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ISZ AMERIKOS
APGAUTA

LIETUVAITE
PASIRODĖ KAD SU JAJA 

. GYVENO BE SZLIUBO, 
DABAR APSKUNDĖ J I 
ANT $40,000 - LAIMĖJO.
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VISZTOS VIDURIUOSE 
ATSIRADO ŽMOGAUS 

GALVA.

Chicago. — V. Javorskiene 
ant Catherine uly- 

praeita Petnvczia pirko V

KETINA SUMAŽINT DA
DAUGIAU ATEIVYSTA;

GIMINES INLEIS.

Isz Visu SzaliuSUD“™,
7,000,000 KINIECZIU

MIRSZTA

MESZKININKAS
SUMUSZE MESZKA, TOJI 

ISZ PIKTUMO BAISIAI 
JAM ATKERSZINO.

40 METAS

SAPNAS JI ISZDAVE ISZ LIETUVOS
fe ■ W. b. BOCZKOWMU, Pre,. A N f.

V. W. HOtZMOHNKt, Klltor.
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PRISIPAŽINO BUK JISAI 
NUŽUDĖ PALICIJANTA 

SU SAVO DRAUGU.

Odessa. — Nesenei likos czio- 
nais nužudytas 
Raulinka, 
licije tuojaus negalėjo surasti, 
visom pajėgom stengėsi suras
ti žadintojų savo draugo, bet 
prigelbejo jiems prie to nepa-

Miestelyje

palicijantas 
bet žadintoja us pa-NELAIMINGAS JU KRASZ- 

TAS ATSKIRTAS NUO 
CIVILIZACIJOS, NETURI 
NEI GELŽKELIU, NEI 

VANDENS KELIU, k __
Pekinas, Kinai. — Ateina 

baisiu žinių apie Kansu pro
vincijos padėti. Isz 10,000,000 
gyventoju apie 7,000,000 žmo
nių szia žiema tenai turės nu
mirti badu, jeigu greitu laiku 
nebus jiems suteikta 
nors budu pagialba. 
gialba beveik negalima, 
norint titos žmones iszgelbet 
nuo bado mirties, tuojaus rei
kėtų pradėt jiems gabenti po 
10,000 tonu miltu arba grudu 
in diena, ir gabenti per kokius 
8 menesius, iki ateinanezios 
piutes.

Oherhausscn 
Baisi

!
nelaime

Washington, I). (-. — Kon
gresas ketina sumažinti skait
lį ateiviu, ypatingai isz Kana
dos ir Aleksikos, ant pusiau 
tiek kiek sziadien pribuna o 
isz Europos ant vieno procento 
daugiau sumažins.

t enatorius David A. Rood isz 
Pennsylvanijos taji užmanymu 
paremia nes sako buk in Penn
sylvania pribuna daug Meksi- 
konu užimdami darbus Ameri
konu kasyklose ir fabrikuose.

Senatorius Jobnsonas daro- 
do, buk sziadien daugiaaše pri- 
buna ateiviu isz Europos, ypa
tingai tėvai, vaikai ir artimi 
gimines t uju, kurie czionais 
nuo senei yra apsigyvenia, to
kius ateivius priims irnesiprie- 
szins juju atkeliavimui.

Tolinus Johnsonas tvirtina 
buk Amerikas 
daugiau ateiviu, nes ir tieji 
ateiviai, kurie czionais yra ap
sigyveno yra tam prioszingi. 
Amerike ir taip jau yra uždaug 
vargszu. Maszinos užima vie
tas daugelio darbininku, todėl 
daugiau ateiviu isz Europos 
yra negeistina. Kožnas naujas 
ateivis nusilpnina 
niszka darbi ninku.
DAUG MERGINU SUŽEISTU 

LIET VAITE MIRS.....
Nashua, N. H. — Isz czia vi

duriniosios mokyklos mokines 
vožė in Lowell, Mass, ekskursi
ja autobusu pažiūrėti indo- 
maus “teatro.“ Staiga auto
busas susidūrė su dideliu (ro
ku ir — sudužta. Daug sužeis
tu. Viena Lietuvaite, Stepona- 
vieziute jau sunkiai gyvena ir 
maža vilties pasveikti. Kojos ir 
rankos visiszkai nulaužtos. 
Mergaite 17 metu amžiaus, vie
na isz geriausiu mokiniu. Visi 
gailesį josios, nes Lietuviuos ir 
svot imta nežinos 
mergaite.
LAIVAS UŽĖJO ANT PA- 

VANDENINES UOLOS.
New York, 

žiūrinis laivas 
field,“ 
nines uolos Alatanilla Reef, ant 
Bahamos Salų, Nedėlios ryta. 
Kitas laivas “Pan American“ 
atplauko laivui in agelba paim
damas ant saves 81 pasažie- 
rius.

“President Garfield 
plauke isz Now Yorko, kelionė
je aplinkui svietą ir ketino pir
miausia sustoti Havanoje, Ku
boje.

MERGAITE DINGO 
EIDAMA IN DARBA.

Port CaVbon, Pa. — Palicijo 
Readinge ir Philadelphijoje 
jeszko Albertos Yogis, 15 metu 
mergaites, kuri dingo Petny- 
czioje, kada ėjo in darba ir nuo 
tos dienos josios niekas nema
to. Tėvai mano buk mergaite 
kas pavogė ir iszsiveže in kur 
kitur.

antgyvenanti 
ežios, 
viszta nuo kokio tai Žydelio 
grosersztoryje. Parsineszus na
mo ir pradėjus pjaustyt i, rado 
viduriuose, plėvė apaugusi, su
kietėjusi tryna apie kumszczios 
didumo, kuri sunku buvo in 
ranka paimti (sunkumo buvo 
apie pusantro svaro). Szis ne
paprastas trynis turėjo pilna 
pavidalu žmogaus galvos: akis,

Vakarchensselo.
meszkininkasėjoCambridge, Mass. — A. Jak- 

sevieziute, laimėjo per teismą 
$40,000 isz kontraktoriaus 
Groswaldo, kuris buvo ja pri
gavės. Teisme paaiszkejo, kad 
1911 metais Jakszevicziute su
sipažino su Grosvvaldu szokiu 
vakare ir jiedu pradėjo drau
gauti, o paskui nutarė ir apsi
vesti. Ji norėjusi szliuba imti 
bažnyczioj, bet jis patarė susi
tuokti civiliniu keliu. Jis da
vės jai popieri pasiraszyti ir 
pasakęs, kad Amerikoje to už
tenka. Jakszevicziute patikėjo 
ir gyveno su juo kaip su lega
liu savo vyru. Jie turėjo kelin
ta vaiku ir viskas ėjosi gerai, 
tik ant galo ji patyrė, kad jis 
perszasi prie jos pusseseres 
Greviszkiutes. Tuomet ir iszejo 
aikszten, kad Groswaldas nėra 
Jakszevicziute vedes. Ji ap
skundė Grosvvalda teisman ir 
teismas nusprendė, l^id Gros
waldas užmokėtu Jakszeviczin- 
tei $40,000 atlyginimo. Growal- 
das apskundė szita nuosprendi 
in Supreme Courta, 

žemesniojo 
j4prmulinuc*.pQixir.l<na ir Gros
waldas dabar turi ta suma 
J a k sze v i cz i u t e i u žm o keti.

cziaus
r•

< <

isz

prie jos 
m

kuris te- 
t eismo

New York.

SU DUMAIS NUĖJO ” IN 
JOJO KISZENIU 

$60,000,000.
Benjaminas N.

Duke, 74 metu, kuris nuo uly- 
ezinio perloriaus tabako, pakilo 
ant “tabokinio karaliaus 
re po ilgai ligai savo palociuje 
ant Fifth avė., kur gyvena vi
si milijonieriai.

M irusis

J > , mi-

turtopaliko turto ant 
daugiau kaip 60 milijonu dole
riu ir daug žemiszko turto ku
ri dasidirbo isz tabako.

Kinai.

nosi, ausis ir burna, buvo gana 
aiszkiai apsibriežusios.

Moteres -subėgusios pažiūrė
ti nepaprasto dalyko, nemažai 
persigando ir galu gale, kada 
daugiau žmonių pradėjo susi- 
rinkinet, likos paszaukta pali- 
eije. Vienas isz palicijantu pa- 

, pats 
galėjo

nusistebėjimo: 
szimts velniu! da kaip gy

vas tokio dalvko ne esmių ma- 
■s!” . . ’

Palaikius kėlės 
galva,“

mates 'nepaprasta tryni 
isz vert e akis ir tik tiek 
paszaukti nuo

Pol i

savo paežiu ir 
Fraitas Diamamore

NUŽUDĖ PACZIA, MAR- 
CZIA IR PATS SAVE.

Steubenville, Ohio. — Paszo- 
ves mirtinai 
marezia,
50 metu, atėmė sau gyvastį. Pa
ti ir marti mirė miesto ligonbu- 

\ toje in trumpa laika po atve
žimui.

Pagal kaimynu apsakymu, 
tai szeimvna tankiai burdavo
si apie padalinimu žemiszko 
turto, kuri marti kanecz spy
rėsi su motina, bet tėvas ant to 
nesutiko ir ant galo daejo prie 
žadinat os.

240 MINYSZKU IR MER
GINU APSIRGO NUO 

VAISIU.
Winona, Minn. — Kolegija 

Szv. Tereses likos uždaryta ant 
* kokio tai laiko isz priežasties 
apsirgimo 240 minyszku ir mer
ginu, kurios užsitrucino valgy- 

. damos vaisius kurie buvo ne
sveiki. Paszaukti daktarai tu
rėjo nemažai darbo pakol visas 
iszgelbcjo puo pavojaus mir-

• •
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va i ka i
, kurie

nereikalauja 
nes

kokiu
Bot pa-

Nes

Vokietije 
atsitiko

vicszkolio tarp czionais ir Vag
inom keliu 

sknbinda-
masis in miesto ant nakvynes, 

turėjo būti kuom no- 
užganadinta kad nenorėjo 
klausyt savo pono. Meszkinin- 
kas pradėjo muszti žveri wu laz
da per ka instume aneszka da 
in didesne rūstybe. Toji baisiai 
inirszus, nulupo lenciūgą

Meszka
kad

1

dienas ta 
“galva,“ pradėjo gesti ir in 
kėlės dienas motore iszmete ja 
laukan. Gaila, kad neprancszia 
kokiam daktarui apie tai, kuris 
butu galėjas tokio nepaprasto 
apsireiszkimo priežasti gerai 
isztirti.
VITKAUCKAS’PERSZOVE 

SAVO PACZIA.
Mount Carmel, Pa. — Szei- 

myniszkas nesupratimas nustū
mė Aleksandra Vitkaucka, 325 
N. Maple u Ii., beveik prie žu- 
dinstos, kada szove in savo pa
ežiu, paleisdamas jai kulka in 
pilvą. Motore likos nuvežta in 
Ashlando ligonbuti kur kovoja 
su mirezia. Vitkauckas likos 
uždarytas kalėjimo. Vitkauc
kas parojus ta diena namo, 
pradėjo arzyt paezia ir be jo
kios prasargos isztrauke revol
veri paleisdamas in jaja nelai
minga szuvi.
RUSISZKAS POPAS IR KI
TAS ŽMOGUS UŽMUSZTI 

PER AUTOMOBILIU.
Centralia, Pa. — Popas Izi

dorius Saiko, prabaszczius czio- 
naitines Rusiszkos parapijos ir 
Tamoszius Callen likos

pradėjo gęsti ir
ateiviu isz

autobusu ]
“teatro.“

visiszkai

Ameriko-

K ?

pusi žymėjusi

— Didelis pasa- 
‘‘President Gar- 

užplau'ke ant pavande-

tie|. .. ;
SMARKIOS VIESULOS, 19 

UŽMUSZTA IR DAUG 
SUŽEISTA.

Evansville, Ind. — Smarki 
viesulą kuri perejo per Ohio 
River Valley, buvo priežastim 
devyniolikos mireziu ir daug 
sužeidimu žmonių kaipo ir pa
darydama milžiniszkas bledes.
Viesulą pęrpute per Indiana,
Ulinoju, Kentucky ir Missouri.

v UZ- 
muszti o Mrs. Mare Saiko bai
siai supjaustyta per stiklus ka
da juju automobilius susidūrė 
su kitu automobilium kuri va
re Juozas Fernandez ir A. Gon
zales 
atsitiko
Springs, tris mylės nuo Frack
villes ant “Big Hill.“

Fernandez likos aresztavotas 
už apsižioplinima. Mr». Saiko 
randasi Ashlando ligonbūtoje.
TAI TAU NARSUS PALICI

JANTAS; MOTERE JI 
SUMUSZE!

Chicago. — Palicijantas Jo
nas Belskis, kuris svėre 256 
svarus, užvede teismą priesz 
savo paczinle už žveriszka pa
sielgimu su juom.

