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ISZ AMERIKOSNEPAP“
GEDA LIETUVIAMS
NELAIMINGAS LIKIMAS
LIETUVAITES; ISZTVIR- 

KIMAS MERGAICZIU.

Nashua, N. H. — Nesenei pa
neles Kiželiutes įnirtis, sudre
bino viso miesto mergeles, o 
ypacz Lietuvaites. Velione 
priesz kūdikiui gimstant, nu
vyko in Lowell, Mass, pas ko
kia moterį pagalbos tu 
miu iszvcngti. Ta

miesto

l 4 9 >

nu-

nelai- 
daktarka 

mergina taip padėjo, kad 
vare in kapus.

Priesz įnirti^ mergina parei- 
szke policijai, kas tas pauksz- 
tis, kuris gal neviena gyvybe 
pražudė. Valdžia suaresztavo 
ir inkiszo ji in Cambridge, 
Mass, kalėjimą, užstate $5,000, 
bet kuomet mergina mirė už
statas dar padidintas $5,000.

Musu mieste, ypacz jo Lietu
viai isztvirkimu jau gal 
pervirszija. Bet juk
protauti juk daugiau nei geda. 
Gal, neabejojamai, jai veike to- 

t 4 9 
gėdino 3 metu mergaite;
mergaites insigijusios pabėgo; 
viena net iii girias iszbego; 
moterių iszsiskolinimas sveti
miems; pataisos namai, kalėji
mai....

Taip, vėl, vienas iszgedino 3 
metu mergaite, kūdiki.

Net baisu prisiminti, kaip li
goninėj isztinus gulėdama ma-

atsivedė”

visus 
tamsiai

ki atsitikimai, kaip sztai Isz- 
dvi

zvte sza^Tke’!...? ' •F
Vėl, dvi paneles 

po dukrele, jos buvo iszbegu- 
sios ir isz tėvu. Vienos, kaip 
girdėt, “koszer” žydu kilmes.. 
Paskui vid in viena panele nu
lėkė gandras in dirbtuve; mer
gina persigando, parbėgo na
mo, parasze raszteli 
neiszkokit. ” 
naktį, bet ir gandras

b 4

“ Manės
Ji bego per 

paskui 
pakeliui buvo, net susikibę. Pa
nele norėjo gandrui sprandu 
nusukt. Nubėgo varsze in Man
chester, N.H. ir ten nabagas 
gandras užbaigė su panele ko
va.

Taip pat szv. Juozapo ligoni
nėj nutupe gandras ne tik pas 
mergeles, bet ir pas moterėlės. 
Viena net buvo pavogė, kaip 
raszo “Vienybe”. Kelioms die
noms praėjus, sugryžo. Kita, 
vėl, moterėlė gi davė Francu- 
zams kiek nori “geru laiku 
O kiek jaunu mergeliu Lietu- 
vaieziu pataisos namuose, o 
Vaikinu prie sunkiuju darbui!
CHICAGE ARESZTAVOJO 

3,500 PRASIŽENGĖLIU 
IN VIENA DIENA.

Chicago. — Ant galo palicije 
nutarė miestą iszczystyt nuo 
visokiu prasižengėliu ir ėmėsi 
prie to darbo karsztai praeita 
Si/bata, suimdami net 3,500 in 
viena diena. Palieijos stotys 
buvo prikimsztos su visokiais 
prasižengėliais.

Palicije užklupo ant hoteliu, 
Fpykyziu, teatru, visokiu urvu 
ir ant kitu vietų kur prasižen
gėliai susirenka. Priežastis to
jo staigaus “iszczystinimo” 
buvo pervirsziniš apipleszimas 
žmonių ir net keturios žudins- 
tos taja sanvaite.

LAVONAS KANAPOJE.
New York. —.Laike kratos 

jeszkodami uždrausto sztofo, 
palicije surado lavonu spyky- 
zeje Filipo Cohen’o, kuris buvo 
paslėptas kanapoje. Nežinomas 
mirė nuo munszaines tik va
landa laiko priesz kruta ir loc- 
nininkas neturėjo laiko isznesz- 
ti ji isz namo. Palicije daro to- A a • . • • •jirnesni tyrinėjimą.

visa

ft

OPERACIJE
PATI NUKIRPO SU ŽIRK- 

LEMS VYRUI PIRSZTUS 
NUO KOJOS.

Manaska, Minu. — Sudas pa- 
liuosavo Frana Kurba 
plakimą savo pacziules ir už
dėjo ant josios visus kasztus, o 
jaigu ji ji neužmokes, tai turės 
atsėdėti kalėjimo.

Priežastis smniiszimo prisie- 
geles buvo ta: Kurba ėjo isz 
miesto laike sniegines viešnios 
namo ir nuszalo visi pirsztai 
ant kai roses kojos. Koja pra
dėjo put, o pati paėmus žirkles 
nukirpo jam visus pirsztus, ka
da tasai miegojo. Pabudęs, taip

Kurija

už su-
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.ISZEINĄ KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA.,

JPrtnumerata Rantuoja: Amerika ant tIio meto |3.0® 
JBuropoje ir Kanadoje |4.00 ant tIbo meto.

Latakui ir Pinigui vtada tluiklto tik ant ado adrea^i 
W. D. BOOZKAUSKASOO.,
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W. I). BOCZKOWill, Preu. A Mf.
F. W. BOCZKOVf 8KI, Mltor.

I A 40 METAS
' J
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užpyko ant moteres jog atsi
kėlęs gerai iszpere jai kaili už 
tokia operacijų, už ka ji ap
skundė.

Sudže labai pasigailėjo ne
laimingo žmogelio ir paleido ji 
na mo.

12 ANGLEKASIU SUŽEISTI 
SUSPAUD0J KASYKLOSE.

Wilkes Barre, Pa- — Dvyli
ka anglekasiu likos gana smar
kiai sužeisti per suspauda Bal
timore No. i) kasyklose, Parso- 
110 aplinkinėje, o 800 darbinin
ku buvo priversti apleisti dar
bus per koki tai laika. Drebėji
mas virszunes žemes buvo taip 
smarkus, kad st ūbose abrozai 
nukrito nuo sienų, kreklai ir 
stalai szokinejo kazoką ir žmo
nes mane kad tai buvo isztik- 
ruju d?el>e.|tmas' žemes. Sužeis
tieji likos nuvežti in ligonbu- 
tes.

NUŽUDĖ KŪDIKI IR 
PATI SAVE.

New Castle, 
William Lowess, 
griebus revolveri, nuszove ant 
smert savo septyni u metu sū
neli, po tam pati paleido kul
ka in savo szirdi. Priežastis 
žudinseziu buvo ta, kad sūne
lis buvo gimęs raiszas, o moti
na negalėjo ilginus žiūrėti ant 
nelaimes savo sūnelio.*

NUDURE DU SZVENT- 
VAGIUS.

Saint Louis
Ižinomi vyrai likos nudurti anL 
smert per zakristijoną kalali- 
kiszkos bažnyczios, Klementą 
Morena, kuris užliko juos baž
nyczioje apiplesziant 
ežiu.
NUKIRTO SAU 

“GRIESZNA“ RANKA.
Hal burton, Kanada. — Kvai- 

liszkas tikėjimas apėmė jauna 
farmeri Raymonda Bouteullier, 
kuris tankiai skaitė biblije, o 
ypatingai tuosius žodžius: 

Jaigu tavo ranka yra ‘griosz- 
arba kita dalis kūno, tai 

Gal toji ranka buvo^ 
labai prasikaltus, kad Ray- 
mondas nuėjo iii girria, nukir
to ranku su kirviu ir purstne- 
sze ja namo. Paszauktas dak
taras apžiurėjo nukirsta ranka 
ir pasako tėvui kad geriau pa
darytu, jaigu sūneli patalpintu 
in pamiszeliu narna-

sienų

4 4

na’ 
nukirsk.

/
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Iii (K — Mrs.
35 metu, pa

Mo. — Du ne-

I uosius

bažnv-

VARGSZA8 PALIKO 
1,500,000 DOLERIU.

Oregon, Tenn. — Danielius 
Wilsonas, farmeris, kuri visi 
laike už varginga žmogeli, ka
da jisai mirė, žmones persitik
rino kitaip. Kaimynai rado su
griuvusiam namelyje bankines 
knygutes ant pusantro milijo
no doleriu, kuriuos turėjo su
dėjus bankoso. Vienatinis bro
lis ir sesuo, kurie gyveno dide
liam varge, aplalikys visa turtą 
po mirusiam szyksztuolini,ū
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DAVĖSI JAUSTIS RYME,

kasztavo daugiau kaip penkis milijonus doleriu.

KLASTINGOS
DVASIOS

SUMAISZO VISKĄ KA
TIK RANDA IR STUMDO

RAKANDUS PO STUBA.

Spokane, Wash. — Dovydas 
Thomas su savo szoimyna iu- 
puole in dideli rūpesti ir baime 
isz priežasties atsilankymo in 
jn namus nežinomos dvasios. 
Noųints Thomas’a i netiki in 
dvasus, bet negali atsistebėt isz 
atsitankynui dArasiu, kurios vis
ką sudaužo šluboje, sumaiszo 
druska su cukrum, malasa su 
taukais, o 
kada tik kur užtinka.

Daugelis žmonių palys regė
jo tuos Hzposus.

rn

k i a u s z i n i u s s 11 m u s za

Thomas’ienc 
indejo tuziną kiausriniu in uz- 
bona prie visu akiu, uždengė ir 
padėjo in szepa. Po kokiam tai 
laikui kiausziniai rasdavosi ki
tam kambaryje sumuszti. Ne-, 
kurie dalykai nepaguli ant. sa
vo vietos, nesvietos
vielos
dai buna stumdomi taipgi isz

NEPRISOTINTAS
VYRAS

PER DAUG VALGĖ, PATI 
NEGALĖJO PRISTATYTI 

JAM VALGI, TURĖJO 
PERSISKIRT.

būna padėti isz'

J STRYTKARIS TRENKE IN
BQSA UŽMUSZDAMAS

19 PASAZIERIU.
Bellevue, Ohio. — Sniegine 

viesulą buvo priežastim bai
sios nelaimes tarp strytkario 
ir boso, kurioje žuvo 19 žmo
nių. Bosas prigulėjo prie Grey
hound Co., kuris ėjo tarp To-

_ * 1 a 1 'i< 4..,,, ■ i I

Philadolphia. -— daigu kiau- 
sziniai kasztuoja keturesde- 
szirnls centu už tuziną, tai jo
kia mot ere negali būt i paezedi 
ir laikyti narna, jaign josios vy
ras suvalgo ant , pusrycziu: 8 
kiansriuHs, xyavn lusziniu, dvi 
žuvis, 4 puodukus kavos ir pu
se kepalo duonos, o p riek tam 
reikė užmokėt randa ir iszmai- 
tyt savoIir vaikus. Del to Mrs.I 
H.iSpedden užvedu skunda ant .. 1 . ketnrepersiskyrimo nuo savo vyro, 
bijodama, kad ir josios nesvi
estu

Sudže
vyras svėrė 228 svarus.

i s z k ta u sės mote re s 
priežasi i, davė persiskyrimą su 
tokiu pamokinimu del nepniso- 
lyto ėdiko: “Zinai gerai, kaipo 
ir asz, kad pragyvenimas sziam

in vieta. Mažesni rakau-1laike l’rangus, valgy-
. Į damas daug kaip kokis gyvu- 

vietos in vieta, l’aliei.je norints *.VK >f mažai uždirbi, tavo pati
sergsti narna; bot lyg sziam lai
kui nieko neiszlyri nėjo ir jo-, 
kios dvasios da neuždaro kozo- 
je-

ISZ NEGYVOS MOTINOS 
ISZEME SVEIKA GYVA 

KŪDIKI.

Į damas daug kaip kokis

negali tau užganadint kiek tu 
geidi, o ir mano ir kitos mote
res .neduotu savo vyrams liek 

todėl duodu jai per- 
” — Ma

ra ridas i

valgyt
siskyrima nuo lavos.

kad Filadelfijojtyt, 
iszmintingu sudžiu.

ledo ir Pittsburgd. Privažiavęs 
prie skerskelių,' sustojo pažiū
rėt ar kolos saugus, p kad ta-

LAIDOTUVES 
BE LAVONO!

PALAIDOJO GRABA O LA
VONĄ PALIKO NAMIE; 
GRABORIUS UŽMIRSZO 

LAVONA.

ALA8KOJE IR KINUOSE
BET MAŽAI PADARE 

BLEDES.
f

22 metu am-
ne-

Steubenville, Ohio. — In vie
tos ligonine buvo atgabenta 
.jauna moterįSzke, Mrs. Zenza- 
line Dianamore, 
žiaus. Ji buvo mirtinai paszau-
ta savo uoszvio, Franko Diana
more, kuris be savo marezios 
dar mirtinai paszove savo žmo
na ir paskui pats nusiszove.

Ligononej pasirodė, kafd jau
na moteriszkc buvo neszcziu ir 
netrukus turėjo gimdyti 'kūdi
ki. Kai po valandos ji ligonine,; 
mirė, gydytojai tuojaus pagul
do ja ant operuojamo stalo ir 
padare operacija. Kūdikis bu
vo iszimtas gyvas ir sveikas, ir 
daktarai sako, kad jis gyvens.

PASISZVENTXMAS GERO 
SUNAUS.

Spokane, Wash- — Ąrthuras 
Belmont, 69 motu senumo,
bylys, tomis dienomis apgarsi
no laikraszcziuose kad nori sa- 

f' 

sunu Frana parduot, del to 
1 . - - *

V o 
žmogaus 
ji duos.

