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ISZ AMERIKOS
» . —

PO 40 METU SENUKAI 
APSIVEDĖ.

Clare, Mich. — Juozas 11. 
$)2 metu ir

, ."1 įmetu, a'psivede 
czionais praeita diena. Vincze- 
voneje -dalyvavo daugelis vai
ku, annku ir pra-anuku. Senu- 

?no .draugiszkai per 40 
metu ir ant galo nutarė apsi- 
vest neis priesz mirti.
MIRĖ KUKNIOJE LAIKE 

DARBO.
Pitttrourgh.

Jarusevicziene, s.’"
nanti po 1524 Oak ulyczios, 
N6rth Braddock, mire nuo szir- 
dies ligos,. kuknioje, kada pa- 
gaminejo szeimynai vakariene.

Kada vyras sugryžo isz dar
bo, rado savo paezia gulinezia 
ant grindų be gyvasties.

Youman, 
Stough

Emma

BAISI EKSPLOZIJA 
TEATRE, 60 SUŽEIS

TA, DU MIRĖ.
Apie 5:30

EKSPLOZIJA KURIOJE UŽMUSZTA DU, 0

I

71

tai sako “pilna 
pas savo gaspadinele 
kaip pyragas taukuo-

kai

— Agnieszka
52 metu, gvve-

su
Antį -diena

žveriszkai

Samuel 
sudegino

ŽVERISZKA DEDIENE BAI
SIAI KANKINO VAIKUS.
Dayton, Ohio. — Trys mer

gaites, isz kuriu vyriausia turi 
14 metu, su aszaromis apsaki- 
ndjo sudžiui apie nedora juju 
dėdienė kuri
joms pasielgdavo.
dėdienė pririszo visas tris prie 
lovos ir degindavo liežuvius su 
inkaityta geleže ir plakdavo sn 
elekbrikiniu dratu pakol krau
jas aplaistė juju kimus.

Sudže iszklauses mergaieziu 
nžmetinejimus, nubaudi nedo
ra dėdiene aut dvieju metu ka
lėjimo o mergaites atidavė po 
apgloba Vaiku Draugoves.

SUDEGINO PINIGUS 
PRIESZ SMERT.

Baltimore, M d. ■ 
Beecker, farm ori s,
praeita sanvaito apie asztuonis 
tukstanezius -doleriu bumasz- 
kose tuojaus priesz savo mirti. 
Bccckeris turėjo 88 metus ir 
koki tai laika lyg kvailavo. 
Niekam nenorėjo pavesti su- 
czedintu pinigu ne laikyti juju 
bankoje tiktai laike paslėptus 
lovoje. Praeita Ketverga turė
jo dideli linksmumą deginda
mas pinigus klant gimines ne- 
pa-siimtu sau. Netrukus po tam 
mirė.
PACZIULE RŪKE LOVOJE;

VYRAS GAVO 
PERSISKYRIMĄ.

Reading, Pa. — Vj’rucziai, 
jaigu jnsu 'pacziule ruko pape- 
rosus lovoje tai galite aplaikyti 
nuo josios persiskyrimą nes 
taip nusprendė sudže Carlos ir 
tokia paezia neprivalote mui
lyti.

Danielius Dicker apskundė 
savo paezia n*ž rūkymą papiro
su lovoje ir tankiai buvo pavo
juje jog ka<la motore uždegs vi
sa narna nes jau kelis kartus 
užgesino ’deganti szienika. Pa
cziule prisipažino prie kaltes ir 
sako kad savo papratimo ne 
mano pamesti. Už tai vyras nž- 
vode skunda ant 'persiskyrimo 
kuri sudže jam davė.
$2,400 UŽ KEDE KURIOJE 

LINOOLNAS BUVO 
NUSZAUTAS.

New York. — Sziomis dieno- 
mis isz varžytinių buvo par
duota sena kede kurioje prezi
dentas Lincolnas buvo nuszau- 
tas Fordo Teatre, Washingto
ne. Ja pardavė to teatro turtu 
savininke o nupirko antikų rin.
kejas Žydas Sack isz Bostono. 
Jis užmokėjo už ta kodo $2,400. 
Buvo parduodamos ir kitokios 
antikos. Linco Ino laiszkas bu
vo parduotas už $700 o už ra
ižytojo Poc laiszka invaryta 

via 1 a --<f- i’ tnet $3,500. '*

BURDINGIERIUS
GERESNIS UŽ

JOSIOS VYRA.
Buffalo, N. Y .— Vincas Bu- 

janovskis buvo laimingu vyru, 
turėjo kaip 
blmla“
ir buvo “

Bet to visko negalėjo nu- 
kensti gaspadorius Szimus 
Tuszka kuris nusidavė pas sli
džia ir užvedė skunda 'priesz 
Vinca buk jisai turėjo visokes 
vigadas jojo name o pati rūpi
nosi juom daugiau no kaip 
apie ji, kad laike ligos prižiuri. 
nejo .Vincuką daugiau kaip sa
vo vaikus ir kitokiais ’budais 
jam intikdavo apie ka nesma
gu czionais Įiriminti.

Sudže nusiuntė Vincuką ant 
szesziu menesiu in “klioszto- 

ant pakiltos už svetimote-

se. >>

gaspadorius

n 
riavima. Geriau 'butu padaręs 
kad butu nusiuntęs Szimiene 
ant kokio meto in czvscziu.

PhibuĮelphin. — 
valanda vakare praeita kc-tver
gą. ,penkios drūtos eksplozijos 
kilo senam Gldbe teatre prie 
Market ir Juniper Sts. t nujaus 
arti City Hali, ekspložijoi žuvo 
du dprbininkas o
žmonių likos maž-daugiaus ap
deginti ir sužeisti.

Eksplozija kilo per užsidegi
mą ipenkiu gaziniu kubilu per 
užsižioplinima tūlo dai'hininko. 
Eksplozija buvo taip smarki

SUŽEISTA 60 ŽMONIŲ
NELAIME ANT 

GELEŽINKELIO 
26 UŽMUSZTI.

Algeri'ja.

suvirs/, 60

Eksplozija buvo taip 
kad iszkule aplinkinėje visus 
langus ir rot ližes langus, nok ti
ri e automobiliai kurie radosi 
aplinkinėje likos sudaužyti per 
puolanczius 
ir akmenis.

Szita sena,Globe teatru dar 
griauna, o ant jo vietos statys 
aukszta 'bankini narna.

szmotns geležies

NEUŽDEGE PECZIU, LIKOS 
UŽMUSZTA.

