeina isz Suvaiką 
gubenujos, Ęalvąrijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szeszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

John Laskey, 
Box 392 , Gilberton, Pa.

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

Dr. T. J. Tacielauskas

I v.

(J18

Pirmutinis Lictuviszkas 
Dentist as Mabanojuje.

Ant Antro Fl?ro Klino SitoVo 
19 W. Centre St. Mahanoy City 
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Kryželis
Paveikslas ifl$ siios gadynes 

musu gyvenimo.

f

I

I
I

Į

Po nekuriam laikui Diskeli 
atsipeikėjas, ausztant dienai, 
sugryžo sziaip taip namon. Tu
rėjo jisai atsigult in lova, nes 
jautėsi smarkiai

I

serganeziu. 
Knitiueje jaute smarku skaus
mą.

Apžiurinethpnas savo kruti
nę ar ne perverta kulka revol
verio. pa lemi no kabanti ant 
kaklo misingini kryželi kuri 
jam motina, mirdama, indą ve. 
Kryželis buvo sulenktas o ant 
krutinės buvo atspaudu kry
žiaus. Kulka pataiko tiesiog in 
kryželi, sulenkė ji ir inspaude 
in kuna, bet 
per tai jo.

. <

visai nepažeidė 
Kryželis iszgelbejo 

jam gyvastį!..
Tada Jonas atsiminė apie 

Dieva, atsiminė apiq savo pra
eiti. Tszszoko isz lovos kaip 
kad pasiutęs, puolė ant keliu ir 
pradėjo karsztai su aszaromis 
melstis, muszdamasis in skau- 
danezia krutino ir melsdamas 
atleidimo Dievo jam jo kalcziu. 
Dabar jo sanžino nubudo.

Da ta paežiu diena nuėjo in 
bažn vėžiu ir at liko szventu isz- •f
pažinti darydamas 
lesti už griekus.

Nuo nelaimingo to atsitiki
mo isz vienos puses, o nuo lai
mingo isz kitos. Jonas vėl su
gryžo ant doros kelio ir ėjo 

Niekados jau
ne pa m i si i n ti nenorėjo 

apie panaszu gyvenimu 
priesz tai. Pastojo

tikra gai-

juom tvirtesnis, 
dabar 
l>ent 
koki vede
vėl doru, darbszcziu, maldingu 
ir dievobaimingu.

Dabar jau apart tu kuriu isz- 
dave ant pragyvenimo, uždirb
tu pinigu nepraflcido niekur 
veltui ne vieno cento. Ne truko 
lodei prie gero uždarbio sueze- 
dlnt keliu 
kuomet jau 
pinigu

szimtu doleriu, o 
mane jog

gales
su tiek 

ingyti mylima 
Ona ir gautis in žentus pas kal
vi AJ^rtiija, sagty £o vėl. i n Ie
vyne, in gimtini kaimai...

Žodis

VIII. 
Nepervelai. 
*4........,j..: >’|M‘rvelai kai p 

jau žinome nužudė jo vilti, isz-
vi

nį) i e 
Tasai žodis davė 

jam suprast kad Ona jau vy
ruota. Ant tokios niislies siel- 

apenie ji — pesze sau

sklaisto, lyg durnus vejas, 
ir svajones rn«kis jo mislis 

gražia Ona.

i.b

v

varta apėmė ji — pesze 
plaukus nuo galvos.

— Ne, ne... — kalbėjo pats 
sau — tai Dievo bausme už ma
no nedora gyvenimą...

Atsiminęs apie pinigus, kar- 
cziui nusijuokė. Jis juos ant sa
vo krutinės neszc ir šlepe visu 
keliu, jis juos rinko sunkiai 
procevodamas, nes su jn pagel- 
ba viliojosi ingysias numylėta, 
su ju pagelba gales susijungt 
ant amžių su numylėta mergi
na — o dabar kam jie jam rei
kalingi ?...

— Ot nunesziu juos kuili
ui ir atiduosiu ant misziu už 

motinos duszia ir ant pavar
gėliu.

Taip pamislines Jonas pasi- 
po kryžiaus ir nuėjo 

tiesiog pas kunigą.
Kunigas priėmė ji szirdingai 

ir tikrai džiaugėsi kad par- 
gryžta sveikas isz tolimos už
marės.

Tszklauses viso upsakymė 
Jono, kada Jonas iszsieme sa
vo parnesztus isz tolimo pa- 
svieczio pinigus idant juos ati
duot kunigui, tarė:

— Palauk Jonai, laikykis 
savo sunkiai uždirbtus pinigus. 
Isz to visko ka man papasako
jai, matau kad tau yra da pui-

*>

kele isz

ill 1

<

t

KOZNA DIENA PASIKALBA SU BYRD’O EKSPEDICIJE.

ll
I

ii

________ “SAULE”

Influenza
..............................................  . « J *

trijų pėdu. Nespausk^* rankas

Nho 'kada Byrd’o ekspedicijų iszkeliavo in Pietini Poliu, 
seržantas-K. D. Wilson isz radio stoties W 3 GT Washington, 

pasekme keliones ir1). pasikalba su juom kas diena apie 
kaip jiems einasi.

paemes lazdele nuėjo in namus 
Vinco. Užtruko ten gana ilgai.

k;

liepe linksmai in Joną:
— Buk geros inislies, 

kas gerai. Ūž puses 
ateik in namus kalvio, asz ten 
busiu ir lauksiu tavęs.

l ai pasakęs prabaszczius se
nelis vėl iszejo ir nuėjo tiesio 
in kalvio Martino namus...

t'zia rado jau 
ris matomai po 

kalbėjo:
Geidžiau jusu 

(Ina turėt i už paežiu, 
daTbszti, gera ir patogi mergi
na, kokios reiklu jeszkot ilgai. 
Neat si t ran keži a u ir dabar nuo 
sdvo noro 
ežia n jog . 
ri visai. .
per graži. 'Tegul-gi eina už to, 
kam szirdi savo senei atidavė, 
už kurio jai liepia iszteket jos 
locna szirdis, o t uom jos isz- 
rinktiniir esą Jonas.