M

kuris daugiausia už 
Geras sūnelis pasi- 

szvente ant pardavimo idant 
tėvui palengvinti ir užtikrinti 
gyvenimą ir kad ant senatve^ 
turėtu isz ko maitintis.
KATE DRAUGE SZUNIES.

Nevisados 
: “gyvena 
Ana diena

M gu

me laike siautė sniegine viesu
lą, nemato jokio pavojaus- Pra
dėjo eiti toliau ir vos užėjo ant 
geležinkelio ’ kad sztai adbego 
Lake Shore strytkaris, kuris 
tiesiog užszokb ant boso, nu
trenkė ji in griabo ir pats už
sirito ant boso, prislėgdamas 
visus pasažierius viduryje. Net 

s valandas užėmė isz- 
gaut užmusztuosius isz sudau- 

’ žyto boso. Ant strytkario nie
ką nesužeidė tiktai smarkiai 
sukrato pasažierius.
KRUVINI RINKIMAI MEK

SIKE — 44 UŽMUSZTI.
Mexico City, Mox. — Laiko 

rinkimu gubernatoriaus Hidal- 
g() 
sziai tarp žmonių, kuriuose už- 
muszta 44 žmones. Mieste Mix- 
quiala muszyjo nžmuszta sze- 
sziolika žmoni u. 
likos sužeisti.

Matvt lenais buvo 
v

kaip Suv. Valstijose laike pre
zidentiniu rinkimu.
PER KVAILI SZPOSA DIN

GO VYRAS IR MOTERE.
’Milton, W. Va. — Norėda

mas padaryti szposa, burmis
tras miestelio prikalbino savo 
kaimyną idant tasai pasirody
tu ant moteres ir kad ji pa- 
szauktu isz stubos.

Užvydi pati, paregėjus sto
vinti persi rodžiusi vyra,

Berlynas. — Isz kaimo Erm- 
schneider pranesza in ezionais 
apie nepaprasta atsitikima ku
ris buvo priežastimi nesmagaus 
nusistebėjimo. Minėtam kaime 
atsibuvo laidotuves 62 metu 
amžiaus moteres, mirusios isz 
priežasties nupuolimo nuo ko- 
peeziu. Nulydėjo paprastai ant 
kapiniu ir grabu užkasė. Bet 
kokis buvo nusistebėjimas par- 
gryžusiu ant budynes, kada la
voną veliones pamate ramiai 
sau gulint paszarvota. Vėliaus 
persitikrino kad tai grabo- 
riaus kalte nes pamirszo inde
li lavonu in graba, kuri tusz- 
czia nulydėjo ant kapiniu- Dau
giau nieko nepasiliko kaip tik 
sugryžt ant kapiniu, iszkast 
tuszczia graba, pargabeni na
mo, indet lavonu ir isz naujo 
laidot.

Taip ir padaro. Mat visu da
lyvautoji! laidotuvėse taip bu
vo apkvailintos galvos nuliu- 
dimu ir.... arielka sunaudota 
da priesz laidojimu, kad net 
nežinojo ar grabe kas randasi 
ar tuszczia lydi in kapus.

Rymas. — Smarkus bet 
trumpas drebėjimas žemes da
vėsi jaust Umbrijoj, Tolcnto ir 
beveik po visa vidurine Italija, 
bet blcdes padaryta mažai. Vi
so davėsi jaust net trys drebė
jimai.

Pekinas, Kinai. — Telegra
mai prancsza buk Nedėliojo 
Suiyuane, Shanszi provincijoj, 
daug žmonių likos nžmuszta 
per sugriuvimą daug namu nuo 
drebėjimo žemes. Geležinkeliai 
ir telegrafai likos sunaikinti. 
Toje paezioje Vietoje buvo dre-
bcjimas žemes, kuriame žuvo
keliolika žmonių 13ta diena 
Sausio.

Fairbanks, Alaska. — Orio
nais drebėjimas žemes davėsi 
jaust net keturiolika kartu. 
B Ieties mažos. Anchorage, Cor
dova, Nenana ir Curry net zie- 
goriai sustojo ėja. Gyventojai 
iszsikrauste ant ulveziu isz bai
mes.

NEBASZNINKAS SUGRYŽO 
LIKOS APVOGTAS NEW 
YORKE; PATI APSIVEDĖ, 

JISAI SUGRYŽO.
Krokuva. — Kaime Kozicuo- 

se tūlas kaimietis iszkeliaves 
in Amerika, dasidirbo sunkiai

valstijoje, kilo kruvini mu-

Keli szi nitai

arsziau

szove
------VIiii ji ir padėjo ant vietos. Paži

nus savo klaida ir kvailumu, 
sauisz įgailestics pati atėmė 

gy vašt i.

NUKRYŽIAVOJO KINCZI- 
KA KURIS PAPILDE 

30 ŽUDINSOZIU.

" Kl‘

apie penkis tukstanezius dole
riu ir sumano sugryžt in savo

ANTRAS DREBĖJIMAS
ŽEMES VENEZUELOJE.

t<AMief:New Yorkc, priesz isi 
plaukimą, koki tai valkatos už
klupo ant jojo ir atome pinigus 
ir praszparta. Vargszas nete
kės visko, nutarė pasilikt Ame- 
rike ir isz naujo sunkiai dirbti

< m

Kinuose. Kin-

Londonas. — Kiniszkits lai
vas atgabeno in ezionais žinia 
apie nukryžiavojima Kincziko 
Kvang-Tunge, 
czikas buvo dideliu prasižengė
liu, papildydamas apie trisdo- 
szimts žudinseziu. O kad sudže 
nukirtima galvos palaike už 
menka bausmia už taip dideli 
prasižengimu, nu'sprende pikta- 
dari nuk-ryžiavoti ir taip isz- 
pilde. Ant iszkilmes likosi kal
tininkas prikaltas •prie medinio 
kryžiaus ir laikytas per tris 
dienas del baimes kiliems pik
tadariams. Treczia diena nu- 
kryžiavotas po dideliu kaneziu 
mirė. — Mat ko krikszczionys 
iszmokino žvaira-akius Kinczi- 
kus... '

ldant surinkti ant keliones, ne- 
raszydamas nieko apie tai savo 
szeimynai. Tuom kart,, tasai 
pleszikas kuris apvogė ji, mirė 
staigia mirczįa. Valdže sura
dus ant nebaszninko pavogtus 
pinigus ir praszparta, nusiun
tė in ievyne del paezios, viską 
a|)saky<lami jai. Naszlelc su pi
nigais tuojaus surado kandida
tu ant ženybu, o kad bobai ant 
gaspadorystos “nekas” be vy
ro — isztckejo už kito.

l*o keliu metu “nebasznin- 
užsidirbes kelis szimtus
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PASILIKO TĖVU SAVO 
BROLIU. ■

Perlee, Iowa. — Harry liečiu 
man tomis dienomis a psi pa
ežio vo su savo moezeka. Bed- 
moniene apsivedė su jojo tėvu 
ir buvo antra pati seno Red- 
mono. Su pirmutine paeria se
nas Bedmonas susilaukė pen
kis vaikus, o su antra paežiu 
szeszis. Dabar jaunas Bedmo- 
nus per apsipaeziavima su sa
vo moezeka pasilieka tėvu savo 
tikru ’broliu ir pusbroliu.

Harry lied-

Lewistown, Pa— 
iszsipildo priežodis 
kaip szuo su kate.” 
szuniūkas vardu “Spprt, 
Įėjo priesz namu szildydamu-
sis priesz saule o prie jojo pri
siglaudus gulėjo kate su kuriu 
labai sutikdavo. .Sztai pribėgės 
didelis szuo, pagriebė “Spor 
taku” už' kaklo ir butu nžuž' kaklo ir butu už
smaugęs. Kate isz baimes szo-
ko ant tvoros, bet matydama
kad josios draugas neapsigins 
nuo savo prieszo, szoko tam 
ant kaklo ir pradėjo nagais 
draskyt didesni szuni. Tasai isz 

isz 
” ir

netikėto užklupimo ir 
skausmo, paleido ° Sportą 
pradėjo bo$t. —- 

įgavo draugiszką privaluma.
p radėjo bo^t

Venezuela. — Vi- 
J ’> davėsi 

jaust antras drebėjimas že
mes, kuriame pražuvo penkes- 
deszimts ypatų Cumanoje, pa
darydamas da daugiau blcdes. 
Žmonos taip inbauginti kad 
miega ant lauku bijodami su- 
gryžti in savo gyvenimus.

. ................ ..... ....................... .............................. 1,1111 ■

LABAI GREITAI.
■ 1 1 J

—Na, na! tai misiukes pats 
numirė?

— Teip numirė ir da kaip 
Kate iszpilde greitai, da priesz smerti pen

kias minutas buvo gyvas • iHH

Ka raka.s, 
dumi ktyje, S u bato je

taip inbauginti kad

UGNIS SUNAIKINO 1,000 
NAMU; 5,000 ŽMONIŲ 

LIKO BE PASTOGIŲ.
Konstantinopolius. — Kelio

lika žmonių likos užmuszti o 
tūkstantis namu sudegė Grai- 
kiszkoje dalyje miesto Tuvalu, 
kuria beveik visiszkai sunaiki
no baisi ugnis laike didelio vė
jo. Daugiau kaip penki 'tuks
tancziai žmonių pasiliko be pa
stogių, kurie koneze daug nuo 
szalczio ir sniego. '

KALININKAI SUVALGĖ 
SAVO DRAUGA.

Cayenne, Guana. — Keturi 
kalininkai kurie pabėgo isz vai-j 
diszko kalėjimo, gavosi antį 
pustynes, o isz tonais tikėjosi 
gautis in Europa.

Būdami pustyneje pabludo ir 
isz bado beveik nemiro. Vienas 
isz juju apsirgo o likusieji trys 
mėtosi ant jo, užmusze, iszkepe

kas”
doleriu Ameriko, vela pasiren
gė keliauti in Ievyne atlankyti 
paeziule ir vaikus. Pribuvo iii 
gimtini kaimu, tame laike ka
da atsibuvinejo vinczevoue jo
jo vyriausios dukters. Pasiro
dymas “nebaszninko” aut 
svodbos šukele dideli sumiszi- 
ma tarp susirinkusiu. Pribuvus 
palicijc aresztavojo visus bot 
trumpam laike viskas iszsiaisz- 
kino. Bažnyczioje taji szluiba 
atszauke, o tikrasis vyras po 
tiek vargu, vela atrado vieta 
szale savo pacziules ir szeimy- 
neles. Bet kas atlygins nu
skriaustam vyrui už naudoji
mu pacziules per kita?!....

H “ f- W

NUDURE SAVO MOCZEKA. 
ii' *

Katovicai, Lenkije. — Szim- 
tas žmonių buvo budintojais 
baisaus atsitikimo ant ulycrios, 
kurio mate kaip tūla motore su 
jaunu žmogum, apie 24 motu, 
tarp savos barosi. Staigai jau
nas žmogus isztraukes ilga pei
li smeige moteriai in krutino,

nebaszninko

■! 
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ir suvalgė. Daojo prie upes, pa
sidirbo laiveli ir leidosi in to
limesne kelione, bet laiko vie
šnios laivelis nuskendo o pra
einantis laivas juos iszgel'bejo | rankas palicijos. 
ir sugražino in valdžios ran
kas.

o kada ■motei'e gulėjo pasriuvus 
kraujuose, tasai da jaja bade
su peiliu. Žmones mėtosi ant 
žudintojaus ir atidavė ji in

1

Pasirodo kad žudintojum yra 
ICdmundas Kasperczyk, kuris 

Visi stongimai vargszu gau-lnužudo savo moezeka užtai, 
t is ant liuosybės nuėjo ant niek | kad jam ponszkadinejo visame 
po tiek vargu ir rupęsczįu. ir nedavę jam gyvent malszįuL
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Kas Girdėt
3,365,000Mete 1927 suvirsz 

darbininku samdyti automobi
liu industrijoj. Buvo 900,00(1 
profesijonalu troku szoforiu, 
500,(XX) profesionalu szoforiu; 
fabriku darbininku, garažo 
darbininku, ir pnn. Dar 379,000 
darbininku jmsaindyti indus
trijoj, kaipo modžio-darbinin- 
kai, prie mažinu, gaminant in- 
rankius, prie stiklo ir 1.1.

Lapkriczio men., 1928 m., 
39,285 ateiviai inleisti in Snv. 
Valstijas, isz tu 24,805 atvyko 
nuolatiniai apsigyvenimui ir 
14,480 svoeziai arba kitiems 
tikslams. Paežiu laiku isz Suv. 
Valstijų iszvyko (>,549 emig
rantu ir 14,611 neimigrantu.

Watertown,

1928

14,611
22,380 Amerikos piliecziu isz-
\"vko užseiuy.

Per Lnpkriczio men. atsaky
ta leidimas net 1,694 ateiviams, 
daugumoj atsitikimu, kad ne
turėjo tinkamu immigracijos 
vizų. Daugiausia szitu ateiviu 
l>ande atvykti isz Kanados ir 
Meksikos^Isz 25,298 ateiviu at
vykusiu New Yorko uoste tik 
48 sulaikyti. Iszdeportuota net 
927 ateiviu per menesi.

Daugiausia atvykusiu atei
viu atvažiavo isz Vokietijos — 
4,607, isz Italijos, 2,964, isz Di
džios BriLinijos 1,828 ir 1.1.