Newkirk, Ill. — Barnis tarp 
poros name Augusto Nash pa
sibaigė su žudinsta. Augustas 
pradėjo Ibartis su paezia o vė
liaus ir musztis, ant galo vyras 
isztraukes revolveri isz stal- 
cziaus, szove iii paezia užmusz- 
damas jaja ant vietos.

Nash pavojas namo ketvirta 
valanda po piet, rado užgesusi 
pecziu ir pradėjo bartis ant pa- 
czios kad neužkure pecziu o ka
da jisai norėjo paimtiųiinigu 
ant pirkimo anglių, pati pasi- 
prieszino ir isz to kilo uesupra- 

Jannikis iszeme lais- timas sti žudinsta. Porele apsi-

- Mikolas 
serga nuo

PASIAUKAVIMAS DUKRE
LES DEL SERGANCZIO 

SAVO TĖVO.
Detroit, Mich.

Supranovicz, kuris
ilgo laiko isz priežasties sužei
dimo fabrike, davė pavelinima 
ant apsivedimo savo 14 metu 
dukrelei Stasei su Feliksu Ski- 
bon kuris turi suvirszum 40 
motu bet ant tujų iszlygu kad 
po szliubui Skibon paims ji 
pas save ir duos jam prieglau
da po savo pastogia.

Ma’ža Stase noringai sutiko 
ir pasiszvont(‘ save ant praszy- 
mo t< co.
nūs ant ženybu po tam važiavo 

kunigą imti szliuba. Bet 
rasztininkas įpranesze apie tai 
palicijai kuri pasivijo porele ir 
nedalcido apsivesti jaunai mer
gaitei kuria pasiėmė po savo 
apgloba Draugove Vaiku o tę
va nuvožė in ligonbuti. Felik
sas nusiminęs sugryžo namo bp 
savo vaik-ipacziules. *

•KRAMTYMAS TABAKO 
PRAILGINO JAM 

GYVASTĮ.
Marysville, Ohio. — William 

Poppers, nigeris, kuris randasi 
pavieto prieglaudoje del varg- 
szu, gal yra seniausiu žmogų 
Amerike, turėdamas 110 metu.

'Peppers i|)5ivo parduotas tris 
kartus kaipo nevalninkas o isz 
nelaisvos pabėgo laike kada ka
reiviai apleidinejo Pietus. Ta
sai senas nigeris kalba 3)uk yra 
dėkingas savo ilgam amžiui 

“ežiu tabako,” 
kuri kramto per visa savo gy
venimą.
PASKUTINIS

PABUCZIAVIMAS.
New York. — Pa'bucziavus 

savo vyra 'piima karta in sep
tynis metus, kada tasai iszejo 
in dariai, 'Tcodosia Olszevskic- 
ne, nužudė savo deszimts metu 
sūneli po tam pati .sau atome 
gyvastį su pagelba gazo. Kada 
vyras sugryžo vakare isz dar
bo rado paezia ir sūneli negy
vus. Vyras negalėjo įlaši prast 
kodėl motore taip padare nes 
neturėjo jokios priežasties.
NEDAVE BUCZKI, ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Už tai kati 

jojo mylima nenorėjo jojo pa- 
bueziuot kada ėjo namo, Neil 
Phillips atome sau gyvasti per 
nusjszovima. Jojo įmylima Miss 
Elsie Burr tuom atsitikimu 
taip persiėmė, kad pavojingai 
apsirgo. Mergina kalbėjo jaigu 
butu žinojus kad josios, myli
mas taip laibai geide idant ji 
pabueziuotu tai butu ji tuks-

vede tik praeita meta. Motore 
turėjo kelis vaikus su pirmuti
niu vvru.
PASISZVENTIMAS GEROS 

SESUTES.
Gilbertville, Mass. — Areroni. 

ka Dombrovski, 18 metu, kuriai 
fabrike diržas nutrauko beveik 
visa pakauszi ir kuri pergulėjo 
ilga laika ligonbutyjo, atėjo jai 
in agel'ba josios 20 metu am
žiaus sesuo Darata. Mat, nors 
daktara’uprisiuvo pakauszi Ve
ronikai bet nepriaugo, nutarė 
tada prisiut skuros nuo kitos 
ypatos, bet niekasjiepasiszvon- 
te duoti izpjaut savo skuros 
būdamas gyvu. Tada josios se
sute paaukavo 
daktarai prisiuvo ir 
Ve ron i k a p ra dėda

savo
per kramtymą

Barryton, N. J.

tanti kartu palbucziavus ne 
kaip turėtu atimti sau gyvasti.
— Kvailys, daugiau nieko!

savo skuros; 
sziadien 
pasveikt 

greieziau ir neužilgio apleis li-
gonbuti su nauju pakausziu. — 
Sztai tikra seseriszka 
viena del kitos.

NEDORI TĖVAI.
Milton, Vt. — Tomis 'dieno

mis traukėsi teismas Hugh ir 
Velimos Bilibins, tėvo ir moti- H ’ S> . •
nos už nužu-dinima savo ketu- 
riu metu dukreles. Žudinsta 
buvo gana baisi nes nedorus te- 

i mergaite ant 
i »su’ 

visa kurni, iszlauže

mergaite

'meile
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Keturios eksplozijos kurios kilo prie suardyto seno Globe
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teatro kuri darbininkai suardinejo Philadelphijoj, 60 žmonių 
likos sužeista isz kuriu du mira. Nekuriei automobiliai kurie 
stovėjo artimoje taipgi likos sutcszkinti. l’gnagesiai peržiuri- 

griuvesius ar kur da nesiranda sužeistųjų.neja

MOTERISZKES LAVONAS
Užsiūtas maisze.

Philadelphia. —
moteriszkes lavonas

Nežinomos
užsiiikis

?r sku-
I 

maisze likos surastas per 
užpakalyje tuszcz.io 

namo po 1512 Poplar idyezios. 
Motore turi apie 45 metus, 

augszczio ir

durininką

pėdu ir 5 coliu
.)

Isz Visu Szaliu
.................... +»---------- -  <■—

svėrė apie 150 svaru, turi tris važudyste.
auksinius žemutinius dantis. 
Palicija. stengėsi surasti josios 
žadintoja nes motore turėjo di
deli žaiduli galvoje padaryta 
kaip rodos su kirviu.

Palicija vėliaus dažinojo buk 
lai josios vyras ja ja užmusze.

A

Žinios isz Lietuvos.

ISZSIMAUDE TĖVO 
KRAUJOSE. .