savo dukterį 
Jono kuris nuo- 
’ «— suriko kal

vis apsarkdanias isz piktumo...
Ar asz norecziau savo 

kūdiki praplikiVt?... Ne, Ne!
Ona pradėjo verkti, 

gas atsiliepė dabar:
Ne visados ten laime kur 

gali būti laimingais

szi rd i (‘s

Sugryžes in klebonija, atsi-

VIS-

adynos

g

ir Vincą, ku- 
intekme kuni-

tro
duktere

nes dora,

je i gu ne į >ersi t i k ri n- 
ji man szirdies nelu- 
Ji man per jauna ir

o t uom

I\a! Asz 
iszleiscziau už . 
g>is kaip.pyplis

o kimi-

turtas. Ar 
tie kurie ne pa 
ir savo 
Turtas visai tokiame karte lai
mes ateinaneziam gyvenime 

kaimyne, 
jog tik jeigu tarp poros buna 
sutikimas ir sau jausmas, drau- 

gy veninius

laimu Dievo vieszi. Žinokite 
taipgi jog ir Jonas ne visai taip 
“nuogas”
vožė isz užmarės pusėtinai pi
nigu, ant penkių metu doleriu, 
kuriuos suezedino tik vien del 
to, idant gauti jusu dukterį sau 
už mot ere. Tas koaiszkiausiai 
parodo, jog ja tikrai myli, nes 
del jos pasiryžo net in taip toli
ma pasvieti keliaut.

t/zia apsakė visieans ka no
rėjo padaryt Jonas, dažinojas 
apie užsakus Onos su Vincu — 
ir gyre jo dorybes!...

— Daga liaus — kalbėjo ant 
galo kunigas — klausiu jusu, 
Martynai, ar buvote turtingas 
kada pacziavotes?

Nieko neturėjau, apart 
dvieju sveiku ranku, bet kad 
a|>sivedžiau pagal valios savo 
szirdies, tai Dievas laimino nes 
dirbti turėjau norą, o proce 
daleido man ingyti turtą...

Taigi matot, pats pripa- 
žinstat jog žmogus gali būti 

turtingas, jeigu

ii valios Dievo 
poruojasi ?

ateinaneziam 
nealnesza. Žinokit,

giszkas
mingas n

Dievo
saldus

buna lai- 
ten ir pa- V

kaip sakote. Parsi-

ii o ra

7

.........1..... :,i stubn in-
Jonas. Buvo nubalęs ir Be

raunu s, 
laukia.

'fojė valandoje in 
i‘jo

nes nežinojo kas ežia jo 
Pasveikino vi.supirma 

pagal krikszczioniszka papro
tį žodžiai.^ 
bin1!as Jėzus Kristus 
sas jo drebėjo.

Martinas vienok maloniai 
jam atsake, o po tani tarė: 

bus ir lain.
valios Dievo ir 

kunigo p ra 1 ia szez i a n s.
'Tai 

dnktes, paėmė nž rankos Joną, 
suvede juodu in kruva ir kada 
jiedu suklaupė, laimino, kalbė
damas: v

\jii‘kni mano — telaimi
na jus 'Tėvas Angszeziau'scs...

Atejuse Nedele kunigas pra
ba szczius 
pagarsino 
Onn, o 
biene, uaszle. •

Jonas per visa savo gyveni
mą buvo dėkingas 
jo padarymu taip didelio labo 
jam. Visados, kolei da 
senas prabaszczius. kada 
jiiom susieidavo .Jonas, szirdin
gai dekavojo jam, bet kunigas 
paprastai atsakydavo:

Xe asz ta siiredžian, tik 
krvželis tavo motinos ir tavo 
tikra malda. Galas.

“Tegul bus pagar- 
” — tal

vienok

Na, tegul 
Velnina pagal

kalbėdamas pamojo ant

niekam 
užsakus 

Vinco naszlio

netikėtinai 
su 

Joku-
Jono 
su

kunigui nz

ir v ve no 
s n

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,868.02

Mokamo 8-czia procentą ant < 
sudūlu pinigu. Procentą pride- J 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir > 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalą su musu banka 5 
nepaisant ar mažas ar didelis. c

G. W. BARLOW, Pre«.
J. FERGUSON, Vice-Pron. !r Kas.

331 W. Centre St • f

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GKABOR1US 

(Bell Thono 872) 
Shenandoah, Pa.

suteikiam
Paloldojima

Bu-

jog 
laimingas ir 
apsiveda pagal surėdymą Die
vo, nors iszpradžiu ir nieko ne
turi. Doras Vincas tik ant ma
no patarimo atiduoda noringai 
Ona .Jonui o pats ketina apsi
vesi su uaszle Jokubiene, kuri 
atsakaniosno jam kaipo senes-' 

_________ „^1____ _ •__ __
vilties, pasilsėk ežia pas mane,'gyt jo vaikus. Pagalinus nieko 
o asz tuotarpn pažiūrėsiu kaip‘nenoriu jums paliepinot, dary- 
dalykns stovi... Ikit taip kaip kam kas patin-

<ieras kunigas, paisantis ant ka, nsz liktai duodu jums savo

ki ateitis. Žinau jog Ona tavo 
myli ir laukia, žinau kad tik 
isz prievartos ketina iszteket 
už naszlio Vinco, bet dabar kad 
pargryžai da in laika, dalykas
paims kita pakraipa. Nežudink ne motoro ir mokos goriau au-

.«». __ •______________ _ I .-..a ___ __

nsz tuotarpn pažiūrėsiu kaip‘nenoriu jums paliepinot, dary-

labo parapijonu, tuo jaus gera patarimu.
1

/

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavimo, 
atliekam rūpestingai ir gražiai, 
site pilnai užganSdinti.

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

"'*■!■,... ... "■ ........................................

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priszaklnis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 26c per paczta. Turi rastii 
kožnam name, Isžrasta ir parduo
dama vien tik perdama vlon tik per J'
THE HAMPDEN LABORATORY 
724.736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
' * -f
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szalcziu serganezius. Jeigu pri
žiūri szalcziu serganti, ir prl- 
siena vartuoti jo vartuotus bi- 

nusi-

Atprask spausti kitu rankas.
Nevartok serve!n, 

valgomas szaukūtes, 
puoduką 'kuri kitas vartojo, pa
kol gerai nenuplausi. Neik in 
neszvarias valgymo ir gerymo 
vietas.