Beveik 1 isz kiekvieno 4 atei
viu apsistoja New York’o vals
tijoje. Isz 129,350 ateiviu in- 
leistu nuo Liepos 1 d. iki Lap- 
kriczic
nnoszinrtis apsistojo New Yor
ke, kuomet 15,057 Mcksikiecziu 
isz Meksikos apsigyveno Tek
sas valstijoj, 11,023 Michigane, 
9,671 Massachusetts; 8,285 Ca- 
lifomijoj; 7,916 Illinois; 7,012 
Pcunsylvanijoj ir 6,980 New 
Jersey.

•4 ) d., 37,269 arba 28

Tula motere isz'Missouri už- 
rasze visa savo turtą del dvy
likos szunu, kuriuos labai my- 

Matyt priežodis iszsipil- 
4‘dideli turtui nueinu 

m r- >
lejo.
do, kad 
ant szunc.

Daugiaaše naudojamas til
tas badai yra tiltas prie Niaga
ra Dalis in Kanada, nes praė
jusi meta perėjo |s?r ji 
szimts milijonu žmonių. O ko
tieji žmones slaugiausia ėjo isz 
Amerika in Kanada per t a ji 
tilta? Iszsigerti geros guzntes.

de-

idant kon- 
25 milijonus 

doleriu ant pildymo prohibici- 
jos tiesu. — Szkada t uju pini
gu-

Geriau butu kad valdže isz- 
duotu tuos milijonus ant ap- 
szvietimo žmonių, kodėl žmo
nes neprivalo naudoti pervir
šiniai svaiginanezius getymus 

o ne ant baudimo tuju, ku- 
Bet tada 

sznipu

Sausieji spiresi 
gresas paskirtu

už daug gere, 
i ukstanczini 
netektu “džiauni.

ne
sausuju

> f

Maskoliszki komunistai kaip 
Amerikoniszki p roll i bintai turi 
taipgi savo “beibukus” kurie 
gvoltu nori žmoniems užmesti 
ant sprandu. Sztai paskutiniai 
telegramai pranesza buk kas 
kart daugiau Rosi joj kyla su- 
miszimai po Rusiszkiis kaimus. 
Turtingi mužikai taip vadina
mi “knlokai”
virszininkus, o 
raudonieji kruvini pulkai žu
do kulokus.

Vietoje

žudo soviatinius
ant permainų

k u lok uKusiszku
A me rike užima vieta prieszi- 
ninkai prohibicijos. V’aldiszki 
prohibicijos agentai— tai kaip 
raudonieji pulkai Rosijoj.

Žinoma, pas mus da ne taip 
bloga kaip Rosijoj, bet kas ga
li spėti, kaip ten bus tolinus. 
Sausieji kanecz nori žmonis 
prispirti kad negerto, o szla- 
pieji pricszinasi visom pajė
gom.

----------- f
Gyvenimas yra tai tragedije 

del daugelio. >
Laikraszcziai pripildyti ži

niomis apie žudinstas ir savžu-

(

dinstas. Sztiū Watertown, 
Mass., persiskyrusi pati garsin
go bolininko Bhbe Ruth, žuvo 
laike ugnies kuri kilo josios 
gyvenimo. Apie josios nelai
mingu •mirti laikraszcziai apra- 
szinojo net po nsztuones skiltis 
(kohimnas).

Ann vakaru pasikorė (’hiea- 
gos kalėjimu kokis tai Bert 

26 metu, t’lausson 
nutukęs darbo ir nugalėdamas 
surasti kilo — pasiliko bandi
tu. O kad naujam darbo netu
rėjo pasekmes todėl neturėjo 
giliuko. Suome ji ant pirmuti
nio “džiabo” ir nž<lare kalėji
mu. Susirūpinus tuom labai, pa
sikorė. Apie jojo mirti laik
raszcziai patalpino tiktai asz- 
tuones eilutes — ir apie ji ry
toj užmirs/.

Bet apie'pacziulc Babe Ruth, 
kuri su vyru negyveno ir su- 
sinesze su daktaru, laikrasz
cziai da daug apraszines.

ISZ LIETUVOS
STATINE UŽMUSZE 

KALINI.
Kaunas.

I « 1N PATI LAIKA
M. » «A ’ ' ’ ' ' ' ’ ‘ ■' • ** ■ J.' f

ATSITIKIMAS KOKIS TANKIAI

i a i 

f ’ • I
*♦< I <

i

ANT SVIETO ATSITINKA.

JI
protingas vyra#, už Kūno uki- 
ninkfli ja iBzteidŽm.

* V . « • « • a A A ii "*

ra

tai

— Vienas Kauno 
sunkiuju darbu kalinys Isomo- 

dirbdamas prie Kauno 
i py gardus teismo kieme nuti

kėtai sunkios statines buvo 
prislėgtas prie sienos. Jam su- • < « « e a

va s,

Claussen,

džiabo

Ar arielka v ra gvduolu
Ar

.' Ar 
prigel’bcs ligoje f Ar teisingi 
daktarai patarė jaja namloti li
goje. Ar'senicms žmoniems yra 

valdže patarė 
ant influenzos 

ir

naudinga? Ar 
sergant iems 

naudoti ir pavėlino 
užraszineti gera 

arielka dd tokiu ligoniu kiek 
josios prireiktu ?

Sztai klausymai kuriuos ga
li atsakyti visi jaigu tik norė
tu. Bukie teisingu ir užklaus- 
kie apie tai bile kokio daktaro.

Gerai. Jaigu arielka yra gy
duole ir taip pripažysta prohi
bicijos tiesos, tai kodui po nog
iu žmogus negali josios pirkti 
pagal tiesas, teisingu budu?

Aptiekoriai tiesiog apgaudi
nėja žmonis pardnotlami jiems 
nevos czysta arielka, bet aptie
koriai jnja sumaiszo su mun- 
szaine arba alkoholium ir par
duoda už gerus'pinigus.

Dabar užeina svarbus klau
symas: ar arielka yra gyduo
lė? Jaigu taip, tai kodėl žmo
gus negali josios pirkti už tei- 

varantu kad 
yra czysta ir nesumaiszyta per 
nesąvžiningus aptiekorius.

arielka 
daktarams

singa preke ir <r

O

NELABA MOTINA
ATSIKRATĖ NUO TRIJŲ 

SUNU IDANT UŽGRIEBT 
PALIKTA TURTĄ

Berlvnas. — Nesenei turtin
gas žmogus Von Blausser, li
kos užtrucintas per savo pa- 
czia idant po jo mireziai apim
ti visa tarta, bet dažinojns, kad 
turtas turės būti padalintas 
tarp jos ir trijų sunu, kas jai 
ne labai patiko, nes ji pati no
rėjo viską apžioti. Po kokiam 
laikui dakako ji savo vaikams 
iszrasdama visokes priekabas.. 
Simus to negalėdami nukenst, 
vienas pasikorė, kitas nusiszo- 
ve o treczin motina nutrucino.

Nelaba motina dabar many
dama kad niekas ne stovi jai 
ant J<elio, džiaugėsi isz savo 
szetoniszko darbo. Bet dažino- 
jo, kad da randasi 18 metu am
žiaus anūkas kuris turėjo tie
sa aplaikyti puse palikto turto; 
motere pradėjo maustyti apie 
visokius'budus kml ir ta isz 
kelio praszalint ir butu ji nu
žudžius, bet tasai pranesze apie 
vehiiszkus jos darbus palieijai 
kuri iszgama motina uždare 
kalėjime.

motina

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinnuii. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
įlenda gyduole ir Black Crow 
Pignlkas. t.f.

L" 4 .

I)r.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis koeulia, Sunkus kvėpavimai, 
Katariazkaa kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebėtina pasekme per 30 metu. 
Preke 25c per paėsta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrarta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-734 MULBERRY STREET 

READING. PA.

traiszkyta galva. Kalinys mirė.
VEŽA TRANZITU ŽĄSIS.
Kaunas. — Paskutiniu laiku 

musu geležink<‘lia is 
veža isz Rusijos in

•

iaiikrodis iszmuszc vienuo
lika. Szimtiene sudėjo su isz- 
balusiu veidu ir ramino savo 
maža dukrele, sakydama, kad 
lovelis neužilgo sugriž ir par- 
nesz kelis centus nupirkti 
maisto.
dvieju metu kūdikis, tacziaus 
suprato motinos szirdies skaus
mą; ji glaudėsi ir bucziavo jos 
aszarota veidą.

— Na kurgi dabar jis taip 
Juk jis nie- 
ir žino, kad

kelis centus
Nors Olga buvo tik

SP

tranzitu 
Vokietija 

daug žasti ir kiausziniu.
SVIESTAS BRANGSTA.

Kaunas. — Paskutinėmis die
nomis brangsta sviestas ir 
kiauszinini. Kauno turgaviete- 

už kilogramu kaimiszko
sviesto moka iki 12 litu.(

VAGIU SIAUTIMAS.
Skaudvile, Tauragės ap. — 

Gruodžio men. Pradžioje Sknu- 
vilos apylinkėse pradėjo siau
sti vagys. Barzdžių kaimo ma
žažemiui Kaziui Skrodeniui pa
vogė isz tvarto karve, 300 litu 
vertes. Kosziii kaime ūkininkui 
Simanavicziui Kaziui pavogė 
nuo motoro magnetą 200 litu 
vei tes, ūkininkui Rimkui pavo
gė nuo motoro žvake ir ūkinin
kai Juciui isz tvarto pavogė 9 
žąsis Vagys kol kas nesusekti.

SUSZALO ŽMOGUS.
Gruodžio men. 20 d. isz ry

to, Maironio g-ve ties Lietuvos 
banko namais rastas suszales 
pil. Povylas Budrys 39 metu.

Budrys padėtas ligoninėn. 
Jo gyvybei gresia pavojus.

NUSISZOVE.
Veliuona, Mažeikiu ap. (“V- 

kor.) Tarnavęs policijos 
nuovalos virszininkus p. K. 
Mileris, paszalintas isz tarny
bos, sziomis dienomis nusiszo- 
ve.

Velionio tėvai gyveno
Taeziau

bes ’ J

virszininkas p.

Ve
liuonoje neturtingai. Taeziau, 
paskutinėmis jėgomis leido su- 
nu Kuzi mokslan ir 1928 metu 
pradžioje jis baigė lauksztes- 
niaja policijos mokykla ir gavo 
nuovados virszininko vieta 
Mažeikiu apskr. Botamauda- 
damas padare koki tai prasi
žengimą, neteko tarnybos, ir, 
pagaliau, nerasdamas pragyve
nimui szaltinio, nusprendė nu- 
siszauti.
NUSZOVE “BANKININKĄ” 

Panemunėlis, Kokiszkio aps. 
Gruodžio men. 4 d., 7 vai. vaka- 

Auksztadvario

v irszi ninko 
apskr.

re AUKsztaavario viensėdyje 
rastas pro Įauga nuszautas St. 
Kubilius. Jis vertėsi “ 

(skolindavo
bankine-

mis operacijomis” 
žmonėms pinigus) ir ta darba 
varydavo nepaprastu sumanu
mu. Sako, kad palikes vekseliu 
apie 100,000 litu. Nužudytas, 
matyt, isz kerszto. Nužudymu 
kaltinamas — jo brolis ir kiti. 
VALDŽIA PARDAVĖ ĄŽUO

LU UŽ 1,262,500 LITU.
Kaunas. — Miszku departa

mente invvko varžvtines. Par- 
duota 3051 ąžuolu ir 411 dide
liu eglių už 1,262,500 litu. Tai 
buvo antra karta varžytines, 
Pirma karta Gruodžio diena 
gauta 1,030,000 litu, ministeris 
♦u varžytynių nepatvirtino. 
Dabar varžytynėse dalyvavo 
7 užsieniu firmos ir vienas vio- 
tos pirklys. Be to parduota ir 
daugiau miszko, sako, virsz 
dvieju milionu litu.

PATS SAUGOJO, PATS 
VOGĖ.

Kaimas. — Kriminaline po
licija sužinojo, kad nuo stato
mo A. Panemunes tilto nuolat, 
vagiama statybos medžiaga sn 
tarnautoju žinia. Tam reikalui 
policija patikrino eile gyvento
ju gyvonaneziu netoli statomo 
tilto ir suseko kelis asmenis, 
kurie turėjo prisivogė stato
mos medžiagos. Sulyg tilto 
statybos administracijos aps- 
kaieziavimu medžiogos buvo 
iszvogta 5000 litu sumai. Prn- 
vedus kvota kaltininkai liko 
surasti ir perluoti teismui. 
Tarpe kaltinamųjų yra vienas 
statomo tilto sargas, pas kuri 
rasta žymi dalis medžiagos.

sako,

h'. tai

ilgai galėtu but? 
kur neužeidavo.....
mes su Olgute lankiame jo pa- 
pareinant. Kur jis! a h

Staigni subrazdėjo kas (ai 
apie duris.

— Klausyk, Olgute, turbut 
tėvelis pareina. Nagi, mano 
mielas,

uszklause ji verkdama, ka- I 
da Szmitas i nejus nepaprastai 
lingavo galva. r •

Jis buvo girtas ir nesuprato 
jos kalbos.

~ Brangusis! Olgute jau 
senini praszo valgyt, o tu vis-, 
ka pragėrei; argi turime badu 
mirti...., 
jo moteriszfko ir apalpo. Szmi- 
las tuom tarpu iszejo per duris, 
nieko nepaisydamas apie szei- 
mynos likimai Jis užėjo in kar- 
czema, bet neradęs draugu ir 
isz ten iszejo, sakydamas, kad 
daugiau negriž!