Gal manysite kad poni Bols- 
kiene yra drūtesne už Joną ? 
Kur tau! Yra tai moterėlė ma
žo ūgio, sverenti vos 96 sva
rus. Jonas sudžiai pasako kad 
ana diena jojo paeziule atėmė 
nuo jojo revolveri, davė jam 
kelis žandinius, atsisėdo ant jo 
ir ivnt galo iszmete laukan isz 
namo.

Tokia vyras neprivalo vadin
tis žmogum ir da būti palioi- 
jantu, jaigu duodasi tokiai 
"silpnybiai” sumuszti.

isz Frackvilles. Nelaime
Fountainant kelio

> ) ISZ-

Paskutines Žinutes
1[ Zofije, Bulgarije. — Trys 

Bulgarai likos nuszauti an/t ru- 
božiaufj Rodomiro per Slavo- 
kus, kada norėjo slaptai perei
ti per rubežiu. •

fl Detroit, Mich. — Italijo- 
nai dinamitavo kelis sztorus ir 
krutamuju paveikslu teatroti 
amt Gratiot ir Harper ulyoziu. 
Bledes daeis ant $150,000. Szo-

*
Szito padaryti jokiu budu 

negalima, nes Kansu provin
cija. yra ai skirta nuo civiliza
cijos, neturi nei geležinkeliu, 
nei vandens keliu; jos viena
tine susisiekimo priemone, tai 
mulai ir kupranugariai. No 
rint privažiuoti tenai t rokais 
ar automobiliais, 
reiketu padaryti 500 myliu ke
lia.

Gerais metais * Kansu pro
vincijoj javu užderėdavo dau
giau, nęgn vietos gyventojams 
reikia, ir ju perteklius būdavo 
parduodamas. Bet pereita va
sara buvo labai prasta; per do- 
vvnis menesius lietaus nebuvo 
nei tiek, kad nuo lapu varvėtu. 
Daugely vietų pasėti javai vi
sai nesužaliavo. Prie to da pri
sidėjo naminis karas, plcsziinai 
kurie galutinai ūkininkus pri
baigė. Daugelis ir dabar j u jau 
mirszta nuo bado, o jeigu nie
kas jiems pagialbos neduos, tai 
iki ateinanezios piutes badas 
nuszluos apie du treczdaliu tos 
provincijos gyventoju.
14 ŽMONIŲ UŽMUSZTA, 40 
SUŽEISTU DVIEM TRAU

KINIAM SUSIDŪRUS.
Turnuseverinu, Ruinenija,— 

Ties Prunisoru, netoli nuo czia, 
ekspresinis Bucharesto-Temes- 
varo traukinys, ejes greitumu 
55 myliu per valanda, susidūrė 
su vienu vietos traukiniu. Ke
turiolika žmonių buvo užinusz- 
ti ir apie keturiasdeszimt su
žeisti.

Tardymas parodo, kad ka
tastrofa invyko del to, kad eks
presinio traukinio maszinistas 
ir jo padėjėjai buvo girti ir nc- 
pabojo, 
nalu.
300 U Ž M U S Z T I PER 

DREBEJIMA ŽEMES.
Caracas, Venezuela. — Tris- 

deszimts asztuoni žmones likos 
užmuszti, o gal ir daugiau kai
po ir keli szimtai sužeisti laike 
drebejimo žemes mieste Cuma- 
na, kuriamo nepasiliko no vie* 
no sveiko namo. Drebėjimas ki
lo praeita Ketverga.

Cumana yra guibornijalniszA 
kas miestas su 16,000 gyvento
jais, apie 250 myliu nuo Cara
cas.

Vėlesni telegramai pranesza 
buk lyg ežiai dienai iszimta isz 
griuvėsiu 300 lavonu o suvir- 
szum 1500 likos sužeista. Ble
des padaryta ant 15 milijonu

visu pinna

ar galėjo matyti, sig-

szios ypatus likos sužeista.

inirszus, nulupo lenciūgą nuo 
snukio ir puolėsi ant savo pono 
su pasiutimu, 
baisiai draskyti.
skūra su plaukais nuo galvos, 
sudraskė veidą, iszlupo kairia 
aki ir mente. Vaikai kurie ne
toli nuo tos vietos bovinosi, pa
regėjo taip Jbaisu atsitikima, 
kogreieziause niu’bego in kaimu 
smaukdami pa'gelbos. Artimoje 
radosi strielcziai kurie adbe- 
gia szove su, szriuotais, bet du 
daugiau inerzino bestije. Ad- 
begia trys žandarai, užmuszo 
indukusia žveri su kardais. Ne
laimingas 
nuvežtas in 
kėlės valandas 
kaneziose.

pradedama ji
Nulupo jam

meszkininkas likos 
ligonbuti kur in 

mire baisiose

KRUVINAS ŽYDU SZABAS.
Ryga. — So via tinę “Prav-

da“~danesza būk nuostolyje 
liūdnam, gubernijoje Smolen- 
skoj, darbininkai surengė Zy- 
disžka pogromą. Myne žmonių 
iszkulc visus langus kromuoso 
ir gyvenimuose, gerai apdaužė 
keliolika Žydu ir užklupo ant 
jaunesniu Žydu ant ulycziu. 
Sumusze ir viena krikszczioni 
kuris bandė apginti mažus Žy
dukus. Keli palicijantai taipgi 
likos smarkiai apdaužyti. Du 
maisztininkai likos aresztavoti 
ir nuteisti ant deszimts metu 
in kalėjimo.

y

dės padaryta ant 15 milijonu 
doleriu. Daug žmonių randasi 
gyvi griuvėsiuose kuriuos sten
gęsi iszgauti.

Valdže meldžo kitu yieszpa-Valdže meldžo kitu yieszpa- 
tyscziu idant prisiunstu pagel- 
ba, kuri yra labai reikalinga, > vi

prasta aplinkybe.
Suszove likos aresztavotas už 
koki tai maža prasikaltima ko
kis tai Krasulin ir užrakintas 
kalėjimo. Krasulin pradėjo ka 
toki per miegus kalbėti. Sargai 
būdami akyvi ka toki prasikal
tėliai kalba, pradėjo klausyti 
su atyda ir iszgirdo kaip mie
gantis klausė savo draugo pik
tadario kokio tai Nikiczo, ar 
gerai paslėpę lavona nužudyto 
palicijanto Raulinko. Sargas 
iszklauses visos kalbos pikta
dario, apsakė apie tai kamiso- 
riui, kuris geisdamas patirt tei
sybes, panaudojo savo gudrybe 
tam tikslui.

Ant rytojaus apreiszke jisai 
Krasti linui kad in palicija at- 
siszauke kokis tai Nikiczas ir 
prisipažino buk jisai drauge su 
savo draugu Krasulinu
de palicijanta Rulinka. Tada 
Krasulinas sugriožes dantimis, 
užkeikė savo dranga ir many
damas kad tikrai jisai iszdave 
viską, prisipažino prie visko ir 
apsako kad jisai pats su Niki* 
ftZ€bhužude palicijanta.

nužu*

*

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES KINUOSE.

Poping, Kinai. — Shansi pro- 
vincijoj, kur sziadien milijo
nai žmonių keneze badu, da 
daugiau nukente -per smarku 
drebejima žemes, kuris buvo 
užpraeita Nedelia ir tik dabar 
apie tai dažinota. Drebėjimas 
žemes 'buvo taip smarkus, kad 
sugriovė keliuose miestuose vi
sus namus,
muszta ir sužeista. O kad to
nais nesiranda telegrafu, todol 
žinios apie baisia nelaime yra 
silpnos ir negalima placziau 
apie viską dažinoti.

daug žmonių už

proga,

valdin.

*‘van- 
Piktadariai
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LIETUS ŽIURKIŲ IR 
BEŽDŽIONIŲ.

Bougie, Algerije. -— Ant pa- 
rubežinio kalno Courya, nupuo
lė baisus lietus žiurkių ir bež
džionių. Praeita Ketverga po 
piot, pakilo baisi viesulą ant 
kalno, kuri net iszlųpo akme
nis, iszrovc medžius ir pagrie
bė tuksltanczius beždžionių ir 
milijonus laukiniu žiurkių ir 
tas vis'kas nupuolė ant miesto 
kaip amaras. Gyventojai bai
siai persigando, o priek tam 
praminė, buk neužilgio bus že
mes drebėjimas, todėl visi isz- 
beginejo isz miesto palikdami 
viską del beždžionių ir žiurkių.

ii I *
*

P A GIMDĖ VISO 62 
VAIKUS; DU KARTUS

PO PENKIS ANT SYK.
Granada, Italije. — Italisz- 

ki laikraszcziai paduoda fak
tą apie nepaprasta dideli vai
singumą I taliszkos moteres gy- 
venanezios arti czionais.

Darbininke, '59 metu senu
mo, kuri vadinasi Flavija Pic
colo, iszdave ant 'svieto 62 kū
dikius. Po isztekejimui už vy
ro pirma karta, pagimdo viena 
mergaite, antru kartu ant kart 
penkis vaikus, trecziu kartu 5 
vaikus, ketvirtu, tris vaikus, 
penktu kartu keturos mergai
tes, po tam dvidoszimts kartu 
po dvynukus, o ant galo vol ko- 
turos mergaites ant kart. Kaip 
rodos tai Piccola yra Jaimin- 
giauso motoro ant svieto. Kiek 
isz tu vaiku randasi gyvi, tai 
telegramai nepranosza.

h-
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TURES NEMAŽAI
DARBO
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KALINIS NUŽUDĖ KALĖJI
MO DAŽIURETOJU.

Ismtes kalėjime invyko sziur- 
pus susirėmimas vieno kalinio 
su kalėjimo adminstracija. U£ 
invairius nusikaltimus Klaipė
dos kraszte, Didž. Lietuvoje ir 
Vokietijoj žmogžudys Bemo
kei!# buvo padėtas in Isrutes 
kalėjimu. Pradžioj ežia jis bu
vo neramus ir reikėjo sustip
rintos sargybos prie jo kame
ros. Pernai jis prardes savo ka
meros murines grindis, ihlindo 
rusin, bet isz ten niekur nega
lėdamas pasprukti, gryžo at
gal. Paskutinius kelis n^enesiua 
pasidarė labai ramus ir rimtaa, 
ingi jo kalėjimo administraci
jos pasitikėjimo. Jau buvo lei
džiama pažįstamiems ji lanky
ti.

Pasinaudodamas ta
pereita sekmadieni, kaž koks 
V. Lack n s, atvyko in kalėjimo 
rasztine ir prasze leisti pasima
tyti su Bemekeriu, save pasi
vadino giminaieziu, bet buvo 
truktelejes, o girtu in kalėjimą 
neleidžia, tai teko jam ateiti 
pirmadieni. Kai atėjo pirma
dieni, leido jam pasimatyti 
specialiam pasimatymo kam
bary. Kalini Bemekeri saugo
jo kalėjimo valdininkas ZachfU 
rijus, toliau stovėjo
Naujokas ir dar viengs. Lac- 
kus nieko su Bemekeriu nekal
bėjęs, priėjo artyn ir inteike 
jam brauninga. Tuo pat mo- 
mentu Zacharijus puolė 1pri<f * 
durti. Kalinys ir jo “giminai
tis“ taip pat. Czia visi susigrū
do r suvirtp. In Zachariju vie
nas ju paleido szuvi, pataikė in 
galva. Zacharijus spėjo iszbeg- 
ti perszauta galva ir nusileidęs 
in rusi, puolė kitam valdinin
kui in glebi ir suriko 
dens, gelbėkit.“
puolė laukan, bet czia susidūrė 
su valdin. Naujoku ir dar vie
nu. Naujoka vietoje nuszove in 
valva. Isz Zachartijaus Berne- 
keris buvo paemes raktus. Juo
nį inbego in savo (Bernekerio) 
kamera ir užsirakino.

SAVIŽUDYBES IR 
NELAIMES.

Kaziu Ruda. (“V-bes“ kor.) 
Savižudybių ir nelaimingu at
sitikimu žvilgsniu, gal nėra 
Lietuvoje kampelio, kokiu per 
1928 metus buvo Kaziu Ruda. 
Sztai, nusižudė ar isz nelaimes 
mirė:

1) K. Kudo’s lentpiuves savi
ninku br. Varszaviskiu tarnai
te X — nusinuodijo.

2) K. Rudos nuovados Tai
kos Teisėjo raszt. Elertas Zig
mas — revolveriu nusiszove.

3) Vietinis gyv. Kacas Sz., 
trecziam km. nuo K. Rudos sto
ties-, pats atsigulė ant geležin
kelio begiu ir traukinys nupio
ve iki pat pecziu galva.

4) Pabėgusi kalini X — po
licininkas nuszove. Bevežant In 
Kauno ligonine — mirė.