Nelankyk 
Į vis nest iprias. Isz viso 200,000 enza randasi, 

in-

I
Ilia|)ortai Suv. Valstijų Vie- lo kokius daigius, tuoj 

_T —T_,—j Biurui Wash- prausk rankas.
b

szos Sveikatos 
ingtone prisiunsti 
fiuenza ir plajicziu uždegimas

rodo jog in

vėl žymiai pasirodė. Per perei
tas kėlės sa n va i tos influenza 
nestiprioj formoj pasirodė in-

• A • 1 • 1 | •

| Kill (ipiUllJIlWHV IV

j vakaruose. Kai kuriose 
(liga pavirto in epidemijas bet 
Į..»» i....’.,... t..». nnnAnii
'serganeziu raportuota isz 
vairiu sznlies daliu.

Influenza, arba “grippe,” 
yra smalki, perduodama liga. 
Liga gali prasidėti ir kartais 
neprasideda, kaipo paprastas 
szaltis. Apsiroiszkimai yra gal
vos, akiu ir kūno sąnariu skau
dėjimas, drebuliai ir karszczia- 
vimas, paprastai gerkles skau
dėjimas, kosulis, ir muskuliu 
nusilpnėjimas. Apart tu gal ir 
sokaneziai apsireiszkimai pasi
rodyti, szirdies supy'kimas, vi
duriavimas, 
dėjimas. Karszcziavimas 
uosi su lyg

jvairiose npielinkeso rytuose Ir 
i v «uv<» i, uvr’Vi ,i x<i ■ iv ii i ivnU VloioSO

vairiu sznlies daliu.
, arba

taip ir“szaltis”
dabai1 reiszkia k a

vėmimas ir skau- 
mai- 

smarkumo ligos. 
Karszcziavimas tankiai tęsęsi 
kėlės dienas. Influenza nepana- 
sziai užpuola žmones ir del tos 
priežasties apsireiszkimifi mai
nosi invairiose ypaloso.

Kaip žodis 
“influenza”
nors neaiszku. Dabar paprasta 
szalti, plauti ir skaudu gerkli
ni uždegimą vadina influenza. 
Influeiizos apsireiszkimai in- 
vairus. Jeigu karszcziavimas 
ant keliu dienu pasilieka, liga 
užsibaigia iii gerkles uždegimą 
ir phmeziu uždegimą. Papras
tai liga kvepavima ir net ner
vus kankina.

Galimas daigias kad influen
za paeina nuo nosies arba gerk
les užkrėstu ypat ų. Žmones ga
li neszioti užkrėtimu ir neturė
ti ligos. Galima perimti užkrė
timus tiesioginiu ar netiesiogi
nių susidurimu. Daugelis ma
no, kad nuo ranku in burna už
krėtimas yra vienintelis būdas 
per kuri liga isziįjplėtoja. Kiek 
dabar žinoma, vanduo, 
ir maistas ne ligos nesziotojai 
bet daigiai vartoti valgymo 
kambaryje iszpletoja influenza. 
Influenza užpuola visus, 
mis ir senus, vyrus ir moteris. 
Influenza nepaiso kliasu ir ra
ses, drūtus ar silpnus, szvarus 
ar neszvarus, turtingus ar bied- 
nus, visi isz vien konezia.

Sveikatos užlaikymas ir hy- 
giena turi mažai intekmes val
dyti influenza. Per trumpa lai
ka liga iszsipletoja, yra lengvai 
perduodama, ir faktas, 'kad nei 
jokia kliasa neliuosa nuo už
krėtimo per’hygieniszkus ir sa- 
nitariszkus atsargumus. Liga 
greitai iszsipletoja lodei, kad 
daugelis užsikrėtusiu nepasi
lieka namie bet maiszosi su kl-

sergaii- 
eziams bet ir sveikiams. Liga 
neiszpasakytai greitai iszsiple
toja.

Ne žinoma kaip

vairus.

pienas
7

jau-

Pasilik

namus

tais. Tas bloga netik

greitai influ
enza sergantis gali perduoti li
ga kitiems.

Suv. Valstijų Vies/ios Biuras 
paduoda sekanezius patarimus

t

— Neik in prigrūstas vietas. 
Vaiikszcziok in darbovieta jei
gu yra laiko. Yra gerinus negu 
važiuoti prigrūstų ga t vakariu. 
Jeigu eini gult valanda a'iiksz- 
cziaus ir atsil<elsi 
ankszcziaus turėsi laiko vaiksz- 
ezioti.

Pasilik ant szviežio oro.
Kvėpuok tyra orą. Inkvepk 

per uosi, neik in prastai vedin
tas vietas. (Kuomet dirbi ati
daryk langus. Parveši kamba
riai daug geresni negu per szil- 
t i.

Sziltai užsiklok einant gult 
ir nesziok liuosas drapanas 
kuomet dirbi. Kojas užlaikyk 
sausai ir sziltai. Jeigu (kojos

• R a • m a V %

valahda

ubrusa;
stiklą ar

kų r influ-

pirmiausiusveiku, r.......... 
variuojant czysta vandeni vi
duje ir iszlanko. Antra,

mnmamn m hmmnrm* 
4UM4M u i n m iiMmam

vai-Antra 
gani gera, meilingu muistą. 
Treczia, miegant mažiausia 
septynias valandas isz dvide- 
szimts 'keturiu. Ketvirta, buk 
blaivas. Nereikia vartoti svai- 
givncziu gėrynių, ju vieton gera 
pūstelirizuota pieną ir karszta 
limonadą ir pamarinezius.

Buk linksmas.
Jeigu influenza sergi 

mink, kad liga prasideda kar
tais kaipo paprastas szaltis, ar
ba pavojingiams, su karszczia- 
vimu galvos skaudėjimu, mus
kulu skaudėjimu arba drebu
liais. Jeigu tik manai, jog liga 
sergi pasilik lovon, paszauk 

gydytoja ir sek jo patari
mus. Miegojimo'kambario lan
gus pilnai atidaryk, 
sziltus apdengalus ir 
daug vandens. Mažai 
lengvos sriubos, pieno ir svies
tuotos pakepintos duonos. 
Kuomet cziaudi, kosti ar spjau
ni prie nosies pridek szmoteli 
audeklo arba minksztos popie
tes, ir po vartojimu audeklą in 
maisza inmesk arba sudegink.

Pasilik lovon 48 valandas po 
pasveikimu. Yru svarbiausias 
dalykas pasilikti lovon pakol 
viaiszkai pasveiksi. Kiek gali
mu kitus neleisk in 
Jeigu pasirodo, lyid sergi 
su paprastu szalcziu lovon g n- 

gydy- 
mus/ Visi szalcziu sergantieji 
turi pasilikti namie, 
saugoju nuo szalczio ir 
žiną plaucziu uždegimo 
ganezius skaiezi us.

Pasilik namie jeigu turi szal
ti. Gydytojai turėtu praneszti 
visus influenzos sergiuicziu ut- 
sitikmus. Sveikatos Depart
mental turėtu sustabdyti ne
reikalinga .susiduryma ir ap
rūpinti medikalszku pagelba.

— F. L. I. B.

BALTRUVIENE

gera

miegant

atsi -

Vartok 
gerk 

valgyk

‘kambai’i.
tik

lojimas yra geriausias

Pas ap
siima- 

šer

re

PAJESZKAU DARBO.

Ant laimios arba už dženito- 
riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes 
kasiklose 
ti.

negaliu jau dirb- 
(J.18)

John Laskey, 
Box 392 Gilberton, Pa.

t

K. RĖKLAITIS 
LictiiTiarkas Graborius 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninko motoroms. Priei
namos prekes,

mYūanot cm, vi.
TĄt(AQIM, r A.

u 10 W. Sprure St. • £- - — — ■
aoo MAllSktHT.,

T*? ' /t d a * .. »

T
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Dr. C. A. Žerdeckas 
LIETUVISZKAS DENTISTAS 

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lietuviszkai ir suteikiu 

goriausi patarnavimo.
100 E. BROAD STREET 

Ant vlraziaus Peoples 
Trust Co. Banko.

T—
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prakaitoja, npbarstyk maža da
li “boric acid” in czeverykus 
kas ryta tas pagelbės sustab
dyti prakaitavima.

Apsaugok kitus kuomet kosr
t i, cziaudi, ir apsisaugok nuo 

Į tu kurio kosti ir cziaudi. Atsi
mink, kad kuomet neatsargus 
kostojas kosti sujudina orą iki

y.1

1
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Gyveno viename mieste pirk
lys. Reikėjo karta jam važiuot 
in 'kita .miestą pinigu. Pirklys 
turėjo gera arkli, ir savo reika
lais visada jodavo ratas.

Nujojo ir szi karta pirklys, 
gavo pinigus ir giiszta namo. 

. Kelias ėjo per miszka. Miszke 
užpuolė ji žmogžudžiui. Blogai 
butu pirkliui, jeigu arklys ji 
nebūtu iszgelbcjes. Iszspruko 
'jis isz žmogžudžiu ranku ir lai
mingai parnesze pirklį namo.

Apsidžiaugęs pirklys, pasiža’ 
dėjo niekuomet nepamirszt ark 
įio nuopelnu: ligi gyvos galvos, 
sako,
maistu ir jokio darbo nedirbs.

Arklys ^zeiminiifka iszgelbe- 
jo, bet, greitai bėgdamas, pa
kenkė savo sveikatai, pradėjo 
szlubuot, o paskui staiga apja- 
ko.

Nebuvo ūki ui isz

AKLAS ARKLYS
.jli H tftk ' M* ■ ■• M WVW ife T|F 4 ■ * ” 1
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Vienoje apygardoje, 
Kaip pradėjo gerti Subatoje, 

Tai net Serodojc, po Kalėdų, 
neiszsibhiive, 

Visi buvo kaip kvaili. 
Tas atsibuvo viename 

'ramsuueliii name, 
O ir ant blaivu, 

Doru vaikinu, 
Užsipuldinejo, 

Net perszauti norėjo, 
Su revolveriais terszino. 

Visus gazdino. 
gaspudinc gera Imtu, 

Tai ant bardo girtuokliu 
nelaikytu,

Tuojaus iszvarytu. 
Juk tarpe žmoni n, 
Buna ir sztcbeliu, 

Kuriuose gyvuliai gyvena 
O juju pasielgimai tai jau 

gana, 
Ba kada hnžnyczioje noba- 

žn n st va d i džinu s i a, 
girtuokliauja kodą il

gi ausi a, 
Dildo baisius griekus, 

Piktindami žmonis kitus; 
Apie gyvulius nepaisykime 
Veln'k apie juosius nesi

rūpinkime.

rr
y

arklys bus aprūpintas

Liepe jis arkli mažiau

daigu rn

f plai

* *

J

Ant ilgosios salos, 
Ten gero nėra niekados, 

Gyvena visi varge, 
Ba kazyros nuolatos darbe. 
Ne vienas in czion atvyko, 
Paczia ir vaikus Lietuvoj 

paliko, 
Užmirszo apie nabagėlius, 
Apie alkanus sieratelius, 

Už bjaurus darbus, 
Tegul nusisuka sau sprandus, 

Toki paklydo arkliai, 
Yra atlikę rakaliai, 

Ne eina in bažnyczia niekados, 
O ir nežino kokios jie .tautos, 

Ir ant tautiszku reikalu, 
Nepriversi kad ‘kiek duotu.

$ * *

Per Kalėdas vienoje vietoje 
buvo linksmu,

> Sudėjo kiek pinigu,
Kad nusiunst in Lietuva del 

giminiu, 
Tai sudėjo ant munszaines 

ir alaus, 
Sako, kad tai bus geriaus.

Teisybe buvo geriau
Ir daug smagiau, 

Szoko ir klykė kaip pasiute, 
O kiti patvorose suklupę, 

Riaugsiojo ir dejavo, 
Ba liga nuo gerymo gavo.
Ir mergicu kelios buvo, 

Ir tosios nuo gerymo svaiguli 
gavo, 

Ne ant gėdos nežiūrėjo, 
Ba susilaikyti negalėjo.