Szmitiene pasikėlus vyro 
jau nerado. Jai buvo labai gai
la Olgutos, kuri turi bada kęs
ti. Ji graudžiai apsiverkė ir pa
siėmus su savim Olga nuėjo 
jieszkoti vyro. Bot niekur ne
galėdama jo surasti, taip susi
rūpino, kad ir pati nežinojo 
kur eina ir ka daro. Ji tapo be
prote. Vaikszcziojo po laukus ir 
užėjo 
kurio mėgino pasilsėti 
staiga jos ausyse pasigirdo 
koks tai balsas, baldas jos vy
ro, Szmito. Jai rodosi, kad jis 
szaukia ja maloniais žodžiais. 
Ir ji užmirszus apie savo duk
rele liuejo ant to baįso. Bet ji 
apsivylė, 
apart g 
jos tik szunu lojimas, 
jau tamsi naktis 
bosini, slinko isz vieno kraszto 
in kita, o Szmitiene apleistos 
vietos jokiu budu negalėjo at
rasti ir jai prisiėjo ilgai klai
džioti.

Olgute gulėjo alkana ant szie- 
no. Ant. rytojaus kaimietis at- 

parsiveszti ir 
mergaite. Kai

mietis paėmė kūdiki, parsivežu 
mano* ir apreiszke savo mote- 
rei, kad ta mergaite rado szie
ne. Moteriszko nudžiugo, pa- 
maeziusi ramaus veido ir gra
žaus apsigimimo mergaite ir 
mėgino ja kalbinti, bet Olgute 
kalbėti da nemokėjo,

— Na ka darysim, 
niekas neatsiszauks szito kūdi
kio? — užklauso kaimietis sa
vo moteries.

— Kad ir

Napi,
kur taip ilgai buvai!

verkdama kulbe-

pasikėlus

iszdraikyla 
mėgino

ausyse

sziena, am
, bet

t»

Ten nieko nebuvo 
frynu lauku, kur girdo- 

Buvo 
tamsus de-

važiavo sziena 
atrado maža

jeigu

mot Szmitas pastojo didžtur- 
cziu ir vis rūpinosi apie savo 
moteries ir dukreles likimą, 
bet nieko negalėjo apie jas isz- 
girsti: taigi tankiai grandžiai 
apsiverkdavo, bet tas jau bu
vo pervelu.

Praslinkus 16 metu, ūkinin
kas, pas kuri augo Olga — Ju
lije, parengė jos gimimo die
nos apvaikszcziojima arba, go
riau sakant, paminėjimo die
nos kurioj Julije buvo atrasta 
ant Hzieno. Ūkininkas sukvie
tė daug svecziii ant minėtos 
dienos, kurie atsilankė sveiki
no Julije ir apdovanojo ja pui
kiu geliu bukietais. Julije ap
siėjo su svecziais mandagiai ir 
visiem dekavojo už dovanas; 
ūkininkas taipgi sveikino ir 

savo dukrele. ”
►Szmitns ta diena važiavo ka- 

žikur pro ta (pati ūkininką. 
Buvo tai kairszta pavasario die
na ir jis labai isztroszko gerti. 
Privažiavęs grintele, isžlipo ir 

pa p ra s zy t i

laimino

užėjo

< i

vandens. 
Inejus jam in vidų, ūkininkai 
vietoj Vandenio, supažindino ji 
su svoeziais ir perstatė Julije, 
paaiszkindamas, kąd szimidien 
jos gimimo dienos pamilieji
mas. Mergaite buvo labai skais
taus veido, szviesiu plauku ir 
tamsiai mėlynu akiu Szmitas 
isz pirmo pamatjTno pamylėjo 
Julijų. Jinai taipgi ji mylėjo, 
nes buvo žmogus prielankus ir 

apsiėjo mandagiai;
buvo senyvas žmogus, 

tacziaus ant tokio visai neisz- 
rode.

Kuomet Szmitas rengusi va
žiuoti tolinu, Julijų jszj.fuido ji 
ir atsisveikindama 
t a re:

—- Asz lamintos nenorecziau 
išleisti.......

tinku
Julije nieko neatsake, 

nusiszypsojo ir žiurėjo ramiai 
in Szmito akis. ♦

—' Asz taipgi nenorecziau 
su tamista persiskirti 
norueziau tamista turėti ant vi
sados.

su visais 
nors

__gCu_
'Jjpido ji 

nedrąsiai

Kodėl 7 
... A ?

\r asz jum i pa-
1 
tik

asz

— Asz nežinau.... turecziuu 
pakalbėti apie tai su mano lo
veliais.

Szmitas
džius,

tuos žo-iszgirdes
jautėsi laimingiausiu 

ant svieto žmogumi. Jis apka
bino ja ir prispaudus prie sa
ves meiliai pabueziavo.

Angele mano brangiau- 
eiti pasšia už viską, meldžiuu/i V JUV 4\4 fi 1 11 Vilt Į7<10

tėvelius ir praneszti jiems apiiT

atsismauktu asz 
nenorecziau' atiduoti, 
myliu ja, o juk mes neturimo G vOstuviu 
mažu, ar negalima auginti?
Matyt, ka,d kokiu vargszu kū
dikis.

—• Bet mes turime duoti ko
ki varda jai.

— Taip, be abejones, kad 
be vardo but negali. Na lai bu
na Julije.

— Tebūna! Asz sutinku.
Ir taip Olga — Jiilute augo 

pas kaimo žmones. Paaugus ji 
mane, kad jos tėvais yra tie,

asz taip

ar negalima auginti?

su kuriais ji gyvena ir’kurio ja 
taip myli.

Jos motina, Szmitiene apsi
gyveno kitam kaime pas tūla 
ūkininkai, kuris priėmė ja pa
tyręs, kad yra sumigusio pro-
to ir neturi jokios prieglaudos.

Szmitas pristojo įdirbti pas 
tūla seneli — fnbriknntn ir 
gerti jau paliovė; paliko prie
lankus ir meilus savo ponui, 
nes tikėjosi, kad mirdamas se
nelis kuom nors apdovanos.' 
Po keliolikos metu fabrikan
tas mirė ir priosz mirti Szmitui 
uži’asze savo visus turtus. Tuo-

I

tūla seneli
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ATNAUJINS SENA 
VARPINYCZIA.

Szita sena varpinyczia kuri 
likos pastatyta 1824 mete ant 
rinkaus Richmond, Va., bus at- 

of the 
Va rpi-

statyta per Daughters 
American Revolution.
nyczia buvo naudojama ant sn- 
Mzaukimo kariuomenes ant ap
gynimo mi(*sto nuo ne^irieteliu.

— Ak, stebuklai!!.... Ar Ui 
galimas daiktas! Juk jis yra 
jos levu, o asz motina.

Tarnaite, iszgirdus tuos žo
džius, tuoj paprasze kaimynu 
kad kuogreieziausia nuvežtu ta 
moterį in bažhyczia1 ir per
trauktu szliubn.

Szmitas pasiėmei Julije už 
rankos, atsivedė pas aukuru 
kur kunigas buvo jau gatavas 
duoti szliuba.

Kunigas iszklause abieju u r 
myli viens kita ir ai* prižada,... 
Kaip staiga, lyg viesuloa no- 
szama, in ' bnžnyczia inpnbfe 
kokia tai moteris. Jos plaukai

* laivo
kaktoj blizgėjo, veidas rauksz- 
htas, iszrode baisiai. Ji puolė 
prie Szmito, pertrauke rankas 
ir suszuko:

Ka tu durai H Juk asz 
tavo pati, o szita mergaite yra 
musu dukrele Olga — tuos žo- 

krito ir dan-

vėjo iszd raškyti, akis
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stuba ir paprusze vandens, ka 
jai suteikė ūkininko tarnaitę. 
Ji pamate savo vyro, Szmitie- 
no paveiksią ir užklausė;

’— Kur jus gavot szita pa
veikslu!!

— Szitas pa veikslas
kino tarnaite - yra pono Szmi- 
to, kuris tik neseniai iszvažin- 
vo prie szliubo su 
ninku atrasta dukrele 
vardu.

— Kaip tai? juk jis mano 
vyras! — susznko Szmitiene ir 
apalpo.

Atsigaivins ji vėl pradėjo:
Kaip tamista sakei, kad 

su jusu ūkininku “•*<’•••-*" ”r 
Kur ir kaip?!

kyk I

Jis ne gale jo 
Julija isz godos.

aisz-

musu uki-
Jullj<

l i ai rasta 
greitai sav

-- Szeszioliku metu atgal,- 
pradėjo tarnaite, — musu gas- 
padorius atrado isz ryto maža 
mergaite sziene ant lauko, da
vė jai Julijė varda ir užaugino 
kaip savo kūdiki.

pasiturintis irsi taikė tekis
Dabar pa-

■H
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džius isztaws ji 
ginu neatsikele.

— Julije — Olga pradėjo 
graudžiai verkti.

Szmitas susigėdo ir ne galė
jo pakelti akiu.
pažiūrėti in
Jis gailėjosi savo moteries, ku
ri gulėjo iszbaJus, bet buvo 
jau per vėl u.
. — Ak, tas girtuokliavimas! 
kokia baisia role sulosze mauo 
gyvenime — isztares tuos žo
džius Szmitas apalpo.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV13ZKA3 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kūnus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuvlu, krlksz- 
tiniu, vcaeliju, paaivažlnžjhno ir t. t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del valkam*. - Preke 15s 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY. PA
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musu meile.

— Na, tai eime.
Szmitas nedrąsiai i nėjo su 

Julije in ūkininko grintele ir 
apreiszke, kad myli ja ir norį 
ja turėti ant visados. Julijos 
“tėvai” palaimino juos abudu 
ir pavelijo jiems apsivesti.

Szmitas ir Julije dekavojo 
szirdingaį spnuzdami “tė
vams” 
dus.

4 t 
rankas ir bucziavo vei-

spnuzilami

Na, dabar turime nutiir- 
i diena — prabilo 

skirkit
Szmitas.

Gerai, 
parankiausia

kokia 
atsake

m ,<1—1 e 
jums 
ūkininkas.

Viskas buvo sutvarkyta ir 
vestuves paskirtos ant kito 
nedoldienio. Szmitas atsisvei
kinęs su visais iszvažiavo 
linksmas namo ii’ po tam pra
dėjo lankytis pas Julije labai 
tankiai. Viena diena ji važiuo
janti nužvelgė jo pati, kuri bu
vo beprote ir prisilaikė kitam 
kaime. Ji pažinus savo vyra 
pradėjo vytis ir szaukti, bot jis 
to visai uopatemijo. Paikiau 
Szmitimie pradėjo saugot savo 
vyra kasdiena ir kada Szmitas 
važiavo pas Julije prie szliubo, 
Szmitieno vėl pradėjo ji vytis.

Kada Szmitas atvažiavo pas 
ūkininką, ton jau visi buvo pa
sirengė, susėdo ir iszvažiavo 
prie szliubo, sykiu iszvažiavo 
ir uldninkai.

Szmitiene tuom tarpu atbe-
go pas grintele, isz kurios visi 
ne seniai iszvažiavo. Ji inejo in
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir 

uz pi-

O

mažius, 
giausia preke. 
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai * "I
arba prisiusime ,j « '■ .■ ii 1 “ ‘ '
musu žmogų m 
jusu namus.

Turime du 
Ofisus:

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

Shenandoah Heights. Phone625-R 
SHENANDOAH, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA
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3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. ,/ \

MERCHANTS BANKING TRPST OOH 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina.
pinigus in szita Banka o perritlkrinaite ir matyrite

Hl D&kite tavo

kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento, 
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Kaip Atsirado
Plateliu Ežeras

APYSAKA ISZ LIETUVIU PADAVIMO ;

nuiuoia vii ai

— Czia visai ki-1 ateivis nėra paprasti! 'keleiviu
___ _ L- _ _ J!,. _____ į- it.
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Buvo tai labai senei, kada 
Lietuviai gyveno sau liuosi ir 
garbino savo galinga dievaiti 
Perkūną.

Viena gražu pavasario vaka
ru sėdėjo prie savo stubeles du
riu Gerutis su savo onotere 
Gražute, prisižiūrėdami pasku
tiniams spindtrtiams nusilei- 
džeiiczios saules* Jie jau buvo 
pa valgė savo neturtinga vaka
riene ir nutarė praleisti pora 
valandų «edodami ant lauko 
idant pakvėpuoti tyru orą ir 
paklausyti gražaus giedojimo 

Kalbėjosi jiedu 
daržu, apie karve, 

vynuoges, kurios jau 
buvo gerokai pamėlynavo. Da • . • • 1 1 • t B • •

(lemtis

paukszcziu. 
apie savo 
bites ir

ta suvisai persimaino kad ne
buvo galima pažinti kad ten: 
senovėje butą ežere, tiktai ma
žas lipdukas tekėjo per vidurį

J€< KI1VOI11O

meiliu balsu. •
, r į -r r

tokis pasvoikvnhnas negu mos jam iszrode kad jis yra kokia 
aukszto 
persi redes in 
krivaiezio i 
apie svietą.

Kada Gražute iriu^'apie va
kariene, keleivei ; ’ ' " 
dę labai d raugi szka kal ba 
Gerucziu. .

palikom sziume kaime. Priete- 
liaii, dolko jus ežiu gyvenat to
kioje; blogojo aplinkinėje ?

— Ak! — prakalbėjo leng
vai senis Gerutis, — likimas 
man paskyrė apsigyventi szio- 

ije apygardoje. Asz kiek galė
damas stengsi uosiu ta pataisy
ti, ka mano kaimynai

V 1UI VMfefefe
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mokslo y pa t a, t" 7
i prastus
drapanas k ei e vi o

kuris 
kroviu

karione, keleivė!
Lai ■ 1 1 i» ’ 1 į '

(Jeruczįu.

abudu užve-
1 811

Jaunesnis ' keleivis
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ATSAKYMAI

- - -  OWWVW- 
žiavai, kada iszvažiavai, in ka
tra uosta atvažiavai ir vardu 
laivo arba laivo kompanijos.