5) Geležinkelio tarnautojas 
(konduktorius) Skuczas, netoli 
K. Rudos st., eidamas tarny
bos pareiga1*, iszkrito isz trau
kinio ir abidvi kojas( auksz-
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Pulkininkas U. S. Grant III 
pri'gulin'tis prie korpusu inži- 

ir po kurio priežiūra 
valdisz'ki namai

nieriu 
randasi visi
Washingtone, I). C., turės po 
savo priežiūra visa paroda ka
da naujas prezidentus Hoover 
priims prisiega 4-ta Kovo. 
Grant yra antikų generolo Uly
sses S. Grant.

oziau keliu, nupiove. Jis in an
tra diena Kauno ligoninėj mi
rė, palikdamas žmona su 6 ma
žais vaikucziais.

SUDEGE MERGAITE.
Gyistenai, Velionos v. (UV- 

bes“ kor.) — Sziomis dienomis 
ežia sudegė ūkininko “ 
eziaus mergaite, 8 metu amŽ. 
Sudegimas invyko kai nieko 
nebuvo namie: ji žarstė ugni

..-(B
!'

ierevi-
■ 

1, .

■

nH

ir jos drabužėliai užsidegė. Ko! 
pastarieji sudege, pasibaigė ir 
mergaites gyvybe.
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Kas Girdėt
Kas metas joszkotojai seno- 

X’iszku užlieku atranda sono- 
viszkus bibliszkus miestus apie 
kuriuos Hasztas Szventas ap- 
raszineja. Paskutini toki mies
tą jeszkotojai surado aplinki
nėje Ur, Cbaldejoj, kuriame 
rado kapa karaliszkos gimines 
karalius Mes-Kalam-Dug, ku
riame rado sidabriniu ir auksi
niu indu, karaliaus peczoli,* « • « * auksinius parėdus ir kitokes 
iszdirbystes nuo tuju laiku 5,- 
000 metu adgal. Ateinanti me
ta ketina surasti tojo vietoje 
da daugiau akyvesniu dalyku, 
nes miestas Ur stovi ant griu
vėsiu da dviejn senesniu mies
tu paeinnncziu nuo kokiu do- 
szimts tukstaneziu motu adgal.

indu, karaliaus peczeti,

Szitam musu turtingam Ame- 
rike greieziause auga milijo
nierių. Keliolika metu adgal 
turėjome tik kelis szimtus, bet 
sziadien apskaito tokiu milijo
nierių, kurie su savo milijo
nais iszsidave — ant keliolikos 
tnkstaneziu o kiek da slapstosi 
nuo svieto su savo milijonais, 
tai niekas nežino.

Jaign Amerikos pasiliko ro
jumi del milijonierių, tai kodėl 
negali kada kilti rojus del pra
stu darbininku?

rike greicziause

Angliszkas laikrasztis “ Lon
don Express,” 
idant vyrai paliautu ncszioti 
kelnes o rėdytųsi in andaroke- 
llus kaip rėdosi Szkotai in 
trumpus andarokelius vadina
mus “kiltis.” Del meiles Die
vo, knom-gi tada galėtumėm 
skirtis nuo moterių kurios da
bar nesziojo trumpas szlobti
kės, kerpa plaukus, ruko, gere 
naprapal drauge su vyrais, ne- 
szioje lazdukes ir vyriszkas 
skrybėlės? O gal tuom, jaigu 
moteres pradėtu ncszioti kel-

duoda rodą

nes, a ūgy t usus ir barzdas. Lai 
bando, o galėsimo ir mes tuom 
stebėtis isz visiszkos permai
nos. O kas bus su gimdymu 
vaiku?!...

Rabiniszkam sude New Yor
ke, stojo Žydas, Franas Fink, 
kuris buvo baisiai inirszes ir

LAIMĖJO $1,000
DOVANA
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Dr. Oliver Kamm, direkto
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rius komiszkos laboratorijos, 
laimėjo $1,000 dovanu už isz- 
radima naujos gyduoles, kurios 
iszdirbimas kaszluoja tris mi-

Isz Lietuvos
VILNIAUS KRASZTE SU
DRASKĖ TRIS ŽMONES.
Žinios isz Vienos sako, kad

________ _____ ________________ j pereita šim

PAJESZKOJIMAI
. ■." '•r-- I

Poszka, Domininkas, iki 1926 
m. gyvenos Hastings on Hud
son,. N. Y., 
esąs miros.

fl

PIETŲ AMERIKOS 
RESPUBLIKOS

' , . ' . . ' į ■ ' . V"

Vilniaus krašzte 
vaite vilkai sudrasko 3 ūkinin
kas. Be to da kelintas žmonių 
buvę sužeista kovojo su iszal- 
kusiais žvėrimis. Užėjus dide
liems sznlcziains vilkai pasida- 

tokio drąsus ir 
pradėjo eziehvs 

pnlti kaimus, pinuti 
veržtis in tvarius prie gyvuliu.

Vilku užplūdimas pasirodęs 
no vien tik Lietuvoj ir Lenki
joj, bet visoj vidurinėj Euro- 

;poj, kur dabar siauezia dideles 
|pagos ir szalcziai. Jugoslavi
joj, Vengrijoj ir Rusijoj žmo
nos negali nuo vii k ii atsiginti. 
Kovai su lais užpuolikais val
džios tenai siunezia 
su k ui k a s va i (l ž i a i s.

re 
kad

pleszrus, 
pulkais 

szunis ir

kareivius

ŽIURKES INKANDIMAS 
PAVOJINGAS.

Kaunas. (“V-bos” kor.) —
lijonus doleriu už viena švara, j^Cnip pasirodo, žiurkes inkan-
o kurios yra labai naudingos 
d oi gydymo žmonių.

vra

gyvenimo.ežioms klaidoms
Jaigu turėtumėm datyrimus, 
tai galėtumėm apsisaugo t daug 
pikto ir bledes ir biitumem isz- 
mintingesniais žmonėmis.

Todėl negalima tvirtyt kad 
seni žmones, kurie jau negali 
dirbti, yra nenaudingi nes jau
nieji eidami pedsakiais juju du
ty rimu, pradeda savo gyveni
mą ten, kur senieji užbaigė ir 
tokiu būdu stumia visa svietą 
pirmyn. Tasai daktaras priva
lo perskaityt knyga Cycerono 
“De Senectuto” (apie senatve) 
o semtu isz josios daug mokslo 
ir žinystos apie senatve.

d i mas žmogui gana kenksmin
gas. Priesz keletu dienu vienas 
Kaunietis, geležinkelio tarnau
tojas, pil. N., sugavo savo buto 
didele žiurke, kuri jam taip 
skaudžiai, doszines rankos pir- 
szta, inkando, kad per 
valandų sutino visa ranka ir 
iszbuvo sutinusi net dvi san-

Susigyde tik gydyto
jaus pagalba.

Taigi žiurkes rankomis nie
kad nereik liest i.

kuri jam

keletą

vaitos.

Kpnskaite buvo 
atsi

buvusi

IR LIETUVOJE MERGINOS 
MOKA MELUOTI.

Ramygala, Panevėžio aps. — 
Czia tūla Br.
prapuolusi kuri laika, ir 
radusi, aiszkino
pagrobta beeinant keliu. Polci- 
jai szi invyki isztyrus paaisz- 
kejo, kad tariamasis pagrobi
mas yra tikriausias Kunskaites 
prasimanymas. Mat, ji turi nu
mylėtini Smilgių apylinkėse. 

įIszoidama isz namu, Kunskaite 
ta Memphis, Tenn., už (ai, kad pasisako tėvam 
norėjo pabueziuot vyra.

Tūlas žinunas apskaitė buk 
tonas deimantu turi verte 35-iu 
milijonu doleriu. Neužmirszki- 
te apie tai ir 
centą daugiau.

Tula motore likos aresztavo-|

nemokėkite ne

H,

neva

kad greitai

Box 621. Spėjama

Paltanaviczius, Antanas, iki 
1926 m. gyvenos 555 Metropoli- 
tan A.v(\, ir 63-65 
Brooklyn, N. Y.

Siagg SI.,

Daniuseviczius, Juozas, jo 
žmonų Ona, buv. Razvydaite, ir

kilo isz Žagarės, Sziauliu aps. 
Paieszko Ant. Noreika.

Skipitis, J.B., gyvenos Czi- 
kagojo ir Valparaiso Ind.

Razvadauskas, Petras, kilos 
isz Kėdainių.
Kuneviczius, Szimas, ir Krisz-

r »
jo

Razvydas, Kazimieras .. ...... y visi

cziunaites Anele, Marija, ir Mi
kalina, visi atvykę Amerikon 
1901 m. Seniau g 
lyne.

Balczius ar Balcziunas, Sta
sys, kilęs isz Telsziu apskr., 
Amerikon iszvykes apie 25 me
tai, atgal.

Busilas, Juozas, kilos isz Ru
daminos valscz., Seinų apskr., 
bene isz Maiszymu kaimo. Se
niau gyvenos Dubois, Pa.
Miltinis—Miltenis—Mills Szi- 

mas, Amerikon atvykęs 1924 
m., 
St., Broklyn, N. Y. 
vykęs Czikagon.

Cironkai, Petras, Pranas ir 
Gabrielius, kilo isz Krakių ko- 

Paieszko pus- 
Juze LukoszoViczione.

Vasiliauskai, Antanas, Sil
vestras, Alena, ir Mykolas, isz 
Krosnos valscz. Priesz kara gy-

yvone Brook-

sys, kilęs isz Telsziu

seniau gyvenos 145 Thames 
, vėlinu isz-

lopijos “Grine.
sešero v__ ___

venos Shenandoah, Pa.
Polkauskas, Kazys, kilęs isz 

, Traku apskr., 
gyvenos Brockton

Mass., sorges

iki

Mass., sorges. Jo brolis Stasys 
gyvenos 29 Wilson St., Roches
ter, N. Y.

Valaitis, Jonas, seniau gyve
nos 582 Clinton St.? Broklyn, 
N. Y. 1921 m. sunkiai sirgęs, ir 
po to sesuo Emilija ir gimines 
laisžku negavo.

Skavinskas, Kazy^, iki 1927 
m. gyvenos 325 Main St., Bing- 
hampton, N. Y. Ięsz>kQ. susinu

Žiežmariu 
1922 m.,

Vasai sugryszianti, bet nuvykusi pas ; pinosi motina. Konsulato laisz-m

vyras taipgi likos aresztavotas numylėtini ilgai užtruko. Noro- kai sugryžo atgal.
už tai jog kada motore bandė 
ji pabueziuot, tasai jai rėžo 
per veidą.

turėjo del to gera priežastį, beproeziai.
Virszininkai Žydiszku kapiniu 
peržengė tiesas Talmudo par
duodami szmoteli žemes del 
vyro ir moteres, kurie ketino 
būti palaidoti szale viens kito, 
kaip laidoja krikszczionis. 
Valdže peržengė tiesas, bet bu
vo jai reikalingi pinigai aptvė
rimo kapiniu. Perkantis žeme

Badai
tasai

abudu v ra

Kokis tai daktaras New Yor 
ke pasakė kad seni žmones pri
valo gerti daugiau arielkos. Su

pasaulio kakao, ir apart kakao 
dar eksportuoja kava, rieszu- 
tns ir aliejų. Sostapile yra 
Quito, miestas isz 81,000 
ventojn. Svarbiausias uostas 
yra Guayaquil, kur per ilgiau
siu laika geltonasis drugis plo-

gy-

H
Bolivija, Paraguay ir Uruguaja
vSzios trys respublikos guliltojosi, dabartiniu laiku isznai

i i"% • i • • a ii >1* i i • • i • * ii ttarpo Brazilijos, Argentinos, 
Chile ir Peru. Bolivija yra be
veik musu Alaskos didumo', 
Paraguay Kalifornijos didumo 
ir Uruguay mažiausia Pintu 
Amerikos valstija. North Da- . m hkotą didumo.

Visos trys respublikos yra 
žpmdirbiszkos ir piemenisjJkoR 
valstijos, 
turto. «

>
jos gyventoju
m.) yra Indijonai kurie varto
ja savo dialektus, ir 25 nuo
szimtis maiszyto kraujo. Ūki
ni nkyst o,

svarbiausi

su daug un t u ralio

Beveik 50 nuoszimtis Bolivi- 
(2.155,000-1024

ganymas ir kasysi e 
užsiėmimą F. 

mineraliniu
yra j
Tarpo
v ra cinas.

Bolivija yra vienintele Pie
tų Amerikos Respublika, kuri 
neturi iszojima in jūres ir ban
dydama ingyti koki nors uos
tei i veda ginezius su Paragna- 
jn-

Bolivijos sostapile yra Sucre 
mažas miestas su 17,000 gyven
toju. Didžiausias miestas ir 
kur sėdi valdžia yra La Paz su 
116,000 gyventoju.

Paraguaja irgi vidurine Sza- 
lls, upėmis dasieko Atlantiko 
okeaną. Galviju auginimas yra 
svarbiausia industrija. Sv

eksportu

rar-
mo-bieji eksportai yra kailiai 

džiai gal vi jos ir tabakas.
Uruguaja, su 1,700,000 gy

ventoju turi ypatingai sveika 
klimatą ir jos žeme ypatingai 
derlinga, net 2,000,000 akru ap
dirbama kviecziams, kornarns, 
avižoms, ir t .t.. Suvirsz 41,000,- 
000 akru vartojama ganumui.

Svarbiausias uostas ir sosta
pile yra Montevideo, ir 
430,000 gyventoju.

Bolivija, Uraguaja ir Para- 
guaja, visos konstitucijonaiisz- 
kas valdžias Uruguaja yra pro- 
gresyvisz kiausi a isz sziu vals
tijų.

pile yra t uri

PAJE8ZKAU DARBO.

Ant farmos arba už dzemto- 
riu. Jeigu kam reikalingas te
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žeminus padėto adreso, nes

/
4*

t
J J

kino ty baisia liga ir dabar tu
ri gyventoju net apie 100,000.

Columbia, kurios didumas 
yrp, lygus musu Californijos, 
Oregon, Washington, ir Mon
tana suvienytoms, turi labai gi
ri uotas girias ir garsias sma
ragdo kasyklas. Czionais yra ir 
kitu mineralu — aukso, sida
bro, platinos, vario, geležies ir 
a 1 i <‘ja ii s. S va rl liausi 
1) i sz k u s p rod u k ta i y ra 
vata, bauanos, kakao, tabakas 
ir kviccziai. Gumas ir brangus 
metalai. Panama Kopų ros. ir 
kailiai yra svarbiausi ekspor
tai. Columbia turi apie 7,000,- 
000 gyventoju. Sostapile, Bo- 

170,000

mineralu — aukso, sidn-

žemedir- 
kavrt,

gota, yra miestas isz 
gyventoju.

Venezuela, sudėto Teksas ir 
Californijos valstijų didumo, 
turi suvirsz 3t00(),000 gyvento
ju. .los sostapile yra Caracas,

* asu 93,000 gyventoju. Žemdir
byste ir galviju auginimas y re. 
svarbiausios industrijos. Sza- 
lis turtinga metalais, kurie dar 
neiszdirbti. Klimatas yra tro- 
piszkas, karsztas ir 
prie pakraneziu ir 
linkese. Kaip ir su kitoms Lo
tynu Amerikos szalims, taip ir 
Szioso respublikose, yra labai 
mažai gclžkeliu kad nors la
bai daug vežkeliu pastatyta.

Guiana, in sziaurus tarpe Ve- 
nežuelos ir Brazilijos, czia gj’- 
vona beveik vieninteles Euro- 
piszkos kolonijos Pietų Ameri
koj — Britu Holandu ir Fran- 
euzu Guiana. Visa G ui n na yra 
truputi didesne negu puse mu
su Teksas valstijos, liukso ka
simas yra svarbiausia industri
ja. Visos (rys kolionijos turi 
mažiaus kaip 500,000 gyvento
ju. Francuzijos dalyje randasi 
per visa pasauli 
“Devil’s Island.”

nesveikas 
upiu apic-

kasiklose negaliu jau dirb- 
(J.18)

■ .. ■ ii

ti.
John Laskey, 

Box 392 Gilberton, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas . ‘ U- 
Dcntistns Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kllne Sttoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
A? RAMANAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
28 Frack St., Frackville, Pa.

Bell Telefonas 172 
♦ .......

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

Bell Telefonas 1430-B
...........................-

Jszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
?ziu nuo paprascziuuslU iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, vonelių, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

1

KVITU fcnygete Draugystėm* d«l iaa- 
niokejimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėm* del K>-
eieriaus nog eudetu pinigu ant 
Mueirinkimu.

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

Preke - - - 18c.

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS (923,358.01

Mokame 3-czia procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą prida- 
dum prie jusu pinigu 1 Sausio at 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėta met reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar dideli*.
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G. W. BARLOW, Pre*.
J. FERGUSON, Vice-Pre*. ir lu

ii 1 'I

4 ijlT ’ ‘ || g. Jl!'- ft-' ,JE. T. EVERETT tpa garsėju
F.L.I.S.
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Peni.
Ant Pači f i ko pakranezio, in 

sziaurus nuo Chile ir du svk ♦
Teksas valstijos didumo, Poru 
turi augszcziausius Andu kal
nus, kaikurio kila net 19,000 
pėdu. Kuomet irisdeszimts my
liu žemes ant Paeifiko yra pus-

Czerka, Kazys, kilęs isz Bir
žų ąpskr., Amerikoj iszvykes 

buk"diTvflžiavn'sie.ii '’keliu ns- WI;! «>., gyvenęs Bostono apy- 
• * * • įlinkose.

I Vaitkeviczius, Antanas, alias 
Watkins, Tom, gimęs 1886 m., 
Rietavo vąlscz., Telkiu apskr. 
Seniau gyvenos 342 Cherry St., 
New York City, vėliau 69 Hud
son Ave., Brooklyn, N. Y. Nuo 
1924 m. motina nuo jo 
žinių nėra gavus.

Juraitis, Antanas, seniau gy
venos 91.0 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. Jam adresuoti laisz- 
kai gryžo. ;

dama pateisinti ilga savo vaik- 
szt inejima, ji sugalvojo pasaka

menyš, ja buvo pagrobė ir nu- 
Naujamiesczio linkui. Į 

Policijoje Kunskaite pati prisi
pažino, kad niekas jos nebuvo 
pagrobęs, ir kad ji be tėvu ži-

;gabenę

pono daktaro nuomone sutin-inįog ])UVUSį pas numylėtini.
kame, nes neprivalo visos ariel
kos palikti jaunienįs kurie ir 
taip jau pasiuto.

Brooklyn’o milijonierius už-

i
VISOS DEGTINES 

NEISZGERE.
Virbalis, Vilknviszkio aps. --

jokiu

• •v — »- « •• |2 j v/ V/4X 1 T lt till 1 1J Vii 1 vi 1 UM uo , 7 J

užmokėjo uz lota tūkstanti do-jyaszo testamente dvylika tūles-, ’uo.dzio m. 10 d. padienis dar-

ežiai rytines Andu dalys yra 
derlingos giriuotos su laukiniu

V- f ■' ” ' *

gurnu. Kalnuose yra svarbiųjų
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ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU 
POMNINKU IR KRYŽIŲ

J
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v X X X

X
Parduodame *

visokius Pomin- 
kus, didelius ir 

už pi-

mineralu. Galviju auginimas 
mas yra svarbi industrija. Pe
ru turi net 10,000,000 aviu, 
500,000 lamu ir milijonus kitu 
gyvuliu. Vata, iguana ir 
jus, alpaca ir mineralai v 
tarpo svarbiųjų eksportu.
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X
X X
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mažius, 
giausia preke.
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime *:*

* ' v •

alie-
vra

Juodžinnas stovėjo 
, ar 

Atėjo

bi įlinkas
kos nutarta idant senoviszkas 128 metu šuneliui su prasarga, i nl‘li traktieriaus ir lauke 
Žydiszkas tiesas mesti in kam-į kad jaigu gerai elgsis, pasi- ^pavadins kas dirbti, 
pa ir tūkstanti doleriu pašilai- jeszkos sau gc.« r..... ..............   -
kyt. Inirszes Fink iszsižadejo !res vaiku, tai aplaikys visa jojolsiul° ue dlivbn’ bet išgerti tiek
I

szale to kito, idant negulėti [leriu.
szale moteres po smert. Už gy-1 kus tai jam trys milijonai

leriu. Po ilgam svarstymui Ii- taneziu doleriu ant meto savol
kos nutarta idant senoviszkas i 28 metu šuneliui su prasarga/i

pa ir tūkstanti doleriu pašilai- jeszkos sau era paezia ir tu-i ūkininkaitis Dlugauskas ir pa-

savo dalies kapo, kuris buvo! turtą vertes trijų milijonu’do-
Iszale to kito, idant negulėti leriu

. degtines, kiek tiktai Juodžiu- 
. Jaigu turės paezia ir vai- nas iastongs. Szis sutiko. Isz- 
. • • . -i-- • I <rnm li-iti nnulnilnl iiiu nnni’nctncl0-|gei’c tris pusbutelius paprastos 

! degtines ir vienu pusbuteli spi
rito. Iszejes in smukles kiemą, 
Juodžinnas susmuko ir ten isz- 

tankiai skaitome diskusijos: ve, pasivedė jiems ne szlek-j gulėjo visa nakti. Praszvitus, 
“Ar galime gyventi ilgiausi” cziause. Žinoma, gyventojai žmona rogutėmis nusivožė na- 

Paskiausia apie tai skaitome tojo sklypo mėgo sau patraukti Į mo sustyiiisi, usgyvi vyra. Prt- 
“Amer. Mercury,” kur tūlas ir isz stiklelio tankiai, nes juk tai!gulėjęs be sąmones per diena 
žymus daktaras raszo savo i no griekas, o reike žinot i kad ’ Juodžiunas numirė, palikda- 
nuomone, kad ilgas amžius yra Iten ir szalta, o antra, prie stik-’uias žmona ir szeszis vaikus, 
geru ir naudingu, bet tik del lėlio tai lengviau disputavoti ir--------- ---------------
garsingu žmonių kurie del vi- apvaiksztineti laisvo ądgauta GERA NAUDA ISZ LIGONIO

—  _ • 1- _ 1 * . , __ • • . .. __ w 1 — ..La r. L. r. i r ! ! ’

vasties tai kas kito! leriu bus reikalingi.

Angliszkuose laikraszcziuose Kada Finlandije aplaike lais- ‘ 
t szlek-j gulėjo visa nakti. Praszvitus, 

gyventojai1 žmona rogutėmis nusivožė na- 
i i __^4-........... __ ___ : —

kur tūlas ir isz stiklelio tankiai, nes juk tai! gulėjęs be sąmones 
o reike žinoti kad’’lu°<l^unas

per diena 
numirė, palikda-

suomenes yra reikalingi ir nau- nuo Maskolių, kuriuos iszvijo
dingi. Prieszingai raszo apie j po daugelio motu cariszko jun-
tuos, kurie neatnesza jokios ■ go.
naudos del visuomenes, apie! Užsimano kam ten in vesti Į^ivirine jo pas save ligoni, kurio 

karsztis daojo lyg 108 laipsniu.

I
Tūlas Lietuviszkas daktaras, 

kuris buvo labai skapus per-

tuos raszo kad tik tiek privalo Finlandijoj prohibicijo O 110-

gyvent kolei isz ju yra nauda, rints išlikos invosta įprohibici- Ydant nepatrotyt tiek karsz-
o kada jau ne yra . tinkamas 
prie nieko, privalo badu mirti 
arba jam padaryti gala. Toki kad kitados gerdavo gory muš
žmones tik užima vieta kitiems, 
kurie yra daug naudingesni.

Argi isztikruju seni žmones, 
kurie negali dirbti, yra negeis
tini ir nenatldingi. Juk senesni 
žmones savo gyvenime eidami 
keliu gyvasties datyre ta, ko 
jauni negalėjo ingyti. Seni da^ 
tyre savo gyvenime ta, ko ne
galima iszmokti mokslainese, 
ne už pinigus pirkti. Už stoka 
datyrimo nekarta mokame kar-'

je, bet Finlandiecziai nepalio
vė gerti, tik su taja permaina

iszdirbtus savo sklypo, o dabar 
gere kontrabanda usztofa” isz 
Rosijos ir Norvegijos — taip 
kaip mes isz Kanados ir Meksi
kos.

Suraszai taipgi parodo kad 
Finlandiecziai dabar gere dau
giau ne kaip priesz prohibicijo 
nes ant importavoto gerymo 
užeina didesne akvata.

Panasziai taip kaip pas mus 
palaimintam Ameriko.

■

ISZ

z

ežio, daktaras pasodino ligo
ni skiepe idant apszildytu jd 
narna. •

!

Dr. C. A. Žcrdeckas
LIETUVISZKAS DENTI3TAS

71'

TAMAQUA, PA.
Kalbu Lletuviszkaį Ir suteikiu 

geriausi patarnąvima.
100 E. BROAD STREET
iT ,r.'j,1 ‘

Trust Co. Banko.
Apt virsziaus Peoples
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Narkeviczius, Aleksas, isz 
Laižuvos, seniau gyvenos 95 
Middle St., Portland, Me.

loszkomioji arba ka nors apie 
juos einantieji praszomi atsi
liepti sziuo adresu:
Consulate General of Lithuania 

15 Park Roiv,
New York City, N.Y.

c*

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ ♦

------- ----------------- h--------------------

Naujas Didelis
Sapnorius jau
Gatavas

Jau užbaigom, daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu.
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus

t

Kuygugali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co
/
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Mahanoy City, Pa.
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Apar| daugybes visokiu lau
kiniu žmonių Peru turi 5,500,- 
000 gyventoju isz kuriu net 50 
nuoszimtis yra pilno kraujo 
Indijonai; 40 nuoszimtis “mes
tizos” (vaikai maiszytu tevu- 
Iszpanu ir Indi jonu) 
maiszyto kraujo.

