
I

J

*

! Ui; ,|
< ’ ,i f J ii d

P *
*

THE LITHUANIAN SEMI-XV EEK'.Y SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY * /
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 

Advertising Ratos on Application.

P’

r

T

• V‘ ► -/'A '• w-

j
♦ ■

*<

L'

I

PUBLISHED BY

,W. D. B0CZK0WSKI - CO.
MAHANOY AND A STR.,

>

1

MAHANOY CITY, PA.
~~~~~~~~~ • I • J ran

No. 54 m / ANTBHBD AT TH* MA1 
(pom-OFFIOH AB •BOOMD O

ISZ AMERIKOS
“ANIUOLAS”

PRIE LOVOS
PASIRODĖ PRIE LOVOS 

MIRSZTANCZIOS MER
GAITES;

KAIP SZESZELIS.
ISZRODE

sienos, 
ežios

mirsztan- 
Evangelinos.

Santa Monica, Calif. — Pa
gal tvirtinimą Roberto Negley 
ir jojo paežius, tai abudu tik
rai regėjo szeszeli aniuolo ant 

prie lovos 
dukreles

Nogley’iene (kuri yra moeze- 
kit mergaites) sako buk szesze- 
lis Aniuolo buvo aiszkus, vei
das panaszu's iii mirusia josios 
motina, su ilgais ritbais ir isz- 
skestais sparnais. Kada prasi
dėjo dienytis, szeszelis dingo.

Mergaite sirgo nuo kokio tai 
laiko o taji vakaru buvo 
mirsztanti; tėvai sėdėjo prie 
lovos. Staiga i Negley paregė
jo koki tai sz<‘szcli ant sienos 
a irgszczia u merga i t es 
Isz pradžių mane kad tai gal 
atsimusze nuo firanku arba 
taip nuo kokio lai rakando, 
bet persitikrino kad tai ne yra 
szeszelis jokio rakando nes ra
dosi ant sienos ne imsi krutin
damas isz vietos. Suprato kad 
tai yra nepaprastas virsZgam- 
tinis atsitikimas ir persėdėjo 
per visa linkti temindami ant 
szeszelio kuris palengva isz- 
uyky jiems isz akiu. i

1*6* isznykiniu* *tojo nepa
prasto szeszelįo, mergaite pa
budo ir pratarė kad jai yra 
geriau ir sziadien palengva stt- 
gryžta prie sveikatos.

ISZNESZE VISA SZEIMY- 
NA IN PADANGES.

Negaunee, Utah. — Petras 
Robeson, padejas szmota dina
mito po lova paezios ir trijų 
metu dukreles, kurioje abidvi* 
miegojo o kita padėjo po lova 

kūdikio szesziu 
ir uždegė knatu.

t a ji

lovos.

mieganezio 
metu sūnelio 
In kėlės miliutas dinamitas 
truko ir isznesze in padanges 
visus iszskiriant mergaites ku
ri apsisaugojo stebuklingu bu-, 
du nuo baisios mirties.
RADO 2503 PUSDOLERIUS.

Hebron, Pa. — Po mireziai 
Danielio Gratz, seno skupuo- 
liatts, kuris gyveno netoli Ove- 
no, gimines padare krata jojo 
grinczeleje tikėdamiesi suras
ti dideli turtą. Vienok pasise- 

surasti skuriniam 
2,503 pusdolerius 

2 me-

ke jiems 
maiszelyje 
sidabre. Gratz turėjo 6 
t its. Buvo jisai iitsimylejas in 
czedinima pusdolerius kuriuos 
rinko per daugeli metu. Gimi
nes pasidalino pusdoleriais.
SURINKO $15,000 NUO 

NAMINIO ALAUS.
Nashville, Tenn. — Nuo ka

da valstis uždėjo 5 
kožnos bleszines

centus 
ant kožnos bleszines Malt 
Extract isz kurio yra darpmaa 
naminis kilius, valstis aplaike 
15,000 doleriu.

PARANDAVOJO VAIKA 
ANT UBAGAVIMQ.

New (York. —■, Dovydas 
Bernstein, 45 metu, likos nu
baustas kalėjimu ant penkių 
metu už pa randavo j ima septy-

•?A,

niu metu vaika Salomono ant 
ubagavimo. Bernstein*as paso- 
dyduvo va?ka in ratini krėslą 
taip, kad iszrode visiszkai ko- 
lieka, už ka vaiko tėvui mokė
davo po tris ddlerius ant die
nos. Tokiu budu Bernsteinas 
uždirbdavo nuo 10 lyg 15 dole
riu ir daugiąu nuo mielaszir*

J
rtingu Mll oniu.
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slaptai mylėjosi su 
ketino su 
bet visus

PA0ZIULE GEIDE 
ATSIKRATYT

NUO SAVO VYRO.
Chicago. — Kokia tai Mame 

Kufriene
Jonu Kompala ir 
juom “iszrunyt,” 
josios planus iszdavc policijai 
Justinas Sivas kuris moteriai 
labai pavydėjo.

isz run v t

kuris persi-
’’ bet isz-

Pasakė jisai 
palicijai buk Mame susitarė su 
kokiu tai Mann, 
stato save “daktaru, 
tikrųjų buvo detektyvu, idant
jisai nutrucintu Joną už ka ap- 
laikys $150 už gyduoles. Tru- 
cyzna davinėjo savo vyrui per 
tris sanvaites bet vietoje eiti 
silpnyn, vyras jautėsi sveikes
niu ir drūtesnių.

Dabar iszsidave buk trneiz- 
na buvo tai “

daktaras buvo de
glame su savo my

limu ir dvieip draugais likos 
aresztavoti ir uždaryti u>ž gro
teliu kur negales užsikeiseti 
ant gyvasties savo vyro.

MOTINA 59 VAIKU.
Newbury, Okla. — Czionais 

randasi szeimvna Graiku vadi
nama Oranilta, kurioje randa
si 59 vaikai. Pirma karta gi
mė Granittienei ant kart 5 
mergaites, antra karta 4 vai
kai o kiti pribuvo pulkeliais 
po 3 ir tris kurtus po du. Idant 
visus vaikus pavalgydyt, rei
kalauja 62 kvortas vandenio, 4 
pėdas ilgio duonos ant kožno 
valgio.
SZOKO MATYDAMI

DEGAN0ZIA MOTINA.
Hahnslown, Pa. — Du vai

kai szuko isz džiaugsmo, bū
dami tosios nuomones kad tai 
puikus regėjimas kada juju 
motina sudegė ant smert, Mrs. 
Evęlin Potter, 26 metu. Pottor
ione degino popieras ant kie
mo prie kurios stovėjo josios 
trys vaikai, kada užsitlegc jo
sios szlebes. Vvriauses isz vai
ku supratęs motinos nelaime 
nubėgo szatikti pa'gelbos 'bet 
pakol kaimynai subėgo, moti
na jau buvo sudegus.

TURI DVI-GALVINI 
VERSZIUKA.

York, Pa. 
versziukas užgimė ant formos 
L. C. Myers isz Bonneauville, 
kurie nemažai nustebino ap
linkinius gyventojus. Versziu
kas yra goro sudėjimo ir sve- 

Turi 
akis, dvi

du liežuvius.

buvo 
vaistai” 
tekt was.

sud ru't inant i

NUSIŽUDĖ ISZ PRIEŽAS
TIES NESVEIKATOS,IR 

NEPASISEKIMO 
BIZNYJE.

Mount Carmel, Pa. — Rū
pestis apie sveikata ir nepasi
sekimą biznyje pristūmė Leo
na Belcnski, 50 metu, aut nu- 
siszovimo ant smert, bet pir
ma mirtinai pažeidė ir savo 
paezia,Ona, 38 metu, kada loji 
gamino pietus ir be jokio žo
džio paleido in jaja du szuvius, 
pataikindamas moteriai in 
ran’ka ir galva. Manydamas 
kad pati yra. negyva, paleido 
sau 'kulka in smegenis ir atli
ko ant vietos. Motore likos nu
vežta i’n ligonbuti ir kaip r<> 
dos pasveiks.

Belenskis turėjo groserszto-. 
ri ir ketino but! iszparduotas

moteriai
Manydama to

o

— Dvi-galvinis

dvi galvas, 
ausis,

re 90 svaru, 
ketu res akis, dvi ausis, du 
snukius ir du liežuvius. Dvi 
vidurines akys yra aklos bet 
isz kitu dvieju akiu mato ge
rai. Myersas augina nepapras
ta versziuka su bonka.
SŪNŪS DIRBO MUNSZAI- 
NE,

MOTINA ISZ KALĖJIMO.
Belleville, Ill. — Ewaldas 

Renhoff, 18 metu, likos mirti
nai apdegintas laike trukinto 
samogonkos su kuria vare 
munszaine. Dru'tis eksplozijos 
nunesze dogą ir iszstume sie
nas. Namas prigulėjo prie mo
tinos Augustinos kuri dabar 
sėdi kalėjime už pardavinėji
mu munszaines. Ewaldas pri
sipažino sūdo buk varo mun
szaine idant už aplaikytus pi
nigus galėtu iszpirkti motina 
isz kalėjimo bet dabar pats 
pakliuvo in kalėjimą kur. ran-

(1

IDANT ISZPIRKTI

DREBĖJIMAS ŽEME SZITA
NA MA NESUGRIAUS

•i»rr-rtTTi

DŲ-KABT SANVA1T1NIS LAB^RASZTIS “SAULE*’ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto >3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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Isz Visu Szaliu PASKANDINO 
LAVONA

. . , .. , J’
i

laja diena per szeril’a už sko
las ir tas, drauge su nesveika
ta privertė ji prie tojo baisaus 
darbo.
6 MIRĖ ATSITIKIMUOSE 

O 28 SUŽEISTI.
Wilkes Barre, Pa. — Wyo

ming pakalnėje* pabaigoje pra
eitos sanvaites mirė szeszios 
ypatos nuo visokiu atsitikimu, 
o 28 buvo s (i žeist i.

Edwardas Benkovs'ki ir Juo-
Co 1 i ge v sk i isz Mine rs 

Mills, vaikai turinti po 14 me
tu, likos oloktrikiito'ti per drū
ta, kuris nutruko ir gulėjo 
ant žemes.

Benjaminas Jones, fajerbo- 
sis Pilie Ridge kasyklose likos 
užmusztas per nu'krilima ak
mens.

Juozas 'Morcaivdaiite, 55 mo
tu, tėvas 13 vaiku Pittstone, li
kos užmusztas
2 Heidelbergo.

Petras Mažeika, Sonetu, isz 
Hanover, užsimusze puldamas 
nuo 'kopeeziu stovineziu prie

fa jerk re-
35 metu,

zas ISZ

kuris nutruko ir

kasvklose No.
S

namo. Mikolelis Allen, 7 metu 
baisiai apdege nuo 
kiti. Jonas Czesni’k, 
likos užmusztas Dorrance ka- 
syk/lose per eksplozije gazo.

DVYNUKAI VIENAS 
KITAM.

Lemont, La. — Daktarai pa
dare czionaitineje ligonbutejo 
nepaprasta operacija ant asz- 
tiioniu menesiu kudi'kio Jerrey 
Watterson, kurio viduriuose 
rado nepaprasta auginta. Dak
tarai po perpjovimui viduriu 
užtiko lenais formovojentis 
antra .kūdiki. Kaip rodos vai
kai ketino 'būti dvynukai bet 
isz priežasties kokios ten klai
dos gamtoje, 
kita.
MERGINOS PADARE SAVO 

SUDA ANT VAIKINO.
Nacogdoches, 

klos merginos,
viena vaikina in užmiesti, par- 
simete ji ant žemes ir jo pa
ties diržu stipriai iszpere jam

vienas inejo in

Tex. — Pen- 
iszsiviliojusios

kaili, už tai, kad jis buvo ne- 
isztikimas savo merginai.

Po los pirties vaikinas, sako 
prisiekęs isztikimas būti. %

J

UGNIS ANT LAIVO 
“DEUTSCHLAND.”

Ugnis padare 
ant

f

institutas del Ja-

konkretiniu sienų 'kurio drebėjimas

narna padovanojo Rockeft’llerio
ponijos ir bus žinomas kaipo Koiwo Universitetas. Namas yra 
pastatytas ksz dubeltavu 
žemes negales sugriauti.

Paskutines Zinutės
II Harrisburg, Pa. — Nuo 

pirmos Julajatis inejo naujos 
ta'ksos ant gazolino. Dabar mo
toristai ir kiti turės mokėti 4 
centus taksu ant kožno galono 
gazolino kuri?sunaudos.

II Angolą N. D.
Trosper isz Detroito neteko vi-* 
sos savo szdiniynos kada juju 
automobilius susidūrė su kitu 
ir užsidegė? Jojo levas, pati ir 
trys vaikai 'likos nžniūszti.

II Mexico City. — Genero
las (Allies iszk e Ii a u s isz Vera 
(‘ruz 7ta J u'lajaus iii

Pa.

Noah

Europa

ISZ LIETUVOS

jie emt

BAISUS
ATKERSZINIMAS

UŽVYDUS JAUNIKIS SU
DRASKĖ SAVE IR 

MERGINA 
DINAMITU.

su

(/undelada, Iszpanije. — Du 
jaunikiai stengėsi aplaikyti 
ranka irszirdele jaunos ir tur