Form 575 tinkamai iszpildy- 
ta turi būti pasiusta in immi- 
graeijos stoty kur buvai itileis- 
tas (jeigu New Yorke, tai Com
missioners General oflmmigra- 
tion Ellis Island New Yorke) 
indek pen kin centu krusisženk- 
!i.

Immigracijos stotis, kuomet 
pertikrius tavo atvažiavimo, 
pareikalaus tikru infoimaciju 
isz Amerikos konsulo užseiny 
apie tavo legaliszka inleidima 
kas duos tavo szeimynai pirme
nybe kvotoje.

Patartina pasiusi! žmonai už
laikymo afideivita, kuri ji tu
rės prnstatyli Amerikos konsu
lui su vizos aplikacija.

ji

Iszgauti Pasportas Aplankyti 
Suv. Valstijas.

Klausymas; Kaipo Amerikos
• i 1 i • • • •
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szynia mano sūnui 20 metu am
žiaus. Man tik pranosze, 
mano sunui bus iszduota Ame
rikos viza, bet jis man pranc- 
sza, kad negali iszgauti nuo sa- 
Vo szalies pasporta. Neužilgo ji 
galės paimti in kariuomoner 
Ar galiu kreiptis prie Valsty
bes Departmento kad pagelbė
tu iszgauti asport a?

Atsakymas: Vjiikai naturali- 
žuotu pilioeziu, kurie dar nesu
lauke 21 metu amžiaus ingija 
Amerikos pilietyste tik kuomet 
jie atvyksta in Suv. Valstijas. 
Dabartiniu laiku, sunns vis pa

pa vai d i n i u sveti mos 
Jeigu tos szalies val

ai si sako

kad
C7 - - - — — ’ 1 " ' ; r *’L ■ (} i '

ti, ka mano kaimynai pn<gadi- pasakojo visokius juokingus • • #1 te B <-•! «k .-. IfefefeJl /7 ...... 4 !. J J|(*
mano grintele idant po kelio- susilaikyt nuo juoko

kaimo isz kur kaimo gyvento- ikl Meldžiu eiti .su manim in daigtus, kad senus (lemtis
• . fe • • fefe. . A . - ... f • « 1 • 1 1 •iai gaudavo vandeni. Pakalnė
je žemo buvo sausa ir augo sto
ri aržuolai ir liepos* Visoje Lic- 
tnvoje ir Žemaitijoj nebuvo ga- paszauko juokdamasis jaunos-

Tiktai su i ’ ’ ” 1
turiu pasakyti, kad gyventojai [silsiu, 

m m fe I m » * B ofe w j « m fe B fe fe * A te MTfefe te .xte te te A * « I fe fei 1* te I
vent i ant tos vietos kur dangus rudis pcrplesze mano drabuži, 
taip linksmai szypsojos. .Jie Į Bet asz jam kaip trenkiau sv 
buvo pikti, užvydus ir įlomio- lazdų per szonus asz 
laszirdingi del vurgszu ir pake- galėjai girdot jo staugimu. 
Jevingu, jeigu kas jiems pasa-

niai galėtumėt pasilsėti.
Gerai sakai levai! —

uis keleivis, ir kas tiesa asz ir

j
fl L C

ne-

Vadindamas ji• * iszmi n tingiau-
• . •

linui rasti gražesnes pakalnes
skausmu sziivlies mano draugas reikalaujam pa- 

, nes mus tie nelabi vai
tos pakalnes nebuvo verti gy-'kai labai nuvargino,dar vienas

siu vaikinu, kokio jis gavo gy
venime nebuvo mates.

-r Perpruszau mano jaunas
v • • • 'll « a

y

*
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szypsojos.
m i si i n u

Gerutis buvo labai linksimu 
ke kad reikė turėti mielaszir- [regėdamas pakelevingus links- 
dyste ant vargszii ir sieratu, (ai 
jie tik juokėsi isz tokiu žmonių 
ir vadino kvailiais. Jus netikė
si!, kad to kaimo gyventojai 
nebuvo geresni už savo vaikus, 
jdi'gu ju vaikai ir mergaites vi
josi nuvargusi keleivi ir mete 
in ji su akmenimis, tai jie tik{aržuoline lazda.
juokėsi 
Kiekvienas

drauge — kalbėjo Gerui in kaip 
jaįi buvo gerai apsipratęs «v 
pąkelevingaiM. — Kaip a«z tu
riu jus vadinti?

> —

1

pąkelevingai r • • -I s — Kaip asz tu-
Per visa nededa «po svietą 

tabalavau,

Del ko, mano varda la
bai yra lengvas

ateivis, — Mano varisztare 
las yra Greitis.

4 i

isztartie —
. _ 1 . ■ ; -I 1 J

^iri ltA 
■4*i U
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Na ir ant galo in Luzcnie 
nuvykau

Buvo tai isz pat ryto 
Ant didelio atryto, 

Puikus fuues užtikau 
Bet koeziolo nepanaudojau 
t)vi bobeles už plauku 

susirupeziavo, 
Tai sartoke vos galo negavo 

Kinkos drebėjo, 
Plaukai dulkėjo, 

Ikm'kiai Ijarszkejo, 
Aplink smirdėjo, 

Apsiseiliojo,
Kaip Tndijonkos, 

Arba bezdžionkos,
Ir tai ne ant savo loto, 

Tik ant kito žmogaus ploto. 
O tai viską daro girtybe, 
'Loji mnnszaino ’bjaurybe.

9

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,868.62
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szalies.
džios atsisako jam iszduoti 
pasporta, tai jau Suv. Valstijų 
valdžia negali kisztis, 
negali kisztis i u kitu 
reikalus. Ir todėl Valstybes Dc-I 
pęitmentas negali Tamstai pa
gelbėti.

Taip kai)) szila valdžia valdo 
savo immigracija, laip ir kitos 
szalys turi teises investi reika
lavimus ir instatymus savo pi-1 

Naujieji Amerikos 
perskal- 

netaip

Greitis? Greitis? 
intriuo Gerutis, žiūrėdamas in 
pakeleivingo veidą ir mislyda- 
nas kad jis isz jo juokias. —
— Tai yra labai senas vardas! 
kr ir jusu draugo yra teip pat 
icgirdotas vardas?

— Jus turit klausti Perku-
10 tegul jis jumis pats pasako!
— atsake Greitis žiūrėdamas in 
jcnesnio ateivio veidą.

Tie žodžiai isZvere nemaža 
nspiidi ant Geruczio ir jis su 
>aime pradėjo žiūrėti in senes-
11 keleivi misliiidamas: argi 
lievaitis Perkūnas galėtu atsi- 
ankyti in jo varginga grintele. 
3et kad pakelevingas iszrode 
abai meilus ir apie viską kiau
linėje,
riska apsakyti teisybe, kas tik 
jun aut szirdies buvo.

Gerutis būdamas atviras ir j 
jeros szirdies seilei i s, pit pasu I♦ • t • ♦ 1

9 9 pa- 1

mus; nors buvo galima supras 
t i kad jie ta .diena buvo atlikę 
tolima kelione, o nuilstas ir pi 
nigai buvo jau iszs i baigė.Pako 
lovingi buvo apsirenge seno 
viszkais Krevakrieziu rubai.1 
ir turėjo prie saves po s tort 

Vienas daig 
nusistvereJtas buvo divniausis, kas laba

i laike dyviuo Geruti, kad jaunasb 
keletą nelabu szunu, jeigu J keleivis taip buvo miklus an* 

tartum ant kuki t

ka tik saule buvo nusileidusi, 
kad szanksmas vaiku ir stau
gimas szunu davėsi girdėt ne
tolimam kaime, kuris stovėjo 
pakalnėje nuo senio Geruczio 
grinteles. Rėkavimas vaiku kas 
karta 'buvo aiszkesnis, ant ga
lo riksmai ir staugimai szunu 
taip pasididino kad Gerutis su 
Gražute negalėjo siwikalboti.

— Ak, brangi mano ’paežiu-! P°
..... ...      ‘ ' kokis 

prijuucziu kad kokis vargui- kt’loivis ūžkitsdavo iii ta nedo- s)>icndzmu szokinejo.

. ju jiakol buvau jaunas, — kai 
bėjo
— Bet dabar kas metas kojos 
daros sunkesnes.

— Niekas norą toip

už pilvu i 
gyventojas

r r
9 nes ji 

sznliu

I

te, — tarė Gerutis, < < Asz! 'r'z nelaimes

goš keleivis jeszko prieglaudos 
ir snsrmyĮėjimo tarpe musu 

ji pri- 
g^ansti, užleido vaikais ir «zu- 
nimis, pagal savo sena paproti!

— Tegul Dievai saugoja!— 
atsake senu Gražute*. — Asz 
vėlinu kad musu kaimynai tu
rėtu daugiau malones ant ke
leiviu ir daugiau pamislytu 
apie ateiti savo vaikeliu, kurie 
meto akmenimis 
žmonelių ’

— Tie 
vienas ant 
knlliejo -Gerutis, 
savo žila -galva. — Kad pasa
kyt tau teisybe, brangi mano 
pacziule, asz neabejoju kad 
c«ia g«li atsitikti kas nepa
prasto, dievai gali užsirūstinti 
ant kaimo ir jo gyventoju, jei
gu jie neatmainis savo )»apro- 
ti. Bet kaslink įmanęs ir tavęs, 
kaip ilgai mums szita apygar
da suteiks kąsni duonos, tegul 
mes visados būnam gatavi pa
sidabinti pusiau su pakelevinga 
kuris to reikalaus.

— Tas tiesa, brangus mano 
paeziuli! — kalbėjo Gražute.— 
Tavo užmanymas vra teisiu- >> •

gas ir mudu taip turime dary
ti!

Turi žinoti, brangus skaity
tojau, kad tie du senukai buvo 
neturtingi, ir jiedu dirbo sun
kiai del užlaikymo savo gyvas
ties. Senas 
dirbo darže

ausim y Įėjimo tarpe 
kaimynu, bet vietoje

G ražu te.

ant nekaltu

vaikai neužabgs no 
gero žmogaus, —

linguodamas

asz
atsitikti

tai triūse 
maistus buvo

I

vargingas kojų kad

ra kainui tai pirma negu jis 
suspėdavo apleisti kaima, szu 
nes ir vaikai padarydavo isz jo 
nežmogiszka sutvėrimą. Jeigu 
kuris karta buvo buvęs tame 
kaime tai antra karta lenkėsi 
nuo jo per keletą įmyliu.

Kas iszrode 
šia, kad jeigu

nepaprasezia ii- 
in kaima atsi

lankydavo kokis jionas arba 
kunigaiksztis su savo tarnais 
tai nebuvo malonesniu žmonių 
pasaulyje už pakalnes gyvento
jus, jie In* kepurių t lipinėdavo 
apie turtinga keleivi, vaikai ir 
buvo uudsziis, szunis uždary
davo in (vartus arba pririszda- 
vo. Tas parodo kad kaimo gy
ventojai daugiau mylėjo auksu 
ir sidabrą negu suvoin*tyma.

Dabar gali dasiprasti, bran
gus skaitytojai, dolko Gerutis 
tnip liiuhiai kalbėjo, kada jis 
girdėjo kaime garsu lojimą 
szunu ir rėkavimu isztvirkusiu 
vaikezu.

Asz dar niekad negirdė
jau taip gar.su lojimą szunu!— 
patemijo geras senelis.

'Kaipgi ir vaikai dar nie
kad taip baisiai ne spiegei — 
atsake jo motore Gražute.

Gerutis su Gražute sėdėjo už- 
galvo- 

riksmas vaiku ir szunu

sznnis uždarv-

I

Asz buvau ir lengvu ko

Gerutis in pakelevinga

padaryta isz nly-

gci r 
pagelba del pakelevingo, kai) 
gera lazda — atsake jaunesni.' 
keleivis, ir asz kai)) matai tu 
riu viena.

'Ta lazda buvo labai seuovisz 
kos mados,
vos medžio ir prie galo tureje 
lyg ir pora sparnu, 
lai dvieju
pjaustyta ant vidurio lazdos, ij 
Gerucziui iszrodc kad jos būvi 
gyvos ir 
lazda.
—Nepaprastas tai iszdirbinuu

ir pora sparnu, ir pavida 
gyveziu- buvo isz

nuolat viniojos apie

I

— pamislino Gerutis. Ir tuomi 
pat laiku Gerutis ir jo du ke
leivei priėjo -prie stubeles du 
riti.

Draugai — kalbėjo Ge 
suolo.

nuėjo pa

Gerutis pasirižo jam

5

tojo viską apie savo gyveni-! 
na, kaip jiedu su Gražute ežiai 
;zioj aplinkinėje gyvena nors 

vargingai bet teisingai bu
itį pelno sau duona ir 
lievams (liekavoja iv 
;avo būvio užganadyti. Tolcs- 
tei jis papasakojo, kaip jo pa- 
,i Gražute padarė gardu sūri ir 
iviestn. Užaugini visokes dar- 
ioves, kaip'jiddlV’tlrauge abu- 
lu dirba ir velihlu sau abudu 
gyventi ir mirti.

r
už tai 

esti is>»

Mokamo 3-czia procsnU ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio a 
1 Liepos. Mos norim kad ir ju* 
turėtumėt reikalą-ra musu banke 
nepaisant ar maža* ar dideli*.

■
*'1' w

■
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Gerulis dienomis 
o Gražute triase 

naminį darbu, tai dare sūri ar
ba musze sviesta, 
apie stuba. J u
daugiaaše duona, pienas ir dar
žo valgiai, kaip kada kąsnelis 
medaus kuri isziiudavo isz bi- 
cziu avilo, kur darželyje sto
vi* jo keli avi lai bieziu. Tai pigi 
rudenio laike kada iszsirpdavo 
vynuoges, tai prie vakarienes 
turėdavo kaip kada po keletą 
uugu. Reikia pasakyti kad tai 
buvo geros szirdies senukai, 
jie geriau butu patys nevalgė 
pietų nei vakarienes ne kai)) 
atsakyti kąsni duonos, puodeli 
pieno ir szaukszta meilaus del 
pakelevingo, kuris atlankyda
vo ju grintele. Jie turėjo toki 
jautimu kad atsilankymas pa
kelevingo atnesza namams die
vu palaiminimu, todėl jie ke
leivi daugiau gerbe ir mylėjo 
negu patys save.

Senoku stubele stovėjo ant 
gražaus kalnelio apie versta to
lumo nuo kaimo, kuris gulėjo 
pakalnėje. Toje duobėjo labai 
senu seno vaje kada žeme buvo 
jauna, gulėjo toje vietojo eže
ran kur žuvys plaukiojo giliam 
vandenyje. Bot * amžiams bė
gant, vanduo tszdžiuvo ir žino-'

s i mitrinę ir lingavo su 
mis, o 
kas karta artinosi link seneliu 
grinteles. Neilgai laukus, jiedu 
paregėjo du pakeleVingus ku
rie ėjo palengva nes buvo nu
vargę, o szunes taip smarkiai 
puolė ant ju kad net kiti kabi
nosi in užkulnius. Užpal&lyjc 
szunu seke da ingy be vaiku, ku
rie bėgdami paskui pakeleVin- 
gus tycziojosi iuvairiais žo
džiais ir mete ant ju akmenis. 
Du ar trip sykius jaunesnis ke
leivis aiffisuko ir nuvijo szunis

ru t i s, — sėskit ežia ant 
Mano pati Gražute 
žiūrėti, ka jum pagamyt ant 
vakarienes. Nors mes esam ne
turtingi žmones, bet jus bpsii 
priimti su tuom ka mes turim.

J.

Jaunas keleivis gule ant suo
lo ir lazda numėtė ant žemes. 
Bet ežia stebuklas lazda pasi
kėlė su savo sparnais nuo že
mes ir atsistojo prie sienos.

Pinniaus negu jis spėjo už
duoti klausima jaunam atei-
viui ^ėnesnisis keleivis užkalbi
no ji:

— Ar tikrai galėjo būti se
novėje ežeras, kur szemlien sto
vi nelabas kaimas? — užklauso 
keleivis Geruczio.

mano atmintyje, 
brangus draugai — atsake Ge- 

asz esmių 
jau senas žmogus. O ežia visu-

Ne atmintyje

rutis ir pats matai

su lazda, kuria turėjo rankose, dos buvo laukai ir pievos, toip
(Senesnis keleivis ėjo palengva, 
visai netemindamus ant vaiku 
riksmo ir staugimo szunu.

Abudu pakelevingi iszrode 
kad jiedu neturėjo pinigu savo 
kiszonino.se, kad galėtu kaimo 
gventojams užmokėti už nak
vyne, todėl jie juos 
vaikais.

— Eikim paeziute, — tarė 
Gerutis, — einam patikti tuos 
vargingus keleivius. Neabejoju 
jog jiedu yru labai nuvargę, 
kad ka tik kabinasi in kaina*

— Eik ir pasitik juos, — at
sake Gražute, — o asz liegsin 
in grinezia, gal rasiu ka pada
ryti del vakarienes.

į.,., Tai iszlariusi Gražute nu
bėgo in grinezia, o Gerutis nu- net Gerutis pradėjo jo bijotis 
eio nusitikti nakelevimrus. Pri- ir kain iis aalva sujudino, ta:

ir užleido

kaip kad ir szendiena, ir 
seni medžiai ir tas mažas upe
iukas bego per kainui. Ne ma
no ievas ne jo levo levas nię- 
ko nematė kitaip ir asz kaip 
misjinuu jis kitaip ir ue persi
mainys nors ir manės neliks!

negu

tie

Ateivei su atyila klausė kal
ios Goruęzio ir linksmai nusi- 
;zy psojima s perbėgo per j n 
Ivieju veidus.

— Tu esi geras žmogus — 
kalbėjo senesnis ateivis, - 
’us turit gera motere sau 
irauge. Asz vėlinu kad jusli 
noras isipildis.

Kada pakelevingas tuos žo- 
Ižius kalbėjo tarintum saules 
spindulis perbėgo per jo veidą 
ir szviesa apszviote visa grin
tele.

Tuom laiku Gražute paga
mino vakariene ir atėjusi pas 
pakelevingus kvietė in vidų 
perpraszynedama kad nepanie
kintu ju vargingo gyvenimo ir 
kad neturi su kuom kaip reiko 
sveeziu priimti.

— :Toliaus bus:—

A? RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

i r v u z

gunt, vhikIuo išdžiuvo ir žino-' 
no$ žemę užgyveno ir padalė
dideli kaima ir tokiu bodu vie-

— 'Pas yru (langiaus, 
galimu butu pasakyti — iszta
re ateivis; ir jo kalboje buvo 
kas slaptingo. Jis pakratė gal
va net jo ilgi plaukai ant gal
vos pasijudino. — Kada kaimo 
gyventojai užmirszo žmogisz- 
ku apse j imu ir užjauta del pa- 
kelevingu, butu gerinus *kad 
tas ežeras vol sugryžtu ant 
savo vietos I

Keleivis iszrode lalini rustus

- jo pasilikti pakelevingus. Pri- ir kaip jis galva sujudino, ta: 
siartines prie -pakelevingu, ap-Į balsas griausmo atsimusze ore.

Bet už valandos ateivio vei
das pasidarė linksmas ir met

gynės kziiimk ir nuvijcH vaikus, 
ture: 

__ ]
no varginga grintolo!

Dėka vo ja m!

Tm

)M|
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G. W. BARLOW, Fr«».
J. FERGUSON, Vic*-Pr»a. Ir Ka*

liecziams.
i rista tymai suvienyt i 
(lytas szeimynas tapo 
pasekmingi nes Amerika netu
ri teises peržengti kitu szaliu 
cm i g ra ei jos regu lac i j a s.

Turime pavyzdy — Viena 
svetima valdžia neduoda vyrui
t • M 1 M

>f: *

avis apsidergus,
9

>K

Taigi,
Aptersze ir Įeitus 

Apie tai yra d a sekos nevienas, 
Jaigu yra ilgai ant svieto 

pagyvenęs.
^kulkine vienam ploise, 

Atsibuvo veseile,
Szlai nelaba boba atėjo, 

Kuri sorkin daug
Badai net ja laukan iszvare 

() jau bobele sena, 
Bet paszelumo turi gana. 
Girdot kad pas save gerus 

vyrus turi, 
Ir labai puikiai prižiūri, 
Norints savo plikuti turi, 
Bot ant jojo mažai žiuri.

0 tu bobele, boba,........ .
Esi jau žila o nelaba, 
Juk jau trandys byra,
... t A * ’ . ■ ♦ *

rn

$1.000 TIK UŽ 60 CENTU

pridarė,
9

O jokios pataisos ne yra.
Ateis netrukus kauluoto, 

Sulaužys 'kaip kokia mazgote,
JStovi priesz Dievo suda 

Ir ka sakysi tada ? 
Kokiu rokiindn iszduosi 
Ir ka tada pasakysi?

Staczia galva in pekla 
nugarmėsi,

Kur ne visko, tik smala gersi.
Bobele pasitaisyki©, 

Ant paskutines valandos 
atsimykie.

9

* * *
Ne toli nuo Pit'tstono apygarda 

radau,
Ir keletu mergicu užtikau, 

liet viena, jsz ju szunę verta, 
O ir da pa'puczkais iszberta.

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

Boll Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pariio- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius de) 
laidotuvių, vosoliu, kriksztyniu ir 
kilioms pasivažinėjimams.

£7SAKALAUSKAS

4

LIETUVISZKAS GKABORIUS 
(Bell Phono 872) ., , 

| ♦ <F

331 W. Contra St., Shonandooh, Pa.
..

'i

geriausi patarnavimu.
i
šito pilnai užganėdinti.

*■ v.

Nuliūdima . valandoje suteikiam 
w_____ ____ ", > , Palaidojimą
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

- .« • 4 B

Isz Malmnojaus jeigu kas parai-

_ j
Telefonas 872.1

Valkatos,
Nakti baldės, 

Niekam netiko, 
Nuo visu atlikę.

Su ža’lia'blekiais užsideda, 
Girtuokliauna, guma oda, 
Lietuvius už nieką laiko, 
Kaip pamato Lietuvi, tai 

snuki rauko,
• T r ko tos naktines pelėdos 

sulauks?
Reikalo Lietuvio neprisi- 

szauks,
0 pasmirtlelos, 

Tokios mergeles.

* M* *

'I

Sz. K lores'bobeles inunszaine
« ' mm e a

bonkoms neszioja,
Baisiai nusiezostavoja,

L. / 4 .į...-.I-v

0 tai mozaikos ir Lietuves,

I

Tokios girtuokles, 
O jau liežuviai, 

rr«i kaip gelnoniai 
0 tu mano pone, 
Kas per plovonO,

I , |
r>

Mesiite ant poeziaus dega,

teise vykti pas savo žmona, ku
ri žmona ingi jo kitos szalies 
piJietyste, kuomet su lyg Ame
rikos immigracijos instatymu 
gali gauti tik nekvotine viza, 
jeigu apsivedė priesz Gegužes 
tokis ateivis-vyras, kadangi jo 
moteris yra. Amerikos piliete, 
3d., i 928 m., jeigu apsivedė vė
liaus jis gauna tik parinktine 
viza.

Ir tas pats padėjimas su na- 
turalizuotu Amerikos piliecziLi 
vaikais, kurie dar nesulauke 21 
ihėtu amžiaus ir ncapsivede ir 
kurie priguli prie nekvotinio 
stovio arba nepilnamecziai 
vaikai apsigyvenusiu ateiviu, 
kurio priguli prie par i liktines 
kliasos po kvotos ijistatymu.

Kaikurios szalys nenori isz- 
leisti jaunus, vaikinus kurie in 
trumpa laika turi tarnauti ka
riuomenei. Ir sulyg tarptau- 
tiszku instatymu Suv. Valsti
jos negali kisztis.

arba

PARSITRAUKIMAS SZEI- 
MYNOS AMERIKON.

Klausymas: Iszgyvenau Suv. 
Valstijose keturis metus ir isz- 
siemiau savo pirmas popieras. 
Sulaukės kita meta galėsiu tap
ti pilnu pilioeziu, ir galėsiu 
parsitraukti savo žmona ir vai
kus kaipo nekvotinius immi- 
grantus. Bet asz noriu kuogrei- 
cziausia juos parsitraukti. Ka 
patariate daryti? Ar dabar im
ti žingsnius juos parsitraukti 
kaipo parinktus immigrantus

' * « . ■ » • M

Ka tat tūkstanti* doleriu žmogui 
relazkia, jeigu ji* yra apimt** ko
kio* noru Ilgo* bei viduriu sugedi* 
mo? Tok* žmogus yra susiraukęs, ne
linksma* ir in vairiu nesmagu mu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu ta* aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi asas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-doliu nuo 
bile vieno* žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneriu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio - 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gauni 
vaist-žoliu, kurio* jums sugražini 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jei<u kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdie* Ilga, tai atsiunsk 85e. a gau
si musu gausiu* vaistu*, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nema li
ga yra labai bloga* dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mūra 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. . M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.
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po kvota (nes szeimyna apsi
gyvenusio ateivio), arba laukti 
pakol tapsiu pilnu pilioeziu ?

O. L. Scranton, Pa.
Atsakymas: Praszypias pa

rink tines kvotoje vizos visai 
nekenks kita praszyma kuomet 
tapsi Amerikos pilioeziu ir 
reikalausi kad szeimyna Ame
rikos pilieczio butu inleista. 
Kas žino, gal jiems tuoj bus isz- 
dnotos parinktines kvotos viza.

FORM 575. i

! Klausymas: Noriu praszyti 
parinktines kvotoje vizos mano H 
žmonai. Turiu lik pjrinas po- 
pieras. Kur turiu pasiusti pra- 
gzyma ir kokioj formoj?

J. N. Stamdord, Conn.
Atsakymas: Turi gauti ir isz- i 

pildyti form 575 (Declaration 
Regarding Last Entry into the|

p

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AUdandmaa Paalapcdu Atal- 
tla*. 8u pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelazku. paniuko. Graikiaiku 
Arabišku ir Clgoalsiku burtlalkiL 
Iszguldinejlmaa ta kabala yra labai 
lengvai Ir kiekvienam gali būti *•- 
praitlaiL

MORALISZKA KABALA
Katrų Uždeda žmogau* ateiti. 8o 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLAi ’’ || g| " * lįi
Sudalo Clgoaka la* Egipte Bobtaa 
flulva. Dol vyru Ir mataru.
--------------------------- ---------------

VIBOP TRIS KNYGUTE* 
TIKTAI UE . •......................AaC.

Prtaluklte mumis 81c. Ga*sito • 
vtaas trie knygute* per paėsta. 
Malm galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOW8KI-CO.
MAMANOY CITY PA

(h

14

t

___  >2

riaa* tria knygutes »or oaa^a.
— *  — - a n -s - - - a ♦ a - a — - - a ~
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United Statęs). Tikrai pnžy- IgviTU įnyrate Draug/suu d«l 1m- 
mok kada* atvažiavai jn. Suv. ..............................r ' - *
Valstijas. Jeigu nežinai knda

Zuja po karėžomas pabruki 
uodega.

O jus kutvalos, 
O netike raganos,

ok^ilmo pinigu ligoniai 
.VITU Įmygote Draugystėms

atvažiavai paraszyk Foreign l*ieriaus nog radftu pfoign ant 
“ ‘ * r . . ..

W. D, BOCZKOWSKI.COm
MAHANOY CITY, PA.

‘i i i . ♦ • y • m U IKI UJU U u nūn
Praszau, sveteliai, m ma- lūs, kad šoms suvisu uzmirszo kolaU8 mano pataruavhna tai msl-

savo pirmutine baime. Gerutis džiu man tolefonuotl o pribusiu in!••• i
— r '

— atsake' prisižinrejeH senesniam kolei-/lordmtA minulu.
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Per naktis bujoja,
Language Information Service, |>«u*irinidmu.
222 Fourth- Avenue, New York '

O aid rytojaus ilgai miega. City, paduodant kiek tik galint I
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' t ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
I -t

— Pagal Sveikatos Bjuro 
apskaitymu, tai mieste randasi 
1,263 žmonių serguucziu influ
enza, kuri su kožna diena ma
žėja. Žmones ilgai neserga tik
tai per kėlės dienas po tam pa
sveiksta.

— Beveik pus-ketvirto tuks- 
tanezio anglekasiu pasiliko be 
darbo St. Nikolas distrikte po 
Readingo kompanije, o dauge
lis vos apsisaugojo mirties per 
užtroszkimo ir liepsna, kada 
ugnis kilo kasyklose Maple 
inil,rEllongowan, Knickerboc
ker ir St. Nicholas ir gavosi 
antgalo ant Suffolk szlopos. 
Priežastis užsidegimo kasyklų 
yra da neisztyrincta, bet bledcs 
daejs ant szimtn tukstaneziu 
doleriu. Virszuno žemes dauge- 
liose vietose ingriuvo. Kom
panija stengėsi.visom pajėgom 
užgesyti liepsna ir mano leisti 
dortbanki in vidų tikslo užslo- 
gint Ugni.

— Viktoras Jakubonis, 521 
W. Pine uly., nupuolė nuo tro
pu High Schoolejo susižeisda- 
mas skaudžiai ranka ir likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
te ant gydymo.

— Utaminko vakara High 
School auditorium atsibuvo 
koncertas p. Elenos Auszriutes 
kuri parengė S 
rupijos koras, 
rinte dainavo
puikiau ne kaip kiti daininin
kai koki atlanko musu miestą. 
Violeta Mockaicziutc puikiai 
pagrajino ant skripkos ir kaip 
manoma, tai sunku kitos tokios 
artistes rasti szioje aplinkinėje. 
Bažnytinis koras ir savo prie
derme atliko artistiszkai, kad 
net Anglikai gėrėjosi isz Lie
tu viszko koro. Pana M. Žar- 
deckiute, J. Petrusevieziute ir 
S. Vilkauckas buvo koro solis
tai.

— Nedėlios vakaru likos 
atidaryta nauja svetaine arba 
kliubas, Punemuniecziu Kliu* 
bas ant West Oak uliezios, ku
riame dalyvavo apie du szimtai 
svecziu ant bankieto. Buvo 
ženklyvu kalbėtoju ir vakarėlis 
buvo pasekmingas ir d raugi sz- 
kas. x
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PLAUKENTIS PASI
LINKSMINIMO PALOCELIS

mta l*imimni.n.*i .....  m —
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zv? Juozapo pa- 
Artiste Ausz- 
labai puikiai,

kiute isz 
ana diena Helena

Pana Helena Asztaszauc- 
Gilbertono atlankė 
redakcija.

yra szviesi mergaite ir neužil-
gio važiuos in Filadelfije lavin
tis ant norses. Jai draugavo 
pana Helena Krakauckiute isz 
miesto.

— Aleksas Pitkeviezia, 612 
E. Pine ulyczios, likos sužeis
tas per apsivertima automobi- 
liaus arti Seltzer ('itv. •<

DIDELIS BALIUS!
Ant paszialpos Juozo Reklai- 

ezio, 17 metu senumo vaikino 
kuriam buvo nulaužta koja 15 
menesiu adgalios ir 
taikiu da negali vaikszczioti

iki szinm 

todėl rengia balni idant galėtu 
toliau gĄ’dytis. Balius atsibus 
Panedelio vakara 4 Vasario 
ant Norkevicziaus sales. Gra- 
jis gera orkestrą visokius szo- 
kius. Inžanga bus 50c vyrams, 
25c moterims ir merginoms.(41.

PARSIDUODA.

Naujas namas su bizniu. Bu- 
cerne ir groserne. Taipgi nau
jas garadžius didžiai ant dvie
ju automobiliu. Tegul atsiszau- 
ke in “Saules” redakcija, (t.9

PAIN-EXPELLER

Nugalėkit hnl 
Influenza

Bukite j 
enia I 
myne. Nejljuokite ii papraitų 
Aalitnų ir Kosuliu. Skaudėjimų

i1
prhlrenrc, \uomet Infla- 

bandyt uipuiti Jut Ir jutų iel- 
- NjfljuoąiteJ* paprattų ^cr* 

tinėtj Gėlimo Pečiuota ir paprattų 
Gerklė* Skaudėjimų. A t kreipki ta ] 
tai nmtoa domė* b« jokio atidė- 

_.ienat jutų namų ryventoja* 
dainai ifaitrinU tu PAIH- 

'KLLZKlU — ypatingai kuo- 
jatičtai palitutiait ir celenčiala 

. ’ ‘ , Priilurėkite *utlapu«ia*
koja* — stipriai ištrinkite kojų pa
du* tu PAIN-BXPELLERIU ir ap- 
•laukite lausomi* kojiuėmi*.

Yra Daug Lengviau Išvengti 
Todėl visuomet laikykite bonkg 

PAIN-EXPKLLERIO tavo namuo*

limitno.
Klekriena* ‘ 

privalo dainai i 
EXPELLERIU 
met į__
•^nariai*.

do* *a PAIN-BXPELLERI
•laukite lausorai* kojinėm i*, t— — — *

Todėl viauomet laikykite bonk*

•e. JI* praialina vitua muakalų re
linu* ir iluuimvi. Viriau. šeiia*de- 
šimt m*tų itnumo ir ji* naudojama* 
▼tam pasauly. Galima gauti 35c.
ir 70c. didumo bonkutta.
■ Jutų pačių valaHnink**

r«kom<nduo* lum* 
PAIN.EXPELLBRI.

■ rrf
*••▼»* (*?&.

•SOOKUYN, IM.M
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NEKEIKIT 
ANT VAIKU

Hi

— Panedelio ryta ugnis ki
lo ineigazinc ir tvarte prigu-. 

Ilinczio prie Shenandoah Abat-1 
toir Co. (Miliaucku skerdini- 
czioje) prie Lehigh Valles sker- 
dinyczios, kuri padare blodee 
ant 30,000 doleriu. Ugnis kilo 
nuo elektrikiniu dratu 
buvo susikryžiavo.

— Jeigu kas žino kur ran
dasi Juozas Maksimaviczius, 
34 metu, gimęs Lietuvoje, tegul 
duoda žino jojo kriksztu moti- 

s. Veronika 
1132 W. Center uli.

t Jonas Jurgelaitis, 25 N. 
Emerick uly., mirė Utarninko 
ryta Locust Mountain ligonbu- 
teje sirgdamas tik trumpa lai
ka. Pagyveno mieste ilga lai
ka. Jojo pati randasi toje pa- 
cz.ioje ligonbuteje, kur gydosi 
ant trukusio pakauszio kada 
puolė nuo trepu. Paliko penkos 
dukteres Kavahiuckiene ir 
Spudiene, Minersville; Petro- 
nelia sokretorka S. L. A. ir 
Margarieta New Yorke ir A vė
lina namie; sūnūs Vincas De
troito ir Albertas namie, ir 
broli Kazimiera kaipo nsztuo- 
nis anukus ir du pro-anukus.

Szenadoriszkiai da ne 
buvo mate “

(m i n s t re 1 s) pe r s t a t y mo, 
bet Seredos vakara turėjo pro
ga juos pamatyti isz ko buvo 
labai užganadinti. Sztai musu 
Lietuviszki nigeriai, Dough
boys isz Wilkes-Barr i u, po va- 
dovysta ponios B. A. Gibavi- 

ir Petro Gibavicziaus 
atlosze pirmutini juod-veidžiu 
perstatymu czionais, kuris la
bai patiko publikai. Juokai bu
vo tikrai juokingi, 
puikiai adgiedoti kaipo ir dai- 

giedotos per visa kompa- 
Pasielgimai szposininku 

žodžiu visas 
perstatymas buvo fain. Po per- 
btatvmui atsibuvo szokis. Pub- 
likos susirinko pilna Maher’o 
svetaine kad nebuvo vietos kur 
atsisėst ir kožnas negalėjo už
tektinai girti Lietuviszkns 
Doughboys, kurie buvo tikri 
artistai savo rolėse. Garbe -pri
guli poniai Gibaviczieniai už 

savo

nai ir diedienai Mi 
Morovski,

riu

ezienes

kurio

Lietuviszku nigo

ni goriai

kvartelai

DOS 
nije. 
buvo juokingi,

girti

uli poniai Gibaviczieniai 
iszlavinima taip puikiai 

trupes. Pome againjuodos 
bovs!

('ome

New Philadelphia, Pa. — Ku
nigas Mozūras, -prabaszezius 
Szv. Szirdies parapijos, iszva- 
žiavo in Philadelphia pas spe
cialistus jeszkoti patarimo del 
savo sveikatos, nes nuo kokio 
tai laiko jauezesi nesveiku.

n

Hazleton, Pa j- Kazimeiras 
Žvirblis, 66 metu, 
trumpai ligai, palikdamas tris 
dukteres: Antanavicziene, Kin- 
dzielienia ir Katre, visos Sze- 
nadorije, kaipo dvi seseres Ur
boniene ir Auszriene czionais ir 
septynis nutikus. Laidotuves 
atsibus su pamaldomis Szv. 
Stanislovo bažnyczioje 
doje.

mirė po

Pittston, Pa. — Lietuviszkas 
Draugiszkas Kliubas, parengė 
savo puiku deszimts metini ba
lių su vakariene Elks svetainė
je, Panedelije, 11 Vasario (Fe
bruary) ir jau iszsiunte dauge
li nžkvietimu. Komitetas tiki
si daug sveteliu nes orkestrą 
grajis isz Californijos. Inžan
ga $2.00. Komitetas susideda 
isz sekaneziu Dr. B. Androski, 
A. V. Kižis, A. T. Kižis, J. T. 
Kižis, G. Laukaitis, J. Potrasz- 
ka, V. Reczeski, E. Szuksztis, 
P. Szuksztis, J. Smalenskis, S. 
Taraseviczius ir J. Jonakis, ku
rie stengsis užganadyt svete
lius visame. — Acziu už pri- 
siuntima ir mus užkvietima, 
Taradaika su Baltruviene teip- 
gi pribus.

I

*

Nepaprastas phvukentis pasilinksminimo palocelis Vene-
cijoj in kuri gali įnerti tiktai tieji, kurio turi 
pri pi 1 d y tas pi n iga is.

masznas gerai

TĖVO PRAKEIKMAS ANT 
SUNAU8 ISZSIPILDE TA 

PAOZIA DIENA.

Guisep-Vineenza, Italije.
pi Cuttadelli turėjo vienatini 
siinu, bet kaip tai paprastai bu- 

uzaugino ji< 
I. 1/J *

‘Mount Carmel, Pa. — Na le
no ž i n om i pi esz i k a i 
langu sztoro

Ka z 1 a u c k o, i sznesze 
ir daug ta voro. Kaimynai pa

gal vas per lan- 
mato kaip pleszikai isz- 

savo laimikiu isz

ties laiko 
iszmusze Jono 

regesteri

budia, iszkisze 
gus, 
piszkejo su 
miesto.

— Penkių metu Elnio Sch- 
euren, isz Locust Gap, kuri li
kos sužeista per truki, guli bo 
žado ligonbuteje jau 168 valan
das. .Daktarai stengiasi ja ja 
atgaivint.

— Ana vakara, i 
Lietuviszkos bažnyczios 
pesze dvi žinomos Lietuvaites 
nežino isz kokios priežasties. 
Nežino ar mergaites buvo 1 
vos ar girtos, bet visai neman
dagiai pasielgė. Ant giliuko, 
kad taji atsitikima mate tik 
kelios y pa tos.

vakara, artimoje 
susi-

priezasties.

atsitikima mate

Diena 12ta Sausio, 9 vai*i i*,ii**uii*iki

landa vakare, Motiejus Zaka- 
rauekas ėjo ulycze ir nepalemi- 
no kaip bego taksi o ir szoferis 
jojo nemato trenkdamas in ji ir 
užmusze ant vietos. Velionis 
nepaliko jokiu giminiu o ir pi
nigu neturėjo kaipo ir nuo ke
liolikos metu nedirbo. Dievo
baimingos moterėles surinko 
keliolika doleriu užpirko in:- 
szes už jojo dusze, bet kunigas 
pasakė kad nebaszninka nuvo
žė in
ant supiaustinirno, bot acziu p. 
Juozui Baikauckui kuris su ki
tais sudėjo ant laidotuvių ir 
palaidojo kaipo kataliko, o ir 
buvo tokiu ka ant. kapiniu pa-

Milwaukee del daktaru

na su vienturezinis, i 
patrauktas akla meile, be jokiu 
nubaudimu. Už tat, kada sū
nelis paaugo, pasirodė jame 
vaisiai tokio neprotingo augi
nimo. Pasielgimas iszdyknsio 
jaunikaiezio daug tėvui pada
re ergeliu ir nusiminimu. Bau
dė ji visaip bet jau buvo per 
vėlai. Sūnelis tiktai tycziojosi 
isz levo, pamokinimu visai ne
klausė, per viena ausi ineidavo 
o per kita iszeidavo ir savo da
ro tolinus.

