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Wilkes-Barre, Pa., — Teodo
ras Fcdevicz, 43 metu, 145 
Parkway East Pittsburgh, at
važiavo in czionais pasiimti sa
vo paezia kuri atvažiavo at lan
kyti savo sesere Karolina Bied- 
ron, 40 metu naszle ir josios 
vienatini sunu Joną 22 mot u.

Fodevicz melde paezios idant 
sugryžtu su jnom namo, bet 
motore užsispyrė pasilikti Wil- 
kes-Bnrreje pas savo sesere su 
dviems vaikais 10 ir 16 metu, 
kuriuos atsivožė su savim.

Vyras inirszo ant moteres ir 
prasidėjo barnis tarp szeimy- 
nos. Fodevicz pradėjo iszmeti- 
net szvogerkai kad ji prikalbi
no jojo paezin kad toji neva
žiuotu su jnom namo ir žodis 
po žodžiui daejo prie to kad 
Fodevicz paleido kelis -szuvius 
in Biedron’iene o kada sūnūs 
«tojo apgynime motinos szove 
ir in ji — užmuszdamas abudu 
ant smert. Palicije vėliaus su
ėmė žadintoju ir uždare kalė
jimo.

Isz Visu Szaliu
♦ _

DAUG ŽMONIŲ 
SUSZALO

PRAKEIKTI
LIEŽUVIAI

TRYS AUKOS APKALBĖJI
MO VŽVYDUSIOS MERGI-

43 metu,

SZUO PASZAUKE 
PAGELBA.

Gettysburg, Pa. — Nuolati
nis lojimas szunio taip suerzi- 

-r. « na kajuywsy kad keli nuėjo in 
narna Miss Floros Hartzell, per
sitikrinti kas ten atsitiko. Ka
da iszverte duris, surado Flora 
gulinezia apalpusia ant grindų. 
Kaimynai paszauke ambulanca 
ir nuvožė mergina in ligonbu- 
te in pati laika, nes jaigu ne
būtu jaja užtikę, butu mirus.

LEPSZE VYRAS — 
ISZLAIDI MOTERE.

Detroit, Mich. — Pacziule 
Normano Mann duodavo savo 
prisiegeliui ant dienos 6 cen
tus ant pirkimo laikraszcziu ir 
5 centus ant užkandžio, o liku
sius pinigus pati praleisdavo 
ant geni laiku ir puikiu paro

Detroit, Mich. — Gyvena 
czionais tūla ateiviu szeimyna 
— tėvas, motina ir penki vai
kai. Tėvas uždarytas kalėjimo 
už tai, kad paėmė fonografu 
ant iszmokesczio kuri pardavė 
už kelis dolerius idant turėtu 
už ka gert. Abudu gere kiek 
galėjo kaipo ir vieszino kelis 
nigerius per dienas ir naktis. 
Munszaine parneszdavo kas 
diena 9 metu sūnelis isz artimo 
sztorelio. Kada tęva uždare ka
lėjimo, nigeriai da tankiau at
silankydavo pas motore.

Vaikiukas ka loki dasiprato 
ir jojo kudikiszkas protas jam 
davė suprast kad ne viskas ei
na gerai su motina kaip priva
lo todėl nusidavė in Labdarin
gos Draugoves virszininkus ap
sakydamas 'kas dedasi namie. 
Atėjo virszininkai isztyrineti 
visa dalyku. Namie rado baisu 
neszvaruma, vai'kai apiplyszia 
drebėjo i 
stalo stovėjo 'kvorta munszai- 
nes, o motina gulėjo girta lovo
je su nigeriu.

Virszininkai paėmė vaikus 
in prieglaudos narna, nupirko 
jiems drapanas ir pavalgydino. 
Tėvas da vis randasi kalėjimo 
o motina vis lėbauja su nige- 
riais, nes atsilankoma nigerio

BANDOS ČIGONU SUSZALO 
VILKAI GAVOSI IN MOKS- 
LAINE SUDRASKYDAMI 

16 VAIKU; BAISUS ' 
SZALCZIAI.

London. — Isz Vicdniaus 
danesza buk gauja iszalkusiu 
ir suszalusiu vilku, instumo 
siena mažos medines moksląi- 
nes, gavosi in vidų ir sudrasko 
16 vaiku. Du kareiviai ir ketu- 
r i žandarai, kurie adbego in 
pagel'ba vaikams, žuvo baisio
je kovoje su bestijoms, kuriu 
buvo apie szimtas.

Arti Lublino, banda čigonu 
susidedanti isz 48 ypatų likos 
surasti suszale ant smert. Ki
tos mažesnes bandos taipgi su- 
szalo visose aplinkinėse.

Žmones mirszta nuo szalczio 
ne tik po kaimus bet ir mies-

kurie

nuo sz.alcz.io, bet ant tuQS0 Kai)nai „žsnigti) gclcžin.
keliai negali pristatyti maisto 
no kuro in 
užpust y t i

miestus nes keliai 
trukiai užsnigti su 

lasažieriais ant kelio, kur daug 
snszalo.

Miestas Zagrzeb, Kroecijoj, 
visas užsnigtas. Belgrado e’ks- 
presas užszalo ant kelio, paša-

pas motina tiesos nouždraudže žieriai kenezia daug nuo bado 
ir baisus gyvenimas tęsęsi to
liaint'
KATE ISZGELBEJO SZE

SZIS ISZ UGNIES; PATI 
ŽUVO LIEPSNOJ.

Syracuse, N. Y. — Kate var
du “Toby” paaukavo savo gy
vastį del szesziu ypatų, kada 
James McDowell’o namas už
sidegė nakties laike. Kate pa
jutus durnus stuboje atbėgo 
prie mieganezio gaspadoriaus 
ir pradėjo draskyti jojo veidu, 
pakol tasai pabudo isz miego o 
suuodęs durnus, iszszoko isz lo
vos patemindamas kad namas 
yra liepsnoje. Jojo pati nubė
go žemyn deganeziaiš tropais

J

KLAIDA TĖVO
UŽ BISKIO BUTU APSIPA- 

CZIAVES SU SAVO 
TIKRA DUKTERE.

su
ISZ LIETUVOS

NOS; TĖVAS PAPAIKO. 
f __

Krokuva. — Jaunas 
locnininko palivarko Lisuvka, 
Zenonas Konarski i nsi mylėjo 
in kaimyno dn’ktere Marijona 
Zagui^ka. Karta atėjo pas Za- 
gursktis, drauge Mares ir apsa
ko jai nieko nežinodama apie 
meile 
buk ta

sūnūs

reles ir

Szvaicarije. —

ir szalczio.
• 'Vr'1’ ‘C' ' ' ' * ' " '
Lenkijoj ir (Čekoslovakijoj 

kur randasi anglekasyklds, 
stengėsi pristatyti anglių in 
kitus miestus, bet isz priežas
ties užpustytu keliu negalima 
anglių pristatyti.

Buzerijc, Rumunijoj, kur 
kaimuoeziai gyvena mažose 
bakūžėlėse, daug szeimynu su- 
szalo ant smert. Kiszeneve su- 
szalo 28 žmones. Nekurtose da
lyse Rumunijos žmones 

ant nlvcziu suszale

randasi 
pristatyti

Rumunijoj, 
gyvena

su-
krisdavo 
ant smert.

Ant Baltike mariu
daugybe laivu. Laivai isz Lo

užszalo

:arp Mares ir Zenono, 
sai paeziuojesi su turtin

ga duktore aptiekoriaus. Kada 
draugei iszejo, Mare tikėdama 
in pasAka drauges, nuėjo in 
savo knmbareli, iszgerc truciz- 
nos iriniro ant vietos.

Zenonas ta paezia valanda 
atėjo pas Zagurskins melsti ju
ju dukters už paezia. Kada my
lima ilgai nepasirodo, motina 
nuėjo jaja paszaukt, bet rado 
tik lavonu savo mylimos duk

sli kli'ksmu krito ant
grindų. Janpas Zenonas iszgir- 
des kliksma, inbego in kam
barį su tėvu. Prisiartinos prie 
savo mylimos, rado rankoje sa
vo fotdgrafije ir gromata ku
rioje buvo paraszyta priežastis 
savžudinstos. Isz gailesties isz- 
koliavd ant rytojaus in užrube- 
ži, o in kolos sau vaitos aplaiko 
nuo jojo gromata, buk taja 
diena atima Sau gyvastį. Mo
tina Mares apsirgo isz 'gailes
ties ir mirė o tėvas Zenono pa- 
paiko. Tai ka padaro liežuviai!

SPARNUOTAS KŪDIKIS.
Castellannnare Di Stabia, 

Italija. — Motore Vincenza 
ana diena pagimdo 

vaikiu'ka, kuris vietoje leoju 
turi sparnus bet sziaip kudi'kis 
yra sveikas* Kūdiki nuvožė in 
Neapoliu ant daktariszko tyri
nėjimo.

bu k

Pensioro j

Fribourgh,
Dvidesaimts metu adgal, tūlas 
jaunas Szvaicaras Mueller, pa
motes savo paezia ir ka tiktai 
gimusia dukrele, iszdume in 
Meksika, kur prasigyvenęs pa
siliko turtingu kupezium. Jojo 
pati tame laike mirė, ;
jisai nieko nežinojo, o dukrele 
pasiėmė ant auginimo kulniuo
ti s mieste Appengelle, pravar
de Sekloss ir davė del josios sa
vo pravarde ir sieratele visi 
palai'ke už juju dukrele.

Nesonei tasai Mueller, kuris 
Meksike buvo permainos savo 
pravarde ant Aufleder, parda
vė tonais ka turėjo ir sugryžo 
in tėvynė po kita pravarde. 
Czionais da'žinojo buk jojo pa
ti ir dukrele mirė, nes taip jam 
pasakojo visi.

Po kokiam laikui susipažino 
su 20 metu amžiaus augytine 
Seklossu, pamylėjo mergina, 
norints ne lygia metuose ir 
nutarė neužilgio apsipaeziuoti.

jau ant tikrųjų ketino

DEL PINIGU NUŽUDĖ DVI 
MOTERIS.

Kaunas. — Priesz pat Kalė
das Baimes vienkiemy, Babtų 
valscziuje buvo rasta laukuose 
netoli savo sodybos gyventoja 
Paulauskiene Juze,
piktadariu sudaužyta ir be są
mones. Buvo suteikta, Paulaus
kienei medicinos pagalba, bet 

apie kainežiurint visu pastangų atgai- • j # • • “f '«mt • i *

nežinomu

Ji tuoj

Kada 
atsibūti Veselka, pasako apie 
tai josios tėvui, tasai apreisz- 
ke, buk tai ne juju duktė, tik
tai augytine ir vadinasi'Muel
ler. Dabar dasiprato prasimi- 
nes Aufleilor, kad jojo mylima 
yra jojo tikra duktė ir tuojaus 
iszvažiavo in Brazilije isz kur 
parasze gromata apie viską 
iszaiszkin’dainas kad mieste 
Zurich’e sudėjo del dukters 60 
tukstaneziu franku, o pats isz- 
važiavo in užruboži, nekalbė
damas in kokia vieta.

Paskutines Žinutes

du. Žmogelis negalėdamas il- 
giaus nukensti tokios baudže- 
vos, užvode skunda priesz savo 
iszlaidžia moterelia ant persi
skyrimo. Sudie iszklauses jojo 
užmotinejimo noringai persky
rė vyra nuo tokios moteres.
MOTINA SU DUKTERE

NUŽUDĖ 8 VAIKUS.
St. Joseph, Mich. — Mrs. 

Etehl Lewis, 40 metu ir josios 
duktė Mrs. Okel Gorham, 23 
metu, likos uždarytos kalėjimo 
už nužudinima savo asztuoniu 
vaiku — motina nužudė savo 
du ir tris dukteres. Moteres la
bai neapkentė vaiku nes tai bu
vo joms per didele sunkenybe 
augint. In trylika motu nužu
do asztuonis, — septynis lavo
nus surado bet asztunto da ne
surado. Juju vyrus taipgi už
daro kalėjimo kaipo budinto
jus.
ANGLINIAI POLIOIJANTAI 

NUŽUDĖ ŽMOGŲ.
Harrisburgh, Pa. — Guber

natorius Fishor, atomo komi
sijos dviems angliniams pali- 
oijantams pulkininkui Walter 
Lyster, Harold Watts ir Franui 
Szapikiui, kurio prigulėjo prie 
Pittsburgh Coal Co., kasyklų 
už nužudinima Jono Borkovs- 
kl° gyvonanezio miestelyje 
Imperial. Badai tieji nemiola- 
szirdingi anglines kompanijos 
palicijantai taip snmuszo ne
kalta žmogeli, kad tasai nuo 
žaiduliu mirė.

ir stovėjo prie lango per kuri ningrado nuplaukė gelbėt juos
ir pristatyti maisto del iszba-vyras iszmete keturis Vaikus, 

bet kate žuvo liepsnoje.
ANGLEKASIAI PATYS

VARO KASYKLAS PO
SAVO VALDŽIA, kaip szia žiema

Pittston, Pa. — Szimtas an- 
glekasiu paėmė po savo valdžia 
Florence kasyklas, prigulin- 
czios prie Lackawanna and 
Wyoming Coal Co., po straikui t • i _ i _ i _ • i • 44
priežasties

dėjusiu laivoriu.
Žodžiu, Europa da niekados 

taip nenukentejo nuo szalcziu 
, o prie’k tarn 

influenza smaugė tukstanezius 
žmonių. Paežiam miesto Buda- 
peszto sorgą apie puse milijo
no žmonių.

STEBĖTINAS GIMDYMAS 
VAIKU.

Neapolius, Italijo. — Ona 
Bounaruma, 36 metu, pati ban
kinio virszininko isz Gragna- 
no, pagimdė sunn. In 12 dienu 
po tam pagimdė dvynukes mer
gaites isz kuriu viena tuoj mi- 

Daktarai tuom atsitikimu
negali atsistebėti.

Petras Fik-

re.

11 Scranton, Pa. — Mrs. Le
na Hussing ir josios 19 metu 
duktė Carrie, likos surastos na
mie užtroszkusios nuo apszvie- 
timo gazo. Manoma, kad papil
do savžudinstas nes gazas ne- 
isztekejo isz paipu.

11 Pittsburgh. —
tus 45 metu isz Cleveland, Ohio 
likos surastas kambarijo už- 
troszkes nuo anglinio gazo.

’I Philadelphia. — Harry 
Schwalbe, 27 motu, sūnūs mili
jonieriaus ir dirbėjo krutamu- 
ju paveikslu, likos aresztavo- 
tas už apipleszima namu. Sune-

vinti jos nepasiseko, 
mirė. Paulauskienės namuose 
rasta negyva jos vyro motina 
Valiuliene Petronėle irgi su su
daužyta galva.

Kriminaline polici ja nustatė, 
kad jas nužudo to pat vals- 
cziaus Dirvines vienkiemio gy
ventojas Szpakauskas Kazys.

Sulaikytas Szpakauskas gy
nėsi, 
budais, bet policija kvotos da
viniais nustatė, kad ne kas ki
tas, o jis nužudė Paulauskiene 
ir senuke Valiuliene pasipelny
mo tikslu.

Jau senai Szpakauskas buvo 
Paulausku geras pažystamas. 
Dažnai pas juos atsilankydavo, 
o Szpakausko motina, iszvykus 
isz namu Paulauskams, likdavo 
net namuose szeimininkauti. 
Paulauskai juos dažnai maty
davo. Taip Szpakauskas lanky
damasis ir budamaa geras pa
žystamas, gerai žinojo visus 
Paulausku padėjimus, užrak
tus ir žinojo, kad Paulauskas 
turi akrinioj paslėpęs 1600 litu 
pinigu. Todėl jam kildavo min
tis kaip nors pasipelnyti. Tam 
reikalui reikėjo laukti progos, 
o esant norui proga visuomet 
pasitaiko.