tingos mergaites — vienas isz 
ju buVo turtingas o kitas varg- 
szas. Mergaite iszrinko sau 
vargsza už vyra, noriais (ame 
gana prieszinosi levai, o tur
tingas jaunikis prisiekė mer
ginai už tai ntkerszinti. Alė
jas ant rytojaus pas mergina 
novos atsisveikint, padavė jai 
ranka o su kita uždegė knata 
kuri pritaisė prie dinamitines 

‘bombos, kuria turėjo po kam- 
zole.

Kilo baisi 
sudrawke ant szmotoliu 
dusi jauniki kaipo ir mergina. 
Pirmutinis jaunikis dagirdes 
trenksmą adbego isztyrineti 
priežasti bet paregėjo tiktai 
szmotelius savo mylimos ir 
vo prieezo.
ties
puolu in liga ir guli dabar li- 
gonbuteje ant mirsztanezio pa
talo.

stengėsi

Mergaite

eksplozije kuri 
užvy- •r

,_ „ _______ sa-
Isz dideles gailes- 

iszejo isz proto o tėvas in

LENGVATIKIAI ISZKASE 
PASIKORELI IR INMETE 

IN UPE.
t

ti ?

Tarnopolius, Austrije. — 
Kaime Ulaszka randasi dauge
lis lengvatikiu kurie tiki buk 
žmogus kuris atima sau gyvas.

taip vadinami savžudinto-
jai, per pasikorimą ir buna 
palaidoti ant vietiniu kapiniu, 
atnesza dideles nelaimes del- 
aplinkiniu gyventoju.

Szt'ai nesenai pasikorė tame 
kaiindlyje Fredas Dujevski ir 
likos palaidotas ant vietiniu 
kapiniu. In kvies dienas po 
tam nupuolė smarkus ledai o 
lengvatikiui sudėjo tame kal
te ant nebaszninko kati ledai 
iszmusze visus kvieczius o 
idan't atsikratyt nuo tolimes
niu nelaimiu,
muocziai ant budo idant nelai
mes praszalint. Ant galo susi
tarė eiti nakties laike asztuoni 
vyrai ant kapiniu, atkasė la
vonu pasi'korelio,
maisza, nunesze prie 
i n mete in vandeni.

Valdže dažinojus apie toki 
paniekinanti darbą ant ne. 
baszninko, aresztavojo visus 
kaltininkus. Teismas atsibuvo 
ir nubaudė visus po du metus 
kalėjimo.

Akyva kad ant rytojaus po 
inmetimui pasikordio in upe, 
da didesni ledai nupuolė, pat 
darydami du tfi^esne *blede gy**

emesi keli kai-

inde jo iii 
ujies ir

1

aresztavojo

SULAIKE GINKLUOTUS 
PLESZIKUS; VIENAS 

NUSISZOVE.
Užvoncziu vals. Sziauliu aps. 

Dvarsiu k. pas Skirrnonta dar
žinėj buvo apsigyveno du gin
kluoti vyrai. Policijai pareika
lavus, kad pasiduotu,
atsiszaūdyti. Susiszatidymo me 
tu vienas sužeistas^ vėliau pats 
nusiszove. Antras pasidavė. 
Vėliau iszaiszkinta, kad nusi- 
szovusis yra Petras Kedžda, o 
suimtas Kazys Tekorius abu- 
___ r___ __  ____j. Žurgiti k. 
Daržinėje rasta parabelis, 
volveris, daug raktu, jutrynu, 

geložims ir vieloms 
kirpti, kažkokio skystimo bon- 
ka. Manoma, kad jie buvo ple- 
szikai.

kur mano apsigyveni ant visa- .flu ;sz Tverų valscz
dos bet kur apsigyvens tai da 
neaps varste.

II Harrisburg, Pa. — Vais
tiniam ižde randasi $76,926,- 
367.50 doleriu o isz tuju pini
gu yra 27,221,635.77 doleriu 
surinkti nuo automobiliniu 
laisuu.

U Philadelphia. — Juniaus 
menesyje perejo per nauja De
laware tilta net 1,126,167 auto
mobiliu arba in laika trijų me
tu nuo kada tiltas buvo pasta
tytas net 10,688,820 automobi
liu. Phila’delphijos miestas ga
vo $670,520 —kaipo savo dali 
pelno nuo tilto.

11 Lebanon, 
T T 1 • 1 V

27,221,635.77 
nuo

savo

Robert
i

Pa. —
Ulrich uždegęs fajerkreki me
te ant szlebukes Daratos Gas-

4 metu, nuo ko užsidegu 
t ei p apdegė kad 

mirė po keliu valandų kankitv.
Ii Wellington, Nauja Zelan- 

dije. — Daug žmoni u žuvo Ka- 
ramejoi aplinkinėje per nusli
dinta kalno. Visas miestelis yra 
atskirtas nuo svieto nes kalnai 
užgriuvo geleži ūkeli us.

Berlinas. — Girdot kad 
Grotas Zopelinas oralaivis ve
la bandis lėkti in Amerika apie 
10 Augusto ir jeigu bus tinka
mas oras.

sert, 
ir mergaite

ži rk les

rė

ventojums.

ai įdariusi

KRUVINOS PESZTYNES.
Birželio 3 d., 11 vai. vak. su

stojus Žaliakalnio autobusui 
Ukmergės pi. invyko posztynob 
tarp namu savininko Žarums- 
kio ir pirklio J. Kaspuczio, 
kuris neblaiviam stovyje būda
mas pirma ji nežymiai pastū
mė. Už tai Žarumskis teszke 
Kasputi in akmenis galva. Ka
sputis apsiliejo kraujais. Pri
dėjęs ranka prie žando ir pa
matęs kad sauja pilna kraujo 
su ja reže per veidą kitam pa- 
szaliniam žmogui manydamas 
ji esant kaltininku. Nuvedus 
abu piliecziu nuovodon ir su-

BAISI MIRTIS.
Moskva. — Miesto amatui ti

ku prieglaudoje buvo baisus 
atsitikimas.

Gyvenant tuose namuose se- 
nutei Grigorejevnai kam tai 
prireikė pinigu, kurie buvo 
padėti skrynioje. Senute nuli
pusi iii apaezia ir
skryne, pradėjo jeszkoti pini
gu. Tuo tarpu sunkus skrynios 
virszus 
senute ir 
kati! i.
špoku, nelaimingoji senute to
kiame padėjimo perbuvo ke
tu res valandas pakol josios 
nerado stu-boje. Duktė atėjus 
jos jeszkoti rado jaja skrynio
je bet jau sustingusia.

n
griuvo prislėgdamas 

perlaužo jai nugar- 
Ne t u vedama da ugia u

DVYNUKES GIMĖ SUAU
GUSIOS KRUTINĘ PRIE 

KRUTINĖS.
Varszava. — Czionais dak-

staezius protokolą Zarumskls 
sulaikytas, ,o Kasputis patal
pintas ligoninėn, 
mas gana rimtas.

nes sužaloji-

nomos

NUDURE MERGINA BAG- 
NIETU, KAD JAM NE

DAVĖ SZMOTELI . 
VISZTOS.

Przemislius, Prusai. — Fre
das Molojevas, kareivis, atė
jus pas savo mylima kukorka 
Klevicka, isz kokios ten neži- 

prieža sties susi Imre.
Kareivis inpuoles in paszelu- 
ma du re Klevickai su Imgnie- 
tu in krutinę, sužeisdamas ją
ją mirtinai. Nelaiminga mergi-* 
na nuvežę in ligonbuti kur po 
keliu valandų mirė. Fredas su
omes skvernus po piržasezia 
dūme in užrubeži.

Badai josios mylimas atėjus 
in kukniu, paregėjo iszkepta 

Melde merginos idant
jam truputi duotu, Imt toji at
sisuko kalbėdama kad tai del 
svecziu kuriu tikisi gaspado-

viszta.

tarai nemažai nusistebėjo gi- rius ant piet. Isz to jisai bai
dvynukių 

krutinę prie 'krutinės ir pilvas 
prie pilvo. Nepaprastas dvy
nukes pagimdo pati szluosty-

O*. kY

mintu suaugusiu šiai perpyko ir mergina nudū
rė nes priesz mirti mergina 
iszaiszkino priežasti nudūri
mo.

tojaus ulycziu, Marijona 
novskiene ligonbutejo 
Zofijos.

O kad mirtis kerszino moti
nai, negalima buvo apsaugoti 
dvynukėms gyvastis. Lavonus 
dvvnukiu

Ja-
r/ IT n V » ISZPANU LAKŪNAI PER 

ATLANTA SURASTI.
Madridas, Iszpanija. — Isz- 

panijos lakūnai per Atlantiko 
mares, kurio kelionėj isz Isspa- 
nijos in Azorų salas priesz dau
giau kaip sanvaite laiko pra
puolė ir apie kuriuos buvo ma
noma, kati jie žuvo vandenyno, 
vakar buvo surasti gyvi Ir 
sveiki.

Surado juos pluduriuojan- 
czius mariuosia Anglijos aero
planu gabenamasis laivas “Ea
gle,” kuris lakūnas ir sudužu
si ju aeroplana iszgriebe isa

ISZMAINE ARKLĮ IR 
VEŽIMĄ.

Kražiai. Raseinių <apsTkr. In 
Kražius turgini atvažiavo pil. 
A. K. 
asoczitt

paėmė valdžia in 
Universitetu ant tolimesnio 
tyrinėjimo. Motina sveiksta irPUIKI SZEIMYNA.

lu Ma luinoj u atėjo kokis tai 
vaikas isz 
pabludo. Geri žmonis priglau
do vaikinei! o geizdami Jažino- 
ti jojo pravarde užklauso:

ir atsivežė du moliniu 
“cukrines,” kuria no

rėjo slaptai parduot Krakių 
smuklininkams. Bet invyko ne
laime. Imant isz vežimo vienas 
ąsotis nukrito ant akmenų ir 
sudužo.

neužilgio apleis ligonbuti.
BNew York.

nemažai bledes ant laivo 
Deutschland kada iszplauki- 
nejo nuo doko su 380 pasažie- 
riais in Europa. Idant pasažie- 
ritts neiszbaugint, 'laivinis be
itas grajino smagius szmote- 
lius. Ugni užgesino in trumpa 
laika ir laivas nuplaukė ant 
mariu.

PRIGĖRĖ LIETUVIS.
Ansonia, Conn. — Birž. 23 d. 

Housatonic ųpej besimaudyda
mas, prigėrė Matauszas Pauža,

dasi ir jojo motina.
22 SVODBININKAI UŽSI-

TRUCINO NUO ‘KEIKSO.’
Chicago. — Dvideszimttf du 

svodbininkai kurie dalyvavo 
svodboje jLuklviko Assaro su 
|M»na Edita Comrata, valgyda
mi svodbini “keiksa” 
apsirgo. Daktarai visus iszgel- 
bejo nuo pavojaus ir sake lęadlta^, turbut, miestas savo leszo- 
“keiksas’/ buyo užtrucįntas. ♦ mis.

t

labui 35 m. amžiaus. Velionis neturi 
giminiu nei pinigu — palaido-

“keiksas’/ buvo užtrucjntas. (mis.

Shenadorio, kuris

Kaip vadiniesi ? 
Nwinaii.

I >

— O kaip tavo tėvai vadi-
naši ?

— Nežinau.
— O kaip tėvas tavo’moti

na vadino?
— Prakeikta beždžionka.
— O motina kaip vadino

tęva?
Volniszka rupužo.
Yra tai padavimas isz tikro 

atsitikimo kuri pati^ girdėjo
me praeita menesi, .r ‘

*

SALDI MERGINA.

Samagonkes ’ ’ smar-
ve pasklydo po visa turgų. Czia 
pat pasisuko policininkas ir ■u • * • ’ • . w « —pradėjo ieszkoti, pas ka randa
si namine. Pamatęs polieinin- 
ka, žmogelis nusigando, pali
ko vežimą ir “samagonkes” 
ąsoti, o pats pasislėpė. Suradęs 
degtines ąsoti, 
szeimininko, policininkas paė
mė jo arkli ir vežimą. Dabar 
arklys ir vežimas radasi poli
cijoje, bet savininkas neina ju 
atsiimti. •r

samagonkes

bet neradęs

(f

Freojung,.Bavarije. — Ar
timoje girnoje kur kontraban- 
czikai veda savo uždrausta 
amatu, likos tomis dienomis
suimta mergina per rubežini vandens ir gabena in Gibralta-
sargu. Sargas paregėjo einant rft. Jį© buvo surasti vandeny

ne apie 100 myliu nuo Santa . 
Maria, vienos Azorų archipe
lago salti.

Iszgelbotieji yra: 
mon Franco, vadas: maj. Edu
ardo Gallarza, pilotas: kap. Ju
lio de Aida, navigatorius, ir 
serž. Pedro Madariaga, meclia-

------------------------------------

mergina kuri jam nudavė jog 
yra labai sutukus, o veidas la
bai mažas ir nuvede jąja na
mo. Padaryta krata per sargo 
paezia, pasirodo buk mergina 
turėjo po andaroku daug pun
deliu sakarinps, kuria nesze 
isz Austrijos. Saldžia mergina 
uždare kalėjime. nikus.

• • inaj. Ka
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katalikiszkas kuni*