Persiėmė levas dideliu gai- 
lescziu ir kada sūnelis karta 
staeziai tėvui in akis nusijuo
kė ant jojo maldavimu idant 
pasi'taisytu, inpuole in piktumą 
szaukdamas: “Kad mano akys 
daugiau tavos nematytu, cikie 
po velniu isz mano akiu, kad 
tave greieziau 
kaip ant lentos! Lai dingsti 
per ranka tavo prieteliu, tokiu 
paežiu kaip tu esi!”

Iszbego sūnelis isz namu, 
bėgdamas ulyczia pasitiko su 

draugu kuriam buvo 
kaltas pinigu, paregejas ji, ta
sai pradėjo plūsti spirdamasis 

pinigu. Žodis po žodžiui, 
o paskui pradėjo 
Jaunikaitis aplaike

nemat vežiau

o

I*1

I

I

vienu

biai- lydafo. Buvo tai tikrai kriksz- 
_ . — . . ! z > i ZA VI a 1 s.' I Vi 1 r¥l m • I *-* . I zi 1 r. Wczioniszkas .pashdgimas del ap

leisto žmogaus.

VĖŽYS ANTROJ VIETOJ
KAIPO MIRTIES PRIEŽASTIS

1927 m.

Chicago, Ill. 
pavogė p-ios 
nes auta. Autas buvo pastaty
tas prie Wicker Park svetaines 
o pati, jo savininke dalyvavo 
Chicagos Lietuviu Savitarpi
nes Paszalpos Draugijos paren
gime.

— Northsidej 
Salomes (’zerie-

— Kaip matyti, tai North- 
sidej pradėjo siausti pleszikai. 
Sztai, Sausio 18 d., 
plesztas Lietuvis Saliuuczikas 
Adomaitis, kuris laiko salimui 
ant kampo Girard St., ir Wa- 
bansia Avė. Dalykas 
toks:
auksztas vyras ir paprasze isz- 
sigorti. Jam begeriant, inejo in 
saliuna dar trys vyrai. Tada vi
si griebėsi savo darbo. Suko
mandavo visiems saliune buvu
siems rankas augsztyn iszkelti. 
Tuo laiku saliune buvo keli 
kostumeriai ir dar vyras su 
motore, kurie atuesze užsimo
kėti randa saliunczikui. Visus 
sustato eile prie baro. Adomai
tis, kaipo savininkas saliuno, 
bando pasiprieszinti, bet tik li
ko nenudėtas revolveriu. Ple
szikai iszeme isz registerio dvi- 
deszimt penkis dolerius su cen
tais ir pabėgo.
t Kazimieras

67 metu, persiskyrė su sziuom 
svietu 4 Sausio kurio laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms ir palaidotas ant Szv. 
Kazimiero kapiniu. Laidotu
ves buvo iszkilmingos; trys ku
nigai vietinei ir vienas sveti
mas. Velionis paliko dideliam 
nuludime paezia, dukterį Ona 
Pociene, tris sunns Jurgi, Ed
vardą, Leonarda ir daug gimi
niu. Paėjo isz Lietuvos Suval
kų vedybos, Czystos Budos kai
mo, Mariampoles pavieto. Bu
vo skaitytojas “Saules” nuo 
pradžios josios leidimo, prigu
lėjo prie S.L.R.K., kuopos 33, 
Szv. Vincento draugystes, Pa- 
litikiszko Kliubo ir Loyal Or
der of Moose. Ilsėkis musu

sza-

likos api-

Avė. Dalykas buvo
Vakare in sa liūną i nėjo

Youngstown, Ohio. — Po il
gai. ligai mirė Juozapas Mar
kauskas, Sausio 14, 1928 savo 
vyresnio suno namuose, kuris 
gyveno Hubbard, Ohio. Laido
tuves buvo czionai pas jaunes
ni sunu Stasi isz kur tapo pa
laidotas su visom bažnytinėm 
pareigom Kalvarijos Kapinėse. 
Sausio 17tib diena. Velionis 
buvo labai rimto budo žmogus 
ir sulaukė ilgos senatvės, 65 
metu amžiaus. 1Mirdamas pali
ko žmona, tris sūnūs Bronislo
va, Antanu ir Stasi teipgi ir 
gimines dideliam nuliudimer

Visa szeimyna velionio taria 
szirdingai acziu giminėms ir 
tiems kurio dalyvavo laidotu
vėse ir kurie atsiuntė geliu.

Amžinai atsilsi Juozui Mar
kauskui.

Stasys Markauskas.

POLICMONAS REKO
MENDUOJA.

—N.
Klimavicze

brangus teveli amžinai atsilsi 
lai buna tau lengva szios 
lies žemele.

Sheboygan, Wis. — Darbai 
ejna bolgni o darbu sunku czio
nais aplaikyti. Sniego turėjome 
užtektinai o sialczio buvo net 
28 laipsniai, bet jau ne teip 
szrtlla.

John l‘. Macy, poliemonas isz Na
zareth, Pa., sako: “Musu trys vaikai 
turėjo tankiai kosuli ir bandėm viso- 
kes gyduoles be pasekmes, kolei kai
mynas patarė mums pabandyti Dr. 
White’s Lun-ge Ifea-la gyduole nuo 
kosulio kuri iszgyde musu vaikus.“ 
Toji gyduole parsiduoda sztoruoso ir 
aptiekose ir kasztuoja 75c už bonku- 
lc. Jeigu negalite gauti tai siunskite 
ant adreso First National Laborato
ries, Lehighton, Pa.

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau- 

AVhites Lun-gadekite Dr.
Hea-la gyduole ir Black Crow
Pigulkas. i. 1t.f.

KRAUJO
Sloginimas

Žmogus lekiant su oroplunu per 
mares yru ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu krnujagyšlos yra 
užkietėja; Juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, piauezius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Daktara Hodgens

Kožna Utarninke; Valandomis 9 
isz ryto iki 8 vakare 

Antro floro Hub Building, 
Mabi ir Lloyd St. Shenandoah.

Patarimą* Dykai.
1' ............................................................. ■ .................

s a v o 
susibarė 
musZtis.
mirtina žaldiili su peiliu in kru
tinę, vos spėjo parbėgti namo 
ir puolė negyvas prie slenks- 
czio namo.

Todėl matote, kaip greitai 
iszsipilde keiksmas tėvo. Toje 
paezioje dienoje, mate tėvas 
kraujuose šunu savo ir vos isz 
proto neiszejo isz dideles gai
lesį ies; plaukus sau nuo galvos 
rove, plesze ant saves drapa
nas ir pats, save keikė, kad sa
vo su nu isz nenoro in kapus in- 
atume.

Komercijos De-

vežvs užėmė antra 
vieta tarpe pavojingu ligų nuo 
kuriu daugiausia žmonių mirė. 
Tais metais, 
partamentas pranesza, kad nuo
vėžio mirė net 103,57 žmones, 
kuomet 1926 m. 99,833.

1927 m. mirties rata
95.6 del kiekvieno 100,000 gy
ventoju sulyginus su 94.9 del 
kiekvieno 100,000 gyventoju 

11926 m. 1927 m. pirma vieta 
tarpe pavojingu ligų užėmė 
szirdies ligos. 1926 m. vėžys už
ėmė net ketvirta vieta, szirdies 
ligos pirma vieta, placziu užde
gimas antra vieta, 
degimas treczia vieta.

Per 1927 m. mirties prieža-
195.7

buvo

inkstu už-

Mirtys ir Priežastys. 
Mirė 
1927m.

... 5,950 

... 2,875 
145

... 4,433 

... 2,440 

... 7,445 

... 8,426 

... 24,741 

... 2,605 
.... 2,567 

1,362

Priežastis 
Liga
Karszlige ........
Mala rija..........
Rauples ..........
Tymai ..............

.Szkarlctina ... 
Kriokulys.......

Difterija..........
Influenza ........
Giele ................
Rože................
Miegojimo Liga ....
Smegenų Plėvių Uždegimas

................ .  . 1,705
Džiova kvėpavimo sistemos

.... 77,195
3,533 
6,839

.... 15,976
___ 103,578
...... 4,177
.... 5,418

___  18,937

1b

>

M

0

m
.............................

£r.&£
K l

‘jūcfs.
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LAIMĖJO DOVANA UŽ
PUIKIAUSIA “BOB.”
Darata Stewart laimė

jo puiku sidabrini kielika pa
dovanota per New York Hair
dressers draugavę, už puikiau- 

bob” — nukirptus plau-

Miss

šia “ 
k u s.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dontisths Mahanojuje. 

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

6 6 6
yra tai Receptą* del 

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

Greitai veikia. Gausite aptiekose

i K. RĖKLAITIS
, Lietuviazkas Graborlut

Laidoja numirėlius pa-
! gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

fill) IV. Npruce Nt.. 
MAHANOY .CITY, PA.

' SOO MAHKETST . 
TAMAQUA, I*A.

slys buvo szirdies ligos 
del kiekvieno 100,000 gyvento
ju; vėžys - 95.G; inkstu uždegi
mas 92.5; džiova (visu rusziu) 
80.8 ir plaucziu uždegimas <80.5.

Isz viso Suv. Valstijose 1927 
m. mirė 1,236,949 užregistruo- 
toj dalyj arba 11.4 mirties rata 
del kiekvieno 1,000 gyventoju 
— kas yra mažiausia nuo 1900 
metu.

1926 m. mirė net 
žmones

1,285,<127 
už reg i.st ruo t o j d a 1 y j, 

Į arba 12.2 del kiekvieno 1,000.
Užregistruota dalis .1927 m. 

inemc b2 valstijas, District oi 
Columbia ir 21 miestą neregis
truotoj dalyj. Tojo užregistruo
toje dalyje buvo 108,327 gyven
toju, arba 91.3 nuoszimtis visu 
Suv. Valstijų gyventoju.

1927 m. mirties rata sekan- 
cziu ligų sumažėjo, plaucziu 
uždegimas sumažėjo nuo 103 
iki 81 del kiekvieno 100,000 gy
ventoju; influenza nuo 41. ik t 
23; džiova (visu rusziu) nuo 
87 iki 81; viduriavimas (ma
žiaus dvieju metu amžiaus) 
nuo 27 iki 22; inkstu uždegi
mas nuo 98 iki 93; tymai nuo 
8 iki 4; ir szirdies ligos nuo 199 
iki 196.

Automobiliu nelaimiu mir
ties ratu padaidejo nuo 17.9 del 
kiekvieno 100,000 gyventoju 
1926 m., iki 19.5 del kiekvieno 
100,000 gyventoju 1927 m. Isz 
viso 21,160 žmonių užmuszta 
automobiliu nelaimėse sulygi
nus su 1926 m. 18,871.

Savižudystes rata 1927
buvo 13.3 del kiekvieno 100,000 
gyventoju sulyginus sn 1926 m. 
12.8 1927 m. net 14,356 eme sa
vo gyvastį kuomet 1926 m. tik 
13,410.

Žmogžudystes kilo nuo 9,210 
1926 m. iki 9,470, 1927 m.

m.

Nossokoff’s Beauty Parlos 
jg BALBERIU MOKYKLA 

Pel Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitee ar raszykite 

- ant adreso
1202 Pen n Avė. Pittsblrgh, Pa.

Telefonas—Grant 7771

Džiova nervu sistemos .
Džiova (kitu rusziu) ..
Syfilis..................
Vėžys ..................
Reumatizmas ....
Pellagra ..............
Szlaplige............
Smegenų Plėvių uždegimas

(neužkrecziamas) . . . 3,084
Smegeninis Kraujapludis 

. 91,001
1 ’a n J’ \ ži u s .................... 5,006
Szirdies Ligos...............211,976
Arterijų Ligos........
Bronchitis ..............
Plaucziu Uždegimas

(visu rusziu) ............ 87,230
Kvėpavimo Sistemos Ligos

.................... 9,111
Viduriavimas (mažiaus

metu amžiaus).......... 23,382

. 23,615

. 5,851

Viduriavimas (suvirsz 2 
metu amžiaus) ..... 6,517

... 16,205 

... 11,309 

... 8,098

Appendicitis ........
Patrūkimas ..........
Kepenų Ligos........
Gimdymo Ligos ....... 14,8(50 

73,365 
14,356 
9,470

Kūdikystes Ligos........
Savižudystes................
Žmogžudystes..............
Mirė nuo visokiu nelai

mingu atsitikimu ... 84,980
Apsideginimu........
Nuo puolimu..........
Nuo prigėrimu.......
Nuo nusiszovimo .... 
Nelaimėse kasyklose .. 
Prie maszineriju dirbdami 

. 2,134 

. 6,892

G,089
... 15,152

7,296
. 2,741

2,690

GelŽkeiiu nelaimėse
Auunobiliu nelaiiįįįge 21,160 
ir t.t.

SKAITYKITE “SAULE”
♦ ♦ ♦

f

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Isspildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E, CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
♦

r