Budapešte. — Vengrijos 
itinej, v iena, s 
kaitis, padare* sziurpulinga te-

sos-
,jaunais 'ukni'rns

tkininkail is 
praleidi ir 
ten moterį, 
patarimo pasiklausyti, 
ninke jam Ii epe

suriszo tęva,
ūkininkaitis 

jam

— Dvide
šimts szeszi pasa'žieriai likos 
užmuszti o 30 sužeisti nelaimė
je kada greitasis trūkis iszsi- 
rito nuo sztangu eidamas isz 
Tunis in Konstantina artimoje 
Nadar. Vagonai pradėjo degti 
kuriuose sudegė daug pasažie- * « • riu kuriu negalima buvo 
žiu t i.

rl1

pa-

BOLSZEVIKAI PANAIKINO 
KALĖJIMUS.

Moskva. — Soviatine Bosija 
neužilgio'bus vienatiniu sklypu 
kuliamo nosiras jokiu kalėji
mu. Visi kalininkai, nubausti 
ant daugiau kaip trijų metu, 
bus iszvežti in giluma Rusijos 
in abazus, atitolintus nuo viso 

ir už cariszku
laiku kaliniai buvo siuneziami 
in Si berija.

svieto. — Juk

MOTERES NETURI 
LAISVES; DAUG 

PALEISTUVIU.

niekur eiti negali,

i
be vvro f 

Jos
sėdėti

KUNIGAS
VARGSZAS

PEKSZCZIASĖJO PEKSZCZIAS ISZ 
KAUNO IN VARSZAVA 

JESZKOTI GIMINIU.

'11

f
'1

I

kur-

gražiosios lyties 
Visa tai todėl,

»>

Ir isz viso moterims daug 
kas 'draudžiama. Jos Brazili
joje turi ne daugiau teisiu, 
kaip senoje Turkijoje. Moteris 
be vvro,
nepadoru. Jei ji eina in turgu 
tai būtinai turi ja lydėti tar
naite. In teatra, kafe ar kit. 
kuria vieta motervs 
visi szk a i ne i n le i d ž i am os.
vyro belaisves ir turi 
namie. Devinta valanda vaka
ro vyrai savo žmonas užraki
na buUiostf,;i’> patys eina pasi
linksminti. Eina gerti,
tuoti, praleisti laika su links
momis panelėmis jaueziasi esą 

vieszpa ežiai, 
kad moterių 

mažiau negu vyru, kiekvienas
bijo, kad kas jo žmonos nepa* 
veržtu ir, žinoma, todėl dabo
ja ja, saugo nuo visu pagundų 
ir laiko trumpai sutraukė,va
džias.

Bet jei padoriu motoru ma
ža tai linksmųjų be galo daug. 
Sao Paulo priskaito 900 vie- 
szuju namu. Gatve, kur ju 
daugiausia randasi, panaszi in 
prekyviete. Vyru minios vaik- 
szczioja pirmyn ir atgal, inei- 
na, iszeina, labai daug girtu. 
Galima pasakyti, kad kiekvie
nose tokiuose namuose randa
si po 40 prostitucziu. Taigi isz 

miesto ju bus in 40,000. 
ligoniu nesuskaitoma

daugybe. Galima net pasaky
ti, jog sveiku žmonių visisz- 
kai nėra. Venerines ligos pa
kerta ne viena, o ju iszvengu- 
sieji neapsaugoti nuo maliari
jos, kuri kankina žmogų,

Varszava, Lenk. — Palicijos 
aty<la atkreipė ant ulyczios ko
kis tai kunigas, iszdžiuves, su 
isZbalusiu veidu, neturėdamas 
jokio sziltesnio drubužio kaip 
tik sena siitona kuris buvo su- 
plyszes.

Palicijanias patentines kuni
gą tokiam padėjime priėjo prie 
jo užklausdamas kur jis eina. 
Kunigas nedavė užganadinan- 
czio atsakymo todėl palicijan- 
tas ji nuvixle ant stoties kur ne
žinomas kunigas apsuki 
varginga gyvenimą:

jisai Vladislovas 
Karpaviczius, buvo 
czium Lietuvoje, 
per daugeli metu ant 
dėjo sirgti proto liga ir likos 
per vyskupą Kurevicziu patal
pintas prieglaudoje isz kur ji 
paleido po kokiam laikui. Isz 
priežasties ligos negalėjo su. 
gryžti in savo parapija todcl 
buvo priverstas kentėti bada ir 
nedatekli. Vėliaus atsiminė 
vargszas kad turi Ixmkijoj gi
mines kurie gal jam duos prie
glauda.

Neturėdamas pinigu, nutarė 
eiti pekszczias isz Kauno in 
Varszava, maitindamasis tuom 
ka jam gaspatdoriai duodavo 
eidamas per kaimus.

Kunigas Karpaviczius buvo 
taip iszHomtas ant pajiegu kad 
ji palicija nuvožė in prieglauda 
ir susinesze su giminėms kuriu 
lyg sziam 
rasta.
KINU MAISZTININKAI 

SUMUSZTI; 10,000 
PAIMTI NELAISVE.

Szanchajus, Kinai. — Gauti 
ežia praneszimai sako, kad 
tautines Kinu valdžios kariuo
mene Ilonano provincijoje 
smarkiai sumusze maisztinin- 
ku generolo Tang Senczi jė
gas. Pasak praneszimo, 10,000 
maisztininku paimti nelaisvėn. 
Pats maisztininku vadas, gen. 
Tang. bandas pabėgti in Ja
ponija.

Vadinasi

-

ii

1 sa v o
tjfl

viso
Užtat

prabasz- 
Kalva rijoje, 

galo pra-

Velnius

raszymui da

praneszimai sako,

Ilonano

*•* ' l||||
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nesu-
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Adelaida Delgado, 
Gydytojas

I

Hi

vai suplakė 
smert: perskele pakauszi, 
mėlynavo
ranka ir iszmusze keturis dan
tukus. Už toki nela'ba dauba li
kos apsodinti in kalėjimą ir už
mokėti 500 doleriu bausmes bet 
motina paleido namo nes turi 
szesziu menesiu iumžiaus kūdi
ki.

GILIUKIS VALKATOS.^

Monticello, Pa. — Nepapras
tas giliukis patiko valkata ku
ris nakvojo apleistam tvarte, 
kuris prigulėjo prie mirusio 
penki motai aidgal Stepono 
Bonner. Valkata užtiko tvarte 
pora senu guminiu czebatu ku-

• • A v • ‘ . t

LIETUVISZKA PATRULE 
UŽMUSZE DU ŽMONES.
Vilnius. — Lietuviazka pa

irute susidedanti isz dvieju gir
tu rubežiniu sargu, artimoje 
Pralajos ir Kaltinėnų, pradėjo 
szaudyt ant rnbežiaus, iižmusz- 
dami 60 metu mot ere ir josios 
anūkėlė kada ėjo in’bažnyczia.

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Liopalotos — Sziakiu ap. Užu
pis, versdamas kluone nuo 

ir
versdamas kluone 

szalines sziaudus, įstaiga 
pats su -szinudais nu'krito že
mėn. Po kiek lai:ko rado ji ten 
begulinti be žado. 'Pasirgęs

riuos norėjo užsimauti ant ko
jų bet pajuto kad czebatuose 
randasi kas tokio. Kada isz- 
trauko pundeli pasirodo kad 
tai buvo 300 doleriu. Ilgai ne
laukęs issxlutno greitai isz tos 
aplinkines. ‘ > į

V r

tris dienas apleido szi pasauli.
SURADO ŽUDINTOJU.

Margavus k., Jonavos v., 
pas ūkininką J. Bukli polici
ja padare krata ir rado 'sziau- 
dupso ant tvarto' pasislėpusi 
Mariampoles girininko Janu
lio užmuszeja Jonaiti. Pikha- 

i darys negalėdamas pasprukti, • . * •

Jonavos

pats veitoj nusiszovo.

it*

labai norėjo 
nuėjo pas kokia 
ateities spėji ko,

Burti- 
iszsimaudvti

levo kraujose ir pasimelsti vel
niui. Ūkininkaitis raganos pa
tarimo iuvykde.

Grvžes namo,
pnipiove

gyslas. Kai levo riksmus isz- 
girde subėgo kaimynai rado 
inbridnsi in krauju prileista 
vonią ir giedanti .kažkokia 
klaikia giesme — maldų vel
niui.

Senių tęva tuoj nugabeno 
ligoninėn, o sunu kalėjimam

NEREIKE SZUNI 
BUCZIUOT.

Jelenger, Szležingo. — Pa
pei k tinus yra papratimas žmo-

giedanti

niu bueziuoti szuni o ypatingai 
darė taip turtingesnes irtoteros 
kurios,ne turi vaiku. rruln to
kia poni ule serga neiszgydoma 
liga. Jau.nuo seniai persergine^. 
jo jaja daktaras kad su savo 
mylimu szirneliu nesiglamwne- 
tu ir jo ndbucziuotu Ibet ant tu 
pra$argu motero nepaiso. Ant 
kart pajuto pilve skausmu o 
kad nenustojo, nusidavė pas 
daktaru kuris ligoniai apreisz- 
kčrkad josios viduriai yra pilni 
kirmėlių. Dalbai* poniute pavo
jingai sergu ir kaip rodos tu-

■ . ■ i*
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* ros mirti.
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il
giausius metus, kol galutinaib---- -
pagaliau pribaigia. Iszsigydyti 
vilties nėra. Gydytojai nepa
prastai brangus. Už vizitą ima 

, Kur ežia 
tiek pinigu 

turės. Gi visa savaite reikia 
dirbti, kad tiek pinigu peiny- 

o ežia už viena vizitą 
atiduok. Todėl žmo

nės saugojusi, sveikimlamiesi 
ranku nepaduoda, niekad nesi- 

Jei nori pareikszti 
savo jausmus, lengvai apkabi
na ir prispaudžia prie szono. 
Bet, žinoma, girti būdami už- 
simirszt^i, apsilanko pas <pa- 
neles, ir gėliau negalėdami gy
dytis, pūva.gyvi. O pasigirdy
ti labai maža tekasztuoja. Li- 
teris maišines degtines tekasz
tuoja vienas litas. Ir žmones 
geria, ypatingai Lietuviai, ir, 
žinoma, serga. Ligos atima je- 

žmogus nustoja vilties, 
Nebegali dirbti ir bado szme- 
lua, jau jo nebepaleidžia. To
kiam mirtis — vienas iszga-

50—100 milroisu. 
biednas žmogus

PRIESZ LAIDOJIMA, 
MERGAITE PRISIKĖLĖ

ISZ MIRUSIŲJŲ.
Havana, Kuba. Sausio 8. — 

Barocoa miestely mirė viena 
mergaite,
16 metu amžiaus.
patikrino, kad ji tikrai mirus. 
Vakar, kai jau buvo besiren
giama iszlydeti kuna in ka
pus, numirėlė staiga savo dar 
atdarame karste sukrutėjo ir 
atsisėdo. Pasirodo, kad ji ne
buvo mirus, o tik letargu už
migus.
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LAIKE SUGERTUVIU.
turn, 
visus

v
HZ viena

Todėl

buczioja.

as,

nymaš.

J. ■
I

I
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Jiisai:- Ko |tu (mano m.vle- 
miause Onute teip verki, ar 
gal kame susirūpinai?

Jiji:- O ne, Andriu’k, saka: 
tai isz džiaugsmo! Pareita ru
deni, mano motina kalbėjo 
in mane:— Tu esi teip kvaila, 
jog vargiai atsiras t^jkis asilas, 
kuris tave paimtu yį paezia. 
O tuom lauk tu mane paimsi.

ANT ELEKTRIKINIO KELO

Kunduktoriuss Asz jau tie 
vieną 'karta sakiau, idant jus 
visados per užpakali ineitumet 
in karu o no per priszaki.

Pasažieris:- O voluos žino 
kntras I93 .pr.Vf.zakuiis o kat- 
ras užpakalinis. ’>ras užpakalinis
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Kas Girdėt
Lietuviai, Lenkai, Slavokai 

ir kitos tautos czionnis Ameri- 
ke stengėsi kopuikiausia paro
dyti laidotuves del nebasznin- 
ko, nuperka brangu graibo, už
perka po trejos ir daugiau mi
ssies, parado uebaszninka rodos 
kad jisai eina ant kokios vesei- 
lios ar baliaus, suszauke pulką 
giminiu in namus ant. piet ro
dos ant kokios svodbos na ir po 
viskam.

Kokia nauda isz to turi ne- *
baszninkas ar nėbuszuinke isz 

♦ tokio “szio?” Juk žmogau, atė
jai ant svieto nuogas kaip 
pyplys, tai kam po mireziai rė
dytis kaip ant kokio bau kieto? 
Juk Dievas tokiu papuoszu ne
reikalauja — visi stos priesz ji 
lygus o tieji papuoszai ir gra
bai pavirs vis tiek in dulkes.

Ana. diena redaktorius atlan
ko gerai pažinstama žmogų ku
ris mirė <> norints ’buvo turtin
gu ir turėjo už k a pasirodyt ir 
iszkelt d Mieles laidotuves bet 
likos parodytas in savo kasdie
nini siutą ir isztikruju iszrode 
naturaliszkai, kaip už gyvas
ties.

Mirtis yra gailinga ir nerei
kalauja jokiu papuosziųir ap- 
rcdalu, juk ir Žydai laidoja sa
vo ndbaszninkus kaip 'buvo pa
laidotas Kristus — apsupa in 
paklode, indeda kuna in graba 
(ir tai ne brangu) ir palaidoja.

Laikas susiprasti o už pini
gus ka iszduoda naszle ant pa
laidojimo savo vyro, galėtu gy
vent su vaikais Ibeveik per visa 
meta.

J

Amerikas yra navatnu skly
pu. Iszduoda milijonus ant ap
saugojimo girriu, žvėrių ir pro- 
hibicijos o gailesi iszduoti pi
nigu ant apsaugojimo gyvas- 
eziu žmonių ant ulycziu.

Chicago mire tūlas žmogus 
kuris paliko.50 tukstuneziu do
leriu del merginos kuri nenorė
jo už jo teketi, norints jisai ja 
mylėjo per dvideszimts metu, 

s me r t—Jau tasai asilas lyg 
neturėjo proto.

I

t

............ - 1 - - ' 
nme jrėAf, padoru*ir iszibintln- 
gu bet noriu nurodyti ant to 
kad beždžionkavimas kitu, jo
kiam žmogui netinka buk to
kiu, kokiu turi būti, elgkis vi- 
su'dos pagal savo proto ir luo
mo.

Inteligencijos kožnas, ypa
tingai mergina turi prisiturėti 
iszmintiugni, b(< paiko pasidi
džiavimo, o 
dos ir neapjuok i ne,H tu ves.

kožnas,

tada kožnas gno-

Tankei aplaikome užklausy- 
mus apie Kristaus kryžių kur 
jisai dingo ir ar da randasi jo
jo szmotelei. Ant tu visu klau
symu (padudame sekanti 'np- 
raszyma apie Kryžių:

Kryžius prie kurio buvo pri
kaltas Kristus, turtėjo 4 met
inis ir 80 centimetru aukszczio, 
jo skersinis — 2 metrus ir 30 
cm; sveria apie 100 kilogramu. 
Lyg sziol mokslas dar nenus
tatė, isz kurio medžio jis pa
darytas; žinoma tik tiek, jog 
tas medis priklausė prie spyg- 
liuocziu szeimynos. Kryžius 
ilga laika iszbuvo užkastas že
moj. 326 metais szveutoji Ele
na, ciesoriaus Konstantino 
žmona, nuvyko iii Jeruzale

Vietos

I V <

LIETUVIU VARGAS 
BRAZILIJOI

SUMISZIMAS DARBININKU
3 LIETUVEI SUŽEISTI.

KAIP GYVENA LIETUVEI; 
MOTERIŲ GYVENIMAS;

. f

PALEISTUVYSTE.

u a , u j j rj
H « I l‘ in I Ii. į i   i I ji,

SKILVIO ARBA PILVO
NEMALIMAS

i

l*f •

oApkalba
.H

.Jeigu tik skilvis uogai 'apsi
dirbti su maistu, jeigu žmogų 
verezia vemti, jeigu n t si rūgs
ta, arba pilvu skaii|da, tai pa
prastu i žmogui pasirodo, kad

“ Jaigu 
gali eiti

kurio pasiuvo keturis 
tus,”

sesute

Sztai paveizdi imkite mergi
nos isz sekanezio atsitikimo:

Jaima J6 metu mergaite isz 
Masacziužes valstijos geide la
bai mokytis ir eiti per kolegija. 
Melde brolio idant jai prigel- 
betu dasiekt augsztesnio moks
lo liet tasai niekadejus numėtė 
jai <loleri sakydamas: 
tau szito užteks tai
Jiet ne esmių sztant daugiau tau 
duoti.”

Gal manysite kad 
tnom nusiminė, o ne. Paėmė nu
mesta doleri, nupirko ceikio isz 

‘ ‘ bane-
kuriuos pardavė po pen- 

kesdeszimts centu, su uždirb
tais pinigais pirko daugiau 
ceikio ir uždirbus tokiu budu 
keliolika doleriu, pradėjo au
ginti bulves o visa darbą at
likdavo pati ir surinko tiek pi
nigu kad galėjo užbaigt pagei
daujama augsztesni mokslą. 
Sztai nesenai užbaigė dakta- 
riszka mokslą ir sziadien gyve
na puikiai ir linksmai. O visa 
pradžia turėjo isz vieno dole-

Dabar brolis graudinasi 
liet po laikui.

angsztesni

rio.

Nekurios musu Lietuviszkos 
merginos nori pasirodyt paži- 
nanezioms “svietą,” bet tik 
ant nelaimes nė visos moka, ne 
visos pažysta “svietą” ir jo 
“inteligencija.” Kartais pa- 
megždžiodamos to 
svieto panas” visai juokingom 
ir neiszmanetema pasirodo. To- 
kiofi^netobules inteligentkos” 
tankiai pasilieka iszjuoktos 
nuo protingesniu žmonių o jau- 
nikaieziai szalinaai taipgi nuo 
tokiu “monkiu,” 
fiugsztai iszkeltas neszioja...

Nenoriu czia daug peikti tai
sės merginas už j uju neszvaru

svietą,

< <
9 9

svietą
Kartais

augszto44

nes nosis per

pasielgimą; žinomas daigtas 
jog nė visos tokios nes gana tu-

. uii'i'il -I ti1 r II I p 1'iii !.i* II ! ■.‘■r ■■■II. .

tuo piktadariu, kuris nevertas 
yra gyvenimo, iszpažintis nc- 
nuteisis tave prieszais Dieva, 
nes kad neužrėkinesi balso są
žines besiteisimu jog iszpažinti 
nusidėjimai jau pražuvo ir ju 
nebeturi, įamžinai jausi baus
me Dievo savo duszioje.'

Apkalba lyginamu yra prie 
angies, ar gyvasties giehionio. 
Apšmeižtojo liežuvis vos in 
žcidžja ka rodos nepavojingai 
bet nuodai veik pasiekia szir- 
di ir pavojus jau gresia. Juo
kas gražesnius, juokingesnius 
žodžius naudojo del iszjitoki- 

artimo »tuo ImažiAu 
jaueziasi kaltu, tuos mažiau 
kaltina ji klausytojai, 
nepavojingesno gyvate pasis
lėpusi po gražiais žolinais ir 
kvietkom, negu 'kur po krosnis 
ar balsas beszliaiižinojanti ?

Isz visu labumu kokius žmo-

mJs I?..’ , ' ■ .1——f ■■III

rteprotingi piktybeneprotingi piktybe moka ux 
piktybe. Kas nukencziatdel do
rybes, tas gajiaus triumfuoja
ant skiri audiko. Žinomo 'kad 
daug lengviau piktu atsimoket 
negu genf už pikta, bet pikty- . 
be gimdo kerszta ir piktybes 
niekuomi nužudint negalima, 
knip vien tik labu.

Atkreipkime savo atyda ant 
to dalyko, užsigaukime sau in 
krutino ir padarykime iszpa- 
žinti tikra priesz Ta kuri jau- 
cziamo savo duszioje, o tokja 
iszpažintis bus daug kartu 
svarbesne, 
iszpažintis kuria atlinkineja- 
me vien del paproczio?’ — 
Suvaržikime laisve piktam 
musu liežuviui, idant nebūtu
me kaltelis už aszaras, krauja, 
vargus žudinstas ir nelaimes 
musu artimo.

su skilviu beda. Jeigu tie trys 
npsireiszkimai tavo užpuola 
no spėk, apie liga bet pamatyk 
gydytoja. Užklausi — “Bet 
kodėl?” Skilvio uemalimas 

Bot gal ne. Gal 
i ilgai kontosi, 

belaukdamas skausmui susto
ti. Paprascziausia 
skilvio nemalimo na netinka
mas valgis. Gal per daug ant 
sk valgai arba gal visai netin
kama maišia valgai 
per

Sao Paulo. ’— N. Sorokbbano 
linijos tiesimo ruože S — 16 

ir Santos pe
reita naktį kilo darbininku su
kilimas. Czia dirbo 
darbininkai buvo 
t i jiems skirtu butu ir puolė 
buto savininką revolveriais ir 

Kilo tikros 
bet Lietuviai gavo 

trauktis in miszka, kuriamo in- 
sitvirtino. Tose kautynėse nu
kautas vienas Brazilas darbi
ninkas ir vienas 
kilai sužeistas.

Fn S —- 16 ruožą 
isz Santos būrys policijos ir 
vietiniai darbininkai bijo pa
kartotinio Lietuviu puolimo.

Kitos dienos tas puts laik- 
rasztis paduoda tokius szio in-

llr j tarp Mayrin k

kitais ginklais, 
kautynes,

1 lietuviai 
nepntonkin-

vaikas sun-

pasiusta

Užklausi 
Skilvio 

tuoj pereis. .1 
tieiszpasakytai

negu paprastina

priežastis

, arba gal 
greitai valgai. Stebėtina, 

kad žmogaus pilvas vis tinka
mai veike kuomet matomo ko
kis valgis in ji dedamas, 
kuomet

Turbūt n idks daugiau pasal
ioje liesa toip vartojamas kaip 
dp’kaljia. Apkalba buvo ’tar
po žmonių nuo neatmenamu, 
pricsztariszku laiku ir turbht 
pasiliks tarpe žmonių iki kol 
svietas buvo ir žmones ant mu
su skritulio gyvos. Gyvuoja ji

[ m o fla vo

Bei ar
paproczio.

ciesoriaus 
nuvyko in 

ieszkoti to Kryžiaus, 
krikszczionys patarė jai kasti 
Kalvarijos kaina. Tacziau ton 
rado ne viena, o tris kryžius, 
ir nieks negalėjo žinoti, 
ju buvo Kristaus Kryžius 
<ln Dievas stebuklu nurodė, 
kuris ju tikras Iszganytojo 
Kryžius, nes atnesztas ligonis, 
jo prisilietęs,-staiga pasveiko. 
Szv. Elena dali to Kryžiaus 
nusiuntė sunui in Konstanti
nopoli, kita dali — in Roma, o 
treczia paliko Szv. Grabo baž- 
nyczioje, Jeruzalėje, kur jis ir 
sziandien tebėra. Smulkiu ga
balėliu to Kryžiaus, kaipo re
likvijas, turi kai kurios baž- 
nyczios. Viena tokia Szv. Kry
žius druožlele kartu su sygliu 
isz erszkecziu vainiko, kuriuo 
buvo apvainikuotas Kristus, 
yra ir Lietuvoje, Vilniaus Ka
tedroje.

stebuklu 
tikras

kuris
Ta-

Kristus

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau dvieju pus-soseriu 

Onos ir Mares Kucinokiutes. 
Jos paeina* isz Wizainio para- 

kaimo. 
Asz esiu Ona Sitkauckiute po 
vyru pavarde Lenkai tiene. 
Meldžiu atsiszaukti sziuo ad
resu : (lt.

Mrs.

pijos, AuKsztakalnio

Ona Lenkaitiene, 
2352 Springwells Ave., 

Detroit, Mich.

Pajeszkau savo tėvu Prano 
ir Magdės Kazlaucku, dvieju 
broliu ir trijų seserų. Penki me
tai adgal gyveno Osceola Mills, 

dabar nežinau kur.
ar

• a 6 1 Avykio atgarsius. Policijos bū
rys, kuris tuoj iszvyko in S — 
16 ruožą, 
vėl gryžo in

slinki. Te- 
blogi'ausioj padėty yra

iszžvalges apylinke, 
Santos. Grvzda- 

mas pargabeno in Santos 4 su
žeistus darbininkus', kuriu tar
pe 3 Lietuviai. Invykio kvota 
teisiama.

Vėliausios žinios sako, kad 
Lietuviu emigrantu būkle Bra
zilijoj yra la'bai 
cziau,
‘‘Nuova Lithuanijos” koloni
jos kolonistai. Pirmiausia, ko
lonija yra. 900 kilometru nuo 
Sao Paulo. Siūle pirkti ten že
mo agentai vilioja žmones Ir 
tuo, kad esą, ant j u perkamos 
žemes auga miszkas. Prate 
Lietuvoj branginti miszka Lie
tuviai, matyti, tikėdamiesi 
pardavė miszka iszsiversti, no
riai ome tuos sklypus. Žemo 
kolonijoj viena blogiausiu vs 
sos Brazilijos. Gyvuliu ūkinin
kai neturi'•galimumo laikyti; 
kiaules dvesia, o mulams bei 
karvėms laikyti nėra ganyk
lų. Ūkininkai, prakaso tąrpu- 

, ^sod'iua fku-H

matyti,

•keli minose žeme 
priesz tai sudegino

Ir 
pradeda 

kakomo
“skilvis nemala.” Bet turime 
rasti tikra nesveikatos priežas
ti, neprivalome epeti. Karinis 
viduriu skaudėjimo priežastis 
yra ‘‘ apendicitis,’ ’
arba tulžio liga. Ir inkstu li
gos svarbus apreiszkimas yna 
kilvio uemalimas^ 
mas ir kepenų ligos 
skilvi nemalti. Viduriu sukie
tėjimas ir skilvio neina Įima s 
yna artimos gimines.
Svarstydami rimtas ligas ku

riu pirmas apsireiszkimas yra 
skilvio nemalinias 

užklausti — 
ligas 'kuomet

pasirodo, kuomet jas galima 
iszgydyt i ?

Kodėl ta i p ii ga i 1 a u k t i su- 
žinoti kas isztikro verezia vi
duriu novirinima. Pasidouk 
gydytojui iszegzaminuoti. .Fei
gn gali tau patarti ka tinka
mai valgyti ir tu seksi jo rei
kia tau ja ma kaina.

jeigu gydytojas

galu gale 
priesztavauti 

skilvis nemala.

arba, vėžys,

nerviszkn- 
verczla

C t

4 <

tas

M

\ i1'.' i ' .gus gal turėt ant žemes vra jo naitarpe praszcziokcliu tam- , , * ,
nevaro jos szalin nuo

arba.szios 
ir

Daugelis ja

KAS BUS TOLIAU
szlove, arba geras vardas. 
Kaip-gi smagu doram žmogui 
turint ta laba ’kad 
varguose gyvent turint 
varda (negu būti ' didžiausiu 
didžtureziu tik neturėt gero 
vardo vien ta kuris tarpe žmo
nių labai blogai skamba. Kaip 
smagu tau butu jei turėjai ge
ra. varda — o ,sztai atsirado 
piktas žmogusiatemo nuo tavęs 
ta iždą. Daleiskime kad tavo 
artimas užsipelno ant pražu- 
dimo szloves, bet ar tu bad tu
ri tiesa sūdyt ji? Beje? Gėdin
tu m iai s pavogt nuo jo bent ke
liolika rubliu, o 
dintis kada pleszi nuo jo tai

siausiu,
savos augszcziausie, 

kad Pasaulės didžiunrti.
paežiai.
už menka savo ida ir nedaro 
sau isz to jokiu skurpulu. Ap- 

taip i nsigy vėlius
naudojama yra kaipo tikslas 
pasikalbėjimu, t. y. kad ma
žai ypacz tarpe moteriszkiu 
yra. kalbu kurios nebūtu ap
kalbama Freeze ypata.

Kad žmogus papildo žadins
ią tampa baimes paimtas: ne- 

kad (atboja užpelnytos 
bet jauezia praga- 

riszkas kianczias savo duszioje 
jei ana dar nenumarinta di
džiais nusidėjimais.
kalba kada žmogų nužudo mo- 
raliszkai, t. y. dvasiszkai, ka
da savo nuodais piktybes už
nuodija savo artimui gyveni
mą nereikalauja bausmes o ir 
sąžine jo nekankina. Del ko? 
dėlto kad apkalba 
šmeižimas abelnai vartojamas. 
Apkalba, ar apsmeižimias prie-

viesz- 
paliko

smagiau 
gera

k a Pba kad

galime> 9

Kodėl nesurast: 
pirmiausia

Jau tu paczuli manęs
kaip užvakar poteip nemyli 

szliubui!
— Isz ko tu pupute žinai ?
— Pirmutine diena pabu- 

ezevai mane 75 kartus vakar 
50 o szendien tiktai 25 o kas 
bus tolinus.

gana 
b/iusmes,

Bet a p-

arba ap-

••

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 143U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
vienok be. ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo-

ar negali ge-
f 

kas yna brangesniu už visokį 
turtą? Besibjaurini piktada
rystėm ir niekad nepasirižtuni 
tapti žudintojumi,
baimes žudai savo (artima mo
ralistai.
Jeigu niekad panasziais klau

simais nebufliniiai savo sanži- 
nes o jaigu szie klausymai, ku
riuos skaitai gimdo tavo du
szioje neramybe ir iszszaukine- 
ja raudoni ant tavo veidu, jai 
merkia akis del uždarymo tu 

♦ 1 

duszios langu, idant neparo
dyt anos kad ir niekas nežiu-

szia nuo papraszcziausia iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

szingas yra visokiai dorai, di- 
(1 ži a p i k t a d a ryste i r 
nuodemia.

Negalima užginezyt, kad tar
ne krikszczioniu ta .bjauri nuo
dėmė tvireziausiiai insiszakni- 

nors krikszczionis dorojo
a 11 gszez i a u s i a p r i va 1 o
Kažin ar nedaugiausiai apkal
bos ir pasmeižimai iszeina isz

Kiton pū
ras, kad 

viduriai neveikia del nekurios 
rimtos ligos, gal but, kad szi- 
tas ankstyvas aps'ųwžinimas 
su tavo padėjimu pavėlins ta- 
ye keletą metu ilgiau gyventi. 
Nespek. Kuomet tave užpuola 
viduriu uemalimas ir tu spėji, 
kad gal valgis netinkamas ir 
tuoj permainai valgi ir spėji, 
kad viskas bus gerai o isztik- 
ruju sergi vėžio liga ar turi 
voti —i pats suprask kokia 
klaida, darai. Spėjimai neužsi- 
moka. ,

Ar neaiszku, kad kuomet vi
duriai netinkamai mala yra 
gera priežastis ir kad tik tin
kamas pagydijimas praszalins 
ta priežasti. Neprask imti vi
sokias gyduoles kad nors jos 

Pilvui gana

sen,

JUS,

b,ja ii re

stovėt.

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKT0KITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

• •

ri apart To, kuris visas’ musu 
giliausios .slaptybes mate) — 
tad neabejotinai esi kaltu! Pri
mink sau tas savo apkalbos 
aukas, o iszvysi ibjaurybe ap
kalbos ir mesi gal ja szalin nuo 
saves tuo jaus, jeigu jesi dair 
nors biski dora guodojaneziu 
ir pilįdaneziu krikszczioniszkos 
tikybos didžiausius insta ty
mus. Nedaryk to kitiem, kas 
tau nėra mielu, guodok garbe 
kitu, idant kiti tavo guodotu.

Idant iszsigydyt isz tos bai
sios ligos kuri insiszaknijo du
szioje ir szirdije, rūpinkis žiū
rėt tik in savo klaidas, rūpin
kis jas bent palengvele tašyti 
o besitobulinant pamesi 
bjaurybes, kuriom tersziai ar
timui szlove.

Gal niekad nepamislijei kad 
dergdamas kitiem szlove, der
gi pats savo po draug, kad vie
ton tobulint savo iszminti žu
dai ana, kad vieton ingyt ki
tu paguodone, iszsipeln'ai ant 
žmonių neapykantos ir praran
di pas juos savo gera varda? 
Pamislik, o persitikrisi kiek 
labo atnesze tau tas, kad^juo- 
dinai kitus, pažiūrėk in veid
rodi mineziu o pamatysi kaip 
pats susitersziai. Versmes, isz 
kuriu teka apkalba tai pavydo 
kersztas ir piktybe szirdies. 
Piktu žmogumi niekini, bet at
simink ka sako viena isz se
niausiu filozofijos maximu: 
i‘Know thyself.” Pažink pats 
save! Ir teisingai jei rūpinsi
mės pažinimu paežiu saves no-

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudecku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

kuruzUs, 
esanti miszka. Tecziaus ir tu 
paežiu kukyruzu parduoti jie 
negali; per toli ir per mažai 
moka. Nuo artimiausios gele
žinkelio stoties — 50 kilomet
ru nepaprastai blogo kelio. 
Oras pilnas kenksmingu vabz
džiu, jokio pa szalin i o uždar
bio kolonistai neturi, 
administracija 
blogai elgiasi su
Apgauti, nuskurdo, dvejus me
tus sunkiai dii'be, nustoję pas
kutinio skatiko, žmones bėga, 
palikdami savo žeme. Sudaly
ti “pirkimo” kontraktai ne-

nepaprastai blogo

Vietos 
nepaprastai 
Lietuviais.

purnii dievoeziu szventenibos 
skraistelems kas besidangstan- 
czius, žiu ar nereikia jeszkot 
szaltniiu tu bjauriu bjauriau
siu nuodu pas tuos nekaltus 
avinėlius, bei avytes, kuriu, 
veidus puoszia tas iszkilmin- 
gas dievuotumas, nekaltybe Ir 

szveln urnas ?

bei avytes
Ji gali

Tie

veidinainiszlcas
Toip, dažniausiai po tuo aniuo- 
liszku pavirszum, po ta gra
žia skraištolo slepiasi bjaiv 
riausie purvai nedorybes.

Tokie dievoeziai suvis Tie- 
sigedija ir nepaiso ant to, ka
dangi žino kaip nuodemias su
naikint ir vėl but szventu akl- 
se Dievo. Isz dalies dėlto, isz. 
dalies del parodinio kitiems sa
vo dorumo, eina iszpažinti, da
ro prižadus-ot teip del iszpil- 
dymo ceremonijos iszpažinties 
na ir jau jaueziasi bo nuodė
mių, o tad vėl gal pradėt ir 
pradeda nuo apkalbos.

Tu, kurs neliuosas nuo tos

ir nepavojingos, 
sunku apsidirbti su jame in- 
detu maistu ir noreik tolinus 
apsunkinti visokiais gyduo- 
liszkais misziniajs. Dviangle- 
rugszte druska nepagelbes ve
ži, ir patentuotos gyduoles nie
kuomet neiszgydo kroniszka 
‘ ‘ apendicitis. ”

Tavo gydytojas gali varto
ti invairiausius pabandymus 
surasti kame'beda. Kreipkis 
prie jo. F.L.I.S.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute
Per paczta 10c extra del apmokėjimo . 
nusiuntimo kasztu.

9 

tas
Fra

kas ka ’ apie
Pa 
szau patiem 
juos žino atsiszaukti sziuo ad
resu: (t.5

•?

Katre Navickiene
590 Cleveland St.

Hazleton, Pa.

Pajeszkau Szima Žukauską 
ir Aniele Zukauskiute kuri po 
.vvru vadinasi Petriene Ceaai- 
kiene. Jie paeina isz Suvaiko 
gubernijos, Pedisku kaimo, 
Krosnos gmino ii* parapijos. 
Jie buna kur apie Mahanoy 
City, Pa. Meldžiu atsiszaukti 
sziuo adresu: (t.4.

Mike Žukauskas,
212 Chestnut St., 

Plymouth, Pa.

I Ant. J. Sakalauskas 
g L1ETUV1SZKAS GRABORIUS g (Bell Phone 872) 
{ 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. 8

j 
I

pirkimo 9 9 

duoda jokio galimumo suteik
ti kolonistams teisines pagel- 
bos. Žemos savininko Machado 
agentas Kirszteinas, kuris su
viliojo žmones pirkti ta žeme, 
bijosi be ginkluotu palydovu 
ir pasirodyti kolonistams. Ei
na • gandai kad Machado sa
vo szra žeme yra jau 11 kartu 
pardavės.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos, Visose aptiekose.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W.Mahanoy St.

. .............. .................................................. . ..... . ....
♦

Yra tai veikiausia gyduole žinoma

i

i

CAPITAL STOCK ^IZBįoOO.OO 
SURPLUS IR UNDIVIDED

bjaurios idos, paklausk pirm 
negu pradėsi kalbėt apie kita, 
ko verbas pats esi, atmink kai 
koktu tau kada iszgirsti aps- 
mežima mesta ant tavęs, kaip 
skaudu klausyt neteisingus žo
džius garbes plesziko, 
mirszk kad ir tavo apkalba ta 
pat daro kitiems, paklausk sa
vo sąžines kiek aszaru iszspau- 
diai savo apkalba, kiek pada
rini ne sutikimu, kiek dųszlu 
užnuodijai, iszgesinai jose ki-

p

ne-

Nuliudimo valandoje šutei* į 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvlllss 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu In deszimts 
minute. Bell Telefonas 872 f

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi* 
ninke moterems. Priei
namus prekes.

816 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

K. Rėklaitis
Lietuviazkae Graborius

PA. i
3

I
iPROFITS 3023,858.62

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

(Kįltkįztele Dievo (meiles, gal 
nevienam savo apkalba isz- 
plesziai kąsneli duonos, gal 'ne
viena instumiai in Vargus, gal 
ne vieno ginkluota ranka pas
tūmimi prie žudinstos-vis tai 
vaisiai apkalbos! O žmogau! 
ir tu apkalba laikai už toip 
menka d'aigta,, insiveizHmk

‘U

G. W. BARLOW, Pros. s > 
J. FERGUSON, Vico-Pros.irKas. <

Jf _ f _ • ■ .   Ji

■ L, 4'.-...' K I ' - 1 r • L,. .A

menka d'aigta 
sau pasekmes tavo apkalbos, 
nesiteisink: asz ne-tai balsai 
szetono vien paklausė savo 
duszios — neabejotinai sudre
bėsi kada ji atsakys jog esi

insivoizflmk

isz!drysime niekad niekint ki
tais. Bet kas do nelaJiystc jