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ISZ AMERIKOS
KALTINA LIETUVI 

UŽ ŽUDINSTA
JIS IR JO SZEIMYNA 

BUVO PASISLĖPĖ; 
ARESZTUOTAS.

vai. rvte rastas nužudv-

4 4

numeriu
T >

buvus
(munszaino par-

Pa.
sako, kad sekma- 

jau 
gulinti žmogų, bet

Easton,Pa. — Pareita Pane- 
dcli, 7
tas James Bender, 62 metu am
žiaus, už namo po numeriu 1201 
Jackson St.

Polcija radus nužudyta žmo
gų tuojau pradėjo jeszkoti to 
namo savininko. Pasirodė, kad 
jame gĄ'veno Lietuvis Jonas 
Gaudiszįus, bet jo namuose ne
buvo, taip pat ir jo szeimynos.

Po tuo 
speakeasy

duotu ve).
Vėliau policija sužinojo, kad 

Gaudisziaus žmona buvo nuė
jus pas kaiminka pasiskolint 
szvarka ir sakius važiuojanti 
aplankyti savo broli kuris gyv. 
Phillipsburg,

Policija
dieny apie 8 vai. vakare 
vaikai mate g 
mane, kad kas girtas guli.

Daugiau apie žmogžudyste 
sužinota isz Esther Krim, kuri 
gyvena greta Gaudisziu. Ji pa
sako, kad apie 8 vai. vakare, ji 

Gaudisziaus stuboj 
leidžiant vandeni ir trinant. Ji 
manius, kad Gaudiszieno jau 
planjanli pirmadienio drabu
žius.

Kada policija inejo in Gaudi
sziaus namus patyrė, kad jie
du su trimis vaikais, septynių, 
devvniu ir -vienuolikos 
amžiaus, pabege. Dr. 
baum iszegzaminaves i 
kad Benderio galva perskelta 
ir kad jis mirė nuo sumuszimo. 
Atrasta kraujo laszai šluboje. 
Be to, policija rado stuboje 
munszaino ir alaus. Sako, kad 
Bender tankiai lankėsi in ta 
stuba ir, kad jis daug gerdaves.

' Jis buvęs naszlvs.
Tuose namuose kur 

Bender, gyventojai sako, 
jis nebuvęs kambary nuo 
tadienio vakaro.

Policija yra tos nuomones, 
kad Gaudiszius, kuris žinomas 
kaipo “piktas aktorius” kokiu 
nors sunkiu i niauki u perskele 
Bender galva.

Detektyvas G.J. Ryan, 
reita Panedelio ryta aresztavo 
Gaudisziu prie 13th St., netoli 
jo manu.

Vėliau aresztavo ir 
sziene Phillipsburge.

Sako, kad Gaudisziai

girdėjus

i metu 
Reich- 

surado,

gyveno 
kad

szesz-

pe-

Gandi-

dar 
buvo girti kuomet juos klausi
nėjo prokuroro pagelbininkas 
Geeiser. Abu prie kaltos prisi
pažino.

Policija mano, kad jie iszsi- 
pa girioje daugiau ka 
nio pasipasykos.

Gaudiszius yra 36 metu am- 
žiaus, o Gaudisziene 3*2 metu.

t i k ros-

m W. O. BOVZKOWNKI, Preu* A Mr.
• \

▼s • DUVfiRvHHai^ rrrs.« 
F. W. UOtZKOHSKl, Kdllor.
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VYSK. GRITENAS 
^MiRE

BHVb^ LIETtfVlU T^UTL 

NES. 'BAŽNVCSttbs * 
yvISKLjpU.

TUKSTANP^Yi DALYBAVO 
laIUotuves.

NES. dAZNYCI 
^VISKĮUPU.

po pietų, 
Jonas Gritenas 
i i nes

kad liga

pa si m i re 
Lietuviu tau- 

vyskupas. 
pasigavęs 

szvent i ik'S

Scranton, Pa. — Tris sau vai
tos iszsirges Praejta Ketvergą 

4:40 vai., 
J 

bažnyczios
Spėjama, 
isz nuovargio, kai 
nauja tautino bažnyczia. Pitts
burgh, Pa. Vieszos Anglu laik- 

apie joraszydami
jis buvo žy-

raszcziai, 
mirti, pažymi, jog 
mus savo energija ir savo tiks
lui pasiszventimu. Sunkiai sa
vo idėjai dirbdavęs.

Amerikonu laikraszcziai pa
duoda sekama vyskupo Grito
no biografija. Gimęs Lietuvoje, 
baigos gimnazija Petrograde ir 
paskui studijavęs pas vyskupą 
Uodam Scrantone. Penkiolika 
metu atgal buvo in tautines 
bažnyczios kunigus inszventin
tas ir pirmiausiai in Wilkes 
Barre, Pa. paskirtas, vėliau in 
Duryea ir Dupont. Scranto- 
nan atvykęs apie 10 metu atgal 
ir pradėjęs sunkiai dirbti, tiks-
lu sukurti stipria Lietuviu tau
tine parapija. Jam pavykę su- 

00 Lietuviu 
Rugpiuczio 17, 1924 

vysk li

organizuoti apie 
szeiinvnu.
buvo inszventintas in 
pus. Sc^ujtono mieste ,sako; pa 
sidares daug žymiu
Anksti keldams ir vėlai gulda
mas, visados savo idėjai dirbės. 
Dusyk tautines bažnyczios 
reikalais buvęs Lietuvoje turis 

kuri

tautines

• ) 
«)

draugu

vyskupas Hoduras ir 
kimi-

seseri, M. Petrauskiene, 
gyvena Brooklyne.

Jo parapijos reikalus tvar
kyti, taipgi laidotuves, paėmė 
Lenku
Dickson City parapijos 
gas Padewskis.

EKSPLOZIJE ISZ PRIEŽAS
TIES SKAUDANCZIO 

DANTIES.
Saint Louis, Mo. — Jaigu ne 

skaudantis dantis Mares Ba- 
jarskos, tai sziadien juju na
mas butu cielybeje. Bajarskie- 
ne turėdama skaudanti danti, 
melde savo vyro idant pamir
kytu skuduri szi^tam vandeny
je ir l ’ 1 1 
Bajarskis uždegė gazini pecziu 
uždėjo ant jo vandeni ir iszejo 
ant gonkeliu pakol vanduo su- 
szils. Peezius staigai eksploda- 
vojo, o degantis gazas pasipylė 
po visa grinezia. Bajarskis szo- 
ko su vaikais’ nuggonku o Ba- 
jarskiene užmirszus apie skau
danti danti, szoko per Įauga. 
Dantis visai paliovė skaudei,

pridėtu prie jos žando.

Amt diena pa-

DEGINO KŪDIKIUS — 
UŽDIRBO $25,000. u 

Now York.
licije arosztnvojo motoro Julia
Simpson už vedima instituto 
del darymo uždraustu operaci
jų ant turtingesnių moterių 
(kurios buvo ncszczios) ir gei
de atsikralvt nuo kūdikiu. In 
viena meta loji boba padare to
kiu operacijų in tris tukstan- 
czius uždirbdama ant to ‘25,000 

Kūdikius 
Palicijo apie tai ne

būtu nieko žinojus, bet toji bo
ba 
ja

PARDAVĖ 18 COLIU SAVO 
SKUROS UŽ $35.

Williamstown, Va. — Juozas 
Mibblin, aplaike 35 dolerius už 
18 coliu

TARNAITES
Austrijos Naujas

Prezidentas

11 I

H

f J

doleriu, 
pecziu je.

; degindavo 
apie lai

padaro nelegaliszka opėraci- 
ant tūlos merginos Bertos 

Walkins nuo ko toji mire. 'Po
vas pranesze apie tai palicijai, 
kuri boba, areszlavojo ir užda
ro kalėjimo be kaucijos.

UŽFUNDINO PASKUTINI 
KARTA.

'Millbrook
vaistinėje ligonbutyje, Petras

, paliko testa-

N. Y. M i re s

G off, vSzvedas paliko 
mente penkis szimtus doleriu 
ant savo szermenu. Už tuos pi- 

pareikalavo idant drau-ingus
gai ji palaidotu ir gerai pavie- 
szintu visus tuos, 
ant jojo laidotuvių.
nesigailėjo
sziausia,
Jo mirusiam draugui “ant svei
katos.”

kurie ateis 
Gervino 

niekas, tik tas ar- 
kad sveteliai nelinko-

susimylttj

DUOS DAUGIAU GUZUTES 
SERGANTIEMS.

Washington, D. C. — Prohi- 
bicijos virszininkai ant galo 

Mi't serga ne z i u in
fluenza ir duos daugiau recep
tu ant pirkimo geros guzutes 
isz aptieku tiems,'kurie serga 
influenza. Pagal sausas tiesas, 
tai daktaras
paint ūkia geros 
aptiekos kas deszimts dienu 
daktaras aplaiko

užraszyt i 
arielkos isz

v’ ° 
nuo valdžios

po szimta'tokiu receptu (pavo- 
lininiu) už dyka o nuo ligoniu 
ima po du dolerius arba par
duoda but lageriams 
giau; bet ne visi.

ga 1 i

už daii-

prabaszczius ka-

UGNIS LAIKE PAMALDŲ.
Philadelphia. — Kun. Jonas 

Hannighan, 
talikisžkos bažnyczios ant 12-
tos ir Spring Garden uli., Įni
kdamas pamaldas patemino de
ganti szonini altorių, kuri už
degė klapcziukas isz netycziu. 
Su pagelba keliu parapijom], 
užgesinta liepsna su mažoms 
bledems.

su

Edvardas Ben-

DAUGIAU GAILĖJOSI PA
TALU NE KAIP PACZIOS.
Chicago.

darski-s nemažai nudžiugo ka
da sugryžo namo ir dagirdo 
nuo kaimynu buk jojo paeziule 
iszpiszkino in svietu su burdin- 
gierium Ludviku Janovskiu. 
Butu jam davės du kelis dole
rius prideczko už paėmimu nuo 
jojo “kaltūno”, bet baisiai už
pyko ant poreles, kad pasiėmė 
su savim patalus, kuriuos Ed
vardas atsivežė isz tėvynės. 
Nuskriaustas vyras pasakė: 
“Juk paežiu galiu surast dau
giau, bet tokiu patalu jau ne
turėsiu kokius atsivežiau.”

visai paliovė skaudei 
l>et gydymas buvo brangus.
AUGO PER GREITAI, NET 

ISZEJO ISZ PROTO.
Philadelphia, Pji. — Penkio

likos metu amžiaus Raymun- 
das Kennison, staigai iszejo 
isz proto, o 
labai nepaprasta. Daktarai už
tvirtino buk priežastis papai- 
kim'o yra per greitas augimas 
ir tas jam sumaisze protą.

NORĖJO ISZKEPT SAVO 
PACZIULE.

Indianapolis, Ind. — Kada 
33 metu, 

sugryžo namo ir nerado paga
mintus pietus, taip inirszo ant 
savo mylimos prisiegeles kad 
uždegė gazini pecziu ir pri
verstinai pasodino jaja ant jo 
ir laike per keliolika minutu. 
Už ta savo karszta darba likos 
uždarytas kalėjime. Moterėlė 
sziadien negali sėdėti kitaip 
kaip tik ant.... paduszkos.

J

staigai 
tame priežastis yra

Robertas Callborn

skiiros, kuria I TURI 64 PACZIAS 
daktarai iszpjovo 
uždėjimo tosios skaros ant. su
degintos vietos jaunos mergi
nos. ^aiduliai abieju gyja ir ne
trukus vienas be szmolo skaros 
o kitas su lopu svetimos ska
ros bus sveiki.

savo
jam tiksle

SUDEGINO NIGERI ANT 
LAUŽO.

Al i.ss* -*“** 
prisižiūriu Oįjo

Romp, Miss. — A[)ie 3,000 
žmoni ii prisižiuri-ncjo sudegi
mui ant laužo Charley Shepard, 
41 melu nigerio kuris nužudo 
viena tarna J. I). Duvall ir pa
vogė jojo 18 metu dukrele. 
Baisus tai ’buvo reginys spiT- 
gejimo gyvo žmogaus, aplaisty
to gazolinu, bet Mississippi 

nelaukė ant
betgazolinu 

va 1st i joj žmonos 
sūdo nhbaudimo nigoriu už to
kius prasižengimus, —patys 
ima tiesas in savo rankas.

prasižengimus

MOTINOS MIRTIS PRIE 
DUKTERS AKIU.

Wilkes Barre, Pa. — Susto
jus ant geležinkelio Jersey Cen
tral arti Miners Mills stoties 
Mare J’urkeviczione,
isz Plains, likos pataikinta per 
truki ir užmuszta 
Panedclio vakaru,, 
vo 17 metu dn’kters 
mot i na drauge ėjo.

Abidvi slovejo ir lauko pa
kol praeis vienas trūkis, bot 
motimij nematydama prisiar'ti- 
nanczio kito trūkio užėjo ant 
begiu ir likos užmuszta.

50 metu

ant vietos 
prie akiu sa-

kuri su

Ford Mo-

FORDAS PRIIMS 30,000 
DARBININKU KOVO 

MENESYJE.
Detroit, Midi.

tor kompanija apgarsino buk 
1-mai diena Kovo priims 

0,000 nauju darbininku. Szia- 
licn Fordo dirbtuves iszleidžia 

500 karnku per sanvaite, 
bet su daugiau darbininku, isz- 
leis Įio 40,000 forduku. Tas ki- 
szasi tiktai prie dirbtuvių De
troito, bet manoma, 'kad ir ki
tur padaugins skaitli darbinin
ku. .

iki
♦ 5 
(
p() o •>

LENINO DRAUGAS SZVAR- 
CAS PRIEVARTA ‘VESDA
VO’ GRAŽĖS ARISTOKRA

TES IR ISZNAUDOJAS, 
MESDAVO JAS.

TĖVAS PASIRODĖ DUKTE- 
REI SAPNE IDANT PRISI- 
PAŽYTU PRIE KALTES.

Pas

Kai ik atėjo iszBorlvnas. —
Maskvos laikraszcziai paduoda 
interesingu dalyku apie viena 
szeimyniszka byla, kuri dabar 
eina Maskvoj priesz žymu sena 
bolszevika, Szvarca.

JSzvareas buvo artimas Leni
no draugas; invykus Rusijoj 
revoliucijai, jis kartu su Leni
nu ir kitais bolszoviku vadais 
parvažiaVo isz Szveicarijos in 
Rusija užplombuotame vagone.

Dabar tam Szvareui iszkelta 
byla teisme del to, kad jis ne
moka “aiįmones” (ant pragy
venimo) szoszesdeszimt ketu
rioms moterims, kurios kalti
na ji kaip savo vaiku Ieva, 

visa laika 
valdininkas 

valdžioje. Užimdamas i 
vieta, jis per ezekistus sužino
davo vardus jaunu gražiu aris
tokratu mergaieziu, 
grūmodavo 
gelbėti” 
vo savo 
versdavo 
ežiomis. Su kiekviena 
betgi gyveno tik trumpa laika: 
truputi pagyvenęs, vėl skirda- 

*» fe 4VOS, 
brangmenas ir pinigus.

Tuo budu Szvareas prisiple- 
a Ife a a fe fe

11 Scranton, Pa. — Prie na
mo Arthuro Wrigh'tson, supre- 
donto Pennsylvanijos kasy'klu, 
surasta 91 szmotas dinamito. 
Ant giliuko knatai buvo užge- 
sia.

DIDELIS LAIVAS CELTIS
DAUŽOMAS ANT AKMENŲ
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Szvareas 
svarbus

l buvo 
sovietu 
svarbia

kurioms
arosztu, bet

jas nuo areszto imda- 
“globon” ir paskui 

jas pasilikti jo pa
jų jis

< < tISZ-

pasilaikydamas sau j u

sze miIžiniszkas sumas pinigu 
ir kitokio turto, savo ari tok ra- 
tiszkas jaunas žmonas iszmes- 
dama,s gatvėn ir ten palikda
mas jas 
Kai kuriu ji 
jo taip lengvai atsikratyti, 
lodei buvo priverstas parūpinti 
joms sziokiu tokiu vietų val
džios instaigose ir rasztynose.

Byloje buvo parodyta, kad 
kai kurias savo 64 paežiu Szva- 
rcas buvo vedos ir metes ta pa
ežiu diena. Bot sovietijojo da
lykas: vesti ir iszsiskirti Ru
suose dabar nereikia no jokiu 
ceremonijų.

gatvėn ir ten palikda- 
Dievo apveizdai.” 
s vis del to ncgale- 

o

4 4

pas kuria

s žadėjo su 
noužilgio,

svodba alsi-
ant

Ajirszavn, Lenkije. 
ponia buvo ant tarnystos nuo 
senei Marijona Z., 
nuo dvieju metu atsilankinejo 
jaunas daibininkas, kokis tai 
Jnozas Tomala, kuri 
jaja paeziuotis
t uju iszlygu, kad
bus pas ponstva K. ant ko gas- 
padoriai ir sutiko, bet po keliu 
sanvaieziu Juozas dingo kaip 
kamparas isz miesto o ir daug 
brangenybių tarp kuriu buvo 
ir deimantinis žiedas ponios K. 
vertes keliolikos tukstaneziu 
zlotu. Visi buvo tosios nuomo
nes'kad Juozas paėmė žiedą. 
Poni turėjo Marijonai pilna už- 
sitikėjimą ir mylėdama jaja, 
liepe jai pasilikt pas save, 
stengdamasi josios rūpesti su
ramini. Taip praėjo metas lai-

paregėjo stoviu-

ko, o jaunas žmogusMiu^o kaip 
akmuo vandenyje. Szlai tūla 
ryta, kada poni radosi savo 
miegkambaryje, kas tokis pa- 
harszkino in josios duris. Ati
darius duris,
ežia savo tarnaite, kuri pradė
jo kalbėti su drebaneziu balsu:

“Praszau poniutes, ateinu 
iszreikszt slaptybe, bus tai ma
no spaviednis nežiūrint kokia 
bausmia ant savos užsipelniau, 
nes inane prispyrė prie to san- 
žine. Szlai turėjau asz baisu 
sapna ir turiu dabar prisipa
žinti prie teisbes. Szianakt pa
sirodė man nebaszninkas tėvas 
kuris mane priverto prie prisi
pažinimo. Tas mano sužiedoti- 
nis buvo latras ir mane prispy
ri nėjo idant jam paskolinezia 
tūkstanti zlotu, kad pirkti ne- 
kuriuos daigius ant svodbos, o 
kad nenorėjau ant to sutikti, 
prikalbino idant pavogezia po
nios brangu žiedą ir kitas bran
genybes, kerszindamas man, 
jaigu to nepadarysiu tai mane 
pames. Ant galo daviausi prisi
kalbini, o kada jam padaviau 
žiedą, paliego jisai nuo manes. 
Ant galo mano nebaszninkas 
tėvas susimylėjo ant manes, 
pasirodo man si 
idant prie visko prisipažinezia.

*|H

manes
sapne ir liepe
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^Vilhelmas‘Miklas, kuris už
ėmė vieta daktaro Mikolo Ilai- 
nisch kaipo prezidentas repub- 
likos Aust rijos. Miklas yra na-
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riu klerikaliszkos partijos ir
kitados 
mokslą ineje.

buvo daraktorium

iszgerda- 
rukszties, liet 

mažai paėmė, nes 
Neužganadintas

i

f ■i

■<

If

SENUKAS NUSIŽUDĖ ISZ 
MEILES DEL JAUNOS 

MERGINOS.
Vilnius. — Kaime Sz.vszkovi- 

cnose, papilde savžudinsta se
nukas turintis 99 metus, kokis 
tai Nestoroviczius, 
mas karboli nes 
matyt per
tuoj nemirė, 
tuom, da I 
kad pasiėmė ?lga peili su ku
ri uom d u re sau kelis kartus iii 

o kad ir to ne užteko, 
pasikorė aut balkio.

4’yriliejimai parode, buk no
rint.s Nestoroviczius turėdamas 
jau arti szimta metu, bet pa
siūt iszkai insimylejo in jauna 

melu mergaite.
RADO SENUS PINIGUS.
Atėnai, Graikija. — Tūlas 

Prancūzas iszkase ant salos De
los skarba kuris susidėjo isz 
keturiu szimtu sidabriniu tet- 
radrahmu, kurie paeina nuo 
laiku Aleksandro Didžiojo Ma- 
kedoniszko, todėl pinigai turi 
jau apie du tukstanezins metu 
senumo. Iszvaizda tuju pinigu 

ir panaszus yra iii 
Graikiszkus pinigus tuju lai
ku, kada Graikija buvo ant

turėjo tiek pajėgu
J

pilvą,

90

yra graži

liri

hl

ČIGONAI VALGĖ 
ŽMOGIENA.

Jaszberenije, Vengrai. — Pa-1 malcziai, nes man rodosi kad 
licije suome banda susidedan-1 poni nenorės laikyti pas savo 
ežia isz dvideszimts čigonu ir 
cigonku, kuriuos jau nuo seilei 
nužiurinejo, buk maitinasi 
žmogiena. Priesz kėlės dienas 
laike kvotimo čigonu, prisipa
žino prie to baisaus darbo jog 
suode asztuoniolika vaiku. Ba
dai visa banda likos suszaudy- 
ta. Palicijo nuo ilgo laiko jesz- 
kojo čigonu, kada dažinojo jog 
vaikai dingsta isz tos apielin- 
kes.

*4

buk

Dabar galiu apleisti tarnysta augszeziausio laipsnio galybes.

MIEGOJO PER 31 METUS.
Burgesson, Iszpanije. — 

Kaip danesza Iszpaniszki laik- 
raszcziai, tai apielinkeje Vil
lascience, tula kaimuote pabu
do isz miego, kuris tęsęsi per 
31 metus. Toji motere vislia at
simena kas atsitiko priesz 31 
metus. Stebėjosi labai paregė
jus savo gimines jau pasenu
sias ir negalėjo tikėti kad taip 
ilgai miegojo. Sziadien isz visu 
szaliu pribuna daktarai del ty*

Iszpanije.vagilka.”
Žodžiai tarnaites ir josios 

gailestis sugraudino labai po
nia kuri paliepė jai pasilikt pas 
jaja lyg smert ant ko Marijona 
szirdingai sutiko ir sziadien 
gyvena inalsziai ir užganadin- 
ta pas gera ponia.

12,181 LIETUVIU ISZVYKO 
IN BRAZILIJA 1927 METE.
Rio De Janeiro, Brazilija, 

Gruodžio 24 d. — Portugalai rinejimo tosios moteres.

paliuosaVimas nuo
KUNIGYSTES.

Rymas. — Jaunas kunigas 
vardu Receo, innesze praszyma 
in arcivyskupini snda, idant ji 
paliuosuotu nuo ’kunigystes, 
nes pasiliko kunigu per prie
varta savo tėvu. Sudas nusiun
tė jojo praszyma in szventa 
kongregacija in Ryma. Po per
kratymui tojo nepaprasto pra- 
szynio, iszdave nusprendimą 
pa-liuosuoti Pecco nuo kunigys- 

Popiežius t a ji viroka už
tvirtino.

Kunigas Pecco yra da jaunu 
žmogum ir turtingu, paliovė 
būti kunigu ir pasiliko svie- 
tiszku žmogum. Yra tai rotas 
atsitikimas, kokio dvasiszkieji 
nepamena.
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;¥ ir Italai baigia apgyventi Bra
zilija. 1927 met jus apie 40 nno- 
szimtis ju ežia atvyko ir apsi
gyveno.

Juos vejasi ir Lietuviai. Isz 
mažos musu tėvynės Lietuvos 
1927 m. iszvyko ir apsigyveno 
Brazilijoj 12,181 Lietuvis.

Sulig Brazilijos statistiniu ži
nių imigrantai, kuriu skaiczius 
1927 m. sieke 101,568 dalinami 
sziaip: Portugalu 31,236; Italu, 
12,437; Lietuviu, 12,181; Japo
nu, 9,084; Iszpanu, 9,070; Vo- 
kiocziu, 4,876; Lenku, 4,099; 
Sirijonu, 3,000 Juodkalniecziu, 

Rumunu, 945; Latviu, 
899; Anglu, 801; Vengru, 717; 
Rusu, 616; ir visu kitu tautu, 
9,239.

Portugalu kalba yra Brazi
lijoj valstybine kalba.
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jame dvi szirdis,

TURI DVI SZIRDIS.

Madridas, Iszpanije. — Ap
la i kyla czionais daneszima nuo 
kariszkos vyriausybes apie ne
paprasta atidengima. Gydyto
ju kamisijo padaro operacijo 
ant tūlo jauno kareivio ir rado 

viena po de-
sziniai pusei, o antra po kaįroi 
pusei plaucziu.
liuosavo 'kareivi nuo kariszkos 
tarnystos.

Savo szirdis tasai žmogus 
jau yra pardavės — bet ne 
merginai tiktai del anatomisz- 
ko muzejaus už 75 tukstanezins 
franku. Kada numirs, szirdys 
bus paimtos in muzeju. Taigi, 
norints turi savyje dvi szirdis, 
bot locnos neturi no vienos. Be- 
szirdis!... i

Karalius pa-
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Gerai žinomas diddlis laivas Celtic, kuris užplaukė ant ak
menų Roches Point, Queenstown, Irlandijoj, o kurio negali 
nutraukt jokiu bildu, yra daužomas per vilnis ir kaip rodos 
noužilgio liks visiszkai sudaužytas ant szmoteliu. u
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Moka Loszti Czekerius 
ir Dominas

r *G ;;«d ••tylėjimas yra auk- 
davede tai kokia Miss 

Lauridsen,
su“
Dagmar Lauridsen, dirbanti 
skalbinycziojo New Yorke, ku
ri in laika 338 sanvaites per
žiurėjo 15,000,000 krakmolintu 
kalniendiu, nes buvo skalbiny- 
czioje inspektorka (collar in- 
spektor). Skalbinycziojo neuž- 
draudžia kalbelis tarp darbi
ninku, bet loenininkai už tylė
jimą paskyrė dovanas ir tokiu 
budu pana Lauridsen aplaike 
2,500 doleriu!

Kas do stebėtina motere! Ko
kia isz jos butu nuotaka del ko
kio vyro? Gal Amerike nesi- *
randa kitos panaszios mergi
nos!

Kada musu Amerikoniszki 
novalninkai per Kalėdas turė
jo gerti munszaine, tai Vokie
tijoj susiėmė pilvus juokėsi isz 
mus, nes szimet Vokietijoj isz- 
gerta 210,000,000 galonu alko
holiam*, arba ant kožnos galvos 
pripuolė po tris painfukes ge
ros guzu tęs, del kožno 
moteres ir vaiko.

Valdže turėjo pelno nuo par
davimo t uju alkoholiniu gėry
nių suvirszum 58 milijonus do
leriu 1928 mete, o fabriku pa
sidaugino ant 4,000 daugiau no 
kaip praeituose metuose. Mat 
jiems Vokietijoj gerai, norints 
ir nemažai rugoje apie užmo
kėjimą kariniu skolų.

/

M. V. Cooper, naujas guber
natorius Ohio valstijos yra ne 
tik geru politikierium, bet ir 
moka loszti gerai czekerius ir 
dominas ir ne viena g ra jota ge
rai apgrajino.

vyro,

Delbert Hollingsworth isz 
Sidney, Naujos Szkotijos, ana
diena pasiliko tėvu trisdeszim-
tinio vaiko, turėdamas vos 72 
metus. Jojo pati turi 69 metus.

Astrologai jau ėmėsi prie 
darbo pranaszauti kokis bus 
ateinantis 1929 metas. Kožna 
diena galima skaityti apie tai
kės pranaszystes o ir mes paan
trinsime juos dpi savo skaity
toju.

Vokiszkas

r

Vyskupai Airiszines veisles, 
geidže idant svetimtaiicziu ku
nigai užmirsztu savo kalba ir 
lankvtusi ir Airisziu bažny
czes, o kaip kur net siunezia sa
vo kunigus in svotimtantiszkas 
bažnyczes pastatytas per atei
vius.

Juokingas yra ukazas vys
kupo Dnnn’o idant neatsibutu 
vidurnaktines miszios ateiviu 
bažnycziose (tas pat buvo ir 
musu aplinkinėje Pennsylvani- 
joj). Juk Airisziai ne turi to
kiu paprocziu kaip Lietuviai ir 
Lenkai, o statosi save už ge
riausius katalikus! (o tamsus 
tikėjime kaip avinai.)

A iriszines

savo
Airisziu

ypatingai vaikai; bus

astrologas Gri- 
nier, spėja buk 1929 metas bus 
blodingas žmonių sveikatai, 
nes tukstaneziai žmonių isz- 
mirs, o
visokį užsikeisejimai ant kara
lių, ciesorių ir prezidentu gy- 
vaseziu; bus baisus drebėjimai 
žemes, atsigaivinimai vulkanu, 
eksplozijos kasyk hi ir sudegi
mai dideliu namu.

Kitas inspetojas, Huffman, 
spėja, buk verte pinigu nupuls, 
bus sumažinimai pelno, viso
kios nelaimes ant geležinkeliu 
o svietas sujus žudinsta ženk- 
lyvo valdono kuris pražus lai
ke kruvinos maiszaties tūlam 
sklype, bet Hoffmanns taipgi 
sako kad eroplanu keliones bus 
praplatintos in kitus sklypus, 
daktariszka žinvata iszras ne-

ISZ LIETUVOS
'U■ — —

ANTRU KARTU NUTEIS - 
TAS 15 METU KALĖJIMO.
Kaunas.*^ 

mas piimininkatijant 
Szniuksztai nagrinėjo žmogžu- 

byla.
Tamu- 

“ Maisto“ fabriko 
apylinkėje, ploszimo

NEGAVO ŽYDELIS SU LIE
TUVAITE SUSIVESTI —

■t

Kariuomenės tois- 
gon.

džio Stasio Tarnulionio 
Priesz keletą menesiu 
lionis, netoli 
Kauno 
tikslu nužudo pil. Slivika, ta-
eziau pinigu pas ji nedaro.

Kriminaline policija surado

PALINDO PO TRAUKINIU
i ■ 1 "1Kaziu fttidn, Marirtftipbles 

aps. (“V-bos” kor.)

n IIkMišiitu su tuom nioiugii: gazieG 
n inkus kvoeze tai, idant saugo-Didelis Vyras,-

Mažiuke Pati 1,uo nu° puvipt-
f

irt

ringus smarves.
1 — Ant galo eiela gamta vy- 

riszka sutverta vra ant to idant 
reikalo purvine argu dumbly
no kastie. Juk ant kasimo duo
biu ir grobiu tiktai naudojami 

Purvinas nuo kojų lyg 
no daro pažvelgtin<>

aps. (“V-bos” kor.) — Pabai
goje Žydu szveneziu — Imdiniu 
pil. Kacas, apie 2(> m. Žydelis 
susibarė su tėvais ir negalėda
mas fovu perkalbėti, kad jam 
diiotu pinigu drabužiu pirkti 
ir susivesti — iszbego isz mann 
levams ^akydamas:

daugiau nebematysite. ’ ’ 
Taip ir buvo; ta pat diena, 8 
vai. vakaro eidamas in Alytų 

U raHkiiiys ji suvažinėjo 3-cziam 
.. .............1 nuo Kaziu Rudos. 
Konduktorius pastebėjo ir tuo
jau buvo rastas pil. Kaco lavo
nas.

Gydytojas apžiūrėjęs konsta
tavo, kad pil. Kacui hegulin- 
oziam galva padėjus ant gele
žinkelio begiu, priesz pat gal
vos nupjovima, jam plyszo 
szirdis.

Szis jaunas ŽydoliŠ buvo do
ras ir isztikianias Lietuvos -pi
lietis, tarnavęs' Lietuvos ka
riuomenėje. Jis norėjo susi ves
ti su Lietu vaito, bet, jo lovai 
prie to nedaloido. Taigi, dabar 
labai apgailestauja, kad neteko 
vionihtolio senatis.

nes
“Jus ma- 

nehematysite.

ta kairna, eina 
ir pasikalbėjas

žmogžudžio pėdsakus Marvian- kilometre
kos kaime. Laiko suėmimo fl’a- 
mulionis padare ginkluota, pu
si prieszi n ima ir szovo iii poli
cininkus, bet vis dello buvo su
imtas. Jo bondramineziai pasi
slėpė.

Tr i sm c į »a a i sz k o jo, 
mnlionis 1921 melais už pleszi- 
mus jau buvo karta nuti’istas 
15 metu sunkiųjų darbu kalėji
mo, bet 192G molais del amnes
tijos buvo paleistas in laisvo.

Dabar kariuomenes teismas 
antru kariu ji nuteisė 15 metu 
sunkiųjų darbu kalėjimo.

KUKLIU SPIRITO BYLA.
Kaunas. — Kauno apygar

dos (eisme prasidėjo pagarsė
jusi Ruki i u spirito varyklos 
bvla. Varvklos savininkai Cze- 
sle Joselis ir Elias Taubmanas, 
o taip pat varyklos atsakoma
sis vedėjas, Eichmanns Abra- 
mas, likeriu dirbtuves ingalio- 
tiuis Judasinas Markas ir bu
vęs akcizo valdininkas Sznfas 
Robertas yra kaltinami padaro 
valstybes iždui per 7 milionns 
litu nuostoliu.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE 
SZIAULIUOSE.

Sziauliai. — Lapkriczio men. 
28 d. Stoties g-ve Nr. 8 susekta 

| baisi žmogžudyste: rasta nu-

aIsake .bernas; 
r v to

tik-

kad Ta-
jam

KA GALI PADARYTI 
TEKETI NORINTI 

MERGINA.
Kaunas

Sziauliu
nagrinėjo

. — Sziomis dienomis 
apygardos

byla del 19 
Zyju t mitybos 
Tszža ginimo.

Kaltinimuju suolo buvo Kur
šėnų gyventojas B. Pasalk kal
tinamoje akto, B. lydejes mer
gina nakti namo isz vakarėlio. 
Pakeliui jis mergina užpuolus

teismas
1 metu 

merginos F. B.
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Ko.k.J pats popiežius J<yme žu(lvh(s snv„ ,)u|(, raeiminillke
laikė Kalėdinės vidurnaktines! 
miszes, kaipo ir daugeliose Ry
mo bažnycziose, buvo laikyta o 
ezion Amerike Airisziai tai už
draudžia ?!

Vengru valdžia isztyrinejo 
ana diena, buk Vengruose gy
vena badai seniausia vedusi 
pora ant svieto. Vyro pravarde

Dymitr Filipovicz, o pa
vardes Zvvila, gyvena

vra • 
ežios vardas Zyvila, 
kaime WPbiea’je. Pagal metri
kus, 
mete, 
la ikc

paprastas gyduoles kurios bus ’
didžiause geradejysta del žmo
nių.

Pagal musu skaitytoju pra- 
naszavimus isz aplaikytu gro- 
matu, tai “Saule” turės pui
ku pasisekimu szimet, nes kož
nas prižada prisiuiisti po vie
na nauja skaitytoja, o kiti net 
po kelis ir tokiu budu “ 

skaitytojai pasidaugins'

c l Saule

les” 
dvigubai. Acziu jums, mieli 
Skaitytojai už jusu gerus pra- 
naszavimus ir velinimus. irvelinimus, 
duok Dieve kad jusu pranasza- 
vimai iszsipildytu.

*

pasterka” jojo
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butu vedės 89 
vra tris metus 

už vvra. Gvvena lai-• •

Motoro

tai porele apsivedė 1839 
Filipovicz turėjo tame 

21 metus, todėl skaitlis 
parodo, buk vyras sziadien tu
ri 110 metu ir 
metus, 
jaunesni* 
mingai apsiaubti anūkais, pra-
anukais ir pra-praanukais. Ba
dai Filipovicz niekados ne rū
ke ne gere. Sena porele da turi 
vilti kad Dievas jiems prail- 

ru- 
seniau buvo gerinu 

i svieto kaip sziu-

gins gyvenimą, f>ct tankiai 
goja kad i 
gyvent ant

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

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

Isz Mahanojaua jeigu kas parėk 
kalaus mano patarnavima tai mel- 

I i w a • et • <

deszimts minutu.

suteikiam
Palaidojimu

Szepotiene Ieva 60 m. amžiaus 
ir jos tarnaite ! 
Abi nužudvtosios 
kraujais gulėjo savo kambary 

grindų 
visos už- 

vionas 
iszvart vta

Szlepinskaite.
i paphidusio.s

viena greta kitos ant 
k n i u |iszczi os. Du ry s 
rakinėtos, atdaras tik 
langas. Kambary 
viena lova ir vra szaudvmo žv-
min. Pastebinta, kad žmogžu
dyste turėjo 
metu, nes nužudvtosios 
apsirengusios. Diena, kada jos 
nužudytos, dar nepavyko nu- 
statvti. Remiant is kaimvnu žo- 
džiais, nuo praeito penktadie
nio ju vaikszcziojnnt jau nebe
simato. Trecziadieni neiszken- 
te kaimynai ėjo pažiūrėti ir pa
mate baisu regini, apie ka tuoj 
pranesze policijai. Kol kas kal
tininku surasti nepavyko. Šlie
jama, kad žmogžudyste pada
ryta pasipelnymo tikslais.
JURA ISZMETE VALTĮ SU 

NEGYVAIS ŽMONĖMIS.
Netoli Palangos ties Szvon- 

taja upe rastas iszmestas
juru apdaužytas laivelis. Jame 
buvo du negyvi ir vienas vos 
gyvas Szventosios kaimo žve
jai. Juos juroje buvo užklupusi 
audra.

SUŽEIDĖ PER MEAT-
sArguma.

Ariogala, Ras. apskr.
'mis dienomis Ariogalos vals 
Bikainiu k. pil. Šveikauskas

“taisė”

invvkti vakaro 6
rasta

isz

ir, nežiūrint jos pasiprieszini- 
mo, ja iszžaginos. Kaip inrody- 
mas B. prasižengimo, ant teis
mo stalo gulėjo merginos F. B. 
sudraskyta, suknele, kuria kal
tinamasis sudraskęs ,merginai 
besiginant.

Taeziau byla nagrinėjant pa
sirodė visai kitas vaizbas. Liu
dininkai inrodo, kad mergina 
F. B.Uoli gražu nesanti didele 
doros ir nekaltybes branginlo-

Be to, liudininkai inrodo, 
kad invvkio.vakaru F. B. buvo 
visai kita suknele apsivilkusi 
o ne ta, kuri figūravo teisme. 
Kaltinamasis aiszkino, kad jis 
esąs szantažo auka. Mat, Žydo 
F. B. norėjusi priversti, kad 
vaikinas ja vestu. Szi-am nesu
tinkant, ji grasinusi ji pražu
dyti ir iszgalvojusi ta neszva- 
ria istorija. Teisinas ’kaltina
ma j i iszteisino.

Greta su aukszcziau minėta 
byla, Sziauliu apygardos teis
mas nagrinėjo kita tos pat. ru- 
szies, tik kitu aplinkybių byla. 
Buvo teisiamas Sziauliu pilie
tis Juozas Lukoszeviczius, kal
tinamas del 16 motu merginos 
iszžnginimo. Kalte buvo i n ro
dyta ir Lukoszeviczius nuteis
tas vieneriems metams szo- 
sziems menesiams kalėjimo.

GASPADORIUS 
IR BERNAS

Vienas bagetas gaspadorius 
kuriam Imvo rorkali'iiga darbi
ninkas, iszgirdo ka<l artimame 
kaime vra bėrutis kuris kas me- t'1
ta maino vietas.

Atvykęs in 
pas ta berną
apie alga pradeda klausti jo: 
ar ta moki dirbti? ar esi vik
rus ir pnklusiitis?

Del mokėjimo asz jau 
\ iska moku ir dirbu greitai ir 
gerai, g
tai isz ryto koju negaliu ap
siauti greicziaii kaip per valan
da, 0 kariais lai ir ilgiau už
trunku. Toks jau mimo papro
tys nuo jaunu dienu. Bet apie 
darba norą 
kaip žaibas.

Na, gerai! l'iklai ir asz 
nuo jaunu dienu turiu paprotį, 
— aprei’szko savo keliu ūkinin
kas: esiu labai piktas; kaip už- 
pykstu lai visiems tenka, ar 
tai botagu, arklio kilu, asz ne
žiurau.

Taigi gaspadorius ir bernas 
abudu turėjo po.paprotį.

Bernas susidorejas tuojnns 
atvyko pa's gaspadoriu.

Kožnas galėjo suprasti kaip 
jiems sek<‘si 'dailiai gyventi.

Daug kariu kelia gaspado- 
rius savo szeimyna rugiu kul
ti. Visi tuojaus keliasi ir eina 
prie darbo, bet musu bernas 
pildo savo paprotį: terliojos su 
savo naginėm, spjaudo, žuvau
ja, keikia, tai vėl dūsauja ir 
kojos palieka neapautos.

Gaspadorius su kitais d ariu- 
įlinkais jau diduma darbo pa- 

berno, kuris “dirba 
kaip nėra, taip

nei kalbos, dirbu
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i i,000 TIK UŽ 00 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi viduriu sugedi-
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džiu man telefonuoti o pribusiu in 
Telefonas 872.

Priesz Kalėdas Airiszis vys
kupas Dunn, isz Peoria, IIlino
jaus, iszdave nkaza visiems 
svetimtautiszkiems kunigams 
idant nelaikytu vidurnaktiniu 
misziu arba “
diecezijoj. Ne tik Lenkiszki ku
nigai, bet Lietuviszki, Slavo-' 
kiszki ir kitu tautu kunigai| 
tuom labai užpj'ko ant tokioj 
paliepimo, nes tokiu paliepimu 
vyskupas nori isznaikinti ee-l 
nūs Ėuropiszkus paproezius' 
tarp ateiviu.

Tokiu budu Airisziai vysku
pai daro isz katalikiszkos baž
nyčios Amerike, tautiszkas 
Airiszines bažnyczes, prie ku
riu geidže priversti ateivius.

nUaS Europiszk us pa proczi u«

1N KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitia, Ger

klinis kosulls, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prlszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastb 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Bikainiu k. pil.
St., savo namuose “taiso” isz 
Rusu kariszko szautnvo per
dirbta ginklą. Szautuvas buvo 
užtaisytas ir neatsargiai ji už
gavus — iszszovo. Kulipka pa2 
taiko in tuo laiku buvusi kam
bary St. Jasinski ir sunkiai su
žeidė.

Sužeistasis nuyesztas ligoni
nėn. i
UŽSINUODIJO ISZ VIETOS

ATSTATYTAS VALS- 
CZIAUS SEKRETORIUS?

Nemunaitis. Alytaus apskri- 
czio. — Lapkriczio 19 d. vaka
ro iszgere acto esencijos NTe- 
munaiezio valscziaus sekreto- 
Įrius Kazys Janauskas. Lnpkri- 
czio 20 d. anksti ryta nugaben
tas in Alytaus ligonine. Gyvy*

i t

be pavojuje.
Tikroji nnodijimoni priežas

tis nežinoma, bot manoma, kad 
tai atstatymas isz vietos.

daro, o 
kaip žaibas 
Hera. Ji 
misi.

NiHszkensilamas 
palikes klojima o 
mato kad jo vaikinas viena ko-f 
ja. apsiavęs saldžiai sau knar
kia. Na, kadangi g

,»

sai mat da vis kojas nu

s gaspadorius 
ina pirkion ir

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 Us aukso 
kalnas. Taigi, jeigu Jautiesi esas ap. 
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu liga ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne-
malimo, nenoro valgyt, atrenu ir po- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimozi lovoj, ir 
r................................
valst-žoliu, kurio* Jums sugražins 

« ■ a AR.'.
Jeigu kenti nervu Muirimk, galvos

kltu !'?“• At'lunBk .80c- to‘ ««!• 

•velkate, panaikint minėtas li#M.

skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
BEirdies liga, tai Rtsiunsk 85c. e Kau
si musu gaustus vaistus, taip vadina
mus ‘‘Nervu Preparatas.” Nernu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mh- 
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk lOo. o gausi mUsu žolių 
Ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllot Street. Spencerport, N, Y.

vvra i. 
galvai, 
bjaurumo, ne jam nieko neken
kė. Nes pamislykito sau ir per- 
statykil(‘ sau purvina motere 
nuo koju lyg viršzugalvio ir ej- 

>nant ulycze! A’isi pabūgtu tai 
pamatęs, o
paimtu ja jo iii koza.

- Kaip su tikru purvynu, 
teip su purvinu moraliszku jei
gu prieto ne reikalai!jo vaiksz- 
eziot. Nes jeigu vyras ir apsi- 
tersztu su purvynu, pataikins 
jis nuo to apsivalyt ir tas no 
teip kiliems in akis puola. Tik
tai jeigu molugine volojesi, tai 
prilyginėje ji prie kiaules. Ar 
ne galima ir licžuvninkos prie 
tokiu sutvėrimu prilygini? t

JoJ<ia mot<*re ne gali ir 
ne privalo būtie tame dalyke 
panaszi ne iii ta j i sutvėrimą.

purvina 
metus

MII

’o Coo
per isz New Yorko su savo pa- 
cziule. Jisai imi G pėdas augsz- 
ezio o jojo motoro turi tik 37 
colius. Abudu yra užganadinti 
viens isz kito ir sako kad meile 
nežiūri kokio dvdžio vra v v ras 
ar motete.

Szlai paveikslas Tox

Kiškutis del Motcriu
Mokinti žinunai tikrina, jog 

motore daeinii lipšni gražybes, 
arba, patogumo tarp 30 ar 40 
motu. Yra tada pat ran kon- 

jeziausia, jagn mokėjo uszsilai-

Nes tegul jaje kaita 
pamato, tai per kelis 
apie jaje neužmirsz.

No žinia del ko moteres 
mėgsta teip labai krapsztytis 
tame purvyne ir apsitersze su
• t • I mjuom plauszkent apie kūmutes 

isz
pa-

s z 1 v k s zcz i a u s i u s liežuvius,
* t '

kuriu puse dadeda da su 
dailinimu, nes prie melo pride
da nuo >aves kiek tiktai gali.

Kokias naudas turi mo- 
tervs, kurios mėgsta tame mo- 
higiniįi grabineiie f Szitni pa- 
czios ir kitas apterszc; o smir
dantis pokas tojo purvino teip 
jaises apdūmė, jog sulaiku gy
venimas jomis pabiura.kykite jaunystoje, jagn mokė

jo iszlaivint dorybėje savo szir- 
di, jaigu mok(‘jo isztobulint sa
vo protą, jaigu mokėjo užlaiky
ti savo sveikata.

— Sveikata yra del pilnos 
patogystes yra no atbutiiiai rei

są-

Daržovių “Chowder”

aspadorius. kalinga. Kožna motere gali 
turėjo pa pro'll pykti, dėlto nu- Vo sveikata nžlaikyt ant ilgui
gricbes botagu kad pradės her- metu (žinoma jaigu turėjo ne- 
na^zvoniinti vis'klausdamas: paprasta liga) jirigrr tiktai trm
ar valanda ar daugiau ? ar va
landa ar daugiau? o paskui 
pridurdamas kad jam dovano
tu, nes jau jo toksai paprotys.

Bernas paszoko nuo suolo, 
nubėgo k’luonnn, apsiavė 'kita 
koja ir pradėjo su kitais dirbti. 
Kiti bernai juo’kiasi isz jo. Nuo 
to laiko isznyko jo jaunu die
nu paprotys, o ir pa'ts gaspa
dorius pikiu nebuvo.

TĖVAS IR SEPTYNI 
SENUS SKAITO 

“SAULE”

gana 
norą.

iszminties ganam drūta

Proęe pati jaigu no yra 
sunki, tai sveikatai ne kenke. 
ypatingai prilaiko sveikata. 
Kenki* sveikatai susirūpinimas

prilaiko

kaip tai pas motere yra papra
timu be jokios priežasties. Vie
natine priežastis ruposeziu yra 
tankus nužiūrėjimas savo vyro 
kuri aplaik(‘ isz szali(*s liežu
vingu moterių.

— Akyvumas dasižinojime 
ko pikto, liežuviu ir nužiūrėji
mai pas 
daugiau

>» isz dar- 
skanus.

2 puoduku nugraibyto

užmokesti
ir de'kavoju szir-

I
Ii kad no tik asz skaitau 
le”

Prisiuneziu jums 
už “Saule’’
dingai už puikia dovana —Ka
lendorių. Geidžiu jum prauosz- 

“Sau-
lle't ir mano 7 sūnūs jaja 

skaito kurie sako, kad “Sau
le“ yra geriauses ir smagiau- 
ses laikrastftis ir kožnas gali 
suprasti ka skaito’. Kada jau

moteres deszimts kart 
riaukszlu 

kitokie ženklai 
negu

rupostes, 
ant veido ir 
greieziau moterį* apima, 
sunkiauses darbas.

— Neatbiitiniais daigias dlol 
uŽlaikvmo sveikatos ir moteres 
patogumo yra: ni'sirupinimas 
pikta szale žmonių, nes gera: 
neklausymas liežuviu; ižgaloji- 
mas nuo kitu, idant kalbėtu 
apie geras kilu smouiu, o
apie blogas; nesiimimas in gal
va bile ko pikto, no nužiureji- 

: nesirupimas; 
galvele jiin'ksinas būdas, skaitymas ge- 

kapuoso, mano septyni sūneliai jTii knygų ir gazietu, valingai 
vis skaitys (a'brangu laikrasz- 
ti.

Sekantis “chowder 
žoviu yra ypatingai 
Kur pageidaujama galima var
toti rvžas arba okra vieton bul
vių ir morkų, pataria Suv. Val
stijų • -Žemdirbystes . Biuras. 
Reikia vartoti sekanezius.
4 bulves 3 morkas, 3 svogunns,
1 plaute isz blokuies tomaeziu,
2 szauksztus druskos, 2 szauk- 
sztus riebumo, arba szmota sū
dytos kiaulienos, 3 szauksztns 
miltu, 
pieno.

Supiaustyk bulves ir morkas 
in mažus szmotelius apdeng 
vandeniu ir virink 20 minutu. 
Skauradoj apie penkias apke
pink sukapotus svogūnus tau
kuose. Pridek sziuos svogūnus 
su tomatems prie kitu daržo
vių. Inkaitink iki verdančio 
laipsnio, inpilk dviejus puodu
kus nugraibyto pieno ir su mil
tais sutirsztyk. Galima pridėti 
dar salieru virszus arba žalius 
pipirus prie tirsztos sriubos.

— F. L. I. B.

no

manės no Ims ant szio svieto irpnas apie pikta: 
pagul'dsiu są vo sena O’

Pet ras Kftvaliauekas, 
Grogg's, Pa.

PAJESZKOJIMAS. 
. ■ . y?.,i y .- j

PajelMchtt siuvo broliu Anta
nu ir Miką Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan
doah, Pa. Paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szoszta-
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

JohnLaskby, 
Bocc 392 Gilberton, Pa.

PAJESZKAU DARBO.
Ant farmos arba Už'dženito- 

riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto ndteso, nes 
kasikloso negaliu jau 
ti.

(JI 8

dirb- 
(J.18)l

John Laskey, 
Box 392 Gilberton, Pa.

i

“Smiles 
rus

at si laukimas pas ge-

W. TRASKAUSKAS 
pirmutinis lietuviszkas 
C.RABOR1US MAHAN O Y CITY, j

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

žmon is; pa si vrt i kszezi o j i - 
mas ant szviežo oro; linksmas 
pertarukimas laiko.

— Motere su linksmu budu 
norint turėtu priezaste, nesirū
pina nužiūrėjimais, žiuri ant 
svieto isz geros szalies, negu 
blogos: gyvent linksmai o pri- 
derenezei, drutina savo sveika
ta ir skaistumu veido lig vėly
bai senatvei.

— Geros szales gyvenimo 
žmoniszko gali lygint su daržu 
kvietku ir vaisiu ir su pilnu 
lauku naudingu jevu.

— Piktos szales gyvenimą 
gali prilygini su klonium arba 
su bala smirdnnczio melugino.

— Daktaras turi kvost toji 
purvina, idant dasižinot, kaip 
gydint užsikrėtusius tuom mo- 
Ingimi; advokatas kvoezo, 
idant žinot kokio “muilo” pa
imti ant apmazgojimo apdrap-

r*

v

advokatus kvoczo,

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,368.68

Mokame 3-czfa procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie j ui u pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis,

G. W. BARLOW. Pm. X 
J. FERGUSON, Via^PrM. ir Km

M
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Sziaucziaus 
Duktė

Viename isz mažesniu Ame
rikos miesteliu prie siauros 
dulkėtos gatves matome jau 
pranta nameli, ties kurio duri
mis prikalta lenta ant kurios 
gal paties gyventojans tojo na
melio nelabai matomai gabe 
tepliorys’teje ranka matom nu
tepliota bala 

4
ir gan kreivu 

szriftn nupioszta juodorn “rie- 
‘ \„j” raidėmis antrasza: 

Liotuviszkas Sziauczius“ — 
Imu pravardes nesakysime, ka-

biom
• 4

f t raidomis

dangi gal tas nepatiktu musu 
garbiam Liet uvisZkam sziau- 
eziui. Tegul pakaks mums to 
vieno jo vardo, kuris visai gal 
nežemins vardininko praminto 
Kurpaliu, kadangi geriausioj 
giminystėje gyvena nuo seniai 
su kurpaliam musu kurpius ir 
visai su mylimu kurpaliu ji 
atsiskirt nenori.

Taigi ir sziadien matome ji 
sedinti prie mažo sziaucziszko 
stalelio ir bekalanczio vinutes 

užmauto 
czevervko.

jauezesi užganėdintu isz savo 
gyvenimo ir 
girdime ji beveik taktiszkai 
plakt ūko

in pada 
liaus

H

ant kurpa- 
M a tomai jis

būvio

ypais 
linksma dainele:

Kurpius sau pon’s 
su po n ’s 

)s neduoda

kadangi 
su 

niūniuojant

Nors juodas
Jam gnrb( 

l’acziaus paguoda
Nuo prasto ir pono 

No del s u po n o
Kurpiui priklauso

Kas-gi neliki tegul paklauso: 
Paikszn tas yr’ kas kurpiu 

peikia.
Kurpiui malones maldaut 

ne reikia:
Padaryt praszo, po tam 

užmoka.
Czevorykuotos paneles szoka— 
Ar tai salionuos, ar prastoj 

grinczelej 
Garbe atiduoda smulkiai 

kojelei
Jaunikiai, kada gražios 

, kurpaites
Avi kojeles jaunos panaites. 

Kurpiui-gi garbe isz to iszeina. 
Batuotas jaunikis iszdidžiai 

eina 
Besididžiuodam’s-gi gražiais 

batais 
.l’ž kuriuos kurpiui mokėjo 

dukatais
Kurpius sau pon’s 

Už niek supon’s! —
Pabaigęs savo daina ir dar

ini jis pasikėlė nuo savo sziau- 
cz.iszko usianelio ir nuėjo in 
kita kambarį kur triūse jo mo
tore.

— E, paeziut, pamesk jau 
karta tu ta savo darba. Ar ne
gali snu pasilsėt biski — pri
sidirbai 
lengvoje.
bart del tos priežasties kad tuo 
darbu užsimusziiu‘ji ir naikini

ir apsitriusi sau pa-
Isztikro turiu tave

to ka turime ir ka-gi ingysiu 
da už savo darbu.

Taip, įieghlima da i ngot. 
Dievui dokui tuomtarpu nieko 
mums netrūksta, bet pamislyk 
kad paaugus Onutei reiks pa
rodu, o juk tas nemenkai paima 
skatiko.

Vyras pripažino motorai tei
sybe ir atsisėdės ant kėdes pra-

Vienas apsireiszkimas vie
nok Ivg pradėjo neramini mo
tina, o po tam ir tęva, o ypatin
gai tas, kad ju mylima Onute 
taipgi pradeda - pasilikt jiems 
svetima, o 
ko iu‘iszmane apie tikėjimą ir 
Dieva. Mat, betikybiszkose

apsireiszkimas vie-

kas blogiausia, nie-

trukus užgeso taipgi.
Z* J * M • 'i « •
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tiesos tyrinėjimus; vienuma--- 
metams mokytojams ir nepil
nos stipendijos kitiems Ohini- 
jos studentams.

Daug pasiūlyta stipendijų 
svetimiems studentams aprūpi
na netik mokesti už mokslą bet 
laboratorija iszlaidas ir kažku
riose atsitikimuose už valgi ir 
kambarį. Tns ypatingai teisin
ga su mažoms kolegi joms. Pav. 
Seton Hill Kolegija Pennsyl- 
vanijoj, duoda isz
studentui mokslą užmokesti ir 
pragyvenimui iszlaidas vie
niems metams. Vassar Kolegi- 

a t dane

Svetimtaucziams Sti
pendijos Amerikos 

Mokyklose ir 
Kolegijose

II,

*
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Su kiekviena diena darėsi ir 
ji szurksziesiie, kasdien barėsi 
su motina “gademuodamii” 
kad reikalavo nuo jos pagelbos 
triase. Sugryžus isz mokyklos 
beveik skirtis su zerkolu neno
rėjo, jame tik rasdama, užsiga- 

i jos saumylista 
ir iuszlybe pasiuke ai^szeziaib1 

♦' ■ 
mokykla jiasir,

motina

Mat, 
publikineso mokyklose* moki- uedinima, nes 
niai iszmoksta daugiau mylėt J

dėjo hesiglanionot su Onute, sznnis ir kates negu ingyja'ko- šia laipsni.
kuri buvo jiems mylimiausiu kia nors 
kūdikio. Mergaite tikrai buvo meile ir dora arba tikojimisz- 
apdovanota gamtos dovanomis ka dorybe. Aiszkinta sau, kad 

galima tartį gan- pradėjo 
Onutei, 
taisyt.

Onute 
mi linksmino 
kuri svajojo apie 
minga ateiti.

nešk lipia i, o 
šiai, .los szvelnns geltoni plau
kai kaip szilku valakuos donge

Isulyg juosmeniui peczius. Onu
te visados buvo gražiai paro
dyta, nupraustu ir iszsznkuota. 
Savo stropumu ir linksmumu 
sideikiuejo gimdytojams dide
li smagumą ir džiaugsmu. Nors 
szeimyna kurpiu susidėjo no- 
vien isz tu trijų ypatų, kadan
gi da buvo ir du sunūs, jau pa
nagia vaikinai, bot tėvas su 
motina rotai kada jais pasi
džiaugė. Ne vienas isz j u neno
rėjo |>asi,mokyt tėvo amato, 
nors tėvas veltui aiszkino ama
to naudingumą žmogui. Vaikai 
nors ir nebuvo isztvirke, nors 
dirbo fabrikuose ir savo uždar
biu dalinosi su tėvu, bot levui 
ir motinai liko kaip svetimi, 
nes net ir namie savo tėvu pri
gimtos kalbos varto! nenorėjo

1

nuvokti apie a r tymo

mokint is katekizmo 
galima Ims bloga pa-

(V 
r>forai mokinosi ir tuo-

9ypacz motina
Onutės lai- 

Kad kariais te-
vas skundėsi jau ir ant Onutės 
alszalimo dpi visko kas tik vra 
loviszko, molina vadino ji ne- 
iszmaneliu:

Kam ežia ta tavo kalba 
reikalinga. Kad kitokios nemos 
kanu' turime vargti su la savo 
Lietuviszka, bet ji vaikams ne-

Kas met apie J5,0(H) studen- 
Va 1st i ja s

tai ta kalba 
makaronizmu

Motai, bego, i 
baigė. Molinos svajone muszsiį- 
pildo; iii 
leidžiant

augszt esne mokyklų 
jau reikia loszti d 

bibdhas sziauczius nebuvo ant 
tiek turtingu idant apart to ka.
kasinėtas paima d u k t eres pare^ 
dai po kelis sziml ns doleriu, 
galėtu mokei už jos mokslą. 
Isz |>iiblikinos mokyklos Onu
te iszejo taip i’sztoluilinta kad 

savo tėvus vadinti 
pmdytojais. Kartus tai buvo 

gimdytoju, todėl 
visoki

tu atvyksta iii Su v.
isz visu szuliu. Juos labiausia 
pritraukė invairos Stipendijos, 
kurios yra pasiūlytos kitu sza- 
liu vyrams ir moterims.

svetimu
student u užregistruotu Ameri
kos augsztesnio mokslo instei-

Yra su virs z

Franci jos

in'll

I

I 

N

jos Vassar stipendija
gose kuriems la dovana teikia ^J,Pon'ivtei ii apdengė kambarį

o

ir jeigu vartojo 
buvo tikru makaronizmu .ar 
misziniu Lietuviszku su Ang- 
liszkais žodžiais isz ko iszeida- 
vo vien žargonas suprantamas 
negu ežia nuo seniau gyvenan
tiems, nes tikras Liiduvvs ne- * 
girdrjo> ko panaszaus niekad 
tokios kalbos neiszpraslu.

Be abejones tas tai ir buvo 
priežastim kad Juozukas ir 

sugryžo 
valandas 

s 
lojo laisvai kalbėtis, 
isz praoigiu ar žaist y ties. Su
prantamas dalykas jog toki 
gatviniai draugai negalėjo Im
ti gerais,, tacziau isztvirkeliais 
n<‘pažinstancziais suvis godos 
ir mandagumo. Ne stebėtina 
kad ir draugaujaiicziu su anais 
moraliszkumas ir dorvbes mo
tinos da in ju kudikiszkas szir- 
dis inkveptos turėjo su laiko 
begiu iszdilti ir nelaimingas tė
vas veltui viliojusi pagelbos 
senatvėje nuo savo vaiku. Tru
kumas kurpiui kaipo ir jo mo
teriai apszvietimo nedaleidine- 
jo jiems suprast kokios blogos 
pasekmes gali but tokio ju nc- 
pa i sėjimo ant vaiku auginimo. 
Nelaiminguoliai negalėjo su
prasti kad ju gimdytojiszka 
akla meile ir ju mylimai Onu
tei vra nuodais.

Onute pasiliks siuvėja— 
kalbėjo tėvas beglostydamas 

mergaites

reikalinga.
'Povas ant lokiu savo mote- 

res argumentu lik galva palin
gavęs nutildavo, nes buvo žmo
gumi kuriam barnis niekad ne
buvo pagoidaujama ar miela.

Onute turėjo gražias prigim
tas ypatybes ir savybes bet rei
kėjo anas joje iszvystyt ir pato
bulint. Amerikoniszkos publi- 
kines mokyklos palaikomos o 
tacziau tik giriamos kaipo vie
nos isz geriausiu mokyklų pa
saulyje. Taip vienok tikrybėje 
norą. Neužginczijamu yra fak

tas kad Amerikoniszka
mokykla del savo beroligisz- 

negali isztobulinl szir- 
dies ir duszios kūdikio. Tokia 
mokykla suteikia mokiniui ži- f
nvsta bet neduoda moraliszkos 
papėdės. Jeigu gimdytojai na- 
mieje neiszpildo to

gėdinosi

apsirikimas 
pražudė visoki užsitikeji'nia. 
mokyklai kad ir ana da. galėtu 
pataisyt jiems kūdiki, kad su
visai neturėjo noro leisti eit to
lesni mokslą. Onute tuo tarpu 
reikalavo idant eit mokyklon 
kadangi tik prie to ji jau buvo 
likus. Namini triūsai jai buvo 
svetimu ir neapkeneziamu..

Leisk mane in kalidž 
(kolegija) — reikalavo ji.

Bet už ka? Žinai kad esi 
duktė sziaucziaus, 
milijonieriaus.

— Ai dont kori Bot asz pas 
lave nebusiu ir disziu nemaz
gosi n.

o no kokio

(u ir

Baltrukas 
leido 
svetimlaucziai

J uozukas 
isz darbo 

su 
ga-

užnamyje 
su kuriais

juokavot

tėvas 
szvolnius paleistus 
plaukus.

Onute turi Imt da kogo- 
pritaro motina. Gaila 

graži ir iszmintin-
r(‘.-ne
idant tokia

mergaite turėtu susivargint
darbais ir
ga

kuino

nes prm 
t i k us.
sint ir kaip gražiai

Tai ka-gi veiksi? Nenori 
namie būti, cik mokykis sint, 

nieko daugiau neesi 
Ana. Liže kaip iszmoko 

gyvena, pa
ti sau siisiprovina drapanas, 
pati pasisiuva, ar kas kitas rū
pinasi ja? — o vienok kaip pui
kiai dėvi ir gyvena. Taip ir tu 
galėt um.

k v klos 
gimdytojai

auklėjamo

. r .. „ ■ 1 . 1 »

Tai rots Naujas Metas 
Detroite buvo,

Aut vakariiszku ir szeszios 
inergicos pribuvo, 
Namine gere, 
Tr pasigėrė, 

A psi k ild lojo, , 
Apsiputojo.

Pradėjo vaidus pakelinei
Nek.urios vyriis laukan isz- 

varinel.
Kas vėliaus buvo nesakysiu 
Ant kito karto pasiliksiu,

9

9

j

0 ka? gere motyncles
Gero ir dukreles, 

Dukrele iii mama nusižiuri 
Tai ir taip daryti turi, 

Toki Nauji Metai ne ka, 
Tegul pagriebė kvanaba, 

Gero mameles nebula ūksite, 
Ne viena už dukrele staugsite, 
Dievo nebijo, sarmatos m* turi, 
Eina, in kur nori, nieko nežiūri.

M *1 *

Ja n gana, ,po velniu,
Ant tokiu bobų,

Jau lai t uri but i padlina, 
.Jeigu vyrais nepasidalina. 

Jau tokia ne sarmatos ne turi. 
Jaigu in vyra kolei insižinri,

Kana- 
Franci-

pragyvenimą 
John’s Kolegijo

ir mokslą; St.
Jusserand 

kambarį
1

st i pend i ja aprūpina 
pragyvenimą ir mokslą.

Mount Holyoke yra. viena isz 
liberaliszkialįsiu kolegijų sve
timiems studentams. Turi sti
pendijas Chinietems, Japonie- 
tiems ir isz Rietu
mergaitėms. Kitos gerai žino
mos kolegijos su stipendijoms 
svet imoms mot (‘rims yra Smi
th, \rassar, Wellošl(iy ir 
cl i f f. St evens Missionary

Amerikos

1
Si

y
■ 1^6

’j

Ji!

speciales stipendijos. Kad nors 
daugumas stipendijų pasiūlyta 
svetimiems studentams nepai- 
siant tautystei, bet kaikurios 
stipendijos pasiūlytos tik ne
ko rioms tautoms.

Yra stipendijos studentams 
isz Belgijos, Chinijos, 
dos, Czechoslovak)jos,
jos, -Vokietijos, Japonijos^ Lo
tynu Amerikos, Persijos ir ki
tu tautu isz kur daugumas stu
dentu atvyksta. Pav., Michi
gan Universitetas siūlo- 25 sti
pendijas, žinomos kaipo Bar
bour Stipendijos, rytiniu tautu 
moti'rims. Colorado Kasyklų 
Mokykla siulo viena stipendija 
kas met kiekvienui Kanados 
apskrieziui. Laimėtojas stipen
dijos neturi mokėti už mokslą 
ir laboratorijas kainas per ke
turis met us jeigu ti’k gana ge
rai mokinasi.

Harvard Uni versi t (das siūlo 
Chester D. Pugsley stipendija 
lankyti Harvard Law School 
isz Centrales Amerikos studen
tui. Yra Charles Henry Fiske 
stipendijos, Victor Emmanuel 
Chapman Memorial stipendija 
ir Henry P. Davison stipendija 
studentams isz Franci jos ir 
Angglijos. Davison stipendija 
siūlo $1,500 in metus kiekvie
nam studentui apart mokslo 
aprūpinimu. Studentai parink
ti isz Oxford ir Cambridge mo
kiniu.

Chinese Educational Mission 
stipendijos yra geniausia žino
mos progos svetimiems studen
tams Amerikos universitetuo
se. Pilna stipendija aprūpina 
mokslo užmokesti keliones isz
laidas ir $80 in menesi pragy
venimui, kuomet nepilna sti
pendija aprūpina $0. in menesi 
pragyvenimui.

Tos stipendijos padalintos in 
penkias kliasas — stipendija 
penkiems motais duota Tsing 
Hitą vyrams;

metais; trims motams?kolegijos 
užbaigusiems 'kurie nori vesti 
inžinierystes, žemedirbystes ar

Kad- 
sti- 

pendijos Cornell universiteto 
pasiūlytos Chinietems, kuomet 
Frances Sliimor Junior College 
Illinois valstijoj pašildytos 
Pietų Amerikos moterims.
Arizona universiteto Titcomb 

stipendija ir B. F. Johnson sti
pendija siūlytos Meksikos Tan- 
tiszko Universiteto studentams 
ypatingai kurio užsiima žem
dirbyste. Philadelphia (‘ollege 
of Pharmacy siūlo dvi stipen
dijas svetimoms studentam-, 
studentams. Now York School 
of Social Research turi AVill- 
ard D. Straight stipendija ku
ri verta $1,200.

Svetimi studentai turi 
prasti užtektinai Anglu kalbos 
suprast i pamokas ir imti raszy- 
tns egzaminus. F.L.LS.

valstijoj
'if

■

*
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su-l’as save ant btirdo kalbina 
Tai jau su tokia gana. 

Viską prižadilieja, 
Kad gera valgi davinėja.

Szvaria i užlaiko, 
Visame pritaiko.

Na ir atsiranda lokiu, 
Su menku protu kvailiu, 

Kurie mulinasi pas boba su 
puiidiileliu, 

Bet nuo davadnu no turi nie'ko 
Ir visos siorones pasiliko 

ant nieko.
* *

alel um.
Nover! Asz nenoriu but 

drosnioikere.
Tai buk kudm nori
rust ingai levas matyda

mas kad jau ir isz to savo ku- 
dikio sulaukė liek džiaugsmo, 

gimdy-

sa ko
nt- PRIEŽASTIS.

Jonai: — Del ko Antanai 
moterių pravardes persimaino 
po apsivyriavimui? .

Antanas: — Del to, jog kol 
motore yra mergina, tai ne vie
na ne turi gero vardo.

■

kiek sulaukti jokiems 
tojams nelinkotb.'

Gu-da-hel! užkeikė gera 
Onute. — Pasikarki! jus su’sa- 
vo dresmei korėm!

Ir užsigryžuS iszejo.
Nuo to laiko kas kart-Smar

kesnes dramos veiksnios atsi- 
buvinojo kurpiauk namelyje, 
net kol pagalinus ir 
ta“
sparnu ir neiszloke in 
nius krasztus.“

Nelaimingi gimdytojai nete
ko jau ne vieno isz savo vaiku 
nes Baltrukas likos suvažiuo
tas ant geležinkelio besikabino- 
jant ant 
traukiniu.

tn kur iszvažiavo Onute ne
žinota suvis; nerasze ir ji kaipo 
ir Juozas jokio laiszko. Nelai
mingumą tėvo ir motinos ne
sunku sau insi veizdint i.

Likome vieni

t rukunio 
mokinio iszauklejime lai moks
las netik ka ueatnesza naudos 
tiieziaus pastato kūdiki ant ke
lio kuris neveda prie tikros lai
mes:dažnai isz taip vien mo

ku di k i o,
vieton džiaugsmo 

sulaukia nuo savo kūdikio isz- 
sižadejimo, paniekinimo, gėdos 
ir kartybių. Sziauczius kaipo 
ir jo motore patys per menka 
turėjo ajiszvietima idant galė
tu suprast svarbiausius reika
lus vaiku 
ir 
r>< 
negalima buvo jau iszraut tu 
usnių ir dilgeliu, kurios sužėlė 
ir insiszaknijo kūdikio apleis
toj duszioj.

Onute gražiai tarpo ir baigė 
jau mokykla. Ir vis da neisz- 
mintinga motina svajojo apie 
dūktos iszsiaugsztinima. Triū
se ir darbavosi pati naktimis 
siūdama kad tik Onute indu 
užganėdinta. Iszvystyta tusz- 
tybe mergaites . dtiszioje buvo 
neprisotinama ir užsiganedint 
negalėjo ir tuoin ka suteikt ga
lėjo vargingas sziauczius.

Su kokiu skausmu turėjo pa
lamini nelaiminga molina kad 
duktė gėdijasi savo motinos, 
kad aut gatves sza Ii naši nuo 
jos idant drauges nematytu jos 
drauge su motina.
vus jau nesuspėjo uždirbt tiek, 
idant Onidei užtektu ant 
siu“ ir skrybėlių.

Jau tas yra paprastinai, kad 
jei ant žmogaus nukrinta ne- 

, beda varo.

i sza u k Įėj i me, o kad 
• suprato vėliaus, nebuvo jau 
aliina pataisyt to, kas i n vyko,

vargais siuvėjos. 
Siuvėja lai baudžiauninke; die
nomis ir nekarta naktimis pri
gulus prie savo maszinos siuva 
o ka-gi turi. Netenka sveikatos 
ir nerege pasilieka. Tai viskas. 
Ne, Onute turės būti kuo geres
ne negu siuvėja.

Tai koki-gi mokslą duo
sim Onutei ?

— 'l’ai va. Ar mažai 
mokslu, kurie suteikia garbe ir laime, tai beda 
laime. ' Taip ir kurpiu szeimynni Atsi-į

'l'okias ir tam panaszias kal-;
has Onute dažnai girdėdama, 
da szosziu metu nebaigus, jau 
kas kart daugiau iszdidi daro-, 
si, o jos ambicija vis iszvysti- 
neta tuszcžiais gyrimais jos 
grožybe^ ir stropumo.

Onute pradėjo lankyt mo- dėjo bart ji už bosibastinima 
kykla, liet ar gimdytojai galėjo 
pasidžiaugt isz jos mokslo 
negalimu to pripažint, kadangi 
jeigu ir rode ka iszmoko mo- 

jie suprast negalėjo 
jau vien del to, kad tas Onutės 
mokslas skambėjo jiems sveti
mos kalbos žodžiuose. Džiau
gėsi vienok klausant kaip Onu-'

mergina turėtu didele dali ari te nernikeziodama skaitė, o ar viltis nelaimingiem gimdyto- 
ne,

ke motore linksmai, 
lios, seku tavo

pan sveikata.
— O nesi rūpink nieihik, es

mių sveika kaip žuvis — atsa-
Paga- 

pavyzdi. Juk ir
jiats jiebetinginiauji.

— Asz, tai asz.
dafbas nevargina labai, kadan
gi žinai, jog dirbu su noru, o 
ta norą didina man tas, idant 
tu paežiui ir musu Onute var
go nekenkt u. Da pajiegsiu pat s 
uždirbti jums duona. Vaikai 
jau paaugia ir nereikalaus mu
su jiagelbos tacziaus patys 
szelps mus senatvėje. Tau ver
petu biski paezedint sveikata.

— Bet Onute juk ne yra vai
ku, ir mano triūso ji reikalau- 
j<. Reikia pasirūpint idant ne- 
lijrtu senmerge. Vienturtei mu
su tuiriu paszvcnsti dabar savo 
Hpelčns.

— Dievas aprūpina visus—
atsake -doras Kurpalius. Paga
lios musu Onute, kaip daugu
mas sako, yra tikra lėliukė, 
iszaugs isz jos puiki, graži mer
gele, jaunikiu nestokuos, o juk, 
aeziu Dievui, sziame kraszte 
nėra tu kvailu paproeziu, idant I 
luviįįiua tiiiuiu iiitiviv <44*11 u>ii<: ijvjii i i<
pasega. Kol Dievas laikys mus gerai “spelino“ ar 
ir vaikelius sveikus, užteks ir tas rnpet negalėjo.

Ala nes

m

kykloje

*

O tu mergele, szlektai padarei 
l’iek gėrei, kad net apsivemoi 
Tas dėjosi netoli Pittsburgo

f
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v m

9
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Iii k te gėdijasi 
gatves

I

“numvle- ►
Onute neisZskete

4 C
savo 

sziltes-

oinanezio freitiniu

— kldbejo 
aszaras rvdaina motina.

Pražudeme paskutini ku- 
alsake filozol’iszkai te-

Dienoje Krismuso.
Gaspadino turėjo grinezia 

valyti, 
J’ai negražu taip daryti.

Viena merguže in Dūmini 
miestą nuvažiavo,

Ir ndbage in koza insigavo, 
Turėjo atsedot, 

Ir da bausmių užmokėt.
❖ ♦ *

Szitekis progresas,
Tai szirdeles nekas,

Jaigu katras tokia mergina 
gaus, 

Gyvenimo saldybes neragaus, 
0 kaip tokios vaikus užaugina 
Tegul Vieszpats Dievas gina.

Dieve permainyk taisės bobas, 
Ba bus czioriais didelis vargas.

Yra tai didele sarmata, 
Jaigu niekam no rupi apie ta. 

n • *
Jaigu mergeles, nueinate 

ant baliaus, , 
Ta' negerkite per daug alaus 
Ba tai labai bjauriai iszrodo 

Kaip negražiai pasirodo.
9

9

Biednas te- senoliu

“d re-1

tiko. Vyresnis sūnus Juozas su
visai pamote tėvus ir iszvažia- 
vo in platu svietą. Dingo kaip 
akmuo inmestas in vandeni. 
Jaunesnis Baltrukas kasdiena 
plūdo ir keike siusdamas pra-į 
grtran lova ir motina jei prh-i

diki 
v a s.

Liūdnai tekėjo dabar dienos 
o ateitis

kožna diena vis labiau. Da pa- 
jiegia kurpius senus ezevery- 
kus taisyt i,da užkneibia sziek- 
tiek bent gyvenimo reikalams 
bot kas bus kad pajiegos nerta- 
leisią tokio uždarbio ingyti, 
kas bus lobaus? Tas klausy
mas baugino nelaiminga kur
piu; kaip baisi Iniidykla rodosi

baugino su
u •

kl’

9

y

keturiems me
tams Oliinietoms kas antrais

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL A PATTERSON STS., f 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1480-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.
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naktimis ir už la t ravima. Beit 
— kejo užsiganėdinti vaikisžczio,
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Vienu isz kitur pribuvo
Kur draugystes balius 

atsibuvo,
Tr taip pagans'ka pasigėrė, 
Jog net bjauru pasidaro, 
’Uurcjo laulkan Užvaryti, 

Ba ant sales negalėjo dalai kyli.

4

NAUJAS PAMINKLAS DEL “NEŽINOMO KAREIVIO.” ,d"i"

Sztai naujas paminklas kuri pastatys del “Nežinomo Ka
reivio“ kuris žuvo Švieti nėjo Karėjo ir palaidotas ant val
džios kapiniu Arlington National Cemetery, Washington, D.C.
- ---------------------------- --- ------ --- ------ , ... ................................. ........... ..... ......... ■„...

szėszolis juodos ateities. Kas 
kas priglaus,'kas 

i ? Pas ji liko tiek 
jog iszmaldu pra- 

sžyt hopasiryžtu eit, ka(l ir 
mirtis isz bado grumotii jam. 
Vienatine viltis da liko jam o 
ta viltis buvo kad paims geri

susimylos, 
pavalgydins 
ambicijos, ,

-4 1 .L U ’ ’

1 <

mnJonc, kad isz savo uždarbio; žmones in vargszu prieglauda 
pltskyrc bent maža dali tėvui,! ir ton galės užbaigti savo nelai-

* nes sauvales negalima jau bu
vo panaikint, tacziaus reikėjo
at bot idant nopasektu vyres
niojo brolio pėdomis.

Onute viena da buvo visa

ir ton galės užbaigti savo nelai
minga gyvenimą.

— :Toliaus bus:—‘__________ u_ ___ _________

66 6
yra tai Receptas del

Szalczrio Gripo, Flu, Dengue, 
«e a . t . y. e e *jiems jame, norą ir ta ju viltis buvo Billous kargKCZi0 fo. Materijos

blestanczia žvaigždele, kuri no
i Oreliai veikla. Gaulite aptiekose

<'!•

Su tokia mergina 
Tai jau gana, 

Žmones subjaurina, 
Ypatingai kožna vaikina. 

Tokios tai buvo mano Kalėdos 
Po svietą lakstyt ir rinkt ie 

visu bedas, 
Nėr kada pasilsėt. 
Ir namie pasodei!

Tai jau gana

9

♦

Dr. T. J. Tacielauskas

tu

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

nt Antro Floro Kline SztoroAnt Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. >. « • «aJk I '

I w
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del j asu

-HI

pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tA 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czeduia. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite .ir matyaita i • . • « » * * • * .mm.
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kaip tąi pinigas a vigą su padauginimu Procento. 
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Nodelioj Trys Karaliai.
Kita Panedeli pripuola 

Rusiiaku Kalėdos.
— Malszu mieste po Nau

jam Meteliui.
— Ban'kierius ir sztornin- 

'kas Danielius Guinan nuvažia
vo in FiladcUfije gydytis.

— Galime tikėtis szalto 
oro, nes valdže pranesza buk 
szaltas oras jau randasi kelio
nėje isz Alaskos ir Kanados. 
Vestuose prisnigo antkeliu pė
du.
t U t a minko ryta atsibuvo 

laidotuves a.a. Onos Dulinskie- 
nes ant kuriu dalyvavo daug 
gyminiu ir pažinstamu.
baszninke paėjo isz Suvalkų 
gub. Mariampoles pa v. Ig- 

• laukos para. Geležėliu kaimo.
Josios brolis Vincas Karpaus- 
buvo atvažiavęs ant laidotuvių.

— Isz priežasties netinka
mo oro per Naujus Metus, pa
roda likos atidėta ant Pe'tnv- 
czios vakaro (rytoj) kuri pra
sidės 7ta valanda. Daug juo
kingu kliubu isz viso pavieto 

. dalyvaus.
— Gerai visiems pažinsia- 

mas P. C. Fenton, 69 metu, ka
syklų inspektorius sziamo dis- 
t rikte, padekavojo už ta ji dins- 
ta ir gyvens sau malsziai. In
spektoriaus dins'ta pildo per 26 
metus.

Mount Cannel, Pa. — Jurgis 
Novakas, 55 metu, mirė Ash- 

•lando ligonbnteje nuo szuvio 
kuri in ji paleido palicijantas. 
Jurgis barėsi su savo szeimy- 

■ na o kada ji norėjo palicijan
tas aresztįivoti, užklupo ant 
palicijanto ir tasai turėjo gin- 

pataikindama.s Jurgiui in
pilvą.
tiS

Stoughton, Mass. — Jaunas 
Lietuvaitis, Kubilius, Kalėdi
niams vainikams nuėjo in giria 
rinkti žolynu. Girioj tuo tarpu 

jnedžiptojai medžiojo. Szio pa
silenkusi ir krutanti jaunikai
ti pamate manydami, kad tai 
esąs koks žvėriukas, beren
kant! gėlės ir szakutes papuo- 
szalams, pradėjo smarkiai 
szaūdyti. Ir tuoj pora 
jaunuoli pervėrė, 
greitai mirė.

Velionis dar tebuvo tik 20 
mėtų amžiaus ir mokėsi kolo- 
Kijoje (College). Jau neužilga 
butu ja ir bebaigiąs. Ir tokia 
jtakaudi nelaime isztiko!

/JI visas Stoughtonas pažino- 
jd/ir, kaip labai populiariszka

pradėjo
szuviu

Vargszas

f

% • a a • v • • «

vaikina, visi ir mylėjo. Dabar 
visi nepaprastai jo gaili. Tai 
buvo labai geras vaikinas vi
siems. Su visais gražiai sugy
veno. — V.

Baltimore, Md. — Kokis tai 
insiutes Italijonas Ciaccio, ku
riam nepatiko Lietuviai, isz- 
ejas ant ulyczios pradėjo szau- 
dyt pataikindamas Lietuvaite 
Ona Malinauckiute, 800 W. 
Lombard uli., ir norėjo nuszau- 

. Kita’ ti ir pati Malinaucka.
smarkiai sužeidė, Rusnaka, Po- 
v.vla.Matfinidk, kuris vėliaus 
mirė ligonbnteje. Pana Ona ko
voje su mirezia University li- 
gonbuteje.

t Daug žmonių pas mus ir 
mirszta kaip: Antanina Bartni- 
kiepe kaipo ir Helena Krasau- 
ckiene, 48 metu, 884 W. Lom
bard uli., kuri gyveno sutikime 
su visais ir gal buvo turtin- 
giatise Lietuve ezionais. Velio
ne sirgo koki tai laika ant ke
liu ligų ir mirė Kuczios vaka
rą. Velione paliko tik viena su- 
nū 19 metu kuris mokinasi 
daktarystes, josios vyras da ir 
ne senas žmogus ir abudu ap
gailestauja netekia geros moti
noj ir paezios.
Adomas Szliekis, kuris 
vidurine liga.
• — Teipgi ir ponas Vladas 
Stuikis turėjo liūdnas 1928 me 
tepus nes jam mirė szeszios 
artimiausios gimines. Aleksan- 

Milaszaiczin

Teipgi m iro 
sirgo

dra Stuikiute,
kaime; dvi diedienes — Tisz- 
kuniene isz Priszmantu kaimo 
ir Helena LukmeinJcnc is»

Diczkaimo, jojo tėvas Antinis 
Stuikis isz Diczkiemio, visi pa
ėjo isz Raseinių apskriezio, o 
Amerike nesenai palaidojo bro
li Juozą, o freeze diediene He
lena Krasauckiene mirė ezio
nais.

mire

— Diena 26 Gruodžio likos 
sulosztas teatras Lietuviu sa
lėjo ant Ilallin uli., po vardu 
“Szvonta Naktis,’* i 
nuvargino publika su 
pertraukoms, o loszimas pats 
buvo trumas.

tik labai 
i ilgoms

— Ant katalikiszkos svetai
nes Szv. Alfonso ant. Saratoga 
uli. buvo apvaikszcziojimas 35 
metu sukakiuviu kunigystes 
prabarszcziaus kun. Juozo Lie- 
tuvniko, kuris nenuilstaneziai 
darbavosi ezionais per tiek mo
tu. Vakarėlis buvo smagus, sn 
visokeis loszimais ir vakarie
nių. Žmonelei buvo užganadyti, 
vėlindami savo dvasiszkui ilgo 
gyvenimo ir sveikatos, iszsi- 
skirste kožnas namo. — V.S.

Dominikas

Chicago, Ill. — Das Franci- 
szku Beržinski, 619 West 18th 
St., gyveno senyvas vyras (gal 
kokiu 70 metu),
Ausbikas. Senelis įniro Kalėdų
diena pas Beržinski.

Kai girdėti, Chicagoje (En- 
glewoodc) yra senelio giminiu 
— duktė ir žentas. Gi rytinėse 
valstijose, apie New Yorka, gy
vena sūnūs.

Bet tikro adreso nei snnaus 
nei dukters su žentu p. Beržin- 
skis nežino. Taigi praszo seno
lio gimines atsiszaukti ir atva
žiuoti in szermenis. Kūnas pa- 
szarvotas yra graboriaus Skli
do koplyczioje (prie Jefferson 
ir Canalport gatvių.)

Chieaga ir jos apielinke 
kas metai sunaudoja daugiau 
kaip 36,000,000 tonu anglies 
kas metai.

— Suskaitoma, kad Chica- 
giecziai 1928 m. suruko 5’bilio- 
nus eiga rot u. Sumokėjo pingu 
už tuos eiga retus $37,500,000.

Imagai Eilioto Ahnrmo, žino
vo tabako biznio, 1928 metais 
Amerikoj surūkyta mažiau ci
garu, negu 1907 metais. Amc- 
rikiecziai vis daugiau cigaretu 
ruko. Viso Amerikoj cigaretu 
surūkyta 1928 m. daugiau, 
kaip *100,000,000,000.

36,000,000 tonu

daugiau 
Tabako 

kramtymas žymiai mažėja.
— Chicagos Prekybos Aso

ciacija npskaito, kad 
Chicagos

Chicago

sziemet 
dist riktas — 

didžioji Chicago” paaugo 
gyventoju ir dabar tas

visas
4 i

75,000
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jaunimas yra labai isztvirkesJ 
Po kokiu atlaidų daro szokius, 
vieni kitus užsipraszo ir trauke 
ne tik valstybine bet ir nami
ne lyg rytojaus ir ne tik vyrai 
pareina ant rytojaus namo bet 
ir nekurios merginos.. Yra ir 
geru merginu bet t uju mažai* 
kurios (bijosi szokdyt “lėliu
kės” ant ranku. Kaip man da
vėsi girdėt, tai aplink Gudeliu 
valscziuje, garnys szimet turės 
nemažai darbo apdovanot mer
ginas “lėliukėms.”
butu reikalinga Baltruviene bu 
Taradai’ka, nes turėtu daugiau 
darbo ne kaip Amerike. Pra- 
sergseziu visus tuos, kurie gei
džia si misti dolerukus in Lietu
va, kad ne dėtu in gromatas 
prastai ar regustravotas, nes 
tenai .pinigu ne gaus tik tusz- 
czias g 
tas isz

iff •
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AMERIKIETIS

APIE LIETUVAg&
,-y

, •<

I .

M iii
k
t®

1® B®
Mw:
... 1 1

■•■■„y:

B
’’tfir * x"*' '

■'• k"

lii
Ss

G ■ s
I z ✓ 

,1?

P1/’.*
r *

i

- -— — r

Thu Fvi

■J-
■>?:

c i

I. I^Į. • .’ 1% ui

’ I i

■

$10

■;K
■ Prisiuncziu už laikraszti 

užmokesti su padėka-
r ;

Tticy 'Ai'il

Vi- i, ......... lA.

I/-X 1 1

tifc
uz

'5

1 “Saule” 
vone, kad man nesulaikote.

Ka tik sugryžau isz l/iotuvos 
kur iszbuvau vienus metus ir 
7 menesius, o ka ten maeziau ir 
girdėjau, noriu su mielais skai
tytojais pasidalinti, yra taip:

Iszvažinejau beveik po visas 
Suvalkų ir Kauno gubernijos. 
Lietuvoje labai linksma, žmo
nos yra pasirodė puikiai o ypa
tingai musu Lietuviflzkos leli
jėlės. Suvalkijoj, aplink Mari
jampole, jevai dailiai užaugo, 
kluonus pilnus prisidėjo, o kaip 
sueina žmones ant atlaidų ar 
jomarku tai brolyti alinėse ir
traktijemese pilna kaip bieziu, 
negalima už litus prisiszaukt 
buteliu alans, bet jaigu dole
riu turi tai greieziau patarnau
ja, nes dolerius labiau myli ne 
kaip litus. Gere visi — seni ir 
jauni, moteres ir merginos;
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Georgė Eastman ant deszincs, stojo priosz kamisijo kuri stengėsi invest! nauja kalen-
dorių susidedanti isz trylikos menesiu po ke'turos sanvaites kožna menesi. Viena diena — 
paskutine mete, bus paženklinta kaipo Naujas Metas. Visos szventes pripuls laja paezia die-
na bo jokios permainos.

Didžioji Chicago )) MO • 
be paties

dabar

distriktas turi jau 4,450,000 gy
ventoju. “
Chicagos distriktas 
Chicagos miesto inima da visa 
Chicagos apielinke ir priemies- 
czius 30 myliu radiuse isz vi- 
durmiesezio. Kaip apskaitoma, 
pats Chicagos miestas 
turi 3,215,000 gyventoju.

Didžiausi Chicagos priemios- 
cziai yra Cicero, turys 70,00(1 
gyv., Oak Park su 68,000 gyv. 
ir Evanston, su 66,000 gyv. Ki
ti priemieseziai, o ju yra apie 
160, yra daug mažesni.Mažiail
sias priemiestis yra Riverview 
su 400 gyventoju.

Chicagos policija — visi jos 
skyriai — nuo 1 dienos Sausio 
1928 m. iki 15 dienos Gruodžio 
tu paežiu metu viso buvo pada
riusi aresztu 275,282. Isz to 
skaieziaus aresztu ji teistemge 
pasiusti in Jolieta, Statville ir 
Pontiaca 899 žmones.

Pagal detektyvu biuro vir- 
szylos, John Stege, vien detek
tyvu biuras in kalbama laika 
padaro 87,000 aresztu. 
s k a i cz i aus a reszt uotu j u
buvo nubausti pinigiszkomis 
bausmėmis. Kiti arcsztuotieji 
tape paliuosuoti, tokiu ar kito
kiu budu iszimti, kai kuriais 
atvejais nepasirodo priesz are- 
sztuotuosius liudininkai, vėl ki- 

galu ga
le tik 4,315 aresztuotuju atsi- 

L- 
635 aresztuotuju ir teistųjų ga
vo trumpesnes ar ilgesnes bau
smes kalėti. Ir kai kurie szin 
iszmeldo susimylejimus. — N.

Isz to 
31,000

ii prarado bondsus. Ir

dure kriminaliame teismo.

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

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMER1KOS LINIJOS
Važifavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipeda 

prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 
j 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.

v

4

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

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Klesa)

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

IN KLAIPEDA 
$107

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

In abi pusi 203. SO

Trcczia 
k lesa
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ISZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA” 26 Susio “ESTONIA”< t 9 Vasario *

Žiniom Kreipkite* in Vietoa Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

UNION TRUST BLDG. 
PITTSBURGH, PA.
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ATSIKRATĖ
Tūlas gaspadorius, kuris no

rint karta ant nedėlios kareze- vmojo pas Zyda turėjo gerai at- 
pusėtinai pinigėliu 
pastanavijo laike

misijų pasitaisyti, 
gerti, 
vystės ii

s i gert i ir 
p ra leisdavo

pamest i 
insirasze in brostva blai- 

jau daugiau ne ger
davo. Žydas labui isz to rūpi
nosi, nes gaspadorius buvo lus- 
taunas žmogus ir nuo visu my
lėtas, tai Imdavo su cielu pul
ku ateidavo in karezema, o ka
da jojo kareze m oje ne būdavo 
tai
kaip iszszluota.
stanavijo vok muzika prigrieb
ti ir atslinko pas ji su arielka 
kiszeniujc. Ilgai Žydas iszdes- 
t i nėjo su savo szposeliais —

iszrode kaip tuszczia — 
Žydas pa-

SU I

jog gali gerti, tiktai nepasiger-
Ji
H

t i -- turėti savo protą — ir ži
no ka daryti ir kunigu neklau
syti, ka jieji zauniję. Ant galo
gaspadorius, kuriam Žydas bu
teli priosz akis pastato, paėmė 
stikleli ir nusivedė Žydą su bu
teliu in kamara.

— Na, tai gerk in mane — 
tarė gaspadorius, — Žydas su 
džiaugsmu iszgore stikleli. — 
Dabar užkask biski — ir pada
vė Žvdui. szmo'ta deszros., *

—- Ai vai! — paszauke Žy- 
juk tai tref; niums to ne

niotores ir

Paskutines Žinutes

— Žvdas su ar

das ~
vale valgyti!

— rPai matai tarė jam 
gaspadorius,— kožnas turi pro
tą, žino ka daryti, kam 'klau
sai rabinu, kurie niekus pasa
koja.

Ir už valandos Žvdas su 
arielka buvo lauke, o gaspado
rius prisižadėjimo nesulaužo.

Q

n z Žydas*

JOJO ANT DIDŽIAUSIOS KIAULES
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Fredas Laptad vienas isz pašokini ilgiausiu

^5

" 1

farmeriu

romatas, puikiai užlipy- 
kuriu Amerikoniszki 

dolerukai iszleke in pacztiniu 
virszininku kiszenius. Geriau
sia siunsti per paczto Money’’ 
Orderi arba per hanka. Pasilie
ku su pagarba ir geriausiais 

Joseph Brooks,
Herrin, Hl

veli n i ma i s

t

MALDA-KNYGES

11 New York. — Septyni 
žmonos szoimynoje Juozo Rin- 
dure ant East Side, užlroszko! 
ant smert nuo guzo. Palicije vi
sus surado vienam kambaryje.

V Trenton, N. .1. — Per eks- 
plozije acetolino gazo, trys li
kos užmuszti szoimynoje Au
gusto Atchley ir beveik visa apdarais 
narna suardė.

Sall Lake City, Utah. —
2 metu mergai

te, kuri likos nužudyta per ne
žinomus iszgamas, likos suras
iu užmiestyje graboje.

<TII
Juno Xolson, 1
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atldeaflrnaa Paslapczlu Atei
tie*. Su p&xelba kazlrom. Pasai 
Chaldolazku, Perslszku, Oralklazku, 
Arabi«zku ir ClgonlBzku burtlulku. 
IszKUldinejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti au- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra iazdeda fimogaus ateiti. Su 
Salamono Nosą.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka iaz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . ’...................

Prlalusklte mumis 25c. Gausit* 
visa* tris knygutes per paeita. 
Pinigus galit* siusti stem ponds.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

ir’keturis colius ilgio.
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Kaušuose, yra locniniuku szito kuilio, aut kurio joja farmerio 
dukrele, 10 metu Alicije. Szi kiaule yra kaip rodos didžiause 
ant svieto, nes turi septynos pėdas
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DĖDĖS ŠAMO KALBANTI KARVE KURI MOKINA FARMERIUS.
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Szita nepaprasta karve (pusiau atidaryta) likos padirbta per ukystes departamentu 
Suv. Valstijų idant parodyt farmeriams kokiu geriausiu budu karve duoda pieną. Karve tu
ri savyje kelis fonografus ir kalba storu žinogiszku balsu.

41
I

1 iMNo. 185 Balnas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. II 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadOjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Taneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.... $2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj I 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis

i............................................ $2.00
No. 187 Mažas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga malda kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai............................ $1.60

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, viso* 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai..................... $1.50

No. 189 Vainikėlis, katalikiszk* 
maldų knygele, mažiausia knygol lie- 
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25f 
puslapiu, baltos celluloides apdBro
liais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrsziaus, auksuoti lapu krasztai b* 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........ $1.50

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10*

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Mūra 
Jėzaus Kristaus.. ..

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso..................

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

malda-kny-

Katekizmas,

Arcibrostvofl

... .10*

1O«
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MAHANOY CITY. PA.

PAIN-EXPELLER
> - • MCiA T

3r
Naudojamas Išlaukiniai nuo 

Skaudamu muskulų 
Reumatiškų skausmų 
Stržnų diegimo 
Galvos skaudžjimo 
Influenroi 
Išsinarinimų 
Nusimušimų.

Nusipirkite originali “ viriau* 
penkiasdrinnt metų senumo I 

INKARO vaiibaienklii ant pa* 

kų parduodama kas metai.1 r r

rua

i Lorkoi.
Ik k ’«• — • WWW I.WI BI i VP III i. .1 <

Įįįį te atsitikimuose galima naudoti su 
liuunentas.

Visose Vaistini te 
3Sc. ir 73c ui bonk%* 

Arba užsisakykite 
stačiai ii

i G V
5

kelio ar**ugojn ju*. Milijonai bon- 
kų parduodama ka* mėtau

Knygutl, kurioje pilnai nurodo- 
nvi kaip v artoti PAIN-EXPEL- J ----- ■ -_2__ L'/ ’------- *l

Minimoj knygutėj taipgi 
iiaiiklnama amulkmemakai kokiuo-

linai nurodo-

LERIS, pridedama prie Iriekvieooa
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Mi1

’W
pain

v

e

FJUA. RICHTKR V CO- < fl*a*H*v amb r-rrn rm/( *
X •KOOKUYN, KM
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K. RĖKLAITIS 
Lietuvbsk** Graborlua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterema. Priei
namo* preke*.

fil* W. Rprac* *1.,
NAHANOY CITY, PA.

306 MARKKTRT., 
TABAQUA.PA.
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