Peru Indijonai yra 
stiprios tautos, kuri insteige 
didele vioszpatyste net 300 mo
tu priesz Iszpanijos užkariavi-

Net sziadien archeologai 
i milžiniszku

t ‘ A A

Indijonai; 40 nuoszimtis

ir kito

ainiai

ž v 
I 

ž X X 
i X

X

ma. .
randa liokanūs 
triobu.

Peru turi labai centralizuo
ta. valdžia isz Prezidento, Se
nato ir Atstovu Buto visi isz- 
rinkti penkiems metams. Pas
tangos dėtos sumodernizuoti 
szali, isznaikinti geltonąjį dru
gį ir investi sanitacija.

Lima, miestas su 200,000 gj’- 
ventoju yra sostapile Peni.
Ecuador, Columbia, Venezuela, 

Guiana.
szalys randasi Pietų 

dalyj.
Tos

Amerikos sziaurinej
Ecuador, abiejose pusese ir ki
tos trys in sziaurus nuo Ekva
toriaus,

Ecuador yra Naujos eksikos
didumo ir turi apie 2,000,000
gyventoju. Visur randasi gi
ries. Amazon upes apiolinkej’1

1

auga gumas. Respublika pro-
dųkuoja apie penkta dali viso
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musu žmogų m
jusu namus.

Turime du
Ofisus:

f?

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J
MAHANOY CITY, PA.

X Shenandoah Heights. Phone625-R 
SHENANDOAH, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
If I, v

f

h
v MAHANOY CITY, PA. 1

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jutu
pinigus yra geriaua negu 10-tas Procentas, be jokiq
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST OO„ 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del 'žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite eavp 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matyątg 
kaip tąi piiugas auga bu padauginimu Ętooeaio.

n...........ną. fc—wawaa*

a kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

ezita Banka o perairikrinaite ir matysit*
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Kvailas
<0 tu * v*' . E^8 j ■»w 9r ranas

Toje valandoje prie Luko- 
sziaus priėjo Filipas Biednio- 
kfts an botagu rankoje. Buvo 
tai szvogeris Lukošiaus, nedi
delio ūgio, raudonas kaip bu
rokas, raupuotas, su baronezi- 
ne kepure ant galvos kuria tu
rėjo užsmaukęs ant pakauszio, 
o kakta atiilengta, nes jai ma
tomai po kepure buvo per szil- 
ta. Kojos buvo jo silpnos ir lie
žuvis burnoje nenorėjo pildyt 
gerai savo pasiuntinystes. Bu
vo jis no ūkininku, vien važny- 
cziavo pas turtinga Vokieti, jis 
pątsai jau iszdalios buvo pa
miršęs savo tėvu kalba ir ant 
ti'kyho# menkai paiso.

Jis tai stojos priosz Frana ir 
iszsižorgos negalėdamas nusi- 
stovot ant vietos atsiliepė:

— Kasgi tau prie to! Kjis 
parduoda, tegul parduoda. Ži
nai kad dabar ūkininkam sun
ku gyvenimą varyti ant dirvos. 
Žmogus turi dirbti nuo tamsos 
iki tamsai ir kokia nauda isz 
to turi!

— Kokia nauda turi! — 
pert rauko kvailas Franas. — 
Kas-gi viską suteikė jaigu ne 
szventa žemele, 
nauda atnosza! - 
kas nesigaili
strėnų, tam motina-žemole ne
sigaili savo vaisiu, tinginiai 
bėga nuo jos, bėga iu užmari... 
Ir ka-gi ten randa!...

— Puiku gyvenimą! — tarė 
viena isz moterių.

— Puiku gyvenimą! — at
kartojo Franas — pinigu krū
va ir mirti...

Vokietis stebėdamasis žiurė
jo in beproti...

Kiti nepaiso ant kvailio pa
sakų.

kas didesne
- Kas netingi, 

savo ranku ir

po JO

austu-

WALDO K t’- Abi ŪKIA MOTELIS
NEW YORKE BPS SUGRIAUTAS
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Gal žymiausps kotelis Am uikc yra szitas Waldorf- Asto
ria, kuris stovi ant Fifth avė. ir 34-tos ulyczios, in kur atsi
lankydavo slaugiausia milijonieriai. Koteli sugriaus o ant jo 
vietos pastatys 50 laipsniu namu.

nuirome in szonus ir din-vos, 
go nuo jo veido visokis liudnu- 

pasipuosze kokiu tai 
nusiszypsojimn ir 

džiaugsmu ir balso jo jau ne-
> su-

skardus vaikiszkas balsas:
garnys — ana

m ąs, o 
st(‘hot inu

Garnvs
......... ........I

Tikrai garnys,
— pritarė'keli balsai ir vi- 

, visi žiurėjo 
aplink sena 

galo kraigo Luko- 
sziaus kluono.

Franas ir pakele akis augsz- 
gaiszint brangu yn ir žiuredamas in paukszti

galima buvo iszgirst jokio 
si judinimo kada suszuko:

— Hei! jai pardavinet, tai 
kad pirkinei 

du, t rys! —

i

ana garnys!
jau parle-

Stebuklinga fagelba _ [f 11" H i* ,n

’iu v* ■
1S;

Kia
su galvos pasikėlė 
in sukant i 
izda ant

ratus

pardavinet! — o 
lai pirkt! — Vien 
ka ežia daug 
laika f...

\ isi ežia esantieji, net ir vai
kai prunksztctejo juokais. Tik 
Lukosziai kasžin kodėl nors 
nnsiszypsojo, bet tame nusi
šypsojime matoma buvo ko 
kia tai kartybe, o Lukosziene 
uisidusu .net ir paglostė ^alva 
vaiko kuris stovėjo prisiglau
dės prie jos besilaikydamas už 
am la roko.

—- Ei gaspadine! Kur verp
stukas? — suszuko Kranas vi
sai lyg nieko negirdėdamas ir 
nematydamas kad in ji žiuri vi-

Pardavete linus, parduo-
v indeli; 

daugiau nereikės jums verpti, 
nereikės struogu daryt, ne dro- skandžiai užklegejo nepaliau-

vaiko kuri

tame

si.
kit ir verpstuką ir

tai k a rožių jausmu

<as

.t

— Lnkoszius parduoda vis
ką del to, kad keliaut in už
mari!... — Ir pradėjo žiūrėt in 
visus parduodamus daigtus su 
kokiu Ha i pasigailėjimu, tar
tum tai,viskasJmvo lyg jo, Ln- 
)K>s pradėjo jam drėbėt, kruti
nę pasikėlė augsztyn nuo in- 
traukinio in ja oro ir iszsiver- 
žentis didelis isz jos atsidūsė
jimas iszspaudo isz
blakstienų gausias aszarus.

Pravirko graudžiai ir pa
stvėrė skvernu sermėgos Luko
šiaus, 'kuris užkeikęs 
me nuo suves beproti.

Beprotis atstumtas pribėgo 
prie'Lukoszienes ir pro verks
mus kalbėjo:

— Nedaleiskit, ncdaleiskit 
parduot žemes, gelbėkit ja nuo 
Vokieczio... Del Dievo susimv- 
lekit ant jos.

— O, eik tu szalin beproti—
— atkirto gaspadine. — Visai, 
vargszc, papaikai.

— Dūmine r Keri — suniur
nėjo tuom tarpu Vokietis; nu
spjovė, pataisė ant galvos ke
pure ir rengėsi pasitraukt vi
sai nuo kiemo.

Tas nepatiko Lnkoszini, guo
dėja nezia m Vokieti, ir užsirūs
tinęs ant beproezio suriko:

— Ar neisi tu prakeiktas 
laumes bostre! — Vaikai! — 
pridūrė atsikreipdamas in vai
ku gauja — isz va ryki te ji...

— Ponas Gotlibai — ture 
po fam in VcJdeti — dereki- 
mes, jus pakelkit, asz. nuteisiu 
ir bus sutaiką...

— Vokietis kaip lyg negir
dint iii stovėjo ir žiovavo.

— Na kaip, ponas Gotlibai
— kalbėjo Lnkoszius — ar ne- 
dadesite da puse nors... Dary
kime sutaiką, jifk ir taip be
velk už puse prekes atiduodu... 
Ka ežia ant paikszo žiūrėt. — 
Vaikai! nr'bijotės!...

Dabar vienok galima buvo 
pasižiūrėt ant to paikszo net ir 
iszmiiltingiansiam žmogui. Ste
bėtis reikėjo žiūrint in ji, o 
mokslincziai džiovintu sau gal
vas iszriszinejimu klausymo 
kad tas beprotis, kuris su asza- 
rum pirma melde idant nepar
davinėtu “žemes,” dabar pa-! te ta staltiese, ta staltiese', kurį

4 . «--------- • t
Tuom tarpu suskambėjo

biu austi, no ju ant rasos bal
tinti, ne siūti, no ncszioti; duo
kite man jus tuos parduoda
mus inrankius ir varstotus, te

nors užderėsiu.gul ka
Ir vėl juokais atsakyta kvai

lam Pranui. Lnkoszius parau
do isz rūstybes, bet nesijudino 
isz vietos, kadangi turėjo lai
kyt gyvuli. Pranas tuom tarpu 
priszoko prie krūvos sukrautu 
visokiu daigtu, rado blizganti 
norago, pakele ji ir žybsėda
mas juoni lyg veidrodžiu priesz 
saule, szauke:

— Ei, ponas Gotlibai, ei, po
nas Vokieti! Pirkite noraga; 
nemažai jis žemes iszvarte, ne
mažai žmonių duona papenėjo, 
bet dabar mums jo jau nerei
kia, nes žemes nėra, ūkia par
duodam ir ne mes, ne musu vai
kai jau ne ars tos žemes — tik 
žiūrėkit! kas do per noragas!...

Ir vėl juokai suskambėjo, o 
ne vienas isz protingesniu svar
sto žodžius licproczio, ypacz ge
da buvo Lukosziam... Biednio- 
kas Vokieczio vežėjas net už 
szonu nusistveres juokėsi.

Beprotis tuomtarpu pakele
ntio žemes balta staltiese ir dul
kindamas ja szauke:

— Ei, staltiese, staltiese!... 
Visu to baltute, ant altoriaus 
tiest tinkama po ta dangiszka 
Duona! O, buvo ant jos duona, 
buvo dangiszka duona... Jau 
jos mums nereikia, jau nuo jos 
Dievo dovanos nevalgysime, 
nes nesesime jevu ir ju nevaly
sime... Ei, pirkite ponai, pirki-

4 ‘ žemes, * ’
atvores vaikui nuo galvos ke-' paszvosta Dievo dovanomis

‘ ’ --------- ‘ ' Tuoin f _ \ ‘pure ir užsidėjęs sau ant gal-'

neiszmaneli! Gryžti, 
" . Tu 

taip

su kokiu
<albojo:

()

tave ežia pasveikins
ai p ilga, taip pavojinga

Įima kelione atlikti pasiryž-o
i idant sugryžt in teviszke, 
dąnt pataisyt savo sena suga- 
linta lizdą, tu labinus ji guo- 
loji negu žmogus savo... Ne 
inksminsi tu musu savo klegc-
iimu kas rytmetis...

'ruoni tarpu moteres, ypacz 
nrrgos daro visokes pasargas,I

nes buvo tai pirmutinis szimot 
garnio iszvydimas; vienos kal- 

“ nutūps,V kitos 
lyg

bėjo:
Garnvs

une.” 
atsakydamas

lelis; 
žv<lris

aukso” del gero gy- 
Viskft imkit,

pirkit
viską 
kapu

damas sukti ratus aplink lizdą 
ir žiūrėdamas in buri žmonių...

— Xetupk, — sake Pranas, 
tu mums nereikalingas!... Ne
reikalinga mums gegute,-nerei
kalingos kregždutes, nereika
lingas vyturėlis, ne laksztingą- 

nerei kalingas dangaus 
, nereikalinga saulute, ne

menulis, ne žalios lankos, ne 
lygus laukeliai, visko jszsiža- 
dame <lel “ 
veninio...

iszsižadame ir
kur guli mus tėvai, kaulus sa
vo mesime svetimoje szalyje...

Trenke kepure, puolė ant ke
liu, sudėjo rankas ir kalbėjo 
sujudintu, aiszkiu'balsu:

“Szventas Dieve, Sz vonia s 
tvirtas, Szventas ir nemirtin
gas, susimilk ant musu.”

Kaimiecziai apnuogino gal
vas ir nonoroms suklaupė ir se
ko beproti kuris kalbėjo:

“Nuo staigios ir netikėtos 
mirties iszgelbek mus Vieszpa- 
tio...”

“Idant ramybe lizdan musu 
duoti t oi k tumiais, praszom Ta
vęs Vioszpatie”...

“Buk mums malonus, —su
similk ant musu”...

■ Sukalbėjas ta malda pagal 
savo rasmes, pasikėlė ir loido-

Dtapnnga
Muzike

.... ■ fa- 1 1 I
t pribuvusius 

in Pekiną nemažai nustebina 
■isz kart nepaprasti balsai ku
rie rodos paeina isz dangaus. 
Angsztai ore lekiojo dideli pul
kai karveliu — yra tai garsin
gi karveliai muzikantei Peki- 

Slaptyhe halsu pacinan- 
isz dangaus liekasi isz- 

reikszta kada karveliai nusilei
džiu žemyn ir kada isz arti ga
li in juos prisižiuret. Prie uo
degos turi pririszlus instru
mentus vadinamus “chaolhe.” 

” ženklina szvilpt, 
mekanizmai. Ypatingas 

tas instrumentas susideda isz . ♦

*
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Turiu jau turiu! —■ pa- 
szauko su džiaugsmu Valentas,

-n-----
slidžios Valentas
aplejdžemo) buvo

Tarnas 
(pravarde 
lai doras ir apszvtestas žmo
gus; mylėjo Dievą ir a r tyma-r * - - • C W

tai ir no karta jo gerą wzirdis
turėjo sunkia kovą są blogais 
privalumais jojo paszankimo.

Viena karta turo jo nąsiduot’ 
in netolima kaima, kur k<rBno

pasikeldamas puo žemes; — 
Szveucziauso Panele mus isz- 
klausė.

Kada jau kiek apsimalszino, 
apsakinėjo biednai szeimynui, 
jog kada žaibąs apsz vietine jo 
aprūpinta paveiksią ant sienos

> gražu veidą 
tore, naszle ir motina kaliu vai- Motinos Dievo, kuris nudavi- 

1 f' j . t . • •< v ♦ 1

fanto vol biodna, hot dora mo- f pamate ant jo
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” sau 
užsiraszyt,

Ir namie skaityt,
Kitur eiti neužsinioka “Sau

les” praszy t, 
Ir dykai pasiskaityt.

Vieno žmogelio pacziule nuėjo 
iu bažnyczia, 

() savo vyra paliko šluboje, 
kaip tyczia, 

Jisai pas kaimynu nusidavė 
“Saule” pasiėmė, 

Tuom Įnik vagys in šluba 
insigavo, 

Du szimlu doleriu ir žiogo coli 
pagavo, 

O kad ir tuojaus pasigedo, 
Bet vagies nesurado.

Taigi, jeigu “Saule” mėgstate,- 
(J žsi raszy t i galite, 

Ne bus naniįoje nuobodu sodeli 
Kur kitur tezei lineli.

Dzievaž manės paklausykite, 
” sau užsiraszykite,

M 1

Geriause “Saule '^9

I
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, Yra dru- 
ezoi persitikrinęs, jog tame pa
veikslo dangus atsiuntė pagial
ba. Vakar szitam. laike kalbė
jo su kunigu pra'baszczium ir 
dasižinojo, jog pat ronas bažny- 
czios pajeszko paveikslo Moti
nos Dievo in altorių, nes norė
tu turėt grąžei nnmalavota 
kaipo seno malorinus.

Duocziau galva! — dada- 
jog tas pa
jum laime!

ku, ketino jai pilim! paskutine plLI0 szypsojnneziii.
karve už nuganymu dii’vąs, o 
kuri pinigais negalėjo užmokėt.

Buvo tai in pabaiga Jaopos 
menesio, diena , buvp graži o 
karsztis neisz|>asakylas, kada 
Valentas su sunkia szirdžia isz- 
ejo isz miesto. Puse mylios už 
miesto stovėjo akmeninis sto'- 
vylas Motinos Dievo. Czion su
stojo ir uuszluoste prakaitu 
nuo kuktos: kepure ir lazda pa
dėjo ant žemos, paskui atsi
klaupė, sudėjo rankas ir pažiu
rėjas ant dangiszko paveikslo 
Nekalto Prasidėjimo, paszau- 
ke:

Szvoncziause Panele! Da 
niekad nebuvo man taip sunku 
iszpildyt savo privalumu kaip 
szįadicn. O kad turcczia tiek 
pinigu, su akvata užmokeczia 
ūžtuos biednus žmonis! Bet 
'Tau lengvai galimu prigelbet 
nelaimingai naszlei ir mane at- 
liuosuot nuo to, liūdno privalu
mo, kuri turiu iszpildyt!

Aszaros stojo jam akyse ir 
nudavė jam, jog rodos akmeni
nis stovylas su
veido, žiurėjo ant jo. Pastiprin
tas dvasiojo, 
kalbėdamas karunka 
liaus. »

Kada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva nąszles ir maža 
Šlubele, ant amu jo baime in- 
ženge i u jo szirdi ir kaip tik 
galėjo eit.

Vienok labai nuilsės atėjo 
ant vietos, negalėdamas jau to
linus eit.

Vyriause duktė nąszles gin-

szypsena ant

atsikėlė ir tykiai
, o jo io-

davo karvuke, žhioma, ant pic- 
laike kada jaunesne josvos 4

sesele ir du maži vaikinoliai 
linkimai bovydauiicsi jei drau
gavo, ‘motina stovėjo duryse.— 
'ramu laike atėjo voznas ir dro- 
baneziu balsu apšake jog sūdąs 
ne tinka ant jokiu paluku ir 
kad turi pavoliniina vestis su 
savim karve.

Neįszpasakytas užstojo rau
dojimas.

Motina prasze idant palauk
tu iki iszbaltins szmota audek
lo, kuris gulėjo ant pievos, vai
kai verke ir rugojo kad jau no 
turės karvukos kuri jiems da
vinėjo pieną, Valentas nežinojo 
jokios rodos; verke drauge įsu 
biednais ir tvirtino jog jam la
bai sunku iszpildyt pa Kep tepą 
sūdo.

tinka ant jokiu paluku ir

Eikit szen, — ture ant 
kari vyriause mergaite in Va
lentą, — eikit szen, kad taip 
esate geras ir pasimelskit0;eu 
mumis: Motina Dievo jaune 
karta mums pagelbėjo.

Visi nusidavė in stubn. Už 
biednos st ūbos buvo an'kszta ir 
laipsi kamara, su vieąu mažu 
langeliu, per kuri szviosa die-

- eikit szen, kad taip

nos kaip tik persispaudinojo. 
Ant aprūkusios sienoj kabojo
paveikslas didelio formate, bet 
figūros ant tp paveikslo, per

- K — I ' —

tamsuma, negalima buvo ma
tyt.

Visi suklaupė, Valentas pra
dėjo garsiai atkalbi net litanije 
prie Paneles Szvenoziansios, o

t n rot

vo užsidegime, - 
veikslas atnesz 
Galite man tikėt; ketinau bū
tie malorium ir jau pradėjau 
mokintis malorystos, vienok 
išmanau biskuti ant paveiks
lu ir ant jin czysfinimo. Paim
siu ta paveiksią su savim, isz- 
czystinsiu ji ir parodysiu ku
nigui prabaszczini, 
riau ant to iszmano. lipoma 
pats per save, jog no fanttivo- 
siu jus; paimsiu tai ant mano 
atsakymo, norint ir tamysta 
patrotinau.
szirdže padekavokim Motinai 
mildszirdystes! \ ,, ,

Suklaupė antru kartu ir mel
dėsi, pripildinti jauslom

kuris ge-

0 dabar ciela

pripildinti 
džiaugsmo ir vilties. v 

Szturmas nustojo o Valen
tas apvyniojus paveiksią in 
czysta paklode, nuėjo namon. 
Kęlioneje vėl atsiklaupė priesz 
akmenini stovyla ir .karszlai
meldėsi. Tada jam nudavę, jog 
veidas Motinos Dievo trecziu 
kartu nnsiszypsojo. Su linksma 
szirdže atliko kelione.

1 1 > * ■" i! + ' 1

Ne aplenkė viltis dorans 
žmogaus; prabaszczius nusidy- 
vijo, kada pamato paveiksią ir

tas. Tos paezios nuomones bu
vo, patronas; nhsidžiauges, jog 
toki atrado skarba, davė už

pripažino, jog puikai padirb-

paveikslu 1,200 markiu.
Ant tu žodžiu Efraemas sto

jo baltesnių kaip siena ir puo
lė ant krėslo 'bet atsikėlė, už
mokėjo Ruben ui 20 markiu ir 
isz susijudinimo teip jam su
spaudė ranka, jog net Rūbe
lius — Gevalt, a j va j — suriko! 
— Prabaszcziin iszpasakojo 
viską, kokiu budu paveiksią 
ton surado, o 
szlovindamas Apvaizda Dievo, 
isz locnn -kiszcniaus užmokėjo 
suma, už kuria naszle buvo 
fantavota.

Naszle aplaiko visa 1,200 
markiu, kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nupirko pusėtina 
szmola dirvos ir nuo laiko be 
ruposezio galėjo užlaikyt gyve
nimą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos, jog

prabaszczius

pinigus ?

motina su vaiktlis jam atšaki- dokite Dr. 
L

Tame davėsi girdėt griaus- pigulkas 
mas, o nuo lailco iki laikui L-------—
szviesa žaibo mpiwyietinejo kat i 

si smarkiai prie upes, palikes marele. Po karsztai dienai
I 

Kamaroje kas kartas kam- 
tesue buvo malda, lauke kas|

visus kaip apibartus...
GALAS.

(T66
yra tai Receptą* del 

Szalozio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir galerijos.

Greitai veikla. Gausito aptiekoso

nėjo.

mas, o nuo laifco iki laikui

užstojo sztunnas,

“Chao
“Ihe”

mažu triubiikin, suvienytu tarp 
savo, bet taip lengva, jog nie
ko noporszkadije jiems lekio- 
jimo. Prie greito smarkaus 1c- 
kiojimo karvelio oras su smar
kumu pereitineje per triubu- 
kes ir isz to not darosi szvilpi- 
nias. Kai Į> pasakoje vienas 
Anglisžkas rasztas, tie szvilpi- 
kai likos jszrasti per tūla man
darinu idant karvelius apginti 
nuo vanagu, nos 
“chaolhe” baido
numylėti paukszcziai Kinczikn 
tuom apsisaugoję nuo smerties 
per vanagus.

vanagu, szvilpukai 
vanagus ir

lt

Imi!

II
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Saule”
. Ir sveiki skaitykite.

♦ ♦ ♦
Tik tame Illinojuje, 

Tegul Dievas saugoje, 
Kas dedasi apygardose 

Ir tai beveik visuose miestuose,
Girtavimui atsidavė/

Vždarbi savo praradę, 
Drąbužio gero neturi, 
Ant giltinių iszžiuri.

Moteres su savo vyrais nevos 
gyvena, 

O kitus prie savos prisiima,
Paskui provojesi,

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

!

Palaidojimą
Nuliudimo valandoje suteikiam 

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

. Isz Mahanojaua jeigu kas parei-

1 ?!

'iffi
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Paskui provojesi 
Po sudus tąsosi,
Negražiai darote, 

daigu toki gyvenimą varote.

* * ♦

Vienas vyras sėdėjo per 
nakti karezemoje,

Gero, apie narna neadboje, 
Anksti jojo pati atsikėlė,

Nuėjo jeszkoti saviszki, 
nebagele,

Ir užtiko vienoj karezemoj, 
Varo vyra kad eitu namo 
Saliuninke koliot motore 

pradėjo, 
Na ir da nutverus szluota 

muszt norėjo, 
Isz to prova pas vaita nuėjo
Ir misiute saliunin'ko bausme 

užmokėjo, 
Paskui da porprasze motore, 
Ir da magarycziu gerai 

iszsigere;
Visaip atsitinka ant Lietu- 

viszko svieto, 
Mahanojuj ir kožnoj vietoj.

kalaus mano patamavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in 
deszimta m in u t u. Telefonai 872.

■

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimai, 
Katariizkai kurtumai. Užimąs gal
voje, Priszakįnis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHAN O Y CITY

11 I

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz-
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L 
S20 W. Centre Su Mnhanoy City, Pa.• • ♦

Inkurtuves vienoje vietoje 
buvo, 

Ir muzikantai pribuvo,
Pargabeno ir aląus,

11,000 TIK UŽ 80 CENTU

Ką tai tuksiantis doleriu žmogui >

reiszkU, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo ? Toks Žmogus yra suslntikos, no- 
Unksmas ir invairiu nesmagumu ne
imtas. Jslgu tokiam Žmogui ir auk
sini kaina parodytum, Ui jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jslgu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-doHu nuo 
bile vienos žemiau pažymėta Mfu U 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu II* 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pe- 
ošiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po

galėjo nueit in miestą ir in baž- 
nycze ir ten priosz ta paveiks
lą, isz kurio tokia stebuklinga 
atėjo jiems pagialba, siunst in 
dangų maldas dekingystes.

Voznas padekavojo už savo 
dinsta ir turi naudinga užsiemi 
ma dirbtuvėje maloriaus ir za- 
latniuko, kuris kada altorius 
bažnycziojo atnaujinejo, rado 
jaiąo labai tinkama pagelbinin- 
ka.

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliui ir Perszalinmai. Nau-

Whites Lun-ga 
Hea-lu gyduole ir Black Crow

i.
. ............... r

K. RĖKLAITIS 
Llctuvlsskas Graborlus 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausią mada ir 
mokslą. Turtu pagelbi- 
ninke motorams. Priei
namos prekes.

t.f.
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kurtas davėsi girdėt didesnis | 
szturmas. : . i' .

Ant kurt baisus griausmas
draugavo žaibui kuri® , sa? 
vo szvieša npszviotinejo karna*
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Ir da ko ten dauginus, 
Suprasze draugus, 
Senus jr jaunus, 
PrącĮoja szokti, 

Ir seni kojas 'kilnoti. 
O kad ir munszaino ne- 

pavydojo, 
Tuo jaus apsvaigo musziis 

pradėjo, 
Krumpliai ir biles darbe buvo,
Beveik^ kožnas dalyba gavo; 

r Norint# ilgai pastenes, 
Bet jau gaivu neskaudės.

Puikios inkurtuves.
Jaigu padaro galvojo skyles,

• Bus gyvenimas 
Atliktas.

• »[< * *

Buvau Kilojo ant susirinkimo, 
In kur pribuvo net įpustroozio 

vaikino, 
O tai vadinosi draugavę 

socialistu, 
Tfu, kad jie kur inlystu.

Skaityt no raszyt nemoka,
0 taip augBztai szoka,

. Oi cioilikai, eioilikai, 
Koki jus avinukai.

gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
ošiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku įlinki* 
mo, pleiskanų, sslapinimoei lovuj, ir 
idtu ligų. Atsiunsk 60c. UI ftwd

sveikata, panaikins minėtas lifte.

skausmus, užima ausys*, 
uirdies liga, tai atsiunsk 8|e. | 
si musu gsusius veistus, Ulp vedina
mus “Nervu Preparatas.” Nem^ H-

jrem emwms vsiM/myvy urmw —

Nervu Preparatas užbėga tai 11-

Ątsiyk 10c. u gausi musu loliu 
nyru kaUlogs. Reikalingi musu 

toliu pardavinėtoji! viauCM mMstuo- 
boa. m. ŽUKAltis,
25 Gillet Street Spencerport, N. Y»

mo, pleiskanų, aslaplnimoal lovuj, ir 

valst-žollu, kurios jums sugraMns

Jeigu kenti nervu suirimą, Ralvea

H*■ Ulfnijfe
I

ga yra labai blogas dalykas, bet mu-
•R l’ • ■ IĮ . r -
gai kelia ir suteikia Imofui lump-
mą.. ■■II
Ir knygų KaUlogs.

I1,

I 'Irai

‘'Ills
"‘■nM

vi

i i

. lit 
iii®

į M j'K

4!

1■f

*



*

I

i’
i, I#*!'

r

**

m

Ir 4’ k-

ŽINIOS VIETINES
— Sudas iszrado buk nera 

užtektinai davado vesti teisina 
už žudinsta prieszais Louis
Rocks (Roczkovski) kuris sa- 
liiiTie nužudė Vlada Czervins- 
ka praeita meta, nes padaro tai 
Apgynime savo gyvasties. 
Pottsvilles sūdąs iszrado ji ne
kaltu ir paleido namo.

—- Garnys ana diena paliko 
dukrele Vincams Pangoniams,
... w. ' — —■

pirmutinis kūdikis.
— Franas Kmieliauckas, 

botleris, kuris nužudė savo pa- 
czia ir aplaike deszimts metu 
kalėjimo, dabar yra žinomas 
kaipo kalinis No. C-5056 vais
tiniam kalėjime.

— Elenos Auszriutes kon
certas rytoj vakare (Utamin-

savo

W. Mahanoy avė. Yra tai juju c_.• • į 1 • 1 •

West Frankfort, Ill. — Ka
syklos czionais mažai dirba 
tiktai tris dienas in sanvaite o 
ir mažai karuku duoda, ba tik 
po du ant dienos. Kompanijos 
intaiso inaszinas, kurios patįs 
pila angli in karukus, o kas at
lieka, tai duoda darbininkams, 
todėl daug žmonių atstato nuo 
darbu. Darbus prie maszinu 
sunku aulaikyti, nes duoda tik 
jaunesniems, o tiojei ka turi po 
40 arba 50 metu, tiems neduoda 
dirbti. Nors pas mus szalta, bet 
smiogo nupuolė mažai.

Port Carbon, Pa. — Mikolas 
Angonis apie 50 metu, gyvo 
nantis Schocntownc, likos už- 
musztas Eagle Hill kasyklose, 
porgy vonias czionais apio <1 vy- 
lika motu. Prigulėjo prie Kum- 
boles parapijos.

JUOKAI.
PRADEDA NUO GALO.
Vincas:— Girdėjau kūmai, 

kad jusu duktė apvaiksztineja 
svarbia diena.....

Antanas:— Ugi teip: Turimo 
sziadien kriksztynas....

Vincas:— Kaip tai, pas jus 
kriksztvnos, o Veselkos da 
buvo ?

Antanasi—Vyruti, dabar isz
ejo nauja mada 
nuo galo

ne

Pradedami
#

O J TOJI GRYPA!
— Baisus oras vyruti! Ko

ne visi žmones serga szalcziu!
— Teip, mano szoferis turi 

toki kosulį, kad
naudoti automobilines triubos

nerei kalnu ja <>

1
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I AUSTRALUS ISZSIUNTE DAUG AVIU IN ROSIJE.
F* t] ii ;;

4

Ir

Paveikslas parodo 2,000 aviu, kurias iszsiunte laivu Tricolor isz Sydney, Australijos

' < ■

► V** •* < > 'I

KATALOGAS ISTORINIU 
KNYGŲ

b.

No. 100 Tuksiantis

ke) High School Auditorium, 
kuri visi privalo suszclpt i.

— Pana Marijona Grinevi- 
cziute, duktė p. Grineviczienes, 
517 W. Pine uly., priėmė dins- 
ta pas daktara Hensoli kaipo 
knygvede ir asistavęs priėmi
mo ligoniu. Nauja dinsta apė
mė po apsivedimui p. O. Ance- 
revieziutes.

— Ateinanti menesi pro 
miestą pradės lekiot pasažieri- 
nlai oroplanai su dvylika pa- 
sažieriais, kurie leks isz New 
Yorko in Clevdlanda.

— Trokas prigulintis prie 
Thomas, kuri vare J. Miliauc- 
kiis susidūrė su automobilium 
kuri varo N. Kralikas isz Gil
bert ono ant kampo Linden uly. 
/ . .. ■!!! . ....... ■ .. .... ■ . . .

SHENANDOAH, PA.
■r — Juozas Majauckas isz 
Lbst Greek, likos baisiai, apde
gintas per gaza laike darbo ka

byklose. Gydosi Locust Moun
tain ligonbuteje.

— Filipas Dubinskas, 47 
metu, 428 Oak uli., mire Locust 
♦Mountain ligonbuteje po sze- 
fcziu valandų nuo atvežimo. Pa
liko szeimyna.

— Andrius

i

Manko isz 
William Penn eidamas girtas 
.namo, nemažai padare baimes 
automobiliams, kurie iszsuki- 
nojo jam isz kelio nenorėdami 
ji sužeist, o Ludvikas Gavėnas 
net sudaužo savo nauja maszi- 
na kada girtam pasuko isz ke
lto, bet ne visi turėjo taji gi
linki nes ant galo Charles Me- 
lltik trenkė in girtuokli sužeis- 
da*mas jam galva ir dabar An- t I ♦ • • 1 • C 4 •drius guli ligonbuteje.
‘į — Petras Bagdonas, 118 W. 
Coal uly., likos apdegintas per 
paraka laike darbo Locust Alt. 
kasyklose. Gydosi ligonbuteje.
r r * 1 ‘

Saint Clair, Pa. — Benas J)o-
neloskis likos pripažintas kal
tu už užmuszima automobilium 
Jonoa Kustinka, palicijanta, 
praeita Lalior Day, kada tasai 
ejcr plentu.

Frackville, Pa. — Dvi baltos
mergaites, turinezios 14 ir 16 
metu, likos surastos tūlam na
mo ant Middle uli., su nigerels 
pot policijos vada Hodgert. Ni- 
gerius .uždare kalėjimo o mer
gaites likos atiduotos in rankas 
Vaiku Draugovėms. Badai pa- 
haszus atsitikimas 
lankei atsitinka, kur 
baltos mergaites drauganje 
nigereis.
Fyakvilles ne turi smalos ir 
plunkami. Kad tai butu kitur, 
tai tuosius juodus velnius isz- 
smaluotu tuojau s, o mergaites 
atiduotu in pataisų namus, o 
tėvus merga i ežiu apdaužytu 
rintbais, kad pavėlina zulyt 
naktimis.

Praeita Ketvergą loko- 
mptiva užmusze Vinca Sha-

czionais 
jaunos 

su 
Argi gyventojai

brakus (o gal Szabraucka), 
58 metu amžiaus žmogų, ku
ris turėjo prieglauda pas S. W. 
Kehler. Velionis kitados gyve- 
no"New Philacjelphijoj. Mažai 
apie ji žinoma ir ar paliko ko
kiu giminiu tai niekas nežino. 
Likos nuvežtas in Schuylkill 
Jia ven ant palaidojimo.

skaitytojas, Juozas

Springfield, Ill. f Persisky
rė su sziuom svietu Decembe- 
rio 30 diena, 1928 mete, senas 
“Saules”
Krankauckas kuris paliko di
deliam nuliudimo paezia ir vie
na vedusia duktere kaipo ir 
viena anūkėli. Priežastis mir
ties buvo operacija po kuriat 
miro in tris dienas. Likusi na- 
szlo vadinosi po tėvais Magda
lena Kupscziuto.

PRISIPAŽINO PRIE 
TEISYBES.

Vyras:— Jau tu man nekal- 
bekio ir neužvertinekie galvos, 
kad tu cjni. atlankyti sergante

N emo 1 u ok i o b ja u ry be,
jeigu nori, tai asz tau pasaky
siu kur tu trankaisi ir pas ka 
ojni.

Pati:— Acziu. — Ncsikarsz- 
cziuok teip daug, 
na u *

Ona.

asz pati ži-

GRAŽUOLE TARP POMARANCZIU.
Miss Grace Zoobcr isz Miami, Floridos, likos beveik visai 

uždengta su pomaraneziais (orendžiais) buko parodos vai
siu. Szimot Floridoje surinkta daugiau pornaraneziu ne leaip 
praeituose metuose, nes net 38 tnkstaneziai vagonu kuriu ver
te daejo lyg 56 milijonu doleriu.

PAJESZKOJIMAI
_________ \

Pajeszkau Franciszkaus Mar- 
tiszaus. Jis paeina isz Lietuvos 
Kidulių Valscziaus, Sudergo 
Parapijos, Parvazninku kaimo. 
Tegul jis arba 'kas ka apie ji 

atsiszaukia ant sziožinantis
adreso:

Mr. Simon Bokcraitis
455 Myrtle St.,

Grand Rapids, Mich.
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IR BUVO KO RŪPINTIS.
“Asz esmių labai susirūpi

nės savo paezia. Mano pati nie
kame ncapsileidže savo kai- 
minkai. Jeigu kaiminka perka 
nauja skrybėlė tai ir maniszkb 
perka. Jeigu perka nauja szlo- 
be tai ir mano perka. Jeigu 
gauna nauja szalti, tai ir mani- 
szke nori (nes abidvi per die
nas klegioja prie tvoros), Da
bar esmių labai susirupinias 
nes girdėjau kad kaiminka no
ri gauti nauja vyra.” *

ARGI DAEJS PRIE TO?
Dukrele kalba in tęva: — Te

veli, asz szia žiema nereikalau
siu drapanų.

Tėvas:
tos moteros iszejo isz 
Argi jau prie to daejo ?

PARSIDUODA.

argiDieve mano, 
galvos 

? *

Nakta
Viena“ puiki didele knyga, 
biszkoa istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad Žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Druczlai ir pulke! ap
daryta audeklinais iszmarglntaie 
viražais. Didumas knygos 9 U per 6 % 
colius. Pirkite o nesigailesite. 82.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarui... .$1.00

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

No. 103 Vaidelota, apisaka hz 
pirmutines puses szimtmeczio, hz- 
imta isz Lietuvhzku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalath Žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jcsz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...................................26c

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

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Ja voro vos ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
larbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajio 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu...

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

No. i 11 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

ir .
27 Arą- 

Yra tai ketvirta

daryta

I

in Rosije. Valdžia tokiems iszsiuntimams aviu isz Australijos yra pricszinga, nes neužilgio 
gali būti didelis stokus vilno kas gali daug kenkti sklypui.

SUDŽIA ROJUJ
MAHOMETU PASAKA

angolas gyvenimo, szvietiai žmonoms 
dorybėmis, jeigu nebuvai ma
lonus prasižengusiems? Taigi 
gana tau bus tik pasakyti tas 
savo dorybias, o vartai rojaus 
bus tau atidaryti.

Veidas slidžios apsiniaukė, 
kakta susiraukė, akys prisi
merkė.

Azraelis, angelas mirties 
skrajodamas ant žemes, dasily
tojo savo ilgu sparnu galvos 
tiesdario Osmano.

Sudžia tuoj pasimirė, o du- 
szia jo nemirsztanti tuojaus 
stojo priesz augsztesni dar ir 
už sudžia, nes pati pranasza 
Mahometą.

Osmano duszia vienok stojo 
priesz pranasza be tos baimes, 
su kokia stovėdavo priesz su- turiu tau pranasze, kad buvau 

visi žmones. O 
sudijau dėlto, kad buvau 
džia ir už tai aplaikincdavau 
užmokesti.

— Ir pažiurėjo isz paniūru 
in Mahometu teip kaip piktas 
žmogus žiuri in ta, ant kurio 
trokszUi iszliet savo apmaudo, 
bet jaueziasi beesu ns jo galy
bei.

susimu ko,

Privalau duoti tau, pra
nasze, pasarga — kalbėjo to
linus — jog kalbi tai kas visai 
netinka tau kalbėti, 
net pasakyti, jog tokia kalba 
yra pavojinga, 
nasze,

o galiu

Protauji, pra- 
labai laisvamaniszkai. 

Galima manyti, kad esi pakly- 
. Gerai 
niekados r

pranasze net knygoje 
Sunu yra paminėti.

Ir nutilęs ant valandėlės pa
grimzdo mastise, po kam urnai

Dorybias7 — suniurnėjo (1"siu i'innasze.
neužganėdintas. — Iszpažint

džia Osmano žmonos pakviesti j tokiu kaip ir vi
in tiesdaryste, kadangi sudžia 
žinodavo gerai instatymus....

Su Mahometu pasitiko tuo- 
jaus prie vartų.rojaus, kame

SU-

protaujantis sunstas 
panasziai nekalbose, 
džiai,

favo žo-

.25c

Vo! — tarė nusijuokda- lakeles augsztin galva, balsu 
tarp medžiu žydineziu įvairios mas Mahometas — to, ka pasa- 
paiwos žiedais skambėjo balsai 
varpu ir sklydo gražios gaidos 
giesmes huriau. Isz miszku sto
vi neziu ramiai, tartum snau- 
džianezin iszeitinejo atbalsiai 
medžiotoju trimitu, girdėt Inu 
vo atitolinti lojimai ir įkalini
mai szunu, žvengimas arkliu 
ir linksmos bilos žmonių mc- 
džiojaneziu miszkuose. Narsus 
sūnūs Mahometo, ant baltu, 
kaip sniegai, arkliu vaikosi 
greitas plonakojas stirnas ir 
ainius, l<as perstatinėjo puike 
regikla. s

Osmanas nudžiugo, matyda
mas, jog czia daug smagesni 
tureses gyvenimą, negu ant že
mes.

kini, juk negnlima jokioms do
rybėmis pavadinti. Dariai, 
idant turėt isz to sau i 
tavo darbai buvo apmokamais 
ir negalima ju prie jokiu nuo
pelnu skirti. Manau, jog ir vi- 

už ne
nori ngai 

Tokiu budu bau- 
bot 

Ar gali

ktiriame skambėjo 
t a re:

iszdidvste J

Todėl pasiremiant ant 
, besirandan- 

ketvirtoj knygoj Sunu 
ant szimtas dvidoszimts tre- 
czio puslapio, ketvirtas para
grafas, skaitant ketvirta eilute 
jo ir sekant paaiszkinimus mo
kintu muilu, apskundineja ta
ve pranasze....

Czia jau pranaszas negalėjo 
ir prunksztelejo

Dariai, 
nauda, instatymu tiesos,

j ežios

si tie, kuriuos baudiai 
dorybe, tavo darbus 
atlikinėtu.
d i ai žmones už nedorybe, 
pats buvai ir be ju.
būti tas dorybių, jei tu už sa
vo darbus imdavai gausia už
mokesti. Baust žmones už 
nuodemia, kadd pats pildai ja 
— juk tai didžiausia nedorybe. 
Slidžia užsirūstino.

— Asz sudijau pagal insta
tymu — tarė sausai — ir prisi- 
turejau teisingai tiesu ‘jurys- 
pradencijos, kursai g___ __
d i javo jau.

________

jai ir baudiai pažinojo teipgi' 
gerai instatymus ? — užklausė 
Mahometas.

— Oho — atsake su pasidi
džiavimu sudžia. — Isz kurgi 
jie žinos; ne visom galvom yra 
lengva patirti paslaptis tiesos, 
nors daugelis norėtu žinot ir 
turėtu norą studijavot, bet.

— Taigi tu baudiai žmones 
perženginejanezius tiesas, kli- 

po tam — jog turite czionais iriu jie visai nežino? - pertrau-
i pranaszas.

(3

15a

in rojų— Leisk mano 
atsiliepe in pranasza.

— Gerai — atsako Maho
metas — bet pirma turi pasa
kyti kuomi užsipelniai ant gy
venimo rojuje. Mat pas mumis 
rojuje tokios tiesos, kad tik 
užsipelnijes gali in ji gautis.

— Tiesos? — atkartojo lyg 
stebėdamasis sudžia. Ir pasi- 
kloniojo žemai dedamas ranka 
ant kaktos ir krutinės dėlei 
iszreiszkimo savo gilios paguo- 
dones.

— Tas labai gerai — tarė

rus.

susivaldyti c
juokais.

— Eik gi sau tiesdari ant 
žemes ir ten sau sprensk nuta
rimus, nes tu mums per žiau- 

Rojui mos turimo geres
nius instatymus.

— ’ Ve, bet kaip sugryžti, 
jeigu jau esmi iszbrauktas isz 

Tokios tiesos 
instatymuose nobesiranda, tas 

, arba rei
kia iszrasti formaliszka klaida 
mano mirti.

Ir pradėjo dūmoti, bet pra
naszas jam prigelbejo, taryda
mas :

filiai stu- knygos gyvųjų.

Na, o tie, kuriuos sudi- kutu prasižengimu,

tiesas ir pildote jas. Tai labai I nusistebejes 
gerai! Tiesos, instatymai visur Kasgi do teisingumas ten pas 

jeigu bau- 
nežinojima

Į privalo būti, kadangi be ju ne jumis ant žemos,

dalis) 
Ha ha 

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

No. 112 Trys apisakos apie Pinta 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgai- 
bsti nog smert, Apio Szv. Kristupą. 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gillu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....20c 

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci ncitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Pcary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 26c

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Paslszventimas ku

nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

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

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbalninku. 45 puslapiu... .15c 

No. 119 Keturios Istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu......................................16e

No. 120 Dvi istorijos apio Valu
kas isz girrios ir# Ant nemuiio. 58

— Norėk palaikyti 
mirti už nebuvusia, 
padaro klaida....

— Teip, galime buš suverst 
ant Azrelio kalto — suszuko 
nudžiugęs sudžia... — Iszsitei- 
sinsiu, jeigu Azraelis kaltas....

Ir iszmintingas kada Osma
nas vis da sprendžia nutarimus 
ant prasižengusiu ant žemes, 
visai nepaisindamas ant to,

i nežinan- 
Tikiu, jog iri ežius instatymu. Jis atlikinėja

savo
Azraelis

galime yra daigiu rėdyti ir vai- džiate žmonos už 
— dyti žiponemis.

riu, jog apio tiesas, ar instaty
mus nepamirszai czionais pra

• nasze, nes be j6 rasi ir tau czia 
cerno ir groserne. Taipgi nau- butu ankszta.

•« ' »

jn automobiliu. Tegul atsiszan- 'czia eina kitas dalykas! *— tarė
ke in “Saules

Už tai pagi- tiesu, kuriu nemokinate ir ne jog baudžia žmones
m

Naujas narnas su bizniu. Bu- • rs4* 1 • e
jas garadžius didžiai ant dvio-

• /

Paliksimo tai, kadangi

puslapiu ........................................... 15c
No. 121 Trys istorijos apie Trys 

Valkijozal, Iszmintinga rodą, Ap
aktai b to j as. 63 puslapiu..................15o

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs SUrioriaus, les- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksstia 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus sxuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu........................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ............. ..................... .  •. 15e

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga Žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................  15c

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

W. a BOCZKAUSKA3 - CO, 4 
MAHANOY CITY. PA.

duodate pažint.
patsai nesirūpinai visai apipa- 
žint ju su tiesomis instatymu 
in tik baudiai tavo nusprendi
mais nekaltus.

— No mano
kinti instatymu kitus mano pa
reigomis buvo sūdyt prasižen
gusius.

— Nebuvai todėl teisingu 
žmogumi, jei už pinigus bau
dini žmonos, kurie kaip kada 
neregiai porzonginojo tiesas, no maža mergaite taipgi turėjo sun

ku kosuli ir ta pati gyduole ja isz- 
gyde.“ Szita gyduole kasztuoja 75c. 
už bonkute ir galima pirkti sztoruo- 
se ir aptiekose arba tiesiog nuo First 
National Laboratories, Lehighton, Pa.

savo isznaszu darba, nes jam 
moka....

MOTINA IR VAIKAI.
r--* t

Mrs. Charles Searfoss isz Free
mansburg, Pa., rasto: “Kentėjau nuo 
sunkaus kosulio per koki tai laika i.' 
vartojau keletą gyduolių bet be pa
sekmes, pakol mano drauges patarė 
man pabandyti Dr. White’s Lun-go 
Hea-la gyduole nuo kosulio kuri tuo- 
jaus suteikė man palengvinimą. Ma-

roikalas mo-
Mahometas visai nepaisinda
mas ant tuszcziu pagiru sli
džios. — Tamista noatsakial 
mano klausymo: kuomi užsl- 
polniai ant gyvenimo rojuj, 

M 4 J 44 A.

redakcija, (t.9
Apsisaugokite InfluonzosįTO

*
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Kosuliai ir Perszalinmai. Nau-
Pajeszkau Prana Miliauska.

baltasJis yra pailgo veido, 
geltonais plaukais. Tėvas yra 
Lenkas ir gyvena Mt. Carmel, 
Pa.,motina buvus Lietuve da
bar mirus. Kur tik eina ten ki
tokia pravarde vartoja. Man 
padare bledes ant $500. ir kas 
pirmas man apie ji pranesz ap- 
laikys $10. dovana. Už tat kas 
ka apio ji žino tegul atsiszaukia 
ant adreso: i

Marijona Strungiene, 
1309 E. Mahanoy Avė 

Mahanoy City, Pa.

dokito Dr. Whites Lun-ga 
Hea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas,' t.f.c

(t.7
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Visu Daktaru Receptai
Atsargiai Iszpildomi 

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

nes be nuopelnu in czionais 
nieks nebūna leidžiamas.'

— Bojo kuomi? — atsake 
stebėdamasis sudžia. Juk re- 
prezentauju tiesas — instaty
mus! Per visa savo gyvenimą 
ant žemes persekiojau nuode- 
mia bandžiau pildanczius ja. 
Buvau tiesdariu, o reikia tau 
pranasze žinoti, jog sprendžiau 
nutarimus artt prasižengusiu 

__ !1._

Pas mumis rojui tiesos teisin
gesnes ir tik tas turi garbinga 
ir smagu gyvenimą kas savo 
gražiais darbais ir dorybėmis 
užsipelnio.

— Ju'k sakiau kad ėmiau 
alga ir todėl turėjau pildyt pri
valumus kokie guli ant sli
džios. Matau, pranasze, nosu-

labai žiaurias.
Dėlto, gal patsai buvai doru 

ir teisingu, buvai pavoizda

pranti manes ir kaltini mane 
daug nekaltesni už tuos ku
riuos aszai apkaltincdavau....

- ......—TBlF i“ ' . n-.iwtnr-

Nossokoff’s Beauty Parlos 
jg BALBERIU MOKYKLA 

Del Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitės ar raszyklto 

ant adreso 
1202 Penn Avė. Pittsblrgh, Pa.

Telefonas—Grant 7771
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