“I»v 
ka jum kalbėjau lipdę

Tūlas
gas Erancijoj laike pamokslo 
pri k iszo k lausy tojams:
tam,
meile artynuf, gal likitės, kad 
praszau nuo jus ahnužnos ar
ba kokios duokles ant miola-

Tuom 
vieno

szirdingu tikslu? Ne.
jus

Atiduokite ka- esate 
sziaueziams, 

ežiams, siuveczkoms.

kart tik meldžiu 
daigto: 
kalti kriau- 

k ro
mus už valgomus tavorus ir už 
iszgertus gervinus!”

Puikiai pasiredin ponios ir 
ponai akis nuleido ir nedryžo 

o poniutes 
žiurėjo ant savo parodu. Ku
nigas baigdamas kalbėjo: 
‘‘Kas neužmoka savo artymui 
ka yra skolingas, tai yra va- 
gy&fa”

Taip dėjosi Paryžiuje bet to? 
k i pamokslai tiktu labai ežio- 
na is Ame rike o ypatingai Lie? 
t u vi sz'kose ba žnycziose.

in

Vienas mokytas žmogus pa
sakė: kad ne tas yra mokytas 
ir garbes verias kuris daug 
mokslo iszejas, bet tas kuris 
daug mokslo iszejas suprato 
savo kvailvbe ir aklvbe. • •

New Jersey valstijoje visztą 
isz dvylikos kiausziniu iszpe- 
rėjo keturiolika visztuku... 
Kad tai visos viszlos susitar
tu daugiau dvjliuku iszpere- 
ti, tai gal ir mesute Atpigtu, 
nes visztienos butu užtektinai^

keturiolika

Kokia tai moterėlė isz Oha1 
jaus sudegino savo vyro medi
nes kojas idant jisai negalėtu 
lankytis in karėžomas. Argi 
tai ne szykszturnas tosios mo- 
teres.* Kas-gi girdėjo idant vy
ras paslepiu savo paežiai jo
sios dantis, pofsus ir kitokius 
paibelius idant jiji negalėtu 
eiti in miestą? Oj tos užvydu- 
sios Jevntes!

Mažai žmonių supranta apie 
žmogiszka kurni pagal kemisz- 
ka pažiūra, kuris yra panaszus 
kaip visatos kiauszinis.

Žmogus 35 metu 
yra pr 
kiausziniu be Inksztu. daigu 

kuna perdirbtu ant

prie’ginamas 
luksztu.

amžiaus
1.200

žmogaus
gazo, tai turėtumėm 58 met rusi 
Žmogiszkam kūne yra tiek ge
ležies kad galima butu padirbi 
ti septynes dideles vinis, isž 
jo tauku padirbtu puse svaro 
žvakių, anglies turi tiek, jog 
galima ‘btftu padirbti penkioli
ka aha veliu. Jaigu surinktu vii 
mi siera kuri žmoguje randasi, 
tai galima butu padirbta 80 
tukstaneziu zapalku. Tolinus, 
isz žmogaus galima iszimti 20 
szauksztuku druskos o jaigu ji 
duotu in fabriku Saldumynu 
tai iszdirbtu is 
szimts szmoteliu cukraus, 
Vandenio turi savyje 42 kvor
tas.

jo penkesde- 
szmoteliu

•PIRMA ADYNA.

skubinoKokis tai žmogelis 
namon eidamas tAmse *ulvczai- 
te.”pirmu adyria nakti, likos už
kluptas per vagi, kuris užėjo 
jam kelia paszauke: ,

• — -Kelinta adyhaf
Žmogelis nenusigando užkhi- 

piko bet duodamas smarku 
ypa per veidą, paszauke

— Pinna adyna dabar isz- 
musze!

Vagis nusistebėjas tokiu pa
sveikinimu atsiliepė.

— Gėrai, kad neklausiau 
apie dvylikta adyna-ir dingo. ,

■ i , ,■■ ■ ■■ i

ANT KO DtEYAfl SUTVĖRĖ 
BULVES.

Baltrus:- Ar žinai del ko Die
vas sutvėrė’bulves f •

Raidas:- Žinau, idant žmonis 
turėtu ka esti.f

Baltrus:'Kvailas esi! Ant to, 
idant vargingas k lapas, ir ture-,

4

t i‘kam nupleszti skūra. Žinai
4«bar! ___ * J »

B ARBARISZK AS 
JAUNIMAS.

Raseinių aps.Jurbarkas, 
Szmndie Lietuvoj Neminiu su
sisiekimas yra labai pigus, nes 
pastaruoju: už 
kilometru. Pasinaudoję proga 
nuvažiavom in Jurbarku, 
nebuvom dar buvę.
vidutinis, bet parkas (sodas) 
tai be galo gražus ir indomus, 
tik trūksta i n rengimo ir 
tvarkymo. Teko susipažinti 
J urba rko, ‘ ‘ Saules ’ ’ 
gimnazistai s-em s.

25 et. veža 30

nes
M iesteliS

SKURDAS
• *• : ' " > ». 

i—;—■ i

K&imoPftVeikslas..
į

II r-a*, n, ■■■it n-r— t r Ir i,h£i n 11 M i

i Grinczioje užvieszpatuvo ty;
la, pertraukiama liktai sergaii-

't

Szimienei paežiai' atsirado 
Votis ant kojos. Negalėjo nei 
vaiksz<‘zioti nei stovėti.__  . . Kas 
toks ja dUUe in ’ skūra tempo 
toj vietoj, tarytum, koks kir-

ezi os sunk iu kriark i m 11. Da kf a • 
ras ja Apžiurėjo, paskui apsi
dairė aplink szlapiAs 

» - - .»
i sienas, 

pasižiurėjo in vaikus ir, niekui
Į |

—-r*■ Na, ir kaip ? —— drobnn- 
eziti balsu paklauso priemene,jo | 
Szimas.> f į

'Daktaras tik su ranka bevil
tiškai pamojo.

— Dauginusiai diena... dvi.
Su gailestingumu pasižiure-

nesąkylamas* iszejo.
Na, ir kaip ?

Ui l t iiif iaiMb

/Žmogus Slaptingo
Gyvenimo

.iXAUfai. idbM *, n. a «ItrJ r., Įfl »»M KKi'ir Ti*/■■■■■ ',įU -i

KELIAUKIT IN LIETUVA T

•*«

V

KLAIPEDA
I ■

Laivais Baltic Amerikos Linijos
į ' ' | ’ ’ »

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

I ' I

1 : 1 * 'Ui*' '1 jH’ r ./ " ■ ■ , ( 11, ■1,1 i’
t e

p! Treczia klesa $107. Trecžia klesa in ten ir | 
JĮ atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, L 
Į Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa n 

in ten ir atgal tiktai $216.

ir Pagalve “Head Tax” atskirai

■
/f

Miestelyje Rahway, N. Y.,
4 igyvena

I
i

minas skūra griaužė if kinian j0 jn Szima,-gaila jo jam laivo, 

su - Atsigulė. ■
Teisybe pasakius, tai ne voj 

■pir-’tis ja in lova paguldė. Jau ji 
seniai skundėsi ant varstymo 
krutinėję, i____  ._r___ _ __

kosulys nedavė jni naktis

su- lindo.

klausiau ar 
VOS * ’

gimnazijos 
Mano

moji kalba buvo apie gimnazi
jos mokiniu Veikimą. Pasirodė 
kad visi ateitininkai-es. Pa-

“Jaunosios Lietu-j
kuopele Veikia, Atsake,’ 

kad yra, bet labai silpna ir nėi' 
vienos mergaites nėra, lik keli' 
berniukai. Vakare nuėjom ii( 
gimnazijos 4-tos klases vakarė-į 
Ii. Einant namo, gimnazistai 
mus palydėjo akmenais ir'plyj 
tomis: laime kad'nei vieno ne] 
sužeidė. Už ka ? Mes patys ne] 
žinom, gal už tai, kad nepritAi 
rem j u 
dirbti “Jaunoji Lietuva 
pelėj. Geda Jurbarko a įeit i Ui n-I 
kams, kad isz jaunu dienu pra
tinasi prie atentatu.
PASIKORĖ DEL BUCZKIO.

Mariampole. Tukt panele vai 
džiojosi gana ilgai su tulu tar
nautoju ir dar muzikantu.’Bet 
vis jam nebuvo progos ja pa- 
buezioti. Galu gale

— nuvvko abudu in 
Kaziu Ruda Gegužinen ir ten, 
gamtos priėglobysteje, jis jau 
ant pievutes pradėjo szliuožti 
ja pabuezioti. Jai pasiprieszl- 
nus, perpyko ir taip smarkiai 
trenkė jai in žanda, kad ji už- 

Jis pamatęs, 
koki baisu darba padare —j 
merga užmusze — pabėgo to-’ 
lyn, nusijuosė diržą ir po me
džio szaka pasikorė, 
gaivaliavus pamate baisu vaiz-j 

baisesni 
triukszma. Bet jau viskas bu
vo po laikui. .

VAGYS PILVISZKIU 
APYLINKĖJE.

Pilviszkiai. 
buvo didelis 

Vieni suvažiavo pirkti, kiti’ 
parduoti, treti sziaip visokius 
reikalus atlikti. Tarpe ju atsi
rado tokiu, kurie dairėsi szi ta 
nusavinti. Vieno ūkininko A.

Paežerių kaimo buvo pa- 
Nuskriaustasis

gal už tai, kad nepritA-f 
veikimui ir

virto ir kepszo.

d a ir pakele dar

ežia

*

seniai sunkus tfaU-f i

— ‘Bukite sveiki — dadurq 
ir n liejo sau.

Szimas net nutirpo ir kaip 
akmuo isz vietos negalėjo pasi
judinti.

į ir pasižiūrėti in ser

.*

BIT.I
Bijojo ineiti in vidų 

ganezia pa
Cabin $147.50

i

kviėtem 
i ’’ 'kuo-f I

atsirado 
abudu

Ji atsi

Gegužes 29 d., 
jomarkas.

isz
vogė arklius.
visur iszieszkojes, ir niekur ne
suradęs, pranesze apie tai poli
cijai. Bet jau pavakarėj vienas 
žmogelis ejes paszesziipiais pa
mate, kokio 1 kilom., 
nuo miestelio,
vineze padvada su arkleis.Jau 
žinodamas apie szi invyki, 
tuoj pranesze policijai. Besiar-r 
tinant policijAi ir kai kuriems, 
civiliniams, piktadaris pabėgo.

a įstūmei
karkluose sto-

Arkliai buvo pririszti karkluo
se. Matyt laukta nakties, kacj 
toliau nuvažiavus. Žinomd 
arklius tuoj gražino sakytajam 
ūkininkui.

SZVENTAS ANTANAS 
PAGELBĖJO.

Lioliai. (Kauno vyskup.) Sa
kalauskas buvo intartas, buk, 
nužudęs savo tetute ir buvo 
nuteistas 12 metu sunkaus ka
lėjimo. Jo tėvas, žinodamas sū
naus nekaltnma ir būdamas ne
turtingas, suteikė Szv. Anta
nui maža Auka, praszydaniaS 
jo užtarymo. Per antra teisimi 
sūnūs buvo iszteisintas. Sūnus 
ir levas stipriai tiki, kad Sžv. 
Antahas padare stėbukla ir ža
da vykti pešti in Kretinga, dė
kodami Dievui už suteikta ma
lone.
LAUKIA AMERIKIECZIU 

PARVAŽIUOJANT.
Muriumpole. Ditlele Aiuei'h 

~ a Riara. a -a « • « » ■» a ’

. ----- ’—j

apylinkių.

nuvažiavus.

J

kiecziu Lietuviu dalis kilus iss
Mariampoles * ir
Sziemot milžiniszkoms ekskur
sijoms in Lietuva parvažiuo-
jaut, Mariampoliecziui k iek vje?

• • • te 1 • 1 11 t\

na diena, apie tai kalba, vty 
laukia tai giminiu, tai pažysta-
mu, tai bianio isz ju padaryti...

mis miegoti. O. jos‘vaikai'ėiį 
syki matOį kafp ji su!iranko'ni 
nusigriebdavo už-krutines sUid 
kia 1 d u sė od a m a, i r k iii p ja i1 i sz 
burnos su scilėmis bego krau-J

ezia.
’ fazejo; Užėjo in artimiausia

n
■ savo

ir

ktubėlė, khrioj gyveno senute 
užsilaikanti isz itbagavimo, 
piWZe jėsp idant imtu 

serganezia paežiu

“Revenue Tax 9 9

Ale' sunku..-, ant : galo’’rėlkc-Įi ( 
jo atsigulti. Liga kaip »ka Api-i 
iria..! ‘kad žmo'gnuS iY arit žnri-i 
ju vaikszczioturii, tai jaM jos

i. 1 1 .1 < • ' L 9 1 . VtlA *

ina..!'kad žmogiiuS it aiit žaH-t
'•l i f te. < u. ■ < C 9

nėnusi kratysi.
TiėSbs' buVo ir btis.

Tok lės '1 Dievo 
. , _ ... Dovanai... 

tu trėsė dai* nickak'negalėjo šU-į 
laužyti, kaip svietas pūstojoj 
sviėt’u. ■ .

'Szimione daro; ka galėjo, Bij
ie tik lino saves pavaryti liga,' 
bandė visokiu budu — dykai 

Negalėjo nei tepifnas 
szunieS tnukais nei gervina A 
szveritinto vandenio.. Krūtinėj 
varste kas tai ja vis labiau ir 
sveikata žymiai mažinėsi.

reikėjo

viskas.

Nieko nepadarysi... 
atsigulti.

Norėjo ta diėėa dar pataisy
ti pietus vaikams ir vyrui, ide, 
nežiiirint ėišu šylu išztempi-; 
mo nieko negalėjo atlikti. Jai 
galva svaigo, akis užėjo migla, 
o kojos'painiojosi kaip iiusige- 
rurioš. Idant nepargriuti, tu
rėjo nbieėi rankom laikysies 
peėziaus.

gloliim 
vaikus. 
' Senute noriai sutiko. * Nuė

jus’ J szv i f e vaikams bulvių 
aribmis' pavalgydino. ” ’
'"Prisiartino paskui prie ser

ganezios. . . .
Žiurėjo in. ja'su atyda,' klau- 

i ėydama sunkaus jos dūsavimo, 
kuris troksztancziai varžosi isz 
krutinės.

Staiga senute atszokb ir gar
siai suszuko:

— Jėzus, Marija!
Szimas su vaikais iszpute in 

ja aszarotas akis.
— ŽiėVekitc.. jos kojos nuo 

pėdu punta....
Taip kaip ant kokio tai pri

sakymo grin ežioj užgimė riks
mas. ‘Verkt? vaikai, verkė ir se- 
nute pradėjo pagalinus verkt? 
ir pats Szimas. Visi 
a rezi a u serga i iczi os, 
dos, to visko nenorėjo nei gir
dėti, 
vaikas pradėjo

i r

n

glaudėsi 
kuri ro-

Mažas*Moliukas, kuris bovi-; 
josi su’ kitais vaikais1 po langu, 
phmates tai, sudavė su ranka
vvresnoi sesorei in szona'ir ta- 
re:

nei klausyti. Jauniausias 
i razgyties ant 

lovos, be paliovos rėkdamas.
Serganti pakele blakstienos 

ir pasižiurėjo įn visus su neap
sakoma ir be jokios vilties 
gailestimi. Sudžiuvusiom, su 
svilusiom nu r karszęzio lupom 
isžtare be skambėjimo žodi:

— VvHo...
— V$no trokszta — paan

trino senute atsisukus
iria.

lie jokios 
Sudžiuvusiom,

tie
fa; bet notinos dar niekados..
Žiurėjo in ja ddbar'taigi 
žehgeidi'mu- ir nuoAtcba.

—• Na-gi žiūrėk, A lyte,'mo
ti na paS'fgenis... ■

Valkai1 pradėjo garsiai jiipk- 
Jie mate tėVa ne syki gi r-

I
šit 
% t

"Ale staiga juokas jiems ant 
lupu užmirė. Motina pradėjo 
baisei kosėti isz burnos paplū
do kraujas. Nė galėjo susilai
kyti ant kojų, pargriuvo.

Szimas suvirpėjo.
I

denge storomis Tankiomis. Kur 
ežia ėmus vyno, kur? Paskuti
nius, pinigus atidavė daktarui, 
dAugiau ju neturi. Niekur ne
galima gauti, nes visur sko
lingas. (J ežia gal dar prisieis 
jam., mislydamas ko nepaszli- 
jo. Jis mislijo apie 
kunigą...

Senute tuo tarpu atsiklaupė

Veidas ' * i- r *
jam susi k raipp, o kakta apsi-

Va i ka i prade jo giirSi a i verk - 
ti. J u riksmas patraukė kaiiny-’ 
ėus.'Sžaltu vAifdėniu Szimiėne 
atgaivinta ir pagėklyfa in lo- su vaikais prię serganezios lo-i 
va.

pagraba;

— Neverkite, ne —- ramino 
siivo vaikelius. — 
sau į)i)šlydiiu ir 
Matysite, kad rytoj atsikelsiu;

Asz tik'talpi 
parpuoliau.

kaip paprastai. Neverkite!
Vyriausiai mergaitei liepė 

apsisupti skepeta ir eiti'dvaran 
paszaūkti tėvo.' 1 •

Szimas pėrsngandes greitai
’. .nt^

vos ir pradėjo kalbėti litanija 
prie'Dievo Motinos. Senute sa
ke pirmutinius žodžius, kokius 
ji isz atminties žinojo, o visi 
vaikucziai visokiais balsais at
sakinėjo: Melskis už mumis.

Daba r v i su a k y s bu vo at
kreiptos‘in kabanti ant sienos 
paveiksią, tos, kuri, danguje 
karaliauja'ir g Ars i Vilniuje sa
vo Stebuklais, ‘Ir Szimas atsi
klaupė

tino prie paezios, gulinezios lo^ kokia tai viltis.
kad veidas ant pa veikslo szyp-

\ ‘ 1 
nuolankiai1 (n sėrgaėczia...

" ,1..;, ^gr.yždamas 
Skubinosi1

neszdAmas' bonka Vyno, pasko
linto jias įSavo'poha. 'Parėjės 
atrado paezia numirusia.

— Kas dabar bus?...- Kentė
jimas vienas... Už ka ? — isz-1 
tares tuos žožditis apalpo...

TORIS PATS
Sutižę:- lio nori giispiulor?

parbėgo. 'Užkure pecziu 
grinczia buvo Szalta ir prisiar- jam szirdin inženge

Jam rodosi,
Voj.

— Kas ta u yra ?
— Nieko... nieko... Id'utine 

man pradėjo spausti, ale dabėf 
duėti, ėle dabar'jau ; perstoją. 
Rytoj galėsiu jAu atsikelti. Pįi-Į 
matysite.

Ale1 Szimas isz jos |>asižiure- 
f' Tsz jos 

i sž i sz!) 1 y kz k u s i o
jimo iszvede ka kita.
dūsavimo,
veido pažino, kad jos gyvasties 
žvake jau baigia degti, kad 
aplinkui ja jau smertis šukine-

Ir ji apėmė baisi, didelė bai
me ir nusiminimas. Jo mislyj

kad

atstojo szeszėtas mažu vaiku .....
juos iszaugins ?
Ka jie pradės be motinos kas 
juos iszaugins? , ’ „

Aszapos puolėsi jam in akis 
ant krutinės užkinto kėkia (ai 
sunkenybe.... (

!%▼» *■ . i < •• <A

susi, 'kad nudėvėtos akys žiuri

'Vakare 'Szimas 
isz ‘dvaro 9 namo J

Gributisi- Ponas sūdžiau nuu i t * V t . ? 4

no kaimynas, mane baisai nu-
J. žemino, turiu.ji. apskusti.

... — - .4 I

‘Nieko nesakydamas paėmė 
kepure ir greitai isžbego isz 
namu.

‘Sugryžo isz dvaro su daklat 
ru.

^.SiulžėKa jum pasakė ?
GrybutisL ’ O kad tave szu- 

nis suėstu! .
Smlžo: ................................ '

liną, tai ‘nęjilIĮps nužeminimas,

de.

Jukjtai nieko neženk- 
I r t h , i.* 1/ > «t n nvjiin i »♦ i m ii u .

Juk szunes trtve. ir tbip nesiie-
A Xlt. , i

Gributis:- Teip, tai no mizel 
ir poną sū<

■’. v

v

Billy Lippincot't ”, 
kuris per 20 motu niekur ne- 
isžkeliavo isz miesto. Gvvena 
jisai pusiau sugriautoje bakū
žėlėje ir per dienas skaito vi- 

Ta-sokius rasztus ir knygas.
sai žmogus gali apsakyti svar
biausius id si tikimus ant svie
to ir praeitas svieto istorijas. 
Isz kur jisai pribuvo ir kuom 
jisai yra, (ai niekas nežino. v

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo IRugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in abu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas. I

r
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Lietuviszkas Konzulis
Pajeszko Szitu 

Žmonių

Bronius ir Vladas Laczkaus- 
kai, gyveno Meraltville, X. J.

Vienas jupaeina faz Seiriju.
g y v e n ė s Pe n n sy 1 v an i j oje.

’Stanislovas Leszczinskas, Id
les isz Alytaus apskr., gyvenęs 
Scranton, Pa., ir esą ten mires.

’Povylas Pikarbus, isz Den- 
bo, Pa.? buvo užmiisztas Vasa
rio 1, 1929. Jis dirbo Reliance 

and Furnace Co., Mine 
Nr. 1. Sepjama, kad jis buvęs 
Lietuvis. Reikalinga žinių ta 
fakta patikrinti. Gal kas pra- 
nesztu ar jis buvo vedos ar ne 
ir koks 
adresas. •<<>.><

Antanas Szumeta, kilęs isz 
Traku apškr.,

(Joke

? r».

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA ... 20 Liepos
ESTONIA .. 10 Piuczio

ESTONIA .. 10 Piuczio
POLONIA ... 7 Rugsėjo

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agento arba 
♦ BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge St. New York

9tlf St.,418 E.TD.

kilęs isz

9

jo giminiu Lietuvoje

S.

Amerikon 
metu atgal, ki-

Gyvenęs 
New York City, •r

Petras Stabingis,
Veisėju vai. Seinų apskr. Ame
rikon atvykęs 1910 m. Seniau 
gyvenęs 2102 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

Jurgis Karvelis, 
atvykęs apie 22
les-bene nuo Panemunes.

< Juozas Gvazdaitis/ Kostonti- 
no sūnūs, kilęs isy. Pataliszkės 
kaimo,

Kanadoje, bet nežinia kokioje ^<Hl ^U\ke> 1914 m.,
rr buk tai miręs PilvUzkio vai. Ameri- 

, tada bu
vęs 21 m., amžiaus. Dalyvavęs 
Amerikos armijos eilese Pasau
liniam Kare. Priesz kara gyve
nos Cleveland, Ohio, po karo 
g v venos 1316 S. Frontgyvenęs 1316 S. 
Philadelphia, Pa.

Andrius Tomkus, Andriais 
sūnūs, 

ir buk ten 37-40 m.
gvvenes

m i res

St,,

Į KRAUJO

Sloginimash
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, -inkstus-.ir-, 
vidurius' geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo, pavoiaus.

• KREIPKITĖS PAS ’ 
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

t

Vietoje ir prie kokiu draugijų 
priklausė.

Antanas ir Povylas Griga
liūnai, vienas ju gyvenęs New
ark, N. J. ir esąs miręs. Kitas, 
rodos,' Cbicagoje. Neva žinių, 
isz kur jie yra k i h*.

Kazys Rutkauskas, 
Philadelphia, Pa.,
mires. Kiti spėja jis 
Pittston, Pa.

<Pijus Szlekys, seniau gyve
nęs Cleveland, Ohio, ir Kentu
cky valstybėj. 1927 m., buk gy
venos 1410 S. 49th Avė., Chica- 
go. m.
Kazys Tylenis gyvenos Seram 

ton, Pa., kilęs isz Ramygalos 
vai.

Jurgis Svetokas, seniau gy
venos1 'Peėnsylvania valst., buk 
esąs miros.
Vladas Levanas, gyvenos, 712 

Mill St:, Plymouth, Pa., kasyk-

F

lu darbininkas, es>a miręs. Rei
kalinga tikru informacijų.

Dominykas Vinclovas, gyve?Dominykas Vinclovas 
nes 512 Paca St., Baltimore, 
Md. Jei mires, tai kur ir kada.
Antanas Valuntas, Jurgio sė

lius, 
Krinežino vai., 
Amerikoje apie

gimes Kijevo, 
, amžiaus, 

gyvenos Rygoje ir

Rusijoj, 
priesz kara

• Žiežmariu 
vai. Amerikon atvvkes 1914 m.
in Brooklyn, N. Y. Vėliau ‘esą 
gyvenęs Orient, N. Y. Drauga
vęs su sovietu piliecziu Szlaph-

" _ X- II lt

berskiu isz Bostono.
Aleksandras Poszkus, gyvo 

nes Wilkes Barre, Pa., ar apy
linkėse ir ten neva miręs.,Pya-- 
szoma tikru žinių apie ji.

tl

Pi voras (Briedy s) Stasys, 
gyvenos Bostone ir Chicago* 
apylinkėse, neva miręs.

Teskomieji‘arba apie juos ka 
nors žibantieji maloniai 

. szomi atsiliepti sziuo adresu:
Consulate General of Lithuania 

15 Park'Row, i
New York City, N.Y.

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmą
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules
-Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

p ra- A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

kilęs isz Daiikminu kaimo, ” 
Biržų apskr.
20-25 metus.

Gyvenos 51-52 Bach St., I Ilion 
ar Tnvndion mieste.

Antaėas Jankeviczius, kilos 
isz Pa'fatreicziuku kaimo, Pum
pėnų vai., Panevėžio apskr. 
Amerikon atvykęs 1910 m. Da
bar apie 44 m., amžiaus. Gyve-x 
nes Cleveland, Ohio, o vėliau 
Pittsburgh, Pa. (3353 AViscon- 
sin Street).

7Antanas Dabszys, kilęs isz 
Papilės,.Akmenos vai., Sziauliu 
apskr. Amerikon .atvykęs 1912 
m. Seniau gyvenos 211 First 
St.,-Elizabeth; N. J. (

1 V ’ • A i *

Dr. T. J Tacielauskas

Piinovėžio

j

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagfabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir

• Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas ^(ahanojuje.

1 Xil* * i -

19 W. Centre St; Mahanoy City kitiems pasivažinėjimams.
Ant Antro Floro Klino Sztoro

i!i MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentus, be jokio 

j saugumo. ;
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

moka 3-cziu'Proccnta už jusu sutaupytus pinigus ir ta

i!
S!
i!
ii

♦ Jonas Šzveistrys - Schweis-J 
tides, kilos isz Skiidu, Klaipė
dos krasztd. Iki 1928 m., Spaliu 
men. gyvenos Gronnsboro, N.C.

suma kas-kart augAu didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
dėl žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Teip, tai ne nuže •j 1 • •
■T v

AT 4'J

minimas ? Tap tegul i
11 vi" /i .. 1 ' • I •džįa szunis teip-gi suėda!

i > ■■ j f
te, $

J *
t 5X4 . A

nūs

7 '
Szlmonis Juozas, Pot ro su- ’

Amerikon ai vykęs 1904>

j*
t t

"m



MM

I

■

SLAPTINGA 
'PIKTADARYSTE
Isz Nieko Prie Milijonu.

ėmimo! gali- po mH iszerti’iHjq 
kabineto. . . y, J

Daktaras Boic nusisz.vpsojo 
ir paskui kalbėjo savo priele- 
liams: i

Iszduye tam, tikijus paliepi- 
, užrar

— 'Kas-gi daleistu daktn-j 
ras Maęline radosi toksai szal- 
tas del moterių b vienok jis 
turi siisineszinia' su jauna įnorį 
gina kuri matomai jam nervirt 
labnijgadina. ::

Delko-gi dideli žmobeš 
|hę|ęalętu turėti silpuybhiS 

— atsiliepe iszvnziiKWtama. “^ Daktaras Madine turi teisybę 
Jai man ateis koki laiškai piu |hį gando patogia moteriszkai-

f 
fPo keliu minutu motore dc| 

tektyve apleido namus, sed(| 
karieton ir Ii epe vežėjui Ann 
žinoti ant Pounsylvanijos gej 
Idhnkolio stacijos. r ■

— Buk sVėi'ka pbilia Smith1 
— atsiliepe iszvažiuoidama.K

sinnsk juos prie vVros'nes poli} 
rijos direkcijos d isz teuni-maM 
kasdiena nurodytu ad resit 
siuntines. ' i'*

Laimingos keliones po* 
nia Herrieta!

Vlycziu žiopliai kurie klau
sėsi to atsisveikinimo taigi 
fInsižinojo kas ir in kur kelia
vo o kadangi tenai butą ir 
laikraszcziu reporteriu tie t įlo
jau s nubėgo in savo 
jas su ta naujiena. Ir ant va
kariniu dienraszcziu apsireisz- 
ke paminėjimas:

Mergina Herrieta Bolton 
Rhrydt, musu ciVkulo garsi 
detektyve sziadieu ryte iszva- 
žiavo Pennsylvanijos geležin
keliu. Keliones mieri ir prie- 
žasti uždengia paslaptis. Czia 
matomai apeina svarbi misija 
kurion policijos direkcija ja 
iszsiunte. Trumpu laiku dasi- 
žhiosime apie koki svarbu ati-

<

nurodvtu

Herrieta 
musu

tureli

te Jitsakineta jam.
Savi) nuomone ir Sprertdhna 

daktaras Bole but ir permainos 
jdi butu girdėjas kiilbn Herrie- 
tos'su jo virszininku.

Juk esame senais prie
dą k t are? —' kalbėjo

Herrieta. Daktaras man kibai 
prisitarnausi jai priimsi 
iii ligon’bnti. Vienu žy^ 

giu ir policijai bus pasitarna
vimas.

Kaip tai? Ar tai ponia

teitais

1 
mus ir žinomas dalykas, 
sze paprastus ir nekaltus vais
tus.

Pagalinus a p re isz k o (kad la
ja serganeziu jisai pats užsi- 
inisį taigi visi kiti da'ktarai ne
reikalaujanti jos ir žiūrėti.
• Herrieta kosėjo >labai 
daug, nuolatos atmindama kad

ir

■ 
I 
J

KODĖL GERTTPIENO “gggS®vata sutiko.
’ VIII.

Gerai parengtas tsmerties 
atsitikimas. e '

J nrgio BtilTelo meilėje' b.uvo 
tiktai brutaliszkas paja'iiti- ’ 
mas, tąsiu pajautimas kuris ji 
pritrauko prie Jet'tos prostitu
tes, bot ir tasai pajautimas tu
rėjo savo dvasiszkas geras pu
ses. >

'Tasai piktadaris kuris nie
kados niekam nieko gero nepa
daro buvo pasirengęs atlikti 
altruistiszka darba del miru
sios J et tos. Atminimas apie 
biedna mylima mergina jame’ 
buvo toksai tvirtas kad buvd 
priverstas iszĮiildyti jos pas
kutine valia -tas katras pir
miau iszjuoke visokia prida
rys t e ir apie tai neturėjo jo
kio supratimo.

Kad iszpildyti Iii paskutine 
merginos valia insikinke veži- ' 
mėliu kaip arklys ir ėjo taip 
per visa New Yorka net iki pa
ežiam ligonbueziui. (’zionai 
apreiszke ko pribuvo, taigi pa
imti Jot tos lavonu.

— Gali ponas ji pasiimti— 
tarė sargas — net man tai pa
sakyta kali tasai lavonas turi 
but paimtas. Praszau tiktai 
vežimėli užvožti ant kiemo kur ■ 
lavonas ponui tuojaus bus isz- 
nesztas.

' — A r
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Pienas Yra Maistas ir Gerymas

Pienas yra Jie’tik skanus ge
rvinąs, bėt musu svarbiausias 
maistas.

Ne visokios ruszies maistas I Apart maisto augimui vai-

Ii kūdikiams žali beveik kas
dien. Mesa, žuvis ir kiauszi- 
niai invAirina valgi ir priduo- 

“mineda dauginus 
ralu ir vitaminu.

protein

*

į

**1

kai reikalauja ypatingo maisto 
energipjai, kas reiszkia dau
ginus duonos, grūdu ir liulviu, 
ir kiek nors cukraus ir riebu
mu. Krekmoluotas maistus ne
gali pastatyti i n žiną tik prista
to gana. Reikia pirkti tik ge
riausio pieno, nereikia taupyti 
perkant j)icna, ar tai szviežla 
pienu ar pieno pudra.

Szviežias pienas yru saugus 
tik kuomet szvarumas užlaiky
tas jo produkcijoj ir transpor- 
tacijoj. Turi paeiti nuo sveiku 

t uoj

padaro kailius, dantis, smoge 
nis ir muskulus vienas neturi 
sau lyginis maisto kadangi jis 
pristato kiek nors visu reika
lingu auginiui ir sveikatai me
džiagų, 
darbui, pasibovinimui ir szilu- 
nios. Pienas ypatingai svarbus 
jaunystėj.

Pienas vra svarbiausias 
maistas motinoms, kurios ne- 
sza arba peni kūdikius. Kaip 
ilgai vaikas auga, jam būtinai 
reikalinga duoti pieno. Papras
tam vaikui pakanka pante ir 
puse pieno in diena. Neszczios 
moterys, kūdikiai sulaukė pir
mu metu ir senesni kūdikiai 
reikalauja kvorta pieno in die
na.

Pieno Produktai Ypatingai 
Svarbus Maistas.

Pieno produktai kaip tai nu
graibytas pienas, pasukos ir 

“protein” bet neturi 
sviestinio riebumo ir kaikurios 
pieno vitaminus.

Sviestas lengvai , virinamas 
ir turi daugybe augimui .reika
lingu vitaminu. Vaikai, kurie 
gėria daug'piėno ir talgo pa
kankamai žaliu dažo vi u gali 
apsiėti lie sviesto, bet jeigu 
jiems duota nugraibyto pieno 
tai turi valgyti ir'sviėsto.

Vitamiriai’Piene.
Žmogaus kūnas, reikalauja

iji 'thri loszti Serganozlos role.
Vyrėsiu dažiuretojai pasa

kojo'apie krauju spjaudynia ir 
pasakė kiuj jauezia prlsiarti- 
nanėzia sinerti.

Antra diena papnisze szmo- 
telio popieros, plunksnos ir 
ntranlchto o kada'jni tie daig
iai atneszta, atsisėdo ant lo- 

|vos ir'parasze sekanti laiszka:
“Mielus .Jurgi!

Nėmislijau kad turėsiu 
r’aszyti pas tave isz ligonbuti 
bet ta paezia diena, 
mums buvo sykiu taip gerai, 
ant ulyczios pradėjau 'kraujais 
spjaudyti. Paimta mane in li- 
gonbnti kur dabar lovoje gu
liu. Žinau ’kad turiu mirti ir 
kiid toji smart i s jau yra arti. 
Net vvriauses daktaras trauko 
pecziais, 
da pas ji klausiu ar dar galiu 
but iszgelbeta.

Mielas Jurgi! 'Turiu pas ta- 
paskut ini praszyma: 

nunprsiu, paimk’ tmano 

bet pėr asztuones dienas graba 
su 'inano kimu paslėpk pas sa
ve namuose, kailangi bijau 
idant manos gyvos neužkastu.

Ti'ktiii po asztuoniu dienu 
plikėm grabo antvožu ir persi
tikrink ar esiu nmniilis o tada 
graba užkalk kaip fili visados 
daroma ir palaidok kur 

Esiu persi t i kri Uns,

rr

ir pristato energijos

BALTRUVIENE
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•Mieste vadinaneziam Silke,
Moterėlės .ten baisiai klykė
Per pedes diena Inksto per

SI ubas,
Ar kur munszaineles nesuras.

J

J

j

-a

gyvuliu, tuoj ^itszaldintas, 
szvariai užlaikytas, uždengtas 
ii- atsargiai prižiūrėtas žmonių 
kurie patys yra sveiki ir ne
serga. Miestuose ir miesteliuo
se, yra daug gerinus vartoti 
pasturizuota pieną negus šzie- 
žia pieną* ^zviežias pienus yra 
atsakomas tik kuomet yra eer- 
til'ikuotas. Turi būti nupidktas 

pieninyczios. F.UI.S.

K. Rėklaitis T) 
Lietuviszkaa Graboriua VA.

daug 
mani*

•s, 
kada

redakci-l vi

t

Asz ne bet prostitute 
Jetta Tot yra serganti.

Atsiusk ja ponia ir 'jai 
turės ponios paliūdijima, pri
imsime ir specialiszkai prižiū
rėsime.

— 'Loji prostitute'sztai sto
vi priesz ))ona.

Nesu prantu.
t as,

pilnas abejones, ka

ve dar 
kada 
kana ir-palaidok, kitr tu nori

() ypatingai kelios tonais yra 
Kurios sriaubė namini byra, 

Spykyzes turi, 
Ant nieko nežiūri.

O ir dukrelės negeresnes, 
Kaip kada už molinas 

sztai’kesnes,
V i sa'in e p ri geibi n oje, 

Aryrus visokiais budais ap
gaudinėjo.

Da karta in lenais pribusiu 
Gerai visoms užkursiu,

»

■;!:1
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suris f uri
is/. geros

galiu pamatyti mi-

lengima.
'Loji žinia, žinomas dalykas, 

sn žingeidumu perskaityta vi
suose vagiu 
gimdė jn
nusiraminimą.

— Dėkui

rateliuose ir pji- 
tarpv džiaugsmu ir

kalbėjoDievui 
vi>i piktadariai, tasai laukinis 
katinas musu policijos norintį 
i’ekuri laika 
arpe rsekios.
ko jo> bijotis nes iszvažiavus.

mus New Yorke
Neturime dabar

Laivas kuris nuskendo.
Karieta nusirito isztikro in 

Pennsylvanijos stacija. Kada 
jau pravažiuota nemaža dalis 
kelio Herrieta pabeldė in ka-

Apeina tas, daktare, 
idant mane -priimtumei in li
goni) u t i ir užraszytnmet pra
varde delta Fox, prostitute.

A! Tai naujas imanėv-i 
Kas teisybe,
mislini

ras! Kas teisybe, nėžmati ka 
ponia mislini bot ligonbutis 
poniai visuomet atviras.

— Busi (inalonus mielas 
daktare, patvirtinti kad Jotta 
Fox serganti greitąja džiovai 
Mano padėjimas tegul bėgyje 
trijų dienu taip snblogsta kad 
asz turėsiu numirti.

Viskas taip bus atlikta 
kaip sau ponia reikalauji.

— Taigi naudojuos isz dak
taro malonumo. DaleiSk man 
ponas tame kamtbaryje atsa- 
kaneziai persirengti

nori.
mielas 

Jurgi, kad man to visko neat
sakysi nes (ai yra paskutinis 
mano praszynms su kuriuom 
pri e 4 a Ves k reipi uosi u.

Czionai ligonbntyje prasziau 
kad tab tuojau duotu žinia ka
da asz numirsiu. Tada pribuk 
tiktai su mažu rankiniu veži
mėliu idant paimti mano kuna 

o paskui su grabu ka tau iszduos li<tau

rusia :
Ne. Lavonas uždarvta- 

ir’ iterodiju mielas 
grabo atidarinėti.

nu-

me grabe 
prietelian

Delko ne? Norecziau 
mirusia dar nors syki pamėty
ti. 'Turi ponas žinoti 'kad 
buvau jos numylėtiniu.

Nematei ponas kad Jet- 
la sirgo džiova ir kad turėjo 
I uojaus mirt i ?

— Ne. Man 
buvo sveika kaip žiedas.

asz

rodėsi kad -ji

lietom langeli ir atsiliept* in ve-1 teiksies mano-pavesti' dažinre-
že ja.

uoga,Pasidarė man 
rsiu serganti. Bijau kad nenu- 
mirezia. Važi nokite greitai i u 
M an ha 11 ano ligonbuti.

— Gerai tuojaus, bet ar isz 
tikro >u ponia yra taip blogai?

Labai. Greicziau važiuo
kite. Jaucziu didelius sopu
lius. Man rodos turėsime pasi
duoti operacijai.

Praslinkus kelioms minu
tėms karieta sustojo prie 1L 
gonbutes. Herrieta buvo iėzba-į 
lūs ir be spėkų. Ėjo taip kad 
rodos negalėdama kojų pa
vilkti. Rankos jos dretbejo kuo
met vežėjui mokėjo pinigus.

Pagaliiius pranyko už duriu 
einaneziu in ligonbuti.*tKaip 
tik pasislėpė nuo ulyczios akiu 
persimainė iki nepažinimui. 
Zenge lengvai ir greitai.

— Kur vra kalbinėtas vy
riausiojo daktaro Madine? — 
paklausė susitikus dažiureto- 
.]a.

kelioms

iki

Penai po de-

Priesz

r n

jaunas

— Numeris 67. 
szinei.

— Dėkui.
Herrieta priėjo prie nurody

tu duriu ir pabeldžius atidarė, 
ja pasirodė

asistentas ir norėjo jai pate- 
minti kati be pasipraszymo ir 
be prrtneSzimo kokiame re i ka
le ateina negali eiti vyriausio 
daktaro kambarin.

pasimatytiNoriu sn
daktaru Madine o tai jau ma
no reikalas koki turiu intere
są. Apie tai dužiuos daktarai 
Madine betarpis'Zkai nuo ma
nės.

Daktaras' Madine girde'ila-r 
tnas garsia kalba tuojaus►pats 
iszejo isz savo kabineto.

— Ka asz matau! — atsi-

lojai ir nuvesti in serganeziu 
sale. Ir dar viena turiu praszy- 
ma.

Tai pasakius Herrieta iszsi- 
eme isz kiszeinaus szmoteli 
iszraszytos popieros.

Ta žinia reikia patalpinti in 
kelius laiki’aszczius. (Man ro
dos kad isz ligonbueziu infor- 
macijas noriai in dienrasz- 
czius 'talpina.

— Taip ant kiek tos žinios 
žingeidžios.

ta, busiu serganti, numirsiu ir 
atnesz pageidaujamus

f11

III

viskas gerai padary-r

visoms užkursiu 
Duosiu kad net kaulai 

braszkes 
Per 'kdes dienas lovose, 

pastenes, 
J-u bet, 

Kad stones nd! 
* ♦ ♦

Viename Skidkino mieste, 
Bobeles turi rūpesti, 
Kad žmogų aploti, 

Ir neteisingai meluoti.
In daiha vyra iszleidžia, 

O paezios per diena liežuvi 
paleidžia, 

Susieinu tris ar szeszes,
Konia visos neAipesz.
gieda', geria ir uliavoja

J

Laidoja numirėlius pa- į 
gal naujausia mada ir I 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA. .

306 Market Street, 
TAMAQUA,

•»

PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

nekuriu svarbiu medžiagų, pa
vadinti “vitaminai” Kuomet 

• ! . 1 # e ,
valgyje nesiranda visu arba 

luo- 
už- 

pulti. Bet pirma negu liga pil-
. .-i vaikas augti
•maliszkai ir taip susilpnin

tas jog negali nuo ligos atsi
kratyti.

Pienas, Smetona ir sviestas 
turi vitaminą “a.” Kiauszinlo 
trypys, kepenys, igpuotęs dar
žoves ir “cod-liver” 
gi turi ta vitaminą.

Kitas vitaminas 
dantims ir kaulams reikalin
gos meržiagos. Kad nors pieno 
riebumas turi kiek nors szlo 
vitamino,-bet neužtektinai ap
rūpinti kūdikio reikalavimu.

Randame kitus vitaminus 
(B ir C) motinos piene ir švie
žiame karves piene. Ypatingai 
apelsinai ir citrinai ir žalios 
daržoves turi szita vitaminu..

Kiekvienus kūdikis 
krutinę nepenamus, 
dien g 
matos sunkos, 
kūdikiams duoti 
aliejaus.

Musu maiste yra medžiaga 
pavadinta “protein” kuri rei- 

Pienas gali 
protein” kiek 

Kūdikis 
gauna jam visa reikalinga 

protien” piene, ir augės žmo-

1 vitaminai” 
nesiranda visu

nors kokiu. ““vitaminu
met kokia liga gali k ima

— J’jiip mielas pTietoliau, 
džiovininkai I 
ra i' isz rod o 
nuduodamas daktaru — 
nes apimti tos 'IpJos' tankiausia 
iszrodo labili puikiai, turi 
dus i >f i , . « t i » t <
bakcillai juose

tankiai labai ge-
— kalbėjo sargas 

žmo-

na i i szsivystoj
1101

Suėja
Ant savo vyru Visai Uedboja 

O kaip pasigeria jau,
Paleidžia liežuvius da geriau.
A|doja nekalta moteriszkia. 

Kuri su joms nenori sėbrauti 
. Vyrus su paezioms suaržitta,

Prie kitu nekaltai prilygina, 
Po tani'pusklysta zurzejimas, 
Kaip dirbtuvėj braszkejimas.

'Tokia rodą mano, 
'I’ždarykit žiotis savo, 

Kabias sulaikykit,
Savo liežuvius suvaldykit 

Ba bus visoms 'negerai,

9

i vei- 
rąūdomis ' ir ją 1 nus bet 

lt * • . A A 1 Ai savo i... ........
triuszkina visa kuna.

Isz to tai asz nieko me- 
suprantu. , 'Poliaus bus.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

grabu ka 
goidmtis.

Bucziuoju tave mano misli- 
gilia meile, 

pasiunsdama paskutini palai- 
minima ir veli n imtis.

T -
Ta laiszka Herrieta 

in koperta ir . u ža dresavo jo:
Guodotinas .Jurgis Buft'el, 

Restoranas Brooklyn Bridge.
'Ta paezia diena vakare laisz- 

kits buvo iszsiunstas per pacz- 
(a.

Ant rytojaus laikraszcziuo- 
se pasirodė patemijiinas:

Manhattan ligonbntyje var
ge ir pažeminime numirė jau
na moteriške kuri kitus' 'kar- 

prigulejo prie geresnes
- ’S- ■

’Tai buvo 4ieko,kia Jetta Fox 
duktė turtingo žmogaus New 
Yorke kuri pabėgo isz toto na
mu ir'rodė palaida gytėnima.

Žinohia ji buvo vietiniame 
” kur turėjo didi

mis ir palieku su

Pavo Jetta.
indejo

dirba ir aliejus ir-

pristato

ANT RANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

1

viskas 
vaisius.

Daktaras Madine
kita kambari o mergina Hėrį draugijo 
rietą Bolton Rheydt perši ren
gė. Persi rouge in prostitute ir 
visai taip iszhkIo kaip tada 
ktiotnet susipažino su Buffel 
szeimyna piktadariu szulerne- 
i(‘-

Netrukus da'ktaras Madine 
suskambino ir mojusiam tar
nui liepe paszaukti dažiureto- 
ja isz džiovininku skyriaus, o 
kada toji atėjo jis tarė rodyda
mas in Herrieta:

— Toji pbnia 
gonbutin. Labai sunkiai serga. 
Dabar tik iszegzaminavau, va
kare ateisiu in serganeziu sk>\- 
riu. 'Tuo tarpu praszau sergan- 
czia laikyti savo gldboje.

Herrieta tylėdama nuėjo su
nuvedė

iszejo iii

’priimta li-

dažhu'doja kuri ja 
džiovininku s k y r i u m.

(’zta randasi 40 ligoniu bet 
salė1 tokia didele taip ‘kad 'oro 
ir hz v ienos yra pakaktinai. Lo
vos švariai aptaisytos-

(’zia būti miela* vienok tai 
nelaimingo likimo vieta.

Ant lovų guli iszdžitiVe žmo-!
‘ p*nes su inzbalbsiais veiilttis.

į

t us prie

Septynių ritimu šluba su vi
soms vigadoms — elektros 
szviesa, maudykle ir l.l. 
stubos 2 
mes. Randasi netoli Ijakeside. 
Pa. Del tolimesniu žinių kreip
kitės sekauežiu adresu:

Mr. J. W. Kraus 
Barnesville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Prie
ar daugiau a koriai žę-

--------------- ---

(t.54

“high life
visu prielankumą -del savo pa
togumo.

Taigi
gvvenimas

toksai
> viiiiakio j u ir 

Kas kartas slinko 
kol nepaliko tikrai 
ežios merga.

gyvastį 
greitoji džiova.

Jurgis Buffel taigi buvo Szu? 
leriieje Brooklyn Bridge. Ne- 
seiiiai gavo laiszka nuo1 Hor- 
rietos kad tuo tarpu jam in 
I’an'kas papuolė iaikrašztis su 
virszui minėtu pagarsiniinu.

—1 Biedna moterisžke — 
murmėjo. — 'Taigi isztikro nu
mirė. Paskutinius jos norus 
turiu iszpildyti. 'Pasiimsiu 
rankini vežimėli ir jds lavonu 

isz ligonbutes.

Jauna

iszvirszutinis
panaikino.

vis žemyn
jau uly-

pert rau'ke

išpildyt i.

iszgabeilsi u
Gaila tokios patogios merga i-

Hotel is ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados šluboj* 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba-- 
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui

visokios vigados šluboj.

įnirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adrėso: (t.f.

Anna Konsavagc,
Locust Valley, 

Box 144, R. F. D. No 1 
Barnesville, Pa.

i

* • t • • iStaugsite v a jei!
♦ ♦ ♦

H ei j us Ilart sliorno mergeles, 
Pajuodi a paneles, 

Pasirong’kite mane priimt 
Gerai pavioszyt;

Nėužilgio priimsiu pas jus, 
Nuprausti jusu snukius. 

* ♦ ♦

Ana diena isz Seatelio g 
Kelionėje Princeville sustojau 
Kdes ’dienas* ten perbuvau, 
Daug szposeliu paregėjau.

Bobeles ant vyru virszu gavo, 
Net palienionai '.netinginiavo, 
Nuo mažiukes kaip praside, 
Ant seniausios užsibaigė.

Buvo ton storos, 
Ilgos, riebios 

Kreivos, 
Ir szleivos.

Viena su szeveluku vyrui 
sėdynė teszkino, 

Ir in darbu'be liuko isz- 
pleszkino, 

Kita vėl susi’kudavo, 
Da ir dželos gėvo.

Palicmouai1 darbo turėjo 
Pakol iii .vežimą indejo, 

Isz kalėjimo kaip iszkliuvo 
Nežino kur pakliuvo.

įBolide tiligra-ma gavo,
Vyra parsivežti važiavo, 

'Parvažiavus aluti sau gere, 
Neprašytus sveezius iszvare, 

Vienam badai ir klarineta 
sulaužė, 

Ant szmoteliu smulkiu 
sudaužė.

Dabar dvi partijos eina, 
2ada padaryti dide vaina, 
PAžkiresim kaip pasiseks, 

Katra armije inveiks. —. " ....... .

6 6 6
YRA'TAI RECEPTAS DEL

I
iryžau,

jeigu 
turi kas- 

auti apelsiuos arba to- 
Žiemoj reikia 

“cojl-liver”

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

kalinga augimui, 
pristatyti tiek “ 
kūnas reikalauja, 
gauna jam visa 
M
gaus turi gauti reikalinga da
li “protein” kokioj nors pieno 
formoj.

No visi “proteins”,’ 
czia verte. Kiausziuiaį, moša

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai e 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o. pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

te$1,000 TIK UŽ ’60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukei, ne
linksmas ir'in vairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmtfgui ir auk
sini kaina parodytum/thi jam malo- . 
nesne butu sveikata, negu'tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žbliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro Valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo,'patrūkimo, dusulio 
(asthma), perstalimo, skaudėjimo po 

visiems yra krutinę, reumatismo, plauku alinki-

tpri pa-
/lift

ir žuvis turi tuos paežius ‘pro- 
tens’ kosiu turi pienas. <__

JI * 1 . h — , J; .■ a . 1 « I A "H - ii I
tens’ kosiu turi pienas. Gru
dai ir daržovės sau vienos ne
pristato reikalingu dgli 
tein.”

Pienas pristato ne 
geriausiu bet pigiausia kunui

i
pro- r1.

f į'
. .......................  |A. ,>»- ! UI ■■ , f «M p i įsiimti mi—II W 

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapihokhnia gyduole variuojama sų 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dušulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima,’Užūima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vicpo mene
sio gydimas Preke 30c per1 paczta; 
Iszrasta ir parduodama*Vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBĖRY ST, READING, PA*

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS i LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

□______ t a >v... s, y

L1

‘i
Laidoja kimus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vėsoliju, pasivažinėjimo ir t. t, 
520 W. Centre St| Mnhanoy City, Pa

7 tik gc-
HIii

Kvrėikalinga medžiaga. Kvor- 
‘ ‘ pro- 

tein” kiek duotu septynios un
cijos, geros mėsos arba keturi

— M. ’ M * M. * A *

ta pieno ^pristato tiek

dideli khuisziniai.
Pieno “proteinPieno “protein”

reikalingas, Kas -met auganti l1*0* pleiskanų, salapii.imesi lovoj, ir
vaikaį turi sverti dauginus, jie. kitu. A*si“nsk .60°*

.. , . , . . vaist-žoliu, kurios jums sutratinsįeikalaUja naujo kiaujo, kuu- (sveikata, nanaikina minėtas ligas.

<

II *'m3

mHIt

' i' w y?
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•Y*1 ' (v

Jkitu ligų. Atsiunsk 60c. tai . gausi 
vaist-žoliu, 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nėtfvii ililHma/galvos 
‘fd k a-1 skausmus, užima ausysė, nuomari,

. lu ir muskulu sulig savo motių 

lingiauisias maistas, bet netur hardies liga, taPatelunsk 85o. o tau- 
būti vienintelis maistas jiems si, ... . mus “Nervu Preparatas”, Nervu h-pergyvenąs puraus kmbkystes, I yWl labaj b|0(tas da,ykb, bet 
metus. 8U Nervu Preparatas užbėga tai ii-

Su pienu reikalinga vaitoti gai rkelta ir suteikta žmogui /ramu-
a > ■ * I a . • * — a ■ .. A W ■

Pienas yra ’Vaik Airistęs. Ji man labai patiko. Bu- 
ja -laimingai'Visados girdimas kosulys sitĮėzia galėjas > 

gy ve n t i. HĮHHH1
• Tai buvo 'pa’grivbino Jurgio 

kalba kuria'pasako ant myli
mosios palaikų.

Po tam užsirūko paporosa ir

Ponas daktaro Bole ant szia-'pulsą nupurtė galva ir pasako: kati jam paskolintu rankini 
(lien nėra jau jokio czia užsi-

* liepe.
*1'

su r
Bet tuojaus nutilo nes Her* 

rietą davinėjo ženklus ‘pirsz- 
tu, kad nepasakytu jos pravar.
dės.

tarė— Praszau ponios — 
darydamas vieta inejimui. —’taras 

-« SI ■ • I 1

snukiais a-t si d nuėjima i s ir fo
tai ton iszgirsi garsu žodi jai 
k i ba daži urėtojaUs.

•HaiTieta imguldyta UUt lo
vos o

. ... k. A* —■ būti vienintelis maistas jiems
-i,

I

kada vakare atėjo dak- d 
Madine ir peržiurėjo paprusze szulernes savininko

• • . « • H V • i l t

I vežimėli. Gaspadorius su ak-Viskas blogu.

i*

r - l j
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..... ’ kitokia maistas. Kai kurie vL Atsiusk ioc. o gausi mėsų at>Hu
Szalcrio Gripo, ’Flu, Dengue, taminni1 susilpninti arba ismai- įr
Bilious'karszcsio ir Materijos, kinti vardant. Vaisiu sunki, L m. žukaItis,

* ‘ kitokia maistas. Kai kurie vi- ma- Atsiusk 10c. o rausi mdsp kėliu

Greitai veikia. Gausite aptiektu, kūdikystėj ir vdiaus vaisiai U* 25 Gillet Street, Spencerport, N. Y,“
»'!■ /
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ŽINIOS VIETINES
/

— Isz priežasties 4-to Ju- 
lajaus, “Saules” 
buvo uždaryta visa diena. 
Daug žinių todėl pasiliko ant 
kito kart.

— Tūlas žmogus užtėmi no 
ano diena po gonkeliais tūlo 
namo maža vaiku pusgyvi, su- 
niusztn ir iszbadejusi. Kada jo 
užklausta del ko pasislėpė po 
gonkoms, pasako, buk ji ji tė
vas sumusze ir iszvaro laukan, 
kersžindamas idant daugiau 
nesugrysztu. Vaiku draugija 
pradėjo tyrinėti apie tėvo ne
dorybe ir tęva paszauks ant at
sakomybes.

— Sausieji agentai ana die
na atlanko Mabanoju padary
dami krata pas kelis saliunin- 
kus surasdami mažai gerymo 
bet turės stoti ant teismo.
t Damininkas Slivinskas, 

59 metu, dirbantis ant farmos 
Quakertown, mire nuo sužei
dimu kdkius aplaike puldamas 
po vežimu prikrautu su szienn. 
Szermenys atsibuvo pas dūk-

spaustuvo

tori Kregicnia, 101 E. Spruce 
lily. Laidotuves atsibuvo Se- 
redos ryta su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. 
rius Sakalauskas laidojo.

Grabo-

— Keturi darbininkai ku
rie musže tuneli New Bostono 
kasyklose likos apimti per pa
rakini durna ir nuvežti in Lo
cust Mountain ligonbnti.

SHENANDOAH, PA.
— Per užgesima knato, ku

ris buvo pritaisytas prie 
szmotu dinamito kuris buvo 
padėtas po garadžium Justino 
LenaYta vieži aus, 35 Upper
William Penn, Pancdelio nokti 
isągclbejo ne tik garadžiu bet 
ir visa szeimyna Txmartavi- 
cziu nuo baisios mirties. Dina
mitą surado kada atsikėlė isz 
ryto ir apie tai praneszta poli
cijai. Matyt pihtadaris pabe-

35

r v M || • » r
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Žinios isz Lietuvos.

i

gerokai

AMERIKIEOZIO AUTOMO
BILIS INLUŽO TILT AN.
Panemunėlis, Rokiszkio aps. 

— Su pirmąją ekskursija isz 
Chicagos Amerikietis Juozas 
Bimba atsivožė ir automobili. 
Netoli savo toviszkes automo
bilis inlužo tiltan ir 
apgedo.

DRĄSUS VAGILIAI.
Mariampole. Isz nakties in 

Birželio 1 d., 
dvi žymios instaigos: Ligoniu 
kasa ir Notaro Kuczinsko kon
tora. Vagiu inlysta per langus. 
Kaip vienur taip ir kitur pini
gu nerasta, paimta žyminiu 
ženklu, vekseliu blanku ir po
pieriai iszknaisiota. Lig sziol 
vagyseziu nebuvo girdot Ma
riampole je. Maįyt, tos srities 
gastrolierių ir czia atsirado.

SUŽEIDĖ MOTERISZKE.
Alytaus miedte važiuojant 

Nemuno gatve nuo kalno apsi
verto vežimas. Sunkiai sužeis
ta važiavusi tame vežime Ba- 
dagieno, be sąmones nugaben
ta in ligonine.

RADO GINKLU.
Kovo 11 d., darant pasienio 

policijai krata pas Vilkiszklu

rasta iszpleszta

"f

i v

Geriau Prasikaltusiam 
Kalte Dovanoti Negu 

Nekalta Nubausti

■

12

go per greitai nes knatas nuo 
drėgnumo užgeso tik du colius 
nuo dinamito. Palicije užėjo 
aUt jiedsakio niekadejaus ku
ris' norėjo iszneszt visus in pa
danges. Palicije vėliaus isz- 
sznipinejo buk Vincas Micke- 
viezius, 20 metu padėjo dbui- 
mitadr ji aresztavojo. Badai 
Vincukas mylėjosi su duktere 
Lenartavicziaus o kada jam 
mergaites ’tėvas uždraudė lan
kytis pas juos ir daugiau 

dukreles,
‘ ‘ ne- 

balamutyt” dukreles, Vincu
kas už tai norėjo visus isznesz- 
ti in padanges, bet ant giliuko 
dinamitas ne eksplodavojo nes 
tada 'Vincukas butu isznesza- 
mas in dangų su pagelba elek- 
trikiuos kėdės.

balamutvt 
a *

SIRGO.

viskas

Poni aficieriene mėgo tanke: 
savo vyrui skundstis apie sa
vo sveikata kalbėdama:

— Och! kaip man 
skauda!

Aficierius klausė t uju skun
du kas diena kelis kartus, no- 
rihts boba buvo sveika kaip 
krienas.

— Och! kaip man viskas 
skauda!

Po szveneziu — o gal trupu
ti ir persiede — vela jam pra 
dėjo litanija apie savo sveika
ta.

Aficierius nieko nekalbėda
mas i sze j o laukan.

Už adynos sustojo priesz na
rna tris karietos isz kuriu iszli- 
po penki ponai ir tiesog i nėjo 
in pakaju, kuriame sėdėjo afi- 
cierieno. .

— Mylima paeziule! Szta: 
daktarai; nog akiu — akutis- 
tas, laryngologas, ginologas, 
intemistas ir kirurgas. — Bu- 
kie gera duotis peržiūrėt.

— Jėzau Maria! Kam-g?
tas t

— Juk daug kartu man kal
bėjai, jog tau viskas skauda, 
už tai pasmaukiau tau daktarus 
nuo visokiu ligų.

Nog tos dienos boba niesls-

rir
—*

Laliai senai gyveno vienam 
mieste turtingas kunigaiksz
tis. Daug turto jisaij turėjo o 
vergu (nevalninku) daugybe 
dirbo jo laukuose. Kunigaiksz
tis pasistato sau rumu ant 
augszto upes kranto, rūmo vi
duryje turėjo bažnyczin o pati 
rūmu apsupo augsztu siena. 
Visi tos szalies gyventojai ge
rai žinojo ir kunigaikszczio 
turtą ir jo khrszta būda. Ne
mokėjo jisai valdyti savo pik
tumo ir daug kentėjo nuo to 
žmąnes.

Viena karta 
labai brangus

tarnu kunigaiksztis 
tarno Joną; jam

prapuolė jam 
žiedas. Isztiki-

* t
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DEL MUSU VAIKU
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ANTANUKAS4NASZLAITIS.

Antanukas, asztuntu motu 
valkas gyveno pas savo dedeĮ 
Lips'znnth Teveliu Anltanukas 
netui’i: abudu pasimirė, o ka-( 

i, nes tuo 
kart jisai’ turejes • tik dvejus 

1 . » * • ‘
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MIESTAS OAKLAND PAVIESZINO NEPAPRASTUS SVECZIUS

minusiu 
skaito sena 
tik vienam buvo galima -lan
kyli 'kunigaikszczio miegamą
jį kambari.

— Kur žiedas t — užklauso 
supykęs kunigaiksztis Jono.

Persigando senelis, puolėsi 
jeszkoti po kambari bet žiedo 
niekur nerado. r 
kad tik jam vienam prisieis at
sakyti už 'žiedų, pražuvima.

Paraudonavo

Žinojo Jonas

isz piktumo
gyventoja kalvi Krisztupe Vai- kunigaiksztis, apszauke seneli
Inta, buvo surasta 19 kariszku 
szautuvu, revolveriu, szoviniu, 
ir szautuvu daliu. Klaipėdos 
kraszto 'komendanto nutarimu, 
jis buvo padėtas in Klaipėdos 
apygardos kalėjimą, iki bus 
iszspresta byla. Kadangi dabar 
isz tardymo 
ginklai tikrai
Vallatui už slapta ginklu lai
kymą priteista užmokėti 5,000 
litu pabauda, arba 3 menesius 
kalėti.

Neži-
ka atsakyti

paaiszkejo, kad 
priklauso jam

TEISYBES
Kreivi kėlei vra iszdcti 

rožėms bet veda in prapulti.
§ Lengva yra pasilikti tur

tingu jai'gu turi pirmutini mi
lijoną.

§ Žmogus įturi lt u ret i pa
skirta dali iszminties idant su
prasti kokiu kvailiu ' randasi 
ant svieto.

§ Vyrai tik tada pameta 
bjaurus papratimus kada tieji 
jiems nubosta.

Filozofije prigelbsti dau- 
geliems del kantraus paneszi- 
mo paneziu moterystes.

§ Didžiausiu reikalu gyve
nime moteres vra meile.

§ Del vyro didžiausiu pa
reikalavimu sziam gyvenimo 
vra pinigai.
■ §

ai ^erai pažysta moteres bot 
tik tada ka'da jai sės 
mažiausia.

1’nežinoti

sziam

Vyrui nuduoda kad Ji-
s

pažysta

vyrai ,yra to-
sios nuomones kad dangus tai 
yra tokia vieta kurmoteres ne- 
czystina kas metas st u bos.

Ko'kia ji nebūt u, kožna 
motore geidžia idant jaja vy
ras mylėtu, bueziuotu, glamo
nėtu ir glostytu. , —F.
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Atlantic City
10 IR 24 LIEPOS

Ant Rcgulariszko Troino

Isz Ryte
Shamokin ............................ 5:00
Mt. Carmel'....*............. 5:10
Ashland ........................... k.. 5:43
Mahanoy City (Preke $8.75) 0:10

6:39
9:36 •

Tamaqua (Preke $3.75) .. 
Philadelphia ribus...............

Grįžtant—Treinas apleis Phila
delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszkl ekskurcijos tikletal 
bus geri ant visu treinu tarpo Phl- 
ladelphljos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.00 Dubeltavaa 
Tikletu———■ ■

Ant Readingo Geležinkelio4

vagimi ir reikalavo kad pasa
kytu kur padėjo žiedą, 
nojo senelis ne 
vien tik gynėsi kad žiedo ne
emes. Nežiūrint in tai kad se
nolis jam dvideszimt metu tei
singai tarnavo, paliepė seneli « « * . • V « • • -Y •kankinti. Budeliai Joną ir mu- 
sze ir ugnimi degino ir visaip 
kankino kad tik prisipažintu. 
Ilgai Jonas laikosi ir gynėsi 
kaip ir pirmiau, kad žiedo ne 
matos, bot ant galo neiszturejo 
ir priėmė kalto ant savos, buk 
tik nustotu kankine. Nuteisė 
Joną nužudyti. Daug žmonių 
prisirinko pažiūrėti kaip bus 
žudomas .Jonas, Iszvede seneli, 
nulenkė galva jis priesz žmo
nes ir pakeles ranka in dangų 
tarė:

— Prisiekiu jpriesz dangų 
kad asz nekultas:
ėmiau žiedai

'Kunigaiksztis nepatikėjo.

ne asz pa

Perėjo koletas metu: jau se
nai Jono kapas apaugo augsz- 
ta žole o kunigaiksztis apie 
savo žiedą ir visai nžmirszo.

Karta nakozia baisi audra 
isztiko ir nuverto nuo varpiny- 
czios stogą. Atėjo isz ryto žmo
nes stogo taisyti ir mato: guli 
ant žemes senas varnos lizdas 
o jame tarp szukszliu kuni
gaikszczio žiedas. Yra žinoma 
kad varnos ir szarkos mėgsta 
krauti in savo lizdą blizgan- 
czius daigius. Matyt ir kuni
gaikszczio žiedą varna per Įau
ga buvo pavogusi o Joną be 
jokios kaltes nužudyta. Nune-1 
sze žmones radini kunigajksz- 
cziuL Iszsigando jis ir budeliai 
kurio kankino ir nužudo Joną.

Nuo to laiko niekur kuni
gaiksztis negalėjo rasti sau ra
mumo; sanžine ji baisiai grau
že; diena ir nakti kunigaiksz- 
cziui vis stovėjo akyse Jonas 
su iszkelta ranka augsztyn 
taip, kaip stovėjo jisai priesz 
žmones žudymo dienoje. Atsi
minė kunigaiksztis ir kitus 
žmones kurie buvo nužudyti 
del jo piktumo. Nuo tos dienos 
kunigaiksztis daugiau nieką 
neteise; geriau, yisuomot /jis 
kalbėdavo, dovanoti prasikal
tusiam kalte, negu nekalta nu
bausti.

Daug laiko nuo to porejo ir 
rūmai jau 
kunigaiksztis gyveno 
nes da ir dalbai* kalba apie ne
teisingai nužudyta Joną.

" r T

GERAS SPASABAS.

kynigaiksztis apie

tio sugriuvo, kur 
, o žmo-

v

♦

Krautuvėje visokiu motori
niu parodu pati klauso savo 
vyro:
— Pasakyki man, mano bran

gus, katra tau skrybėlė labiau-
se patikna?

Vyras: —< Oze ne matau gna-.
žios, man gražiause toji skry-

da tai neatsimena 
kn'rt jisaif turejes.- 
motus. Antanukas buvo lipsz- 
nus ir rainus vaikas. Dede su 
dedimie, geri žmones, Antanu
ką labai myle,jo, auklėjo kaip 
tikra savo valka. Visi kaimie- 
cziai vadindavo ji naszlaicziu.

Kai sukako Antanukui de- 
szimteri metai, dedo pradėjo ji 
leisti mokyklon, kurion reikė
jo vaikszczioti apie keturi 
varstai kelio. Antanukui mo
kykla labai patiko ir taip jisai 
gerai mokosi, kad moksle sto
vėjo tail) goriausiųjų. Vaikus 
mokino mokytoja. Ji buvo 
szvelnios kalbos ir labai meili 
su vaikais. Antanukas moky
tojos pasakojimu labai klausy
davo. v

Viena karta mokytoja vai
kus mokydama, pasako kad 
kiekvienas žmogus turi ir gali 
ka nors arfymui gero padary-

mis ir ramus vaikas. Deda

apie keturi

f#
♦

J

«■:

1

Laukines žąsys, kurios iszloke kas metas in Žiemius, turi papra’tima sustoti ant pasil-

fe

T

šio Meritt ežere, Oakland, Cal i foru i joj, priesz aflikima savo ilgos keliones. Ant paveikslo 
matome tukstanezius žasu kurias prisotino miestas.

X

PALICIJE NAUDOJA
GINKLUOTUS KARUKUS

Filipiniszka Papūga

t i. Antanukas tai iszgirdes už- 
simanste ir po lekcijų gryžda- 
mas namo vis galvojo kaip ji
sai, būdamas toks dar mažas 
ir nieko shvo ndturedainas ga
lėtu kam nors ’gero padaryti. 
Ir niekaip jisai to negalėjo su
prasti.

Szale kelio kuriuo Antanu
kas vaikszcziojo 
stovėjo aplužusi, 
bakūžėle. Tonai gyveno viena 
senele. Viena karta Antanu
kas bėga pro ’ta bakūžėlė isz 
mokyklos, ir mato kad senute 
vos kirvi Tesu valdydama, skal
do malkate: Antanukui pagai
lo senut.es. Jisai paėmė isz se
nutes Tanku kirvi ir priskaldė 
malku kiek tik jai reikėjo. Se
nute u’ž tai Antanuko, dėkoda
ma,

Dabar d' Antanukas labai 
] i M , .. 4., ii pi 40« •

džiaugėsi kad jis, nors ir ma- 
bėt joti karta gero žmo

ni ems 'padare.
Kita kirto Antanukas, mo

kyklon eidamas, pasivijo sena 
elgeta-diėdeli, 
vargio vos paeidamas, neszesi 
maišželi duonos. Jisai diede- 
liui duonh panėszejo net tris 
varstus už ka senelis jam taip- 
pat laibai gražiai padėkojo. O 
Ai 1 ta 11 u k a s-—n a szl a it i s d ė k o j o 
karsztai Vieszpacziui Dievui 
kad jisai nors kuom gali ar- 
tymui gero daryti.

Antanukas po truputi taip 
paprato žmoniems gero d'ary
ti kad ji anie begalo pamylėjo 

• ♦ i r

mokyklon, 
apszurpusi

ndt pabueziavo.
Antanukas labai
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Palicije Liverpulyje, Anglijoj naudoja apginkluotus ka-
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zas,

kuria isz nuo-

o senesnieji net savo su num 
vadindavo; t’

Praslinko deszimt metu. An
tanukas užiiugo 1 vyras.
I
kia jam statytis kalve. Kitu

- J' ' !• 4,1 *■ fl' F 9 _ ,

• Jisai 
buvo iszmokes kalviauli. Bei-

kaimu žmdnes praszo kad jisai 
pas juos savo kalve statytu, o 
to kaimo ūkininkai, tarp kuriu 
jisai užaugo, praszo kad j u 
kaimo neapleistu. Antanukas 
pagalvojo, pagalvojo ir sako: 
“Czia užaugau, ežia ir staty- 
sluos.” Pasistatė czia kalve ir 
omo dirbti. Mažas būdamas 
jisai stengėsi žmoniems gero 
daryti, o dabar kaip užaugo, 
sustiprėjo* ir praturtėjo, —

praszo kad j u

pagalvojo, pagalvojo

jisa i s tepasi žmo n ierns

dar labiau: galėjo szetpti savo 
a r tymus.' Už tai Antanu visi
labai myli ir Dievas ir žmo f - fnes.
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Lehigh V alley
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EKSKURCIJA
in New Yorka

NEDELIOJ 7 LIEPOS

$4.00 |gHMD ub.lt aras 
Tiki.ta.

SpocialUzkas Trcinaa aplela Maha
noy City 4:80 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey . City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

IBASEBALL
Gianti .u Cincinnati
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rukus kuriuos iszrado Robertas Gladstone, kuriuos naudoja 
prįeszais banditus ir maisztininkus.
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Old Soak papūga kuri“Old Soak”
vra locnastis Suv. Vdlst. sek
retoriaus Stimson, likos atga
benta isz Filipinų in Washing
ton a ir nemažai nudžiugo ka
da susivienijo su savo ponu.i

KOZNA SUZIEDOTINE MERGINA
TURI PEREIT PER SZITA VAINIKĄ
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Senovisžku papratimu studenltu Southern California Universitete, lx>s Angeles, Cal., 
prie užbaigimo metinio mokslo kožna mergina kuri yra susižiodojus ir ketina ta meta T8Z- 
tekoti, turi pereit per dideli vainiką broluku žiedu ant giliuko vedusiam gyvenime.

EKSPLOZIJE KURI ISZRODO KAIP GIRRIA
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Ant permainymo upelu'ko lovio artimoje Alt. Kisco, N. Y., likos -sunaudota 3,500 sva-
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ru nitroglyoerino kuris isznesze žemes in padanges rodos kad ant 
girria kaip ant paveikslo matome.
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