Gruodžio men. 21 d. ryto 
Szpakauskas su Paulausku isz- 
važiavo arkliai# in Kauna. 
Szpakauskas po szvarku paslė
pė maža kirvuką. Atvažiavus 
iki Viliampoles iszlipo isz ve
žimo, pasako Paulauskui, kad 
einas atlankyti savo pažystama 
dranga, kuri atlankos drauge 
su Paulausku gryž namo.

, Paulauskas nieko nemanyda
mas nuvažiavo, o Szpakauskas 
skubiai pesezias nuėjo in Pau- 

.lausko sodyba, inejo grinezion, 
kurioje rado viena Valiuliene.

Nieko nelaukdamas kirvuku 
nužudė Valiuliene, isz skrynios 
pagrobė jam žinomus 1600 litu 
pinigu ir tuojaus spruko isz na-

teisindamasis invairiais

MIRĖ SENIAUSIAS
TEL8ZIU PĄRAPIJ0NA8. j
Priesz Kalėdas mirė Judre- ’u 

nu kaimo gyventojos Antanas 
Ravelis, turėdamas apie 117 
metu amžiaus. Jis labai gerai 
atsiminė kaip senoji Telsziu pa 
lapijos bažnyczia buvusi Ru- > 
su valdžios užantspauduota. 
Szalia jos katalikai pasistatė 
koplytėlė. 1867 m. senosios ka
taliku bažnyczios vietoje Rusai 
pasistatė sau cerkve ir pritina- 
vine kataliku parapijos žeme.
VILKAS NUKANDO GRAN

DINI IR NU8INESZE 
SZUNI.

Salako apylinkėse szimet 
priviso labai daug vilku. Jie 
naktimis slankioja prie gyve
namųjų trobų.

Nesenai Auksztakalniu kai
mo pil. A. Bi'kulevicziaus pn- 
riszta grandine prie tvarto szu- 
ni vilkas pagrobė ir nusinesze. 
Grandine, kuria szuo buvo pri- 
risztas, vilkas nukando. Szuni 
nusinesze roiszkan.

NUSINUODIJO.
Utena. — Sausio m. 15 d., 

Utenos miestelyje nusinuodijo 
19 metu panele Elena Visz- 
niauskaite. Ji buvo atrasta kie
me pargriuvusi, ir nugabenta 
in apskrities ligonine. Sekan- 
czia diena Viszniauskaite nu
mirė. Nusinuodijo vitrijoliumi. 
Nors nelaimingoji galėjo dar 
kalbėti, bet nusinuodymo prie
žasties nepasako.

l
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PAVOGĖ KLEBONO ALGA.
Sv įabiUKivx. **

Saūsid 8 d. Siczioniu kaime ka
lėdojo kunigas. Vakare, surin
kus Kalėdų pelną ir sudėjus in 
vežimą, 
mo, bet vienas ūkininkas pa
kvietė kunigo tarnus vakarie
nes. Jiem bevalgant, nežinomi 
piktadariai pavogė isz vežimo 
maisza rugiu apie 3 centnerius.

GAUDE LAPE, O PAGAVO 
ŽYDĄ.

Kamajai — Rokiszkio apW. 
Sziomis dienomis ežia vienas 
miestelio gyventojas padėjo la
pėms slastus ir juos prirakino 
prie murines kapinyno sienos, 
kad kas nenunesztu. Kaip tik 
ton vieton pataikė nueiti Žyde
lis M. ir atsitūpė atlikti “gam

Kodainiu aprt

ketino važiuoti na-

*

Ka tik gauti

kuris tęsęsi kėlės sanvaites isz 
kad kompanlje 

jiems neiszmdkejo algų.
Anglekasiai padare sutarti 

su kompanija, kuri sutiko ati
duoti kasyklas po valdžo dar
bininku ir kad patys užsiimtu 
vedimu kasyklų idant persitik
rintu kiek kasztuoja užlaiky
mas kasyklų ir ar galima mo
kėti darbininkams daugiau ne 
kaip priguli.

RADO MILŽINISZKA SAMO- 
GONKA, 1,000 GALONU 

DIDUMO.
Centralia, Pa. — Artimam 

miestelyje Marion Heights, 
valdžios sznipai užtiko dirbtu
ve namines, kuri yra verta ant 
$80,000. Agentai užtiko joje 
milžiniszka samogonka kuri 
galėjo iszvaryt po 1,000 galonu 
munszainos ant dienos.

Namas prigulėjo prie Jurgio

•   1 1 ■■ ■    ■—

Nebucziuokit Manes.
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tos reikalą.” Slastai pasidilgi- 
no ir sukabino nabagui kuna. 
Žydelis pakele nežmonisska 
riksmą. Daug žmonių važiavo 
vieszkeliu pro szali ir girdėjo 
riksmą bet niekas nedryso pri
siartinti, nos mane, kad rėkia 
pakaruoklio dvasia. Mat priesz 
savaite nekrikszt-kapeje buvo 
palaidotas pasikoręs berniu
kas. Pagalinu, atsirado drąses
niu vyru, kurie nuėjo pažiūrėti .

lis negaudavo nuo tėvo užtekti- mu, bet tarpdury sutiko paezia 
na i pinigu ant geni laiku todėl 
pradėjo vogti.

11 Kaunas, Lietuva. — Keli

Paulauskiene, kuri rengėsi eiti 
in Babtus sutikti vyro parva
žiuojant isz Kauno. Szpakaus-

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
14 VALSTIECZIU UŽ MU- 

SZIMA VALDININKU.
Berlynas.

ežia Maskvos laikraszczjąi pa
duoda žinių apie keturiolika 

,, žmonių, kurie invairose sovic- 
tijos vietose likos pasmerkti 
suszaudyt.

Dalis ju turbūt net septyni 
žmonos, tapo pasmerkti mirties 
bausmei už nugalabijimu keliu 
komunistu valdininku Turkes
tane. Vienas, ūkininkas Dem-

J *1'

jancov, pasmerktas suszaudyti 
už nuszovima Bobruisko ap
skrity vieno valscziaus sovietu 
sdkrotoriaus. Griszinoj, netoli 
nuo Dniopro-Petrovsko, už pa- 
naszu nusikaltimu pasmerktas 
suszaudyti ukininlkas Vieroliu- 
bcovas. Ta paezia diena mirties 
nuosprendis isznesztas valstie- 
cziui Antanovui už užmuszima 
dvieju komunistu valdininku 
Kuznoce. Tomske tapo pas
merkti suszaudyti trys valstie- 
cziai, broliai Porsikovai, kalti
nami del nuszovimo vieno ko
munistu selkoro (kaimo kore
spondento).

Sprendžiant pagal sovietu 
laikraszcziu pranoszimus, tai 
komunistu valdininku žudymai 
lygiai ir nusikaltusiu valstio- 
cziu szaudymai sovietijojo vir
to paprastais dienos invykiais.

tukstaneziai Žydu kenezė bada. >l^ke.?.ad °?"™ T 
Žydai atsiszauke in’ savo tau- 
tioozius Ame rike idant pri- 
ąįtpistu jiems pagclba kogrei- 
cziausia.

U Philadelphia. — Praejta 
meta czionais mirė 2584 y pa tos 
nuo vėžio, arba konia 10 pro
cesas daugiau no kaip praej- 
tuosia metuosia.

U Wilkes-Barre, Pa. — Juo
zukas Zunczyk, 9 motu, stovė
jus prie ugnies kuria aukuro 
draugai, užsidegė jojo drapa-

vadino ja

■
' H

tikti Paulausko, ir 
kartu erti Paulauskiene nieko 
nemanydama, dargi in griežia 
visai nėjo, ir drauge su Szpa- 
kausku ėjo link Babtų. Beei
nant Szpakauskas isz užpaka
lio tuo paežiu kirvuku smoge 
keletą kartu Paulauskienei in 
galva nuo 'ko nelaimingoji nu
griuvo be sąmones. Palikes 
mirtinai sužeista Paulauskiene, 
jis pasislėpė pinigus prie kelio 
po akmeniu ir Skubiai nuėjo m 
Kauna, kad 'kilus intarimui ga
lėtu pasiteisinti, buk nebuvęs 
namie. Nesutikęs Paulausko 
gryžiant isz Kauno gryžo na
mo. Rytojaus diena policija ji 
sulaikė. Szpakauskas padėtas 
kalejiman, o kvota perduota 
teismo tardytojui.

ir dideliu vargu Žydeli iszslas 
tu iszeme.

....... ....  ...............    ■ Į —II

TEISYBES. *

I

Nauja* czeve rykas spau-
dže laikais ne tiktai koja, bet ir

-

■

M

I” ii, '

kiszeni.
— Daugelis žmonių yra to

sios nuomones, kad genaus yra 
ymti, negu laukti palcol 
duos.
. — Žmogus, kuris mano, jog 
vislca žino, tai netniku-s persi
tikrina kad mažai žinojo.

— Sziandion teikis laikas, 
kad jeigu kas nesiseka tai ver- 
ežia kalte ant milijonierių.

— Jeigu pikta padarai, to 
nesigailėk, ba buna jau po laik 
— geriau kad tylėtumei.

— Pigiau tau pareis ’kada 
ka sau nusipirksi, negu už dy
ka nuo ko gausi.

■— Navatnu žmonių turimu 
kuo daugiau uždirba, tno daui 
ginu pradirba. • k

nos baisoi apdegdamas.
■."■TIB...........

PAMISZELE MOTINA NU
ŽUDĖ 6 VAIKUS IR 

PATI SAVE.
Now York. — Staigai papai- 

kus motina uždaro szeszis vai
kus ir pati save kambaryje, at- 
suko>krnnukus nuo gazinio pe- 
oziaus ir visi užtroszko ant 
smert. Vaikai turėjo nuo ke
liu menesiu amžiaus lyg try
likos metu.

Josios vyras Juozas Pazzo 
parėjus isz darbo, rado visus 
negyvus gulinezius ant grindų. Kiburieno.
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. Sveikatos kamisije Newark 
N. J.,

> 
iszdalino žiurksztelius

4 4 nenoriu 
sirgti, ndbucziuokito mano.”

Petro, kuri badai paraudavo- vaikams su paraszu: 
jo keli biznieriai isz Shenado-
rio. Agentai viską sukrovia ant Tikslas tame yra idant vai- 
troku nugabeno in Lewisburg. 
Kaltininku da nesuimta.

kai neužsikrėstu limpanczidms 
ligoms nuo senesniu žmonių.

ALAUS STATINE UŽMUSZE 
“SZINKORKA.”

»

Kėdainių valsoziuj, Czokiu 
kaimo sprogo alaus statine ir 
užmusze “szinkorka” 50 metu 
amžiaus senuke Konstancija

v
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ISZ AMERIKOSBAISUS ,>M,,J,MAS Isz Visu Szaliu
----- ----- MOTINA PENKIŲ VAIKU' 

GIRTUOKLIAUJA 
SU NIGERIU.INIRSZES VYRAS

., — Teodo-
43 metu, 145

NUŽUDĖ SAVO SZVOOER- 
KA IR JOS SUNU ISZ 

PIKTUMO.

Wilkes-Barre, Pa 
ras Fcdcvicz,
Parkway East Pittsburgh, at
važiavo in ezionais pasiimti sa
vo paezia kuri atvažiavo atlan
kyti savo sese re Karolina Bied- 
ron, 40 metu naszle ir josios 
vienatini sunu Joną 22 metu.

Fedevicz melde paezios idant 
sugryžtu su juom namo, bet 
motore užsispyrė pasilikti Wil- 
kos-Barreje pas savo sesere su 
dviems vaikais 10 ir 16 metu, 
kuriuos atsivožė su savim.

Vyras inirszo ant moteros ir 
prasidėjo barnis tarp szeimy- 
nos. Fedevicz pradėjo iszmeti- 
net szvogerkai kad ji prikalbi
no jojo paezia kad toji neva
žiuotu su juom namo ir žodis 
po žodžiui daejo prie to kad 
Fedevicz paleido kelis szuvius 
in Biedron’iene o kada sūnūs 
stojo apgynime motinos szove 
ir in ji — užmuszdamas abudu 
ant smert. Palicije vėliaus su
ėmė žadintojų ir uždare kalė
jimo.

SZUO PASZAUKE 
PAGELBA.

Gettysburg, Pa. — Nuolati
nis lojimas szunio taip suerzi- 
na luumyworkad keli nuėjo in 
narna Miss Floros Hartzell, per
sitikrinti kas ten atsitiko. Ka
da iszverte duris, surado Flora 
gulinezia apalpusia ant grindų. 
Kaimynai paszauke ambulanca 
ir nuvežė mergina in ligonbu- 
tc in pati laika, nes jaigu ne
botu jaja užtiko, butu mirus.

LEPSZE VYRAS —
IS Z L AIDI MOTERE.

Detroit, Mich. — Pacziule 
Normano Mann duodavo savo 
prisiegeliui ant dienos 6 cen
tus ant pirkimo laikraszcziu ir 
5 centus ant užkandžio, o liku
sius pinigus pati praleisdavo 
ant geru laiku ir puikiu pare-
du. Žmogelis negalėdamas il- 
giaus nukensti tokios baudže- 
vos, užvede skunda priesz savo 
iszlaidžia molerelia ant persi
skyrimo. Sudže iszklauses jojo 
užmetinejimo noringai persky
rė vyra nuo tokios moteros.
MOTINA SU DUKTERE

NUŽUDĖ 8 VAIKUS.
St. Joseph, Mich. — Mrs. 

Etehl Lewis, 40 metu ir josios 
duktė Mrs. Okel Gorham, 23 
metu, likos uždarytos kalėjimo 
už nužudinima savo asztuoniu 
vaiku — motina nužudė savo 
du ir tris dukteres. Mot eres la
bai neapkentė vaiku nes tai bu
vo joms per didele sunkenybe 
augint. In trylika metu nužu
dė asztuonis, — septynis lavo
nus surado bet asztunto da ne
surado. Juju vyrus taipgi už
daro kalėjimo kaipo liudinto- 
jus.
ANGLINIAI POLIOIJANTAI 

NUŽUDĖ ŽMOGŲ.
Uarrisburgh, Pa. — Guber

natorius Fislrer, atomo kami- 
sijes dviems angliniams pali- 
cijantams pulkininkui Walter 
Lyster, Harold Watts ir Franui 
Szapikiui, kurie prigulėjo prie 
Pittsburgh Coal Co., kasyklų 
už nužudinima Jono Borkovs- 
klo gyvonanezio miestelyje 
Imperial. Badai tieji nemiela- 
szirdingi anglines kompanijos 
palicijantai taip sumusze ne- m • a w « i •
Žaiduliu mirė.
kalta žmogeli, kad tasai nuo

Gyvena
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DAUG ŽMONIŲ 
SUSZALO

BANDOS ČIGONU SUSZALO 
VILKAI GAVOSI IN MOKS- 
LAINE SUDRASKYDAMI 

16 VAIKU; BAISUS 
SZALCZIAI.

I

vilku, instumc

adbego in

bestijoms, kuriu

vaikai apiplyszia 
nuo szalczio, liet ant

Detroit, Mich.
ezionais tula ateiviu szeimynn 
— tėvas, motina ir penki vai
kai. Tėvas Uždarytas kalėjimo 
už tai, kad paėmė fonografu 
ant iszmokesczio kuri pardavė 
už kelis dolerius idant turėtu 
už kft gert. Abudu gere kiek 
galėjo kaipo ir vieszino kelis 
nigerius per dienas ir naktis. 
Munszaine pameszdavo kas 
diena 9 metu sūnelis isz artimo 
sztorelio. Kada tęva uždare ka
lėjimo, nigeriai da tankiau at
silankydavo pas motore.