Badai ir bulvines deszros 
turėjo,

Už kurias užmokėti nereikėjo
M Tai smagiai gere, 

Ir užkandala tverė.
Toje peczeje,

Tai tikri kvailiai aibeeze. 
Pusgalviai gyvena, 

O apie juos tegul bus gana.

r
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHĄNOY CITY, FA.

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

MĘ^ęHANTą BANKING TRU^T 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 

. i
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^

p . . kaip tąi pinigas augą su padauginimu Procento.
i
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jo jokios 
naudos. Kam asz — mano pirk
lys — nenaudinga gyvuli mai
tinu !
szerti, o paskui insake darbin
inkui ir visai isz va ryt ji in gat
ve*, vartus uždą ryt.

Buvo tuomet žiema, 
bininkas iszpilde szeimininko 
insakyma. Ilgai stovėjo arklys, 
palenkės galva: vis lauke dar, 
kada ji inleis. Atėjo naktis, su- 
sz,alo arklys, iszalko, bet nuo 
vartų vis neina.

Galop suprato kad nėra ko 
jam ežia laukti, nuėjo in gatve. 
Slankiojo vargszas 
kaklu isztempes, 
žeme ir namu sienas, ieszkoda- 
mas lupomis sau maisto: žoles 
arba bent szi e no saujeles. Ir 
nieko nerado: visur telkszojo 
tiktai vienas sniegas.

Taip beklydinedamas, priėjo 
miesto aikszte. Vidury aiksztes 
stovėjo stulpas su varpu. Tame 
mieste nuo senu laiku buvo isz- 
li'kes toks paprotys: kiekvienas 
kam reikalinga buvo pagalba, 
arba kam atsitikdavo kokia ne
laime, galėjo eit ir skambint 
varpu- Varpui skambant, susi
rinkdavo aiksztejc visi miesto 
gyventojai ir tardavos.

Priėjo arklys prie stulpo, pa
gavo dantimis varpo virve ir 
alkanas pradėjo ja kramtyti. 
Patraukė virves gala, 
suskambėjo....

Susirinko aiksztejc žmones, 
pažino pirklio arkli. Nusiuntė 
seniūnai pakviesti pirkti. Atė
jo pirklys; žmones papasakojo, 
kaip skambino jo arkli-s.

Susigeido pirklys, pagailo 
jam arklio, prisipažino kaltas 
esąs, nedavęs jam paszaro ir 
iszvares lauk badu mirti. Ir pa
ėmė jis vėl sau sena j i dranga.

Kad dažniau žmones atsi
mintu, jog Dievas liepe ir gy
vuliams būti gailestingiems, 
miesto gyventojai iszpiove ak
meny paveiksią, kaip aklas 
arklys skambino varpu. Ir pa
state ta akmeni prie stulpo, 
kad žmones pasimokytu.

iszalko, bet

I

i i

I

Dar-

Slankiojo neregys, 
uostydamas

varpas

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantio dolerio žmogui 
reiszlda, jeigu jie yra apimtai ko
kios nore liffoe bei viduriu sugedi
mo T Toks žmogus yra sustraukee, ne- 
linksmas ir inrairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi asas ap
imtu kokiu* nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu Taist-doliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų U 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolos yra nuo sakanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, ekilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
caiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio

i j

(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlaplnimosi lovoj, U 
kitu ligų. Ataiunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražinę 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu euirima, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies Ilga, tai atsiunsk 86e. e gau
st musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga Ui li
gai kelia ir auteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gsusi musu Žolių 
ir knygų kstaloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKA1TI8,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y,

tu Nervu Preparatas užbėga Ui Įi

ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių
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— TAi ir Nauji Metai Utar- 
nikC. •

— Norbertas Lapinskas, 8 
metu, 337 W. Pine St., likos su
žeistas per automobiliu kuria
mo važiavo Vincas Dilkus. Vai
kiukas likos nuvežtas in ligon
buti.

Ii
sžaine, Tamoszius Fritz, 23 me-

Persemtas už dang mini-

tu, 435 W. Pine uli. nutarė at- 
initi sau gyvasti. Pridėjus ka
rabiną "prie galvos, patraukė 
vamzdi ir sznvis nunesze jam
rabiila prie galvos, patraukė 

visa pakaušti. Paliko tėvus, ko-
Ii* brolius ir seseris.

" k ,

Andrius Litvinas su sa
vo szeimynele linksmas pralel- 

svecziuodamiesi 
pas -p. Martynus Radziavi- 
czltis'ant 525 W. Mahanoy Avė.

t

do Klacdas
pmi -p.

Prie tos p rogos atlankė ir
Ffenles” redakcija.
— juzc nompaia, •>« an. 

Main uliczios, likos sužeista 
pef. Holmso automobiliu ir Ii-

. *1 * w • < a « .

Juze Hompalu,

kos nuvežta in ligonbuti.

no02

SHENANDOAH, PA.
Du namai ant West Wa-

fchington ulyezios ingriuvo in 
kasyklas bet nieką nesužeidė.

- Automobilius Zubrio, 40 
metu, isz Konertono, susidūrė 
su kitu. Trys žmones likos 
skaudžiai supjaustyti per stik
lu*.

Sheiiandoah brokerio sudegė 
lyg pamatu.

~ Viktoras Vasaris isz 
FrdckviMes likos palaidotas su

Boilerhauze prie West

Vasaris

pa maldom i s Szv. Jurgio baž
nyčioje.
*• —>- Per Kalėdas Szv. Jurgio 
bažn Vežiojo pirma karta giedo
jo visai naujas choras drauge 
Mt nauja orkestrą po vadovys
te Prof. Žcmaiczio. Tas pats 
choras su orkestrą vėl giedos 
pamaldose per Naujus Metus.

to Prof. Žcmaiczio.

New Philadelphia, Pa. — 
Praeita Petnyczia Petras Rau- 
donhltis likos pažeistus Silver f W Mk / _ fe a •
Crėok kasykloje. Sumuszta jam 
strėnos. Buvo nuvežtas in li
gonbuti bet už keliu dienu s li
gryio namo.

«* • M

* Praeita Panedeli apife'3
valanda po piet, saliuninkas 
Franas Juszka, nevedės vyras 
apie 45 metu amžiaus, nusiszo- 
ve ant smert su karabinu. .Ji
sai per keletą dienu nerimavo 
it kitoki rupeseziai buvo prie
žastimi savžudinstos.

-r- Airiszis Tamas Devlin 
susibarė su savo broliu kuris 
su peiliu nupjovė jam uosi. Ta
nias randasi Pottsvilles ligon- 
bnteje o jo brolis dabar kalėji
mo pasodintas.

Brooklyn, N.Y. — Vincas 
Draugelis, kuris gyvena 1356 

rWilloughby Av., 
N.Y; turi pankszcziu krautuve 
Jamaica Ave., netoli 120 gat
ves. Kilus gaisrui krautuvėje, 
Draugelis begesindamas smar
kiai apdege rankas. Randasi 
.Mary Immaculate ligoninėje. 
Ponia F. Drageliene, nuvažia
vus aplankyti savo vyra, nusi
vežė ir savo sunu, Albinuka, 
bet eidama in ligonine vaikuti 
paliko pas pažįstamus Griksz- 
tus, 12701 87th Rd., Jamaica. 

1 SugriŽUs rado vaikuti serganti. 
Gydytojai dėjo didžiausias 
pastangas, bet vaikutis nak- 
czia Gruodžio 20 d. mirė. Bus 
laidotas szcsztadieni, Gruodžio 
22(L, szv. Traices kapinėse.

Brooklyn,

Albinuka

' - -

I8Z WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Szie Lietuviai turėjo 
Minios garnio sulaukti: — Ša
unuolius Juozas, 111 Loomis 
St. Jiems paliko dukterį. Lan-

v 7- ♦
>

kosi Sarkazmuos, 781 Lohigh 
St. — paliko dutori, pas Vclgu 
Joną, 146 East Main St., Mi
ners Mills taip pat paliko duk- 
U*ri.
t Mirė Juozas Miliauskas, 

|7 aejjj senumo Pįtj^tyno ligo-

ninej; buvo sužeistas anglių ka
syklose. Juozas Miliauskas mi
rė pas broliene p. Marčiulio
niene. Palaidotas su bažnyti
nėmis apiegomis in Pittstono 
Lietuviu kapines.

— Jonas Kerdiejus kasyk
lose pastate stulpą; stulpas 
uolos parverstas ir Kordiejui 
sulaužė kairiaja koja. Gyvena 
Plvmoutho.

— Andriu Miliszauska, gy
venanti 63V& West Hollenbiick 
Avė., užpuolė pleszikai ir atė
mė pinigais $100. Paleido kul
ka, bet toji i n smego in siena. 
Vėlinu sau ramiai iszejo, pa
likdami suiniszime namiszkius. 
Tai buvo pusiaunakti, jo smuk
ioje. — V.

—- --------- - --------- ---------------1.. ...

ISZ LIETUVOS
LIŪDNAS LIKIMAS
GYVENIMAS ULIOZINES 
LIETUVISZKOS MERGAI

TES; P ARSIU ODA SAVE 
UŽ LITĄ.

:

*

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigneuk, Skotlandija. —- 

Asztnnta diena Lapkriczio pas 
mus buvo szaltis kad buvo lan
gai apszaile o ant stogu galėjai 
rogėm važinėti.

Bedarbe pas imus nesimaži- 
na bet didinasi, kaip nužiūrė
jimas rodo tai darbas visiszkai 
iszcis isz mados. Jau ir dabar 
atbulas laikas virto, daugeli 
vietų yra kur vyrai apie puo
dus triūsia o moteres dirba, 
tik nežino kaip bus su gimdy
mu, ar vyrai ta gerai bus isz- 
silavine! ar sugėbes?

Jau lOta Gruodžio o pas mus 
da praskydo 8 Lapkriczio sza- 
lo o iki sziolei da vis pliukszt, 
diena szalta, diena lyja, diena 
vejas, o retkareziais ir gražu 
bet Kalėdas manom szvesti su 
sniegu ir rogėm važinėti, jei 
nebus galima kitur tai nors llo- 
voje kojas užrieto.

Keistas svetimžemiu pasiel
gimas, mus miestukyje randa
si keletas žuvu ir bulviu ke
ityklų, daugiause jas užlaiko 
Itaiijonai (yra ir Angliku). Isz 
minėtu pas viena Italijona tar
navo Lietuvaite jau apie 20 me
tu amžiaus. Užėjo žmogeliui 
žingeidumas ar visokiu tautu 
žmones neturi kokius nors ypa- 
tiszkus skyrius, tad ir sumano 
pasiteirauti ir pažiūrėti pir- 
miause isz kur kojos dyge Lie
tuvaites, ir kas ežia rodos blo
go, bet policija tuoj prisikabi
no ir
padėti i'ki teismui kad nereiktu 
gerbiamam tyrinetojuj kalėti. 
Kaip girdėjau lOta Gruodžio 
bus teismas, viską žinosim.

— Szkotinskas.

Laisvos 
mergi- 

Atvirai kalbant, jis blogu

reikėjo geroka kaucija

....... :........... ■ i 
il ■l 1 rr 1

Nesenai Kauno apygardos 
teisme buvo sprendžiama vie
nos isz daugelio palestuviu mo
toru byla. Czia buvo parodyta, 
kad moterys nustojusios doros, 
praradusios tai, kas motorini 
brangiausia, nesiskaito ne tik 
su garbe, bet ir su sąžine. Ne 
vien isztvirkauja, bet ir vagi
liauja. Teisiamoji buvo už vie
na litą pardavusi save, bet pa
sitaikius progai, pagrobė 250 
litu.

Buvo sztai kaip Sziemet Lie
pos 19 d. 12 vai. J. Pusdeszris, 
pareidamas isz kino, 
alėjoj sutiko intartina 
na.
minczlu vedamas, kelis kartus 
in ja žvilgterėjo, ta tuo pat at
sake. Tamsenej vietoj jis stab
telėjo. Ji priėjo artyn. Susikal
bėjo. Užėjo Ožeszkienes gatvėn 
in vienų namu kiemą. Ji apie 
“donžuanezika” grabaiiojosi, 
glamonėjosi ir vede derybas. 
Prasze kelis litus. J.P. davė 
viena litą rankpinigių, bet kai 
užsidegė degtuką, kai jis pa
mato jos veikla, nepatiko ir nu
trauko derybas pamote ja.

Ryta tikrina pinigine — trū
ksta 250 litu. Tikriausia toj* 
“meili panele” bus paėmusi. 
Taip jis nutarė.

Antra vakara Laisves alėjoj 
sutiko ta pat mergaite. Indavc 
policijai. Czia ji neprisipažino. 
Kai patekoJkriminalinen poli- 
cijon — prisipažino. Iszaisz- 
kinta, kad ji kriminalinei poli
cijai žinoma — Aleksandra Pa- 
szkeviezaite, 26 metu amžiaus, 
prostitute ir vagile. Czia ir tar
dytojui ji. aiszkino kad minima 
vakara Laisves alėjoj ja pradė
jęs sekti “nieko sau ponas.” 
Gražiai apsirengęs, mandagus. 
Ja kalbines “pasi'bovytis”. Su
tikusi. Užėjo in viena kiemą. 
Tuo metu ji isztraukusi pinigi
ne paglemžusi isz jos pluoszta 
pinigu ir pinigine atgal in ki- 
szono indejusi.

Rytojaus diena tuos pinigus 
su draugėmis pragėrusi, 
tardytojas paklauso kodėl 
užsiimanti prostitucija, atsako:

— Tarnauju, bet kokia tai

grabai io josi

nieko sau ponas.

pasi'bovytis

Ka:
.11
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NAUJO METO PARODA

PH1LADELHPIA
1 DIENA SAUSIO

Specialia Treinaa Utarninko nakti

Isz Iszeis
Shamokin ........................... 1:80
M t. Carmel.............................1:30
Ashland................................. 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville.............................2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

I
Grįžtant—Spccialis treinas apleis 
Philadelphia 6:20 vakaro, toipgi 
ankstesnis treinas 3:50 popiet no
rintiems greieziaus važuoti in Sha
mokin, Willliamsport ir t.t. Ti- 
kietai geri tik ant spocialiszzku 
treinu.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

3:16

Dubaltava* 
Tikletas

A. RAMANAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

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

Bel! Telefonas 1430-R

Isabalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
stia nuo paprasesiausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiem* pasiyaŽinBjimam** .........

*
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KLIOSZTORIS PO
ŽEME

i YRA TIKTAI 3 3 MOTERES, 
KURIOS NIEKAD NEMATO 

SAULES SZVIESA.

Ltalije. — Randasi 
Neapolio p r i e m i ėst y
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R vmas, 
viename 
ir tur but yra nei mažiausiu no 
didžiausiu vionolynu Italijoje. 
(O g: ‘

V i e uolynas
• •

ai ir visame pasaulyje).
i vadinasi

♦ , r
“33

Tiek ja-

algele? Jos maža. Bėdos ver- 
cziama, szale tarnybos ver- 
cziuosi prostitucija.

Teisme ji fa pat patvirtino. 
Prisipažino kaltėj. Bet ji neat
rodo nuliūdus i, nusiminusi, 
Taip sau rami. Kai kada atsi
dusta.

Teisme J. Pusdeszris nedaly
vavo. Jis iszvažiavo Brazilijon. 
Kalte inrodyta, nes ji pati pri
sipažino. Nusikaltimas padary
tas ne pirma karta. Sziuo kart 
ji nubausta puantru metu sun
kiu darbu kalėjimo.

Koks žiaurus likimas tokios 
mergaites. Ne pasibiaurojimo, 
o pasigailėjimo tokios mergai
tes vertos. Gatvėj save parda
vinėja už litą! Paskui ligonene. 
Dažna visam amžiui lieka ligo
nis. Arba sztai kelinta karta 
eina kalėjimai!. Niekas ton jos 
nelankys, no neatsimins. O kai 
ji atliks bausme in kolei gyve
nimą žengs? Tai kausimai in 
kuriuos mes galim atsakyti. 
Tacziau i adomus.

nusiminusi

STATO TILTUS.
Bublių valsez. valdyba nuta

rė, kad mažus kaimu tiltelius 
taisytu bendrai visas kaimas.
Pirmiau taisydavo tas, keno 
lauke buvo tiltelis. Szis nutari
mas uždėjo visiems ūkinin
kams lygia naszta tilteliu tai-
symo atžvilgiu, .a^uvm. gviu*, 
kad ir kaimu linijų kelius tai
sytu visi bendrai, nes vienam 
kartais per daug gula didele 
naszta. Szio nutarimo rezulta
tai tokie: kai kurie kaimai ben
drai taisydami tiltelius, medi- 
nįus pakeitė betoniniais.

Butu gerai

Imerginu vienolynas. 
nio vra vienoliu.

Szis s’kaiczius negali būti pa
didintas ir jeigu viena isz vie
nuoliu mirszta, jos vieta užima 
tuojau kita mergina ir tai tik 
isz goriausiu Neapolio gyven
toju sluoksniu.

Kandidates negali būti 
rosni‘s, kaip 27 midų 
ir turi būti merginomis.

Sąlygos, prie kuriu gyvena
ma yra baisios, nes vienolynas 
randasi po žeme. Saules szviesa 
niekuomet ten nepakliuna. 
t Iras drėgnas.

Gyvena vienuoles labai mal
dingai: kalbasi labai mažai, 
valgo dar mažiau, nieko nedir
ba, bet už tat be pertraukos 

Į meldžiasi už iszgelbejima savo 
ir kitu nuodėmingas sielas’.

yra kaip ir gyvoj

’•'/T- ■<
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,-T1

RADO ŽMOGISZKUS KAULUS, KURIE YRA 25,000 METU SENUMO.
sKeturi pakausziai, visas žmogiszkas zkeletas ir dang innagiu, likos surasti per Paul

Nesbitt Algerijoj, kuris jeszko tennis senoviszku uzlicku del Cbicagos Universiteto. Manoma
kad tai yra kaulai senoviszku žmonių, kurie gyveno 25 tilksta neziai metu migai Afrike, 

i Nesbittkimiu prasidėjo Furopiszka veisle žmonių. Paveikslas perstatų profesorių 
pagelbininkc sudedant tojo žmogaus kauluspagelbininkc sudedant tojo žmogaus kaulu

GEROS RODOS DEL 
MOTERIŲ

Luikrasztis “ Liberty ” mel
de savo skaitytoju idant para- 
szytu savo nuomones, ka turi 
daryti geros moterėlės idant 
užlaikyti prie saves savo vyrus 
ir kad jaises mylėtu. Pirma do
vana aplaike už rodąs poni El
la Wheller kuri sudėjo sekau- 
czias:

Li bert v 
0'

neprivalai— Po szliubui neprivalai 
būti liurba, redykis kaip redy- 
davaisi priesz szliuba. Atsi
mink kad nors medžiokle jau 
užbaigta, bot reikė savo laimi
ki užlaikyti.,

— Neužmirszk Ik a d sveika
ta ir geras vįralas yra pamatu 
gyvybes. Labiau rūpinkis apie 
sveikata ir skanius valgius, o 
vyras bus tau szirdingai už tai 
dėkingas. !

— Jaigu vyras turi kėlės 
dienas pasilsio, tai nelaikyk ji 
prie saves, palengvink jam tai
sos dieneles iszvažiavimu ar 
iszejimu, o sugryž pasilsėjus ir 
geresniam upe..

— Niekados nearzyk ji vi
sokiais iszkalbejiimaais, o ypn- 

apie
draugus.

— Nepykic ant jojo jaigu 
užsidės sau nektaiza kuri jam 
patinka, arba ruko cigaru ko
kis jam smagesnis arba “srnir- 
danezia” pypki a, jaigu tau du
rnai nepatinka. Juk ir vyras 
turi savo tiesas ir neprivalo 
visados nusižeminti ant tavo 
paliepimu ir noru.

— Nebukie uužvydi, jaigu 
tavo vyras gėrisi kitomis mote
rimis, tas parodo kad jisai su
pranta patogumu ir tave dau
giau guodos o ir žmones apie 
tave kitaip kalbos.

— Jaigu vyras tau parnosz 
dovanele, kuri yra tau nereika
linga, neparodyk jam kad isz 
to ne esi ^ižganadinta, apka-

sveikata ir skanius valgius, o 
r ' " ” ' " - 1

dieneles iszvažiavimu ar

tingai jojo gimines ir

bink ji už kaklo ir padekavok 
jam.

— Jaigu vyrui atsitinka ko-
kis nesmagumas, pralinksmink 
ji ir neiszmetinek jam, o tokiu 
bildu apsisaugosi daug szeimy- 
niszko nesmagumo.

— Neklausinėk vyro apie 
jojo praėjusi gyvenimą. Isz to
kiu kalbu kj4a pavojingi nesu
pratimai

— Ant galo niekados neuž- 
mirsžkie apie prisiega duota 
jam prie įilįoriaus. Vargo ir ne
laimėje stovekio narsiai prie jo 
szono. Daug vyru pasiliko gar
bingais vyrais su pagelba savo 
isztildmuju moterių kurios 
jiems prigolbinejo visame.

6 66
*

yra tai Receptas del t'11'

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

Greitai yeilcia. Gausit* aptiekoae

I *1

karszczio ir Materijos, 
yelkia. Gausite aptiekus*
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Vienolcs 
palaidotos.

\’ienok mėgėju tokiam gyve
nimui visuomet atsiranda.

Nesenai mirė viena isz tu vie
nuoliu, o dvi dienas vieliau pa- 
reiszke noro stoti in vienuoly
ną ni‘t 5 kandidates. Priimta 
liko viena Neapolio baronesa, 
kuriai buvo vos 22 met. Ji yra 
tarp 33 vienuol. jauniausia.

Naujokes priėmimo ceremo
nija atsibuna labai iszkilmin- 
gai. Iii iszkilmes atvyksta visa 
Neapolio aristokratija.

.Naujoke paskutini karta pa
sirodo pasaulinėj draugijoj, o 
puse valandos vėliau jau vie
nuoles rūbuose atsisveikina su 

l savo giminėms ir sunkios vie
nuolyno durys užsidaro ir at
skiria ja ant visados nuo szio 
pasaulio.

AMERIKONKA ISZTEKEJO UŽ KARALIAUS BROLIUNO
Grotas Folke Bernadotte, broliuuas Sz ved i jos karaliaus, 

su savo paeziule iszeina isz bažnyczios po apsivedimui. Jojo 
draugai ir kadetai isz artimos nio'kslaines atidavė jiems gar
be, padarydami bromą isz kardu. Vinczevono atsibuvo Plea
santville, N. Y.

KIAULE
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Kiaules dalinasi ant dvieju 
daliu — žmogiszkos ir žverisz-

Nėra tiesesnio kelio in Lietuva arba 
isz Lietuvos in Amerika kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
visai keleiviu nevargina

Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?
1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.
3. Lietuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
5. Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.

us

6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS 
1SZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax
* Ekstra

A
L. IN KLAIPEDA
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Treczia 
Klesa

In Abi Puse $181
TURISTINE 3 
KLESA (buvusia 
antra klesa) $122 
In abi pusi 203.50

A

(<

ISZPLAUKIMAl LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA” 26 Susio
t.

< < ESTONIA” 9 Vasario-

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
UNION TRUST BLDG. 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

SKAITYKITE SAULE SKAITYKITE SAULE
1 •

I

kos. Žveriszkos dalinasi ant: 
kiaules ir kuilio, o žmogiszka 
dalinasi ant: kiaules ir kiaul- 
žmogio, 

parsz'o.
o tankei vadinama 

“parsz:n.” Kiaule yra neszva- 
ri, bjauri, valgo daug vi sokes 
szaszlavas, kaip kiaule. Kiaule 
duoda žmonėms mėsa, kum
pius, deszras ir t.t. už ka jiai 
žmonis gausei užsimoka, duo
dami jai pun’iis ir szaszlavas. 
Kiaules ir kiaulžmogei raszosi 

“K” Žmogiszka
§

per didelia
kiaule yra tai ypata parėdyta 
in deimantus, drapanas ir bran
gius kailinius, nes ant to josios 
kuilinas dirba kaip kiaule be 
pasilsio.

Kiaules ir žmogkiaules turi* 
viena baisu papratimu, kad oda 
savo gymines.

Bet daugiau apie tai nera- 
szysiu, nes da ir mane gali žmo
nes pavadytr kiaule. — F.B.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei! 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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