Vaikiukas ka toki dasiprato 
ir jojo kudikiszkas protas jam 
davė suprast kad ne viskas ei
na gerai su motina kaip priva
lo todėl nusidavė in Labdarin
gos Draugavęs virszininkus ap
sakydamas 'kas dedasi namie. 
Atėjo virszininkai isztyrineti 
visa dalyku. Namie rado baisu 
neszvaruma, 
drebėjo
stalo stovėjo kvorta munszai
nes, o motina gulėjo girta lovo
je su nigeriu.

Virszininkai paėmė vaikus 
in prieglaudos narna, nupirko 
jiems drapanas ir pavalgydino. 
Tėvas da vis randasi kalėjime 
o motina vis lėbauja su nige- 
riais, nes atsilankymu nigerio 
pas motina tiesos nouždraudže 
ir baisus gyvenimas tęsęsi to
liau*' •
KATE ISZGELBEJO SZE- 

SZIS ISZ UGNIES; PATI 
ŽUVO LIEPSNOJ.

Syracuse, N. Y. — Kate var
du uTobyn paaukavo savo gy
vastį del szesziu ypatų, kada 
James McDowell’o namas už
sidegė nakties laike. Kate pa
jutus durnus stuboje atbėgo 
prie mieganezio gaspadoriaus 
ir pradėjo draskyti jojo veidą, 
pakol tasai pabudo isz miego o 
suuodęs durnus, iszszoko isz lo
vos patemindamas kad namas 
yra liepsnoje. Jojo pati nube-

TRYS AUKOS APKALBĖJI
MO UŽVYDUSIOS MERGI

NOS; TĖVAS PATAIKO.
I -------

Kroką vu. — .Jaunas 
loenininko palivarko Ijsuvka,

in kainyno dnktere Marijona 
Zaguiyka. Khrta atėjo pas Za- 
gurskus, drauge Mares ir apsa
ko jai! nieko nežinodama apie 
meile rarp Mares ir Zenono, 
buk taisai paeziuojesi su turtin-

draugo iszojo, Mare tikėdama 
in pasAka drauges, nuėjo in 
savo knmbareli, iszgere trneiz- 
nos ir mirė ant. vietos.

Zendnas ta paezia valanda 
atėjo ims Zagurskius melsti ju-

UŽ BISKIO BUTU APSIPA.
OZIAVES SU

TIKRA DUKTERE.

’IA I

I
(«!
'l

40 METAS A
... ...........—n—,-— 11

sūnus

Zenonas Konarski insimylcjo

ga dūlį tore aptiekoriaus. Kada

go žemyn degancziais tropais

miestus nes keliai 
trukiai užsnigti su

1
ju dukters už paezia. Kada my
lima ilgai nepasirodo, motina 
nuėjo jaja paszaukt, bet rado 
tik lavonu savo mylimos duk

sli kliksmu krito ant 
grindų. Janpas Zenonas iszgir- 
des kliksma, inbego in kam
barį su tėvu. Prisiartinos prie 
savo mylimos, rado rankoje sa
vo fotdgrafije ir gromata ku
rioje buvo paraszyta priežastis 
savžudinstos. Isz gailosties isz- 
koliavo ant rytojaus in užrube-

reles ir

London. — Isz Vicdniails 
danesza buk gauja iszaĮkilsiu 
ir suszalusiu 
siena mažos medines moksląi-
nes, gavosi in vidų ir sudraskė 
16 vaiku. Du kareiviai ir ketu- ♦
ri žandarai, kurie 
pagalba vaikams, žuvo baisio
je kovoje su
buvo apie szimtas.

Arti Lublino, banda čigonu 
susidedanti isz 48 ypatų likos 
surasti suszale ant srriont. Ki
tos mažesnes bandos taipgi su- 
szalo visose aplinkinėse.

Žmones mirszta nuo szalczio 
ne tik po kaimus bet ir mies
tuose. Kaimai užsnigti, geležin
keliai negali pristatyti maisto 
ne kuro in 
užpustyti,
pasažioriais ant kelio, kur daug 
suszalo.

Miestas Zagrzeb, Kroocijoj, nuo jojo gromata 
visas užsnigtas. Belgrado eks
presas užszalo ant kelio, pasa- 
žioriai kenezia daug nuo bado 
ir szalczio.

*' * ** * * J* ' A «# t M. 4A .

Lenkijoj ir Czekoslovakijoj 
kur randasi anglekasyklds, 
stengėsi pristatyti augliu in 
eitus miestus

r

randasi 
pristatyti

, bet isz priežas- 
;ies užpustytu keliu negalima 
anglių pristatyti.

Rumunijoj, 
gyvena 

bakūžėlėse, daug szeimynu su- 
szalo ant smert. Kiszcneve su- 
szalo 28 žmones. Nekuriose da
lyse Rumunijos žmones 
krisdavo ; 
ant smert.

Ant Baltike mariu užszalo 
daugybe laivu. Laivai isz Le

ži, o in kolos sanvaitos aplaike 
, buk t a ja 

diena atima Sau gyvastį. Mo
tina Maros apsirgo isz gailos- 
ties ir mirė o tėvas Zenono pa- 
paiko. Tai ka padaro liežuviai!

7 « ■' į t , h.  . 4 H < ‘ < * '■ ■ t < " . .

SPARNUOTAS KŪDIKIS.
Castellannuare

- Motoro 
ana diena pagimdo 

vietoje kojų

Di Stabia,
Vincenza

Buzerije, 
kaimuoeziai

kur 
mažose

i su- 
an t ulycziu suszale

mariu

ir stovėjo prie lango per kuri ningrado nuplaukė gelbėt juos
vyras iszmete keturis vaikus, 
bet kate žuvo liepsnoje.
ANGLEKASIAI PATYS

VARO KASYKLAS PO 
SAVO VALDŽIA, kaip szia

Pittston, Pa. — Szimtas an- 
glekasiu paėmė po savo valdžia 
Florence kasyklas, prigulin- 
czios prie Lackawanna and 
Wyoming Coal Co., po straikui 

-------
priežasties

ir pristatyti maisto del iszba- 
dejusiu laivoriu.

Žodžiu, Europa da niekados 
taip nenukentojo nuo szalcziu 

žiema, o priok tam 
influenza smaugė tukstanezius 
žmonių. Paežiam mieste Buda- 
poszfo serga apie puse milijo
no žmonių.

Italije.
Pensiero 
vaikiuku, kuris 
turi sparnus bet sziaip kūdikis 
yra sveikas; Kūdiki nuvožė in 
Neapoliu ant daktarišzko tyri
nėjimo,

STEBĖTINAS GIMDYMAS 
VAIKU.

Neapolius, Italije. — Ona 
Bounaruma, 36 motu, pati ban
kinio virszininko isz Gragna- 
no, pagimdė sunu. In 12 dienu 
po tam pagimdė dvynukes mer
gaites isz kuriu viena tuoj mi- 

Daktarai, tuom atsitikimu
negali atsistebėti.
re.

kuris tęsęsi kėlės sanvaitos isz 
kad kompanlje 

jiems neiszmdkejo algų.
Anglekasiai ipadare sutarti 

su kompanije, kuri sutiko ati
duoti kasyklas po valdže dar
bininku ir kad patys užsiimtu 
vedimu kasyklų idant persitik
rintu kiek kasztuoja užlaiky
mas kasyklų ir ar galima mo
kėti darbininkams daugiau ne 
kaip priguli.

RADO MILŽINISZKA SAMO- 
GONKA, 1,000 GALONU 

DIDUMO.
Centralia, Pa. — Artimam 

miestelyje Marion Heights, 
valdžios sznipai užtiko dirbtu
ve namines, kuri yra verta ant 
$80,000. Agentai užtiko joje 
milžiniszka samogonka kuri 
galėjo iszvaryt po 1,000 galonu 
munszaines ant dienos.

Namas prigulėjo prie Jurgio

. —i .y ...... ...  n-i— — —

Nebucziuokit Manes.
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BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
14 VALSTIECZIU UŽ MU-

SZIMA VALDININKU.
Berlynas. — Ka tik gauti 

ežia Maskvos laikraszcziai pa
duoda žinių apie keturiolika 

„ žmonių, kurie invairose sovio- 
tijos vietose likos pasmerkti 
susza.udyt.

Dalis ju tuvbut net septyni 
žmonos, tapo pasmerkti mirties 
bausmei už nugalabijima keliu 
komunistu valdininku Turkes
tane. Vienas, ūkininkas Dom- 
jancov, pasmerktas suszaudyti 
už nuszovima Bobru’isko ap
skrity vieno valscziaus sovietu 
sdkrotoriaus. Griszinoj, netoli

MIRĖ SENIAUSIAS / 
TELSZIU PĄRAPIJONAS. į 
Priesz Kalėdas mirė Judrė

nų kaimo gyventojas Antanas 
Rnvelis, turėdamas apie 117 
metu amžiaus. Jis labai gerai 
atsiminė kaip senoji Telsziu pa 
rupijos bažnyczia buvusi Ru
su valdžios užantspauduota. 
Szalia jos katalikai pasistatė 
koplytėle. 1867 m. senosios ka- ’ 
tuliku bažnyczios vietoje Ruaai . 
pasistato sau cerkve ir priftiaa- 
vine kataliku parapijos žeme.
VILKAS NUKANDO ORAN 

DINI IR NWBINESZE 
SZUNT.

Salako apylinkėse szimet 
priviso labai daug vilku. Jie 
naktimis slankioja prie gyve
namųjų trobų.

Nesenai Auksztakalniu kai
mo pil. A. Bi'kulevicziaus pn- 
riszta grandine prie tvarto szu- 
ni vilkas pagrobė ir nusineszo. 
Grandine, kuria szuo buvo pri- 
risztas, vilkas nukando. Szuni 
nusinesze roiszkan.

NUSINUODIJO.
Utena. — Sausio m. 15 d., 

Utenos miestelyje nusinuodijo 
19 metu panele Elena Visz-- 
niauskaite. Ji buvo atrasta kie
me pargriuvusi, ir nugabenta 
in apskrities ligonine. Sekan- 
czia diena Viszniauskaite nu
mirė. Nusinuodijo vitrijoiiumi. 
Nors nelaimingoji galėjo dar 
kalbėti, bet nusinuodymo prie
žasties nepasako.

DEL PINIGU NUŽUDĖ DVI 
MOTERIS.

Kaunas. -— Priesz pat Kalė
das Baimes vienkiemy, Babtų 
valscziujo buvo rasta laukuose 
netoli savo sodybos gyventoja 
Paulauskiene Juze, nežinomu 
piktadariu sudaužyta ir be są
mones. Buvo suteikta Paulaus
kienei medicinos pagalba, bet 

apie ka^nežiurint visu pastangų atgai
vinti jos nepasiseko, 
mirė. Paulauskienės namuose 
rasta negyva jos vyro motina 
Valiuliene Petronėlė irgi su su
daužyta galva.

Kriminaline policija nustatė, 
kad jas nužudė to pat vals- 
cziaus Dirvines vienkiemio gy
ventojas Szpakauskas Kazys.

Sulaikytas Szpakauskas gy
nėsi, teisindamasis invairiais 
budais, bet policija kvotos da
viniais nustato, kad ne kas ki
tas, o jis nužudo Paulauskiene 
ir senuke Valiuliene pasipelny
mo tikslu.

Jau senai Szpakauskas buvo 
Paulausku geras pažystamas. 
Dažnai pas juos atsilankydavo, 
o Szpakausko motina, iszvykus 
isz namu Paulauskams, likdavo 
net namuose szeimininkauti. 
Paulauskai juos dažnai maty
davo. Taip Szpakauskas lanky
damasis ir būdama^ geras pa
žystamas, gerai žinojo visus 
Paulausku padėjimus, užrak
tus ir žinojo, kad Paulauskas 
turi akrinioj paslėpus 1600 litu 
piwigu. Todėl jam kildavo min
tis kaip nors pasipelnyti. Tam 
reikalui reikėjo laukti progos, 
o esant norui proga vi suomei 
pasitaiko.

Gruodžio men. 21 d.
Szpakauskas su Paulausku isz
važiavo arkliai# in Kauna. 
Szpakauskas po szvarku paslė
pė maža kirvuką. Atvažiavus 
iki Viliampoles iszlipo isz ve
žimo, pasako Paulauskui, kad 
einas atlankyti savo pažystama 
dranga, kuri atlankęs drauge 
su Paulausku gryž namo.

. Paulauskas nieko nemanyda
mas nuvažiavo, o Szpakauskas 
skubiai pesezias nuėjo in,Pau
lausko sodyba, inejo grinezion, 
kurioje rado viena Valiuliene 

Nieko nelaukdamas kirvuku 
nužudė Valiuliene, isz skrynios 
pagrobė jam žinomus 1600 litu 
pinigu ir tuo jaus spruko isz na
mu, bet tarpdury sutiko paezia 
Paulauskiene, kuri rengėsi eiti 
in Babtus sutikti vyro parva
žiuojant isz Kauno. Szpakaus 
kas jai sake kad irgi einas su
tikti Paulausko, ir vadino ja 
kartu eiti Paulauskiene nieko

SAVO
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Fribourgh, Szvaicarije. — 
Dvideszimts metu adgal, tūlas 
jaunas Szvaicaras Mueller, pa
motes savo paezia ir ka tiktai 
gimusia dukrele,
Meksika, kur prasigyvenęs pa
siliko turtingu kupezium. Jojo 
pati tame laike mirė, ;
jisai nieko nežinojo, o dukrele 
pasiėmė ant auginimo kaimuo- 
tis mieste Appengelle, pravar
de Sekloss ir davė del josios sa
vo pravarde ir sieratele visi 
palaike už juju dukrele.

Nesenei tasai Mueller, kuris 
Meksike 'buvo permainęs savo 
pravarde ant Aufleder, parda
vė Lenais ka turėjo ir sugryžo 
in tėvynė po kita pravarde. 
Czionais da'žinojo buk jojo pa
ti ir dukrele mirė, nes taip jam 
pasakojo visi.

Po kokiam laikui susipažino 
su 20 metu amžiaus augytine 
Seklossu, pamylėjo mergina, 
norint s

, pamylėjo mergina 
no lygia metuose ir 

nutarė neužilgio apsipaeziuoti. 
Kada jau ant tikrųjų ketino 
atsiboti Veselka, pasakė apie 
tai josios tėvui, tasai apreisz- 
ke, buk tai ne juju duktė, tik
tai augytine ir vadinasi'Muel
ler. Dabar dasiprato prasimi- 
nes Aufleder, kad jojo mylima 
yra jojo tikra duktė ir tuo jaus 
iszvažiavo in Brazilija isz kur 

gromata apie viskąparasze l 
iszaiszkin’damas kad mieste 
ZnrFch’o sudėjo del dukters 60 
tukstaneziu franku, o pats isz- 
važiavo in užrubeži, nekalbė
damas in kokia vieta.

Paskutines Žinutes
IT Scranton, Pa. — Mrs. Le

mi Hussing ir josios 19 metu 
duktė Carrie, likos surastos na
mie užtroszkusios nuo apszvie- 
timo gazo. Manoma, kad papil
do savžudinstas nes gazas ne- 
isztekejo isz paipu.

V Pittsburgh. — Petras Fik-
tus 45 metu isz Cleveland, Ohio 
likos surastas kambarijo už- 
troszkes nuo anglinio gazo.

*1 Philadelphia. — Harry 
Schwalbe, 27 motu, sūnūs mili
jonieriaus ir dirbėjo kintamų
jų paveikslu, likos aresztavo- 
tas už apipleszima namu. Sūne
lis negaudavo nuo tovo užtekti
nai pinigu aut geni laiku todėl 
pradėjo vogti.

U Kaunas, Lietuva. — Keli 
tukstaneziai Žydu kenezė bada. 
Žydai atsiszauke iii savo tau- 
ticczius Amorike idant pri- 
siįmstu jiems pagolba kogrei- 
czia tįsia.

11 Philadelphia. — Praejta 
mota czionais mirė 2584 y pa tos 
nuo vėžio, arba konia 10 pro
centas daugiau no kaip praej- 
tuosia metuosia.

fl Wilkes-Barre, Pa. — Juo-

tukstaneziai Žydu kenezė bada.

nuo Dniepro-Petrovsko, už pa- plikas Zunczyk, 9 metu, stove-
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PAVOGĖ KLEBONO ALGA.
W Labiuxivx.
Sausid 8 d. Siczioniu kaime ka
lėdojo kunigas. Vakare, surin
kus Kalėdų pelną ir sudėjus in 
vežimą, ketino važiuoti na-

Kėdainių apal

mo, bet vienas ūkininkas pa
kvietė kunigo tarnus vakarie
nes. Jiem bevalgant, nežinomi
piktadariai pavogė isz vežimo 

e A m ' •maisza rugiu apie 3 centnerius.

GAUDE LAPE, 0 PAGAVO 
ŽYDĄ.

Kamajai — Rokiszkio apt. 
Sziomis dienomis ežia vienas 
miestelio gyventojas padėjo la
pėms slastus ir juos prirakino 
prie murines kapinyno sienos.
kad kas nenunesztu. Kaip tik 
ton vieton pataikė nueiti Zyde-
is M. ir atsitūpė atlikti “gam-
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’ tos reikalą.” Slastai pasidilgi- 
no ir sukabino nabagui kurnu 
Žydelis pakele nežmoniszka 
riksmą. Daug žmonių važiavo 
vieszkeliu pro szali ir girdėjo 
riksmą bet niekas nedryso pri
siartinti, nes mane, kad rėkia

F r j

pakaruoklio dvasia. Mat prieaz 
'* a. « '* • *savaite nekrikszt-kapeje buvo 

palaidotas .pasikoręs berniu
kas. Pagaliau, atsirado drąses
niu vyru, kurie nuėjo pažiūrėti, , • . . . , niu vyru, Kurie nuėjo pažiuraunemanydama dargi m gnezia d

nnom tiaia n» rironnrn an ° ♦

j tu iszeme.visai nėjo, ir drauge su Szpa- 
kausdeu ėjo link Babtų. Beei
nant Szpakauskas isz užpaka
lio tuo paežiu kirvuku smoge 
keletą kartu Paulauskienei in 
galva nuo ko nelaimingoji nu
griuvo be sąmones. Palikes 
mirtinai sužeista Paulauskiene, 
jis pasislėpė pinigus prie kelio 
po akmeniu ir skubiai nuėjo m 
Kauna, kad kilus intarimui ga

■ ■ i-i—iiBii . ■! ,, ii ■ —i* ■■■-

TEISYBES.
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— Naujas czeverykas spau- 
dže laikais ne tiktai koja, bet ir 
kiszeni.

— Daugelis žmonių yra to
sios nuomones, kad genaus yra 
ymti, negu laukti pakol kas 
duos.
* rviską žino, tai netrukus persi

jas prie ugnies kuria aukuro 
draugai, užsidegė jojo drapa
nos baisoi apdegdamas.

naszu nusikaltimą pasmerktas 
suszaudyti ūkininkas Vieroliu- 
bcovas. Ta paezia diena mirties 
nuosprendis isznesztas valstio- 
ežiui Antanovui už užmuszima 
dvieju komunistu valdininku 
Kuznoce. Tomske tapo pas
merkti suszaudyti trys valstie- 
cziai, broliai Porsikovai, kalti
nami del nuszovimo vieno ko
munistu selkoro (kaimo kore
spondento) .

Sprendžiant pagal sovietu 
laikraszcziu pranoszimus, tai 
komunistu valdininku žudymai

nos baisoi apdegdamas.
IIIIBII IHHBtal P—B

PAMISZELE MOTINA NU
ŽUDĖ 6 VAIKUS IR 

PATI SAVE.
Now York. — Staiga i pa pai

kus motina uždare szeszis vai
kus ir pati save kambaryje, at- 
su‘ko»kranukus nuo gazinio pe- 
oziaus ir visi užtroszko ant 
smert. Vaikai turėjo nuo ke
liu menesiu amžiaus lyg try
likos metu.

Josios vyras Juozas Pazzo 
pavojas isz darbo, rado visus 
negyvus gulinczius ant grindų.

lotu pasiteisinti, buk nebuvęs 
namie. Nesutikęs Paulausko 
gryžiant isz Kauno gryžo na
mo. Rytojaus diena policija ji 
sulaikė. Szpakauskas padėtas 
kalejiman, o kvota perduota 
teismo tardytojui.

Žmogių, kuris jnano, jog
.. < iit?‘ LJF

-
t ikrina kad mažai žinojo.

— Sziandion tokia laikas, 
kad jeigu kas nesiseka tai ver- 
czia kalte ant milijonierių.

— Jeigu pikta padarai, to 
nesigailėk, ba buna jau po laik f 
— geriau kad tylėtumei.

I
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. Sveikatos kamisije Newark, 
N. J.,

Petro, kuri badai paraudavo- vaikams su paraszu:

I rtU (< v»luuw» I

jo keli biznieriai isz Shenado-

•ii 1 • • • % v 1 J 
iszdalino žiurksztolius

4 ‘ nenoriu 
sirgti, ndbucziuokite mane?’

rio. Agentai viską sukrovia ant Tikslas tame yra idant vai- lygiai ir nusikaltusiu valstio 
t rok u nugabeno in Lewisburg. 
Kaltininku da nesuimta.

kai neužsikrėstu limpanczioms 
ligoms nuo senesniu žmonių.

ožiu spaudymai sovietijoje vir- 
Įto paprastais dienos invykiais.

1
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ALAUS STATINE UŽMUSZE 
“SZINKORKA.

Kėdainių valscziuj, Czekiu 
kaimo sprogo alaus statine ir 
užmuszo uszinkorkan 50 metu 
amžiaus senuke Konstancija 
K i buri one.

> > fj! ii' Ib

— Pigiau tau pareis kada |
ka sau nusipirksi, negu ui <iy- į 
ka nuo ko gausi. (

t

— Navatnu žmonių turim 
kuo daugiau uždirba, tuo daui- 
giau pradirba. * U

• ri
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Kas Girdėt
i_______________

Ne visi kurio szauke in pa- 
ngess 
j!”

“Vieszpatio, Vieszpa- 
ineis in 'karalyste dan- 

liu.% trktai tas, kuris pildo uo
lia Tėvo dangiszko.
| Ne visi kurio dangstosi ka- 
jalikysta yra gerais ir teisin
tais; tankiausia po skraiste 
katalikystes dangstosi didžiau- 

Ai latrai.

Nekurios katadikiszkos baž- 
nyczios uždraudė laidoti ne- 

J baszninkus su žiedais prikrau
tais ant grabo, nes tai yra ne
reikalingas iszdavimas pinigu 
kuris neatnesza jokios naudos 
nebnszninfcui ir nereikalingas 
kasztas giminėms ir pažinsta- 
miems. Panasziai ir su grabais 
ant kuriu likusi naszle iszduo- 
da nuo 500 lyg 1,000 doleriu už 
grabą, už kuriuos pinigus ga
lėtu maitintis per kelis metus. 
Juk kūnas supus ir drueziail
siam grabe — isz dulkiu paėjai 
ir in dulkes pavirsi.

Rev. Jasper Mausser isz 
Grand Rapid.% Mich., labai isz- 
mintingai iszsitare laike pa
mokslo ana diena, kalbėdamas, 
buk protestoniszki jaunikiai 
greieziau imasi ant apsipaezia- 
vimo su katalikiszkoms mergi
noms ne kaip su saviszkems, 
už tai, kad jos moka geriau pa
gaminti valgius ir praleidinoja 
savo laika daugiausia prie po- 
cziaus’kuknioje, o protestonisz- 
kos merginos praleidinoja savo 
laika mokslainese prie psicho
logijos ir 
Vyras geidže 
cziule prie gero stalo ant kurio 
randasi gerai pagaminti val
giai .ne kaip klausyti klegėji
mo savo pacziules apie žvaigž- 

psichologije ir kitokius 
pa i bei i u s.

Jasper

Graikiszko mokslo, 
atsisėst su pa-

dės,
Ar gal ne T

Tikrai Amerikoniszkai pasi
elgė tūlas koroneris isz Saint 
Louis. Rado jisai lavonu dar- 
Ifininko ant kurio rado banki
ne knygute kurioje buvo užra- 
szyta 1,615 doleriu ant miru
sio vardo. Susitarė mirusi api- 
pleszt su pagclba graboriaus, 
laidotuves kasztavo pagal per
statytas kvitas szitaip: grabas

>
(leszimts automo-

karavonas

800 doleriu, baksas 100 doleriu 
žiedai $35., 
biliu $125. ir

net no apie tai norimo Kal
bėti in moteres. Didžiausiu ju
ju privalumu yra auginimas 
vaiku. Czia josios dirva, czia 
josios skudus darbas, nes dė
kingas. Gera motina — Lietu
ve limeriko, turi priesz viską 
rūpintis apie savo vaikus idant 
josios vaikai butu gerais Lie
tuviais, inkvopti in juosius Lic- 
tuviszfka kalba, sėti in jaunas 
galvas tikybe ir ateiti, turi po 
savo mireziai palikti vaikuose 
savo motiniszka jauslu.

Argi tai
moteres? Sztai žodžiai,, ku
riuos troszkome pasakyti del 
musu moterių.

Kame Buvo Priežastis, 
Kad Popiežius Pasi

liko Nevalninku.

DEL MUSU VAIKU 
_______  

GERASIS SŪNELIS.
Maino Htinoli, tavo nke-

no
Sztai

puiki užduotis

PiiTuiausin turime apie save 
apsirūpinti, o paskui siekti to
linus. Jaigu mes geidžeme gas- 
padoriaut ant dideles ukes, tu
rime pirmiausia iszmokti ant 
vieno margelio o paskui gali

ant didesnes gaspado- 
Pirmiauso 

paredka savo apygardose 
sekime tolinus,

me ir 
riaut.

?, no
nos kas per 

daug, tai szelauk, — haskime 
tik tiek, 'kiek galime apžioti, o 
jaigu in burna grusime, tai ga
lime užspringti.

ri ilgai

Nesupratimai kilo sztai kaip: 
Kataliku bažnyczia, tikėjo 

kataliku dvasiszkija esanti in
steigta paties Kristaus kaipo 
nepriklausoma religiszka drau
gija ir ji tegali pripažint ant 
waves vyresniu tik pati .Dieva. 
Kad bažnyczia galėtu prider- 
mai gyvuoti, jos galva popie
žius, kardinolai ir kiti virszi- 
ninkai,
svietiszkos

•#!***• j

los raudonos, turbūt szin'dicn 
veikei!... — tarė
motina .pargryžusiam isz mo 
kyklos šuneliui.

Veikiau, mamele

rūpestingai

• at-

NEREIKIA PYKTI.
, i ’

Steponu Petronėle buvo la
bai rnstaus budo. Viena karta, 
kada visi iszejo in lauka piauti 
rugiu, ji pasiliko su savo ma
žąja sesute Vincuto namu dabo
ti. Vincuto bežaizdama kažin- 
kaip perlaužo Petronėlės piosz- 
tnka ir toji pradėjo ja bausti, 

pradėjo verkti ir
szaukti mamos. Tada Petronė
le druezinu užsirūstinus, kaa 
Vincuto verkia, omo ja labinu 
bausti ir grasinti ja rykszte. 
Bot kad Vineute vis gi nenuti-

!ą. 
r

IMMIGRANT!? PROBLEMOS

Bevertes Akcijos.

AKRAS ŽEMES.
||įh

Klausymas: Ar man galite 
paaiszkinti kaip Suv. Vals 
akras žemes lyginasi su Euro
pos hektaru?

M O. S. Akron, Ohio.
Atasuikymas: Suv. Valstijų 

akra Anglai*— gyventojai in- 
vede, ir senoviszkose dienose 
roiszke tiek žemes kiek vienas 
žmogus su pagclba dvieju jau- 
cziu galėjo aparti vienoje die
noje.

Bet vienas akras žemes susi
deda isz 43560 ketvirtainiszku. 
pėdu, arba 4,840 ketvirtainisz
ku jardu, arba 160 ketvirtai- 
niszku radu, ir t.t. 640 akrai 
sudaro viena ’ketvirtainiszka 
myle. Akras žemes yra * apie 
4/10 dalys hektaro.

Sulyginus su Europos saikais 
— Danijos “toende” lygi 1.40 
akra; Austrijos “joch” 
akro, Franci jos “hektaras 
2.47 akru, Vokietijos “Great 
Morgen ’ ’ 
“deciatino 
n i jos “ 
Sz ved i jos 
akra.

—
1"

•>
Klausymas: Kiek laiko at

gal nusipirkau aliejaus kompa
nijos akcijų. Pirkau nuo New 
York akcijų meklorio. Jis per
tikrino, kad man mokos pelno, 
dividendą, $2.00 už kiidcvienn 
akcija in metus. Asz i’ki sziam 
laikui negavau jokiu pinigu, ir 
tik dabar pradedu manyti, kad 
gal tie mano pinigai žuvo. Kaip 
galiu sužinoti?

i Mrs. R. Ia Newark, N. J. 
Atsakymas; Jeigu paraszysi 

laiszka in Wall Street Journal, 
44 Broad Street, New York 
City, ir judėsi konverta su kra- 
sosženklu ir savo vardu užra- 
szytu, t Ai tas laikrasztis tau 
pranesz ka tik nori žinoti apie 
ta kompanija. Jie pranesz ar 
kompanija niokojo pelno, 
mokos ateityje ir koks tos kom
panijos stovis.

Better Business Bureau, 280 
New York City, yra kita agen
tu ra kuri nuolat seka apgavin
gu kompanijas, ir gal ji turi in
formacijų apie szita kompani
ja, jeigu vra npgavinga.

-F.L.I.8.

O. S. Akron, Ohio.
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Vincuto
sako vaikelis.

—- O gal už ka nors nubau
dė mokytojas?

— O ne, nes mokinuosiu ge
rai ir pavyzdingai elgiuositi,—. 
tavo lyg pasididžiuodamas.

— Tai. gal iszėjo koki ne
su tikima i tarpo draugu?

— Niekados, su visais gy
venu kogoriausia.

tau yra?
— Pasakysiu 

gu to nori,

Io, ji paėmė miklia beržine sza-' 
kute ir užkirto Vincutei, pas
kui perpykusi pastūmė ja sza- 
lin. Vincuto puldama skaudžiai 
užsigavo kakta.

Petronėlė suprato negerai 
padariusi.

nuo 
žinios.

turi būti linosi 
valdžios

Ypatingai popiežius negali pri
imti jokios žemiszkos valdžios 
virszenybes, kadangi jis yru 
valdovas visokiu tautu milijo
nu žmonių ir todėl turi būti vi
sai savistovis.

Per 15 szimtmecziu popiežius 
turėjo visiszkai nepriklauso
mybe, nes jis pats buvo ne tik

t

Tfti-gi sakyk sūneli, kas

mutiniam

Ji priėmė isz visos 
gales vorkenezia Vincuto, pa-mamele, jei- 

pasakysiu atvirai guldė ja ant lovos, paszlapino 
gryna tiesa nes nuo tavęs nie- linine skarele ir

pasi- 
Szven-

pridėjo prie 
užgautos vietos, kad jei no teip 
skaudėtu. Paskui, ji siūle Vin
cutei visokiu žaislu ir prasze, 
kad Vincuto nesiskųstų mamai.

Parėjo isz lauko mot yna, pa
mate paraudonavusia Vincuies 
kakta ii* iszsiaiszkino, kame da
lykas.

Petronėlė li’ko nubausta.

ar
Francijos

!

< c

Vokietijos

1.42
1 *

ii

1.40 a’kra, Rusijos
M

fanegada
“turmland

2.70 akru, Iszpa- 
1.06 akra, 
” — 1.13 

F.L.I.S.
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ko neslepiu.
— Taigi, eidamas pro baž

nyczia, inejau, 'kaip paprastai 
kas diena darydavau, 
melsti valandėlė prie
cziausio Sakramento. Buvo ap
siniaukė, tat ir tuszczioje baž- 
nycziojo vioszpatavo tyla ir 
tamsa. Skausmas suspaudė 
man szirdi pamaezius taip ap
leista Vieszpati Jėzui... Kaip 
neapsakomai Jisai myli žmo
nes, kad turėdamas danguje 
pulkus aniuolu ir szventuju, 
szia ant žemes, Szvcncziausia- 
rae Sakramente, pasilicika vie
nas, visu apileistas ir užmirsz- 
tas!... Czia tas pats žmonių 
Iszganytojas iszsižada dangisz- 
kos garbes ir grožybes ir pasi
slėpęs altoriuje kantriai lau
kia atlaukymo, pagarbinimo 
nuo tokio mažo vaikelio kaip 
asz! O mamele, kaip-gi geras, 
geras tas Jėzus!... Nejucziomis 
man gailios aszaros pradėjo 
riedėti per veidus. O gal jos 
buvo Jėzui mielos, nes skaito 
Jis musu szirdyso kaip-kokioje 

tai-gi žinojo kad asz 
jo apleisto gailė

jau... Vioszpats Jėzus 
pyks už tai ant manes, 
tiesa, mamyte?

Sujaudinta motina - : 
priglaudę vaikelio galvele prie 
saves ir, pa’kelus akis in dan
gų, garbino Vieszpati už toki 
gera su nu.

Skausmas
GERAS UŽKLAUSYMAS.KUNIGAS IR MUŽIKĖLIS.KELEIVIS.

Karta atėjo bažnytkaimiu Gu 
keleiviai ir pasiliko nakvoti. 
Nakti juodu iszgirdo szauks- 

skambinima — 
gaisras.

Vienas mužikėlis spaviedo- 
josi ir tur but buvo sunkiai nu
sidėjus^ jog kunigas isztare:

užveskimo
jbažnyczios galva bet ir valdo
vas su sostine Romoje, isz ku
rios valde keliolika valstybių 
ir skyrė joms karalius. Pavelz- 
dan, popiežius buvo insigalejes 
viduramžiuose, kuomet net pa
gonį! Lietuviu žemes atidavinė
jo kryžeiviams kurias jie sau 
užims, ir skyrė Mindaugui, pir- 

Lietuvos karaliui,
vainiką kada jis priėmė kri'ksz- 
ta.

Vienok 1840 —- 50 — 60 me
tais Italijoje apsireiszke dide
les permainos. Pirmiausia 
sziaurine Italije sukilo priesz 
Austrijos valdovus, ir, kuomet 
sukilimas nepavyko, popiežius, 
kuris nepritarė tokiam sukili
mui, nustojo prijautimo žmo
nose ir Italai pradėjo bruzdėti 
priesz pati popiežių. Popiežius 
nustojo daug savo popuiiarisz-

permainos.

Kupper Bier, buvusia mėsi
ninkas isz Hobokęn, N. J., tė
vas keturiolikos vaiku ir 142 
anūku ir pra-anuku, kuris tu
ri 108 metus, užklaustas kam 
yra dėkingas savo ilgam am
žiui, atsake, kad jaigu kas no- 

gyventi, reikė visados
kuom užsiimti, manstyti svei-l 
kai, daryti gerai ir nesirūpint.

Sztai dalykai kurie užlaiko 
ilga amžių žmogaus pagal 
Bier’o nuomone, kuris yra Žy
du isz gimimo. Stebėtina, kad 
Žydas, del kurio nėra paskirta 
prisakymas apie meile artymo, 
sako idant daryti gerai kitiems kuino ir intekmes, kuri isz syk 

buvo didele.
1847 motais tapo

Romos respubli'ka, ir žmonėms 
užpuolus popiežiaus palocius, 
Pijus IX pabėgo in Gaeta.

1850 metais Napoleonas III 
pasiuntė kariumene in Roma ir 
padare tvarka. Tacziaus 1870 
metais prie Sedano Napoleonas 

Francuzai 
trauktis isz

amžių

kaipo vienas isz prisakymu ant 
ilgo gyvenimo.

UKES DARBININKAMS 
XURSAI.

Klausymas: Ar man galite 
praneszti kur vyras, kuris sup
ranta kalba, gali pasimokinti

— _ 4 •»

ukiu mechanikoms, kaip patai
syti gazini inžina, prižiūrėti 
pompas ir vandens sistema ir 
kitus panaszius darbus?

insteigta

buvo sumusztas ir 
kareiviai turėjo 
Italijos. Italai po vadovyste ka- 

Iraliaus Viktoro Emmanueliaus
A. K. Albany, N. Y. jj inženge in Roma ir Karalius 

Atsakymas; College of Agri- pasakė: “'r ’
culture, Ithaca, New York vals- Czia pasiliksime.

Atsakymas; College of Agri- pasako:

tijoj, siūlo kursus ukiu mecha- 
$10.laikams veltui. Ta mokykla tu- 
uziji-'ri trorai iszrencrtas studentams

Mes esame Romoj ir

Popiežiui IX, už prieszinma- 
si Italu tautiszkam judėjimui,

t I

Viso tosios laidotuves kaszta- ri gerai iszrengtas studentams tapo apvaržytas ir palikta ka-
vo $1,070. Sudže juju rokunda szapas. Kreipkis prie kolegijos. | talil

Kitu valstijų žemdirbiszkos kanas įr teise turėti tiesiogi-atmetė, tvirtindamas buk nu-
lt u bažny ežiai tiktai Va ti

mirelis niekam nedave paliepi- kolegijos irgi siūlo trumpus nįus yyszins su kitomis szali-
mo ant parengimo taip puikiu kursus ukes mechanikams.
laidotuvių. ------ --— —.......

Ar žinome kas tarp mus yra 
karaliene f Ar szalyje visokiu 
žiedu žino rūtele kad ji yra 
ženklu nekaltybes, ar jauezia 
lelijėle jog yra apdengta rubu 
nekaltybes, ar pažino rože ga
lybe savo grožybes?

Taipgi ir motoro sorgstanti 
ugnavietes naminio Lietuvisz- 
ko gyvenimo, ypacz tarp mus 
ant ateivystes, laiko savo ran
koje galinga valdžia valdymo 
giliukiais musu visuomenes.

svietuMes valdom svietu — mu
mis valdo moteres. — Pasakė 
Napoleonas viena karta ir da 
pridūrė moteroms: “geros mo
tinos, užauginkite puikiai savo 
vaikelius o tada žmonije susi
dės isz doros visuomenes.

Sztai yra gražus ir visiszkai 
matomi rubai doros moteres. 
Kaip puikus, kaip iszkilmin- 
gas yra paszaukimas josios — 
bet yra labai dideli josios pri
valumai. Pinigas uždirbtas per 
vyra pereina has menesis arba 
kas sanvaite per rankas mote
res, kurios užduotis yra aprū
pinimas namo, maista, drabuži 
ir t.t. Užduotis toji ant nelai
mes, nekarta buna negalima, 
mažas uždarbis tankiai negali 
užtekti ir neužtenka ant noat- 

) butinu reikalu gyvenimo — bet 
motero ir isz tosios nebegales

1 gerai iszodna nes: paezedi mo- 
į tere isz mažo,
Įdaigtus tveria ir taikstosi pa- 

savo vyro uždarbio.

nepanaszius

I

i

VIS MIKAI IR MIKAI!

Kunigas: — Na, 'kaip tau 
Mikolai, einasi ant tarnystes i

Mikas: — Szlektai, jegamas- 
ti, turiu visus kampus apžiure- 
tie ir iszszluotie.

K. — Bukie kantrus; dangu
je bus tau geriau.

M. — Ne mistinu idant ten 
bus geriau; jau asz žinau kaip 
bus: Mikai, uždegk saule, Mi
kai, nuszveisk žvaigždes, pa
stumk debesius, paleisk pen'kis 
perkūnus, Mikai czia, Mikai 
ten — neduos ne valandėlė pa- 
silsio.

9

mis. Taipgi pripažinta atatin- 
kanti valdovui garbe, tai vis
kas. Isz Italijos valdžios $600,^ 

j 000 metine mokestis buvo su
laikyta.

Toki Italijos valdžios pasiel
gimai viso pasaulio katalikai 

“bedieviszku užgro-
Pijus IX, užsirūstinęs, 

pasilieka 
savuose palociuo- 

ir atsisako kada nors kur 
nors isz Vatikano daržu iszeiti.
Jo inpediniai laikėsi tos pat 
taktikos.

Italijos valdžia dabar pave
da popiežiaus globon žemes 
plotus, atlyginimo apie $82,- 

! 000,000 pinigais ir suteikia ki
tas teises, ka bažnyczia sutiko

apszauko
b imu.”
pasiskelbo jog jis
“nelaisvis
sc”

knygoje, 
jo verkiau

no su-
ar ne

meilini

ATSITIKIMAS..
Reikėjo man knygyno dali

nėti žmonioms knygas pasi
skaityti. Paduodamas knyga, 
asz visados salkau jos varda, 
kad nepadavus 'prasziusiam 'ki
tokios knygos.

Yra tokia knygute “Dangu
je susitiksimo.”

Paduodamas taja knygute 
vienai senai moteriszkei, asz ir 
sakau: “Danguje susitiksime.”

— Duok Dieve! — atsako 
moteriszko.
Žmonos, susirinko 'knygų mai

nyti, visi sujuiko, o manos juo
kas no omo, lik kaž-ka asz ta
da neiszreiszkiama jaueziau. 
Panasziai jausdavau, kai mano 
a.a. senole už ka nors pagirda
vo, norėdama prie gero darbo 
paraginti. >

t

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jhu užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikalu, 
iszHiHzkina visokius sa
pnui* kokius Žmogus 
gali sapnuot,
puikiui drueziai apda-* 
ryta kietais audeklinei# 
apdarais.. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

fUMHffUllilHHIINMHtl

FF. t). Bocakaunkas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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priimti.
Vatikano valdžioje esantis 

distriktas nors bus Italijoje bet 
taip kaip Ainoikos sostines dis
triktas, nepriklausys Italijos "• -■ • • • W 'Ri W • • •valdžiai ir valdžia ten nieko 
neturės ir nesikisz.

VARGDIENĖLIS.
Sunku vargdienėliui.
Kad ne tur nameliu.
Kad praszyt tur maisto.
Nuo geru žmonelių.
Ryta atsikėlęs.
Su szviesa sauleles
Jis per kaimus eina 
Lyg ramios akteles.

J

Knyga

STEBUKLINGAS I3ZSI- 
GELBEJIMAS.

• . , J .
r "f 1

— Ar tai ne stebuklas — 
kalbėjo Vienas! Tik klausykite: 
Tsz mario asztuoniu draugu, tik 
asz vienas nuo smerties iszli- 
kau, anie visi ant treino din-

t

Na tai kokiu spasabu tu
iszlikai gyvas?

Mat asz tada pasivėlinau 
ant treino, tai likau.namie.

go.

ma ir varpu 
bažnytkaimyje kilo
Vienas keleiviu skabei pradėjo 
rengtis, kad greieziau nuėjus 
pagelbon; kitas keleivis pradė
jo ji atkalbinėti, sakydamas:

— Eime geriau savo keliu, 
czion taip daug žmonių, apsi
eis ir be mus. Kas mums dar
bo apie kitus.

— Pas tave, turbūt, nesaži- 
nes nėra ~ atsake pirmasis ke
leivis ir tuoj iszcjo.

Kada jis nuėjo, jau vienas na
mas buvo visas apimtas lieps- 

Pas ji. stovėjo moteriszko 
“mano vaikai, 
— Keleivis, nie-

na.
ir szauke: —
mano vaikai!”
ko nelaukdamas, puolės in na
mus ir isznoszo du vaiku. Dra- 

/J<bUVo
Po valandėles degan

tis namas sugriuvo.

Kužiai jo rūko, plaukai 
apdege.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Broiikitis, Ger

klinis kosuliu, Sunkus kvėpavimas, 
Katarlazkas kurtumas, Užimąs gal- 

• voje, Priszakinis galvos skausmas.
Neužmokamu gyduole vartojama 
su Htobctino pasekme per 30 metu, 

j Preke 25c per paczta. Turi rastii 
1 kožnam name. Iszrasta ir parduo- 
i dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA. ... ... , .. , - ..f. -- - - . - ■

v

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,868.02

Mokame 8-czh procentą ant 
sudčtu pinigu. Procentą prido- 
dam prlo jusu pinigu 1 Sausio a 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažus ar didelis,

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Preu. Ir JU..

j

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAKOV OITY, FA A
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3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumai del jusu
. _ — 4. • X 11 j' *

t

pinigus yra gerinus negu 1 O-tas Procentas,: be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

saugumo. ,<1*

a urna kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
dėt žmogaus kuris dirba i? czedina.

i _____ x a . x «

I

I

del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persi tikrinsi t e ir matysit# 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento,
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— Žmogau, tu daug užsi
pelnei už savo nusidėjimus!

Mužikas: — Dvasiszkas te
veli, — asz nieko už tai ne no
riu jokio užpelno.

czion

į 1

i

K. RĖKLAITIS 
LietUTltzkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
pai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes.

’»!fi IV. Hprucc St.,
MAilAMOT CITY, PA.

Soft MAUKE r ST. , 
TA M ARIJA , i’A.

■4

!

t

Mužikas atvežė daraktoriui 
vežimą malku, iszmetes inejo 
in mokykla kurioje vaiku ne 
buvo nes jau buvo paleisti. Pri
siartinęs žiurėjo ant mapos ir 
negalėjo suprasti kas 
primargyta.

Paklausė jisai profesoriaus:
— kas tai yra? — Tasai atsako:

— Tai žemlapis ant kurio 
yra marios, upes ir visi mies
tai.

— O ar yra Suvalkai? — 
pa'klause mozurelis.

— Ntt-gi yra, sztai sziezia! 
ir parode su pirsztu.

— O, tai tegul ponas pro
fesorius dirstelėja in kazarmes 
ir pažiūri ka mano Maciejus 
daro ba jis tarnauja vaiske jau 
bus du metai.

O ar

NAUJAS - DIDELIS SAPNORIUS.....
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais, w ■.«

I1 ' ii ill <

160 Puslapiu.
8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu.

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklinois 
apdarais.

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

• •

PREKE $1.50
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintaia Vyrssab
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ? 

A.PIE SZITA KNYGA ■■■■ I lįVi ,4

, ji - liiAsa-įA'
- -Zv

1

1

G«rbennul. T<ml.tal:—
Sulaukiau nuo juau .lunczlntncNb 

mano vardu knyga ‘Tuk. tanu. 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
■zirdlnga aeziu Ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip ‘’TukaUmti* 
Naktų ir Viena** apturėjau, nen man 
labai yra žlngetdu .kaityti visokia. 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas .zvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems llnkflczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes j. 
skaitydamas žmogus apie viską tad. 
pamirsit! Ir visokį rūpesniai nor» 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba,
12 d. Gegužio 1931m 
Dy. Palaaduonys, 
Caeklszkes vai/ 
Kauno' apsk. 
LITHUANIA.

I

Kokas.
'I*

■Ii

Tuksiantis Nalda

Yra tai ketvirta* iasdavima* tos puikioa knygoa, ta*
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galimafMuruuv nau &U1UIIUUMI mnai pnvuuuu
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amorike $2.00 a— t _ _ .O KAProke knygos in Lietuva ra nusiuntimu tiktai $24W,

D. BOOZKAŪ8KA8. CO. MAHANOY OITY, PA •jj
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Isz Tamsybes Prie 
Tikros Szviesos 
APSAKIMAS MISIJONIERIU GYVENIMO

— Mieli jauni broliai! — 
kalbėjo kunigas misijonierius. 
— Pirmu kartu, prijungti prie 
kaimines Jėzaus aveliu, einate 
prie Dievo stalo idant priimti 
in troksztanczias savo szirdis 
ir duszias dvasiszka papena, 
Tikra Kuna Iszganytojaus po

tybes visai nebuvo galimu re
gėti. Per valanda dar svarste- 
si, galutinai klausydamas gero 
duszios balso, nuėjo link alto
riaus. Priejas prie altoriaus 
stipinu mėtėsi priesz kunigai 
ant keliu, su skambėjimu isz- 
puole isz po plosczians blizgan-

Priejas prie
I

paveikslu duonos. Pirm noguĮtis sztilietas, jis ji numoto nuo 
____ i.. „... .. £-----------

cziausi Sakramentu, reikalauju «u meldimu pasikėlė augsztyn
indesiu in jusu lupas szven- Į saves szalin. Akys ir rankos jo

„ ______________ t___________ ____„.j
' .. c" i .ji z. . t n <j 1* ii . ivn o ir i ... 1 m/i

idant pripažintumeto už tikra 
teisybe ta viską ka mokina mu
su szventa Bažnvczia. Reika
lauju taipgi nuo jusu idant bu- 
jtumete isztikimnis sūnumis 
Rvmo—Katalikiszkos Bažnv- • * 
orios ir niekuomet nuo jos ati- 
traukt ncHiduotumete. Jau prie 
krikszto szvento padarote pri-

o .nusistebėjas kunigas girdėjo 
baisa:

Tėvo, at
leisk man mano nusidėjimus 
kurie apsunkino kaipo naszta 
sunkiausia mano —priimk ma
ne in skaitliu krikszczionisz- 
kos gimines. Troksztn 
krikszczioniu kaip jus,

Dvasiszkasis 
mano

gimines. kuti 
visa* ■v v*«* w v j 'a vi' « a k s r

žndus kad kaipo tikri, isztiki- Įmano szeimyna priims jusu ti
rai krikszczionys froksztate.hyba, nes ji 
prigulėti amžinai prie vienati
nes tikros katalikiszkos religi
jos. Nenžmirszkitc niekad tos 
fOivo prisiegos idant neužsipel- 
nytumete ant bausmes Teisin
go Dievo, priesz kuri prižadus 
madare esate. Kada isztikimai 
pildysite Jo szventus ir Bažny
čios prisakymus, žadu jums 
vardan Iszganytojaus Jezans 
Kristaus, gyvenimą amžina. Ar 
ant visko esate sutinkaneziais 
ir pasirengusiais?

— Sutinkame,

krikszczionys •r

ežios prisakymu

prižadamo 
sztikimais sūnumis būti szven- 

i'os katalikiszkos Bažnyežios, 
Motinos musu. Taip mums Die
ve padek! — atsako vien-bal- 
■riai visi trys jaunikaieziai.

priesz
su visais

Kunigas atsiklaupė 
altorių idant drauge 
isztikimais pasimelsti prie Die
vo del iszpraszymo Jo mylistu 
naujiems sunams Bažnyczios, 
lel iszpraszymo snszelpirao ju 

pajiegu ir tvirtybes tolesniame* 
gyvenime, idant nesuklystu ir 
neiszkryptu isz kelio kuri sau 
jipsirinko. Po maldai pasikėlė 1 r priėjo prio kltipojancr.iir jan- 
likaieziu idant padalinti jiems 
kzventa Komunije, kuria pri
ėmė, visi balsu, muszdamiesi in 
krutino, su tikru maldingumu 
įkalbėjo:

—Vieszpatie, ncesnriu ver- 
as idant ineitum in butą szir-

o

t

dies mano, bet tik tark žodi 
' bus iszganyta duszia mano.

Stebėtinas daigtas! Szirdis 
-eno Kino, kuri lyg sziol dogo 
neapykanta prie krikszczio- 
niszkos tikybos, apmaudu prio- 
Kunans, jis kuris atėjo in ežia 
idant savo kerszto tulži iszliet 
ant sūnaus, su noru pervert 
krutinę sūnaus antru kartu, da
bar stovi kaip suakmenejes, o 
jo szirdis jauezia 

minetiem

noru

visai prie- 
szingus minetiem jausmam 
jausmus. Kodėl dabar nesimota 
ant sunaus kaip tigras idant 
pervert jo krutinę? Juk sūnūs 
ne nepatomintn jo kaip prie jo 
prisiartintu. Kodėl prarado 
ant kart visa drąsą, kodėl pa
mėtė susyk savo piktus norus? 
— Paveikslas krikszczionisz
kos dievmaldystes, balsas var
pelio, kuris nulenkė visu iszti- 
kimuju galvas žemyn, paveiks
las kunigo Tėvo Aloizo szven- 
tnose bažnytiniuose rūbuose, 
stovinezio lyg spinduliuose, 
tarpe žiburiu žvakių, muzike 
vargonų, tyla ir galutinai pra
kalba tėvo kunigo Aloizo — 
'padare ant seno Kino toki in- 
spndi kad jaute birk ir jis esą 
jau Jyg ne ant žemes, bet ko
kioj dangiszkoj bntyneje kur 
ir jis. tas drąsuolis, tas galiū
nas, tas milžinas, kuris norėjo 
parodyt jog jokios szventiny- • M . -

tikraisaldi ir 
szventa. Atėjau ežia kaipo pa
gones, atėjau su piktu noru, 
atejnu nužudyti savo aunu, bet 
jusu religijos ceremonija pada
re ant manes inspudi, kokio 
niekad nebuvau datyres. Virsz- 
žemisz-ka galybe suturėjo mano 
nuo iszpildymo piktadarystes, 
iszblaszke visus 
jausmus. Dabar 
kiu jog krikszczioniszkas Die
vas yra tikru Dievu, in kuri ti
kėt privalo visi žmones. Todėl 
meldžiu tavęs, dvasiszkasis 
Tėvo, idant iszmokintumiai 
mane to jusu szvento tikėjimo, 
o jei reikia, uždek ant manės 
sunkiausia bausme už mano nu
sidėjimus, atmetavosiu norin
gai tik neatstumk manes, da- 
leisk man pažint gerai jusu 
tikra vienatini Dieva kuriam 
troksztn tarnauti, idant apturet 
gyvenimą amžina.

Koki džiaugsma ir smagumą 
suteikė ta iszpažintis ir meldi
mas seno Kino geram kunigui 

ir doram aunu i 
Alfredui, lengva yra suprasti.

JįJenas tt’vaK ;verkdamas isz. 
didelio susijudinimo, spaudo 
prie savo krutinės sunu Alfre
da ir perpraszinejo ji už 
skriauda, kokia jam buvo pa
daręs.

mano piktus 
net tikrai ti

tavęs, 
idant

misijonieriui
I

susijudinimo

, ma
no teve — Kalbėjo nemažiau 
susijudinęs Alfredas. Szventa 
krikszczioniszJka tikyba nelie
pia atmint pikto. Melsiuosiu 
prie Dievo dekavodamas Jam 
jog ir tau dnleido isz tamsos 
gautis prie tikros szviesos.

Taip, esmių neapsako
mai laimingu ir nežinau ar in- 
stengsiu prigulineziai atside- 
kavot Dievui už Jo susimyleji- 
mu ant manos.

Tėvas 
karsztai 
priesz Altorių, dekavodamas 
Dievui už Jo stdbuklinga surė
dymą ir valdymą szirdimis 
žmonių. Jo apasztaliszka szir
dis jaute dideli smagumą per
pildyta buvo tikra tikyba ir 
dekingysta Dievui, be kurio pa-

Nekalbėk apie tai 
teve — kalbėjo

tuomtarpu
meldėsi atsiklaupęs
Aloizas

valdymą

Vadas Kariuomenes

Statys Milžiniszka
Prūdą
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bes ndbaugina jo visai, — ne- 
dryeta pakelt augsztyn akiu, 
kadangi pajautė jog nevertas 
yra rastis czionais, kur jokiom 
piktybėm nėra vietos. Jo du- 
azia apveikta virszžemiszka 
galybe nedryso jau pūstis isz- 
didyste bet nusižemino mato-

apveikta

dams — ūkininkams arba no
rintiems pirkti ukes. Nuo 1920 
m., kuomet darbas pradėtas iki

Perkant FarmaJuokingas Atsitiki
mas isz Senesniu

Laiku
Priesz szimta motu, gyveno 

Lietuvoje garsus musu kuni- 
gai'ksztis Rodzvila, kuris su
lenkėjo ir Lenkiszkai kalbėda
vo, o priežodi turėjo: “Panio- 
kochankn.” Turtn vargiai kas 
ne lik visoj Lenkijoj ir Lietu
voj, bet ir užrubežyje, galėjo 
su juom lygintis, buvo turtin
gas kaip niekas kitas! Bot bu
vo ir geras, 'kaip niekas kitas: 
labai buvo labdaringas ir duos- 
nūs ir nekarta būdavo kad bu
vo pasirengęs 
marszkinius atiduot reikalau- 
janeziam. Buvo jis labai links
mas ir didelis juok-daiys, mė
go jis labiausia daryt szposus 
“ Vokieoziams,” o “Vokie- 
cziu” 
dint a visus tuos, kas tik buvo 
isz nžrubežio. Vieszindavo jis 
savo sveczius labai puikiai, bet 
“Vokietukas” neapleido jo ra
mu nedatyres kokio didelio ne
smagumo, ponas namo neisz- 
leido tokio sveczio nepadaręs 
jam koki szposa, isz ko visi tu
rėjo prisijuOkt iki soeziai.

Laike jis 
meszku, 
Jeigu koks svetimtautis atva
žiuodavo, ponas norėdamas pa
daryt szposa, liepdavo visiems 
tarnams sustatvt in savo vietas 
meszkas, o 
Tada sveczes 
vieton tarnu, 
sur meszkas ir buvo didžiau
siam ergelyje, jeigu persigan
dęs nebėgdavo szalin. Atsitiko 
viena karta kad kunigaiksztis 
užsipraszo pas save in sveczius 
koki tai garsinga daktara Va
laku; mat nuo seniai jau žino
mas buvo priežodis: “Kais Va
lakas — tai daktaras, kas Vo
kietis, lai kupezius.” Valakas, 
kuris niekad nematęs meszku, 
vos nenumirė iszvydes prie 
vartų meszkas, stovinezias ant 
pasturgaliniu kojų su lazdo
mis. Bot kad meszkinai ramiai 
stovėjo, pasiryžo važiuot to
linus. Ir sztai ant kiemo, kaip 
nuo bromo lyg gonku rszvydo 
lyg kareivius in g

n 
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Krtd nors du milijonai žmo- sziam laidui apie 9,000 paskolų
.. „^1^:___ t. ak rrnn nnnIKKniu apleidžia ukes kas met, bet dasieko net $5,700,' 

draugyste duoda patarimu* te- 
galiszkuose dalykuose, pataria 
apie žemdirbystes problemas, 
sanitacija, turi darbininkams

. Salta
apie miloijonas gryžta isz mies
tu vėl ant ukiu apsigyventi. 
Netilk daug miestiecziu pagei
dauja turėti savo ukes bet ir 
daug svetimtaueziu, kurie savo
szalyse priprato prie ukes gy- kla ir iszleidžia mėnesini žur- 

f”""*'" gal pirmas tos ruszies
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milžiniszko prūdo

Raymond F. Walter, vyriau- 
sos valdžios inžinierius užsiims 
statymu 
Boulder Dam.
......  ■ *■■■■■'" I » II .....  S I— ■ ■■■■■»■. W..,, ■■ ■■„■■—III,,, 

gelbos pats žmogus nieko ne- 
instengia gero nuveikti.

Esantieji bažnyczioj, snture- 
ja krūtinėse dūsavimą, žiurėjo 
in ta nepaprasta regykla, klau
sė nusistebėja kalbos nauju 
snnbroliu krikszczioniszkos gi
mines, negalėdami iszaiszkinti 
sau to, kas ežia veikesi.

In du menesius vėliaus 
buvo senas Kinas, sziuom kar
tu drauge su savo žmona, dūk
ti* re ir sunu m toj pa ežioj baž
nytėlėj taip-pat gražiai isz- 
puosztoj ir žmonimis perpiMin
toj, kadangi atsibuvinejo ce
remonija krikszto szvento. Vi
sa szeimyna Yung-lu pasiliko 
gerais, 
kais. Visi jie savo doru gyve
nimu pritraukinoja 
daugiau pagonu prie szventos 
tikybos, o senas Yung-lu nesi
liauja besistengęs sklaidinti ir 
platinti szviesa tarpe tamsos, 
stengdamasis savo gerais dar
bais atsimoket misijai už gera- 
dejystes, kokiu datyre, o tuom 
tarpu gyvendamas šutaikoj ir 
ineilojo su savo szeimynele, jau- 
ezosi tikrai, laimingu, tikyboje 
tvirtas lyg uola kiecziausia, jo
kios abejones jo duszioje netu
ri vietos, garbina Dieva tikra, 
jog isztrauke ji isz tamsos prie 
tikros szviesos. Galas.

pavyzdingais

J vėl

katuli-

kas kart

kad turėjo gero sztopo

GERAS ISZSIKALBEJIMAS.
Tūlas kunigėlis mėgo sau pa

traukti isz bonkeles labai tan
kiai, o 
partraukto isz Kubos ir neno
rėdamas idant vargonininkas 
jam padėtu iszgerti, užsidary
davo pakajuje ir pats gerdavo 
o ant borikos prilipino kortele 
su paraszu ‘Hrucizna.” Karta 
patemino kaip vargonininkas 
atėjo in kuknia ir dasiprates 
ka kunigėlis padare, nes turėjo 

uosi ant uostymo gero 
patraukė gera gurkszni 

, kad sztai pasirodo 
duryse kunigas.

— Del Dievo szvento, ka tu 
darai! — suriko kunigas rus
tai — argi nematai kad toje 
bonkojo randasi trucizna!

— 'Taip, jegamasteli, žinau 
labai gerai, bet kaipo tavo isz- 
tikimas tarnas, noriu įnirti 
drauge su tavim

ge ra 
sztofo, 
isz bonkos

noriu 
«

deppartmenta, vakarine moky- Ii

o priežodi turėjo:

paskutinius

oV okieoziams
anuomet pas mumis va-

< i

savo dvare daug 
iszmokintu tarnystes.

patiems pasislėpt.
atsilankantis

pasitikdavęs vi

lai kupezius.

vonimo bet atvykę czionais ap- nala 
linkybiu priversti dirbti visai szioje szalyje — pavadinta 
kitokius darbus, ir jie negali “The Jewish Farmer.” Per sa- 
priprasti prie didžiuliu miestu vo Extension Service pasiekė 
industrial i szku aplinkybių.

■■

Vienoje karezemoje, 
Nepamenu kokioje dienoje, 

•Su stiklais kariavo, 
No viena skaudžiai užgavo. 
Vienas taip smarkiai gavo, 
Kad net uosi nuo veido 

nuobliavo,
Daktaras daug darbo turėjo,

!

Kol ta paežiu uosi pridėjo.
Bus lyg smert žyme, 

Ba didele rumbe, 
Taigi rupeziuojasi, 
Ir nosipaeziuojasi, 

O merginu ten yra nemažai 
Net keli tuzinai.

* ♦ ♦
Pittsburgo vienas pede paėmė, 

Bot gaspadinei ne cento 
nedavė

Da pasibludo,
In karezema nusprudo.

Gere kaip verszis, insiguilejo
Da ir kitiems davinėjo, 
Ant galo in kaili gavo, 

Kad vos namon parstriopavo.
O vienas t iii kas,

Atėjo in sztora girtas, 
Prie visu kabinosi in akis, 
Sztai sztorninkas iszbelde 

jam dantis.
Perpykęs nubėgo atsineszt 

revolveri,
Ir mane kad vyriszkai padare, 
Sngryžes nerado sztorninko, 

Ir neturėjo veikt nieko.
Tszojas laukan pradėjo 

szaudyt,
Savo narsumu rodyt,

Bet ne ilgai mandravo, 
Palicmonas pribuvo,

Priesz vai t a nuvedė ir prova 
iszejo,

Ant 10 menesiu in koza indejo

«'« L * » (L?) « «

Pirkti ūke, kad nors miestie- Valstijose.
Kuris žmogus ketina pirkti 

ar rendavoti ūke ras daug nau
dingu patarimu knygutėje — 
“Selecting a Farm,” kuria E. 
Et. Thompson, isz Suv. Valsti-

visai nuo
Mieste žmones

Kiton

didžuma Žydu - ūkininku Suv.

Selecting a Farm,

jų Žemdirbystes Departmento. 
<uygute iszleista kaipo Far
mers’ Bulletin No. 1088 ir siun- 
cziama ant pareikalavimo isz 
3uroau of Publications, U. S. 
Department of Agriculture, 
Washington, D. C. F.L.I.S.

PAJESZKOJIMAI

ri

Nossokoff’s Beauty Parlos 
Q BAI.BĖRIU MOKYKLA

Del Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitės ar raszykite 

ant adreso
1202 Ponn Avė. Pittsblrgh, Pa. 

Telefonas—Grant 7771

litą sustaty
tas meszkas. Žmonių niekur, ne 
gyvos dvasios! Baimes apim
tas, eina drebėdamas in minus, 
bet ant gonku vėl pasitinka su 
tais baisiais tarnais, karido- 
riujo taip pat, duryse priesz 
pakaju taip-gi! Jau to buvo per 
daug! Žmonių niekur.

’’mane kad jis esą už
keiktam dvare, ar žverineziuje, 
ar pragare. Jau nežinojo in kur 
žengt ir butu puolės apalpęs 
isz baimes, bet . ant jo laimes 
pasirodo priesz-pakaji kuni- 
gaiksztis ir matydamas “dak
taro” 
juoktis. Valakas puolėsi tartum 
kūdikis prie motinos, prie jo 
idant gelbėtis nors meszkinai 
visai nieko jam nedaro vien tik 
žiurėjo stovėdami stati. Atito
kęs isz baimes, daktaras sodo 
su kunigaikszcziu valgyt prie 
stalo ir bevalgant apsakinet sa
vo baime, kuriazdatyre, isz ko 
kunigaiksztis ir kiti namisz- 
kiai nemažai prisijuokė.

Kada reikėjo imtis prie ki- 
tokio valgio, “daktaras” ne- 

rielkos pradėjo biski nerimaut, 
nedrysdamas praszyt, supratęs 
kunigaiksztis Rodzvila, praszo 
mandagiai paimt torielka nuo 
stovinezio užpakaflyjo tarno. 
Daktaras atsigiyžta in užpa
kali

taras
44 Dak-

baime pradėjo garsiai

Ir da 30 doleriu užmokės, 
Jaigu til; turės, 
O kaip ne turės, 
Už tai atsėdės.

• - e #
Virginijoj dilba po kėlės 

dienas, 
Turi laiko xyrelis ne vienas,

O mislinate, kad neturi 
užsiėmimo,

O j turi gana — prie gerymo, 
Namine riaukė, 
Ir einiki trauko,

Burdingbosis kelis szimtus 
doleriu turėjo,

• tuosius po karpe tu padėjo 
Vienas lyg prijautė, 

Na ir prisitaikęs nukauszo.
Kada boselis susižiurojo 
Baisu riksmą pradėjo, 
Visaip bare ir gazdino, 
Bet nieko negelbėjo.

Da ir sziadien larumas 
nenustojo,

Ir visokius budus naudojo, 
Pinigu nesuranda, 

Na ir vagies neatranda.
* * *
Peczejo vienojo, 
Ne labai mažoje, 

Yra keli desetkai Lietuviu

Ir

1

f
0 tarp ju, keliolika kazirninku, 

Vienas pralosze 60 doleriu,
, “daktaras

' matydamas prie savos kitos to-
i

A, J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKA9 GKABORIUS 

(Boll Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

suteikiam 
Palaidojima

Brigadier General Charles 
mai, kadangi isz jo akiu pasi-lH. Bridges, apome valdžia ant
pyle aezaros ir karsztos tekojo Amorikoniszkos kariuomenes aiįU 

»r> i»Awln nnf lrnt*in imi nilr ' rvr. > >■ i ■*/>•» i <> i ffnunrnlA T <11 f'Z 'z1<>u«per jo veidą ant kurio jau pik- po mi rėžiai generolo Lutz.

Nuliūdimo valandoje 
geriausi patarnavime, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilna) užganėdinti.

Isz Muhanojaus jeigu kas purei* 
, kalaus mano patarnavimo tai mol* 

i man telofonuoti o pribusiu in 
dmimte minu tu. Telefonai 872.

— o-gi ežia prie jo stovi 1 ♦ 1 ♦ f

Pas va i ta nubėgo, 
Apskundė dzūkelius, 
Kaipo kaziiminkus.

Užsimokėjo bausmia, namon 
parėjo,

O ir skundikas da 22 dolerukus 
pridėjo, 

Vaitas nuo Lietuviu gerai 
papelno,

baisus kudlptas meszkinas lai- Tik dolerukus klojo ant delno.
kautis
Daktaras ti'k kojoms pasispar
dė ir bumpt ant aslos lyg ne
gyvas! Tarnai nemažai turėjo 
darbo ir gerai iszmnudo dak
taru szaltam vandenyje pakol 
adgaivino, Valakas užsižadėjo 
kol gyvas daugiau neatlankyt ' 
rumu kunigaikszczio /Rodzjvi- 
los, kurio baisesni jam buvo

torielka po pažaste.

kunigaikszozio /RodžM-

negu pats pragaras.

SKAITYKITE
’ I <

“SAULE”

Gerai darote laike Gavėnios 
kazyriuokite, 

Ant nieko nepaisykite.
Ne del saves dirbate,

No del saves pinigą kraunate;
Nuo goradusziu lietuviu, 

° Užtenka pinigu del visu.
r.. ' 'i___________________________________

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.tA

M

tis jau gatvas tapti ūkininku, 
nėr lengvas daigtas.

Ukes pirkėjas iszvengs labai 
daug visokiu klaidu apsivylio- 
jimu ir tinkamai apsaugos sa
vo interesus jeigu jis isz anks
to pilnai apmąstys visa klausi
ma.

Ukes namas yra 
miesto namo,
perka namus tik pinigus jndeti 
in gera invest manta, ir daugu
moj atsitikimu namo savinin
kas užsiima kokiu nors užsiė
mimu, kuris atnesza užtektinai 
pinigu pragy venimu i.
pusėn, ūke turi ne tik už save 
užsimokėti, bet dar pristatyti 
gyvenimo reikmehus ūkininko 
visai szeimynai. Kartais reisz- 
kia vieta, gyvenimui ir bizniui, į 
visam amžini. Ukes namas ir < 
ukes biznis neatskiriami. Jeigu 
aplinkybes nor tinkamos tai ir 
pasekmingas ukininkystes biz
nis ta ūkininką nepatenkins.

Pasekmingai vesti ūke, ūki
ninkas turi gerai apsvarstyti 
sekanezius svarbius reikalavi
mus —

L Gerai apsipažinti su ukes 
bizniu.

2. Isz anksto sužinoti ar že
me tinkama javams, ar gyvu
liams. Ir isz anksto nutarta ka 
nor vesti.

3. Ar aplinkybes tinkamos 
no tik gyvenimui >bet bizniui, j 
Ukes neturi būti per toli nuo 
kokio nors centro.

4. Ūkininkas turi užtektinai 
pinigu nusipirkti ūkei visus 
reikalingus daigtus ir apdengti 
szeimynos iszlaidus pakol ja
vus pardavinėti.

Ūkininkas turi pats apsipa-“ 
žinti su ukes visais gerumais ir 
blogumais, jeigu jis nepatyręs 
ūkininkas gali kreiptis prie 
tam tikru agentūrų, kurios jam 
gali pagolbeti.

Pavyzdin Suv. Valstiju Zem- 
dirbystes Departmento Žemes 
pilnai iszmatavo invairiu sza- 
lies daliu žeme, ir to biuro ra
portai siuneziami dykai isz 
U. S. Department of Agricul
ture, arba užmokant mokesti 
Superintendent of Documents, 
Government Printing Office, 
Washington, D.C.

Kurio nori apsigyventi val
džios apdregintose vietose gali 
gauti pilnas informacijas isz 
Reclamation Service, Washing
ton, D. C.

Commissioner of the General 
Land Office Washington, D. C. 
maloniai duos informacijas 
apie vieszas žemes.

Kaikurios valstijose teikia 
pagelba ūkininkams tinkamai 
apsigyventi. Califomija ir S. 
Dakota turi valstiszkus žemes 
biurds. Director of Immigra
tion of Wisconsin Department 
of Agriculture, apart kitu daly
ku, duoda patarimus norin
tiems apsigyenti. Wisconsin©.

Kaliošo kitoso valstijose, tu 
valstijų State Board of Agri
culture, arba panaszios organi
zacijos, turi suraszus ukiu ant 
pardavimo arba knygutes apie 
tu valstijų žemdirbiszkas ap
linkybes, Pav., New Yorko De
partment of Farms and Mar
kets, kas mot iszleidžia — “A 
list of Farms for Sale or Rent 
in New York.”

♦Turiiho tik viena 
apio viesza organizacija kuri 
ragina ukininkyste tarpe immi
grants Tai yra Jewish Agri
cultural Society, su vyriausiu 
ofisu Now Yorko, ir skyriais 
Chicagoje, Philadelphijoj© ir 
Ellenville, New York. Ta orga- 

ly

Asz Juozas Petraitis pajesz- 
<au savo broli Antaną Petraiti. 
Pirmiau gyveno Illinois valsti
joj dabar nežinau kur jis gyve- 

Norecziau susiraszyt nes 
turiu labai svarbu reikalą. Jei
gu 'kas ka apio ji žino arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant szlo 
adreso: (t.15

Mr. Jos. Petraitis
1150 W. Calhoun St., 

Springfield, Ill.

na.

>

į

rekordą

Ant Antro Floro Kline Sitoro j Ellenville, New York. Ta ora 
19 W. Centre St. Mahanoy City nizacija duoda paskolas Z;

i

Pajeszkau savo szvogeri An
taną Czesnulevicziu. Paeina isz 
Vilniaus Red., Kanavo Valscz., 
Dalenos Kaimo. Taipgi pajesz- 
kau Juozą Arlauską paeinanti 
isz Vilniaus Red., Kanavo Vai., 
Kasetu Kaimo. Girdėjau kad 
gyvena kur apie Shenandoah, 
Pa. Turiu su jais labai svarbu 
reikalą. Meldžiu patiems ar kas 
apie juos žino praneszti man 
ant szio adreso:

Mr. Ant. Pakorus,
216 W. Howard St.,,,.. 

Coal Dale, Pa.

(t.15

6 6 6
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczlo Ir Malerljos.

Greitai veikia. Gausite aptiekėte

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

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

MILL A PATTERSON STS^
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1480-R 
.... . +..

Iszbalsamuoja ir laidoja mlruaiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paroo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, kriksctynlu te 
kitiems pasivažinėjimams.

*1,000 TIK UŽ <0 CENTU

Ka tai tūkstanti* doleriu imagui 
reiszkla, jeigu jii yra apimta* ko
kios nors Ilgo* b«i viduriu *uf*db 
mot Tok* imogu* yra susirauk**, ne
linksmas ir invairiu n**magumu ap
imta*. Jeigu tokiam žmogui far auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu ta* aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi *aa* ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-ioliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, akaudejimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku linki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunak 60c. tai ganai 
vaist-žoliu, kurios jum* sugražins 
sveikata, panaikins minėta* liga*.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru 
szirdles liga, tai atsiunsk 85e. e gnu* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Narva 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 musu 
žolių pardavinėtojai visuose niiestuo- 
se. M. ŽUKAITIS.
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.
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— Tikejimiszki kvailiai ve
la pradėjo siuntinėt “lenciugi- 
nes gromatas” per paczta. To
se gromatose yra kersztas, jai- 
gu kas aplaikys gromata o no- 
paraszys septynes tokes pa- 
czes ir neiszsiuns pas savo pa- 
žinstamus, tai ant juju puls 
bausme Dievo. Paeztas prane- 
sza idant tieji kurie aplaikys 
tokes gromatas idant nunesztu 
ant paczto.
t Jonas Danseviczius, 33 

metu, mirė Ashlando ligonbn- 
teje Ketvergo ryta po operaci
jai pendesaitis ir inkstu ligos. 
Velionis pergyveno Amerika 
17 metu mieste, Clevelando ir 
Detroite, per paskutinius pen
kis metus gyveno mieste. Pa
liko motina Lietuvoje ir broli 
Juliu, Kanadoje. Buvo nevedes. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
Juozo Ramanaucko, po 37 S. 
lOtos ulyczios kur velionis bu
vo ant burdo.

L 3

SHENANDOAH, PA. D1DŽIAUSE PASILINKSMINIMO 
SALE ANT SVIETO

■■ y

t i i

i

KATALOGAS ISTORINIU 
KNYGŲ

I'
In

— Kazimieras Truska, 
nus Vincas ir Juozas Remeikis 
isz Luzerne, Pa., motoravo in 
Mahanoju atlankyti pažysta
mus ir gimines ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redyste. 
Ponas Truska laiko viena isz 
moderniszkiausiu 
Luzerneje.

SETAI PROGA!
100 AKERIU FARMA

SU-

mesi ny ežiu

I

■

I' Si j 

į

i
I

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi- 
jotie bedarbiu, maža-darbiu ir 
streiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
stubos. Atsiszaukite ant szio 
adreso: t!6

Mr. Peter Szvilpa, l
Lako Side;

Tamaqua, Pa.
ANT RAND0S

R.D. Box 2,

I

1

H

Namas 22 ruimu. Geroj vie
toj. Lietuviu užgy ventoj a pylių 
kej. Priežastis pardavimo ne
sveikata. Atsiszaukit ant adre
so:

Jos. Greszko,
306 Centro St., 

Freeland, Pa.
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Reading 
. lines > ►

.50
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PHILADELHPIA

Dubeltavas
Tilrietaa

Washington’s Birthday • 
• Petnyczioj 22 Vasario

5:10
5:10
5:53

Specialiazkas Ekskurcijos Treinas

Shamokin ... 
ML Carmel ... 
Ashland .........
Girardville ............................ 5:59
Shenandoah ........................ 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua Preke ($3.25) .. 6:46 
Pribus in Philadelphia .... 9:40 
Grįžtant apleis Philadelphia 7:30 
vakare ta pati vakara.

Ant Readingo Geležinkelio

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule
❖ ❖ ❖

f Gerai pažinstamas visiems 
Juozas Valukonis isz Ringtono 
mirė po trumpai ligai nuo in
fluenzas. Velionis prigulėjo I 
prie Ringtono parapijos. Pali
ko dideliam nubudime paezia, 
sunu ir dūk tore Kuli leno isz 
Detroito, sesere Antoso ir du 
brolius Stanislovu iri Jokūbą. 
Laidotuves atsibuvo Subatoje 
isz namo brolio Stanislovo po 
No. 207 W. Arlington uly., isz 
miesto.

Velionis
t

►‘J ■V.*, 
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I No. 100 Tūkstantis Naktų ir

No. 128 Dvi iatorijoc spU VdM* 
mieraz Ir apie Bedali. 44 pua........ 16e

No. 129 Keturios isWrijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Kėliau-

— Pati kriaueziaus Jurgio 
Valaiczio serga pavojingai na
mie.

t Pranukas, 13 menesiu sū
nelis Frano Drulio, Homesvillo, 
įniro sirgdamas trumpa laika. 
Laidotuves atsibuvo Subatoje 
po piet.

St. Clair, Pa. — Pereita Ne
dėlios vakara buvo parapijos 
Szv. Kazimiero susirinkimas 
ant kurio klebonas kun. V. Ma
tulaitis iszdavo metine rokun- 
da, ineiga ir iszeiga. Nekurie 
pavapi jonai buvo pirm jaus kė
lė trukszmus, kad klebonas ne
duoda jiems rokundu, tai-gi po 
szitam mitingu parapijonai nu
rimo, apart keliu trukszmada- 
riu, kurie atėjo nedelto kad isz- 
klausyt raparto bet kad isz- 
misliot ant klebono.

Klebonas iszsirinko taip-gi 
kelis vyrus sau in pagelba rei
kaluose liecziancziuosc geroves 
parapijos, taip-gi del peržiūrė
jimo visu metu resycziu.

Ant to mitingo buvo ir sve- 
czes kun. Narbutas isz Frack- 
villes su propozicija padarys 
parapijos naudai bazara, bet 
daug pritarimo negavo nes ne- 
kurios moterėlės ate ja ant mi
tingo su savo kraude nieko ne 
norėjo klausyt ir vėliaus 
trukszmingai apleido sale. But 
gerai kad pas tokes atsilanky
tu 
szluota nes jau perdaug liežu
vius paleido.

Ateinanczia sanvaite prade
dant nuo 17 lyg 24 Vasario 
kun. Draugelis darys czionais 
Saldžiausios Szirdies introni- 
zacija. Yra puikus kalbėtojas ir 
reike- su kiekvienam jo pa
mokslu iszklausyt.

Saules Taradaika

Pocahontas, 
I Kreiveniene 
i sziuom

su gera

—Vietinis.

III. f Katre 
supersiskyrė 

pergyvendama
f

svietu
86 metus. Velione paėjo isz Su
valkų gub., Prienų parap., Rin- 
galavos kaimo, pribuvo in 
Amerika 1906 meto pas savo 
sunu. Paliko didžiausiam nu
liūdime du sūnūs ir viena duk
tere — vienas sūnūs ir dūkto 
yra vedia. Velione gyveno pas 
nevedusi sunu isz kur atsibuvo 
laidotuves su bažnytinėms pa
maldoms.

Chicago. — Antanas Maszin- 
skis turi drabužiams valyti ir 
taisyti krautuve adresu 2412 
W. 71 St. Jisai ten ir gyvena 
su szeimyna. Pereita sekmadie
ni, ryte, visa szeimyna rengėsi 
pusrycziauti. P-as Maszinskis 
nesze kavos puodą dėti aut sta
lo. Tuo laiku pasipainiojo po 
kojų jo kūdikis. Tėvas pavir
to ir iszliejo karszta kava, da
lis 'kurios pataiko ant kūdikio 
veido ir kaklo. Skubiai buvo 
paszauktas daktaras, kuris su
teikė pagel'ba kūdikiui.

Esame Czionais Jumis PatarnautiH

&
Cut Rate

20 SUNBURY STREET MINERSVILLE, PA.
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Sodes, Cigarai ir Oigaretai 
Patentuoti Vaistai ir kitokį 
daigiai parduodami aptiekose.

Užganėdinimas jumis; reiszkia 
mumis pasisekimą.

RORT ALARURHA m .BENNETT

T
z 'Amsii

No. 16® Tryi Istorijos apie Baisi 
naktis, Dsuko pasaka, Protas ant 

proto, ir keleto trumpu paskaitymu 
22 puslapiu.......................................10*

No. 163. Penkios ’istorijos apio 
Kalnu yyvontoju, Kaukazo belaisvis,
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus yy-1 
ras. 137 puslapiu

No. 164 Septynos istorijos apio 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor-

mo. iww - Szvento žeme, Beda, Tamsu-
Viena” pulki didele knyga. 27 Arą- J Ko nJanu 1K-biszkos Istorijos. Yra tai ketvirta nus prigauna. &8 puslapiu...........15«

M

*

$1.00

No. 131 Pulki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... *

No. 132 l*rys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gins turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20<

No. 133 Dvi Istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu............. ........................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu •.•••••••••••••••• 15c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, fn ka nekurlc 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
ameriko praleidžia szvente Užgyml- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skalelius, 
Saule geriausia vedintoji ...... 16c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio aunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnierl ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20«

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15e

35o 26a F 
I

kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu,
Iszreiksztos razbaininkas, Žydai kai-

25<muose, Nevidonas. 90 puslapiu...
No. 165 Asztuonios istorijos apie

Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczins 41 
deli reikalai, Senelis, Dienos kautoji 
Nanto), Netobulas Žmogus, 
puslapiu.

122
• eccaeaaeeeeaeeeeae e

No. 166 Trys Istorijos, Sūnūs 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargsra* 
Geras Medėjus..............................15a

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va* 
gis kiausfciniu, Ne yra to pikto kadi 
ant giaro neiszeitu, Kaip Joniszkeii 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu-Į 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirazo, 
Iszgeibeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu........................... 25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeizkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges.......... 25e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velnlszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažino
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi-1 
žongelis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu......................................

36cka

taip vadinasi didžiause salo* ant

spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu^ popierinei apdarai

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

No. 103 Vaidelota, apianka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, Isz- 
Imta isz Liotuviszku užlioku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu...

No. 104 Trys istorijos, aplo Ne
valioje pas Maurus, Vieszkollo Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus...

No. 105 12 Istorijų: Nedarykla 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velnlszkas kazlravimas; Jcse
ko j o 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...................................25c

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

No. 107 Keturios istorijos, apie

a •Di.E
Chicago Stadium

svieto, kuri kasztuos 7 milijonus doleriu, kuria ketina atida
ryti ateinanti Kovo menesi. Namas, talpina savyje 25,000 sė
dynių, galima ji naudoti ant imtynių, visokiu kontestu, cziu- 
žinejimo, lenktynių, balių ir kitokiu susirinkimu o priek tam 
turi didžiausius vargonus ant svieto, kurie turi pajėgas 2,500 
muzikantu. Prie kompanijos pastatymo tos sales priguli žy
miausi Chicagos biznieriai ir 300 kitu žmonių.

ESI

26c

ISE WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

BANDITAI SUSZAUDE 6 
ŽMONIS IR VIENA 

SUŽEIDĖ.
— Sckanczios poros iszsi- 

eme laisnus ant apsivedimo: 
Vincas Millcziunas

tago Co. 
szeszis

o

Chicago. — Du automobiliai 
atvažiavo prie North Side Car- 

sustato prie sienos 
darbininkus kuriuos 

suszamle szaltam kraujo
viena sužeidė. Buvo tai kova 
tarp bntlegeniu isz ncapkantos 
vieni priesz kitus. Po žudinstai 
visi iszpiszkejo isz miesto.

Matyt kaip bandizmas prasi
platino po Chileaga kad net 
vaikai seka paskui senesnius. 
Palicije ana diena aresztavojo 
.1.2 motu Joo Dowling, kuris su 
draugais apiplcszo 150 namu, 

banditas buvo apsi- 
Kada norėjo par-

Jaunas 
ginklavęs, 
duoti deimantini žiedą palici- 
jantui, likos arcsztavotas.

me te

isz Lee 
Park su Onute Stebriute, Mi
ners Mills. Kazys Surodka su 
Marijona Jankuliniute. Abudu 
isz Lee Parko.

— J. J. Zaniaus szeimoj, 605 
S. Main uli. garnys paliko duk
teri. Ant. Zakarevicziaus szei- 
moj, 400 S. Meade St., paliko 
sunu.
t Urszulo Lopatto, 89 metu 

komplikuota liga mirė Vasario 
8 d., pas savo dukterį A. Moc- 
kaitiene, Bennett St., Luzerne.

Velione gimus Lietuvoj 1859 
m., Liepos 16 d. In szia szali at
keliavo virsz 40 metu atgal. 
Buvo veikli ir pavyzdinga mo
teris, rūpinosi savo szeimyna ir 
visa gražiai iszaugino.

Sulaukė jau gražaus
liu kl<aicziaus ir senatvės. Pa
laidoti buvo sūnūs adv. Jonas 
S. Lopatto, dukterys J. Gustai- 
tiono ir A. MoCkaitieno, devy
niolika anuku ir trys pro anti
kai. Laidotuves invyko jos 
dukters ruposeziais, isz namu 
su bažnytinėmis apiegomis, at
liktomis szv. Onos bažnycziojc.

In kapines važyivo didelis 
skaiezius automobiliu, visi pa
žystami ir draugai. Palaidota 
szv. Kazimierio kapinėse Pitts- 
tone. — V.

— M iro ežia daugeliui žino
ma moteris, o dar dauginu, kai 
buvo mergina, Ona (Alina) Pe- 
cziulis; vyro pravarde Kazio. 
Ji buvo žinoma, kaip iszdykusi 
mergaite ir jos vyras mirė me
tai atgal. Dabar ji užėjo ir pra- 
sze priimti ja pas Juozą Valio- 
ni, 203 Lincoln St. Paszaukta 
policija ir atidavus “szledava- 
toriui” (coroner) rasta,
mirė per daug vartojus degti
nes. Kaip pasiklojo, taip iszsl- 
miegojo.
t Mirė Jurgis Pilkonis, 49 

metu, plaucziu uždegimo liga, 
80 Lambert St., Pittston. Pil
koms iszgyveno ežia 25 motus. 
Buvo Ukesiu klubo ir dauge
lio bažnytiniu organizacijų na
riu. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis in parapijos ka
pines, Pittstone.

— Advokatas Lopata ir jo
jo du sūnūs guli lovoje sergan
ti gripu, kuri gal pagavo laike 
laidotuvių savo motinos. Ad
vokatas Lopata neseno! teipgi 
palaidojo savo paezia, kuri bu
vo velionio Skritulskio duktė 
isz Now Britain, Conn. Vėlinta 
idant p. Lopata su sūnumis 
greitai pasveiktu.

kad

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA9 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasanfdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz* 
tiniu, vesellju, pasivažinėjimo ir t t 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

*

J

PO SUGRYŽIMUI ISZ 
VAISKO.

Sug mir Moisze, — ka jum

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Ja voro va s ir jo kliū
tis, apio kupeziu kuris norėjo pigiauc 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio) kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos proita szi- 
mtmetijo, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 110 Sziuplnis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
namojo, Kandidatas ant apslpaczla- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakiorka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu.........................15c

No. 111 Sziupinis
talpinusi sekanti skaitymai:

nialuninkas pabėgo, Stebuklinga 
15a

(8 dalis) 
Ha iss 

ftiaiszo iszlins, apie boba ka negalėjo

darote su tam karabinais?
—• Szaudomo.
—- Ar garsei szaudote?

Garsei.
Ir nakti szaudote? ’
Ir nakti. *
A, klok! juk tamsumoje

gali kam in aki pataikyti.

-■-e

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.......... 15o

No. 112 Trys apisakos apie Plnin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposolei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias A r

.. 15c

20c

KRAUTUVĖJE ANGLIŲ.

— Ei, ponas kupeziau, ang
lys nupuolė!

— Ka tu tauziji, negali bu-
til

V •

....25c

No. 141 Keturios istorijos ajle 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnycziojc, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 p u i. ... 20«

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolel Mateu- 
azo JerubauBko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o
puodą, Dainele. 47 puslapiu.

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žadinė
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pas^aukt tęva zokonlnka 
Bernadina. 61 puslapiu

No. 145 Keturios istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakcle, Mocziutos Pasakojimas 15c

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu............. ........................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu................20c

No; 148 Dvi istorijos apie Joną 
Ir Alena,
puslapiu ..........................................15c

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzuklszka), Viena nedels 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c

Pavojinga klaida. 45

— Nupuolė apie pora veži
mu ant galvos pono tėvo kuris 
guli kaip negyvas...

— O jej, tai mane iszgasdi- 
nai, ba mielinau isz pradžių 
jog anglių preke nupuolė.

.25c

NEPATIKO VARDAI.

Dėdienė Maro: — Vincuk, 
koki vardu duosite naujai se
sutei kuria garnys atnoszo ana 
diena?

Vincukas: — Nežinau, bot 
toto jaja pavadino keliais var
dais kada jaja turėjo neszioti 
per visa nakti, bot kaip man 
nurodo, tai mamyte tuju vardu 
nemyli. * <

—■■ ""Į*

15c

16c

TARP MYLINCZIOS POROS.

— Viskas dingoJaunikis:
mano mieliatisia! Pasakiau ta
vo teviii kad negaliu be tavęs 
gyventi.,.

Mylima:
sako ant to ?

Jaunikis: '
mokąti graboriui už mano lai-

0 ka jis tau at-

Prižadėjo už-

dotuvos.

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS 

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHĄN0Y OITY, PA. 
f*-*'** .• .♦ • • • • 4

Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentclmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ......................................... 35c

No. 118 Istorija apie AU Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu....

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gražia Haremo nevalninke, Luoezis. 
Viena motina, Vaikuczlu plepėjimas, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nomuuo. 58 
puslapiu ........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu........ 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Stirlorlaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu.................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zorkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Koletą, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu .................................... .15c

No. 124 Dvi istorijos apie D vari
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu 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...................  16c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu- 
tie ir Sknputls. 60 puslapiu.... .IBetb ir Skuputls. 60 puslapiu,«

M"' • ,' '

121 
2Bc

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir 
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaro* 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paežio, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame' 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu............................................. lie

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas. 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

25«

........ 25c
No. 174 Trys istorijos apie Ku

nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. ........................ 3Se

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudrus 
Piemenei is, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimfecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu............ .16a

. r

MALDA-KNYGES |
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. ZI 
Naujausia spaudimas su Offlcium ra 
dad?jimu litanijų, maldų ir giesmių j 
prio Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka-

576

bute, auksuoti lapu krasztai... .$2^0 
No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 

pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineto 
apdarais.......................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliką 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drucziai apdaryta minksztais aku- 
rinels apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai.......................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minky
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai.................... $1.60

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
No. 154 Trys istorijos apie Jo- maldų knygele, mažiausia knygel lip

nukas Spekulantas, Kryžius prie upes tuviu kalboje. Skurini juodi minkanti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

No. 190 Visuomet, 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdaro- 
Bais, su kolioruota paveikslėliu ant 
vlrsziaus, auksuoti ūpu krasztai bo

kiu paskaitymu. 48 puslapiu.
No. 150 Keturios istorijos apie 

Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

Noi 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu..........................................

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .....................................

62 
.15c

62
15c

16cVislos, Doras vaikinelis. 60 pus...
No. 155 Puiki istorija apie Sza- 

kinas nedora žydą. 186 pus.....
No. 156 Puiki istorija apie Malū

nas girrioje. 77 puslapiu....... 15c
No. 157 Juokingas apraszymas 

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu. ...................................

25e

46 
15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėle, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu..............................15e

No. 160 Keturiolika istorijų aplr 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsalf 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenis 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimu,

<4
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vožis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaityt 
mul knygute. 100 pus.................... 28a

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras fr Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu.....»..25e*

k a.Jh>

malda-kny-

kabutes., Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms..... $1.60

Katekisma^No. 194 Trumpas 
pagal iazguldima Kun. Pilauskio, ra 
nekurels naudingais padėjimais. lOe

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Vlesz., Jezuso Kristuso............ ..10a

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmisllnimo Kau
cijos Vies., Jexuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda..............j.................10a

No. 195 Maldele
Szvencsiauaio Veido Viesz. Mūra 
Jėzaus Kristaus.............................. lOe

W. D. BOCZKAUSKA3 - CO, 
MAHANOY CITY. PA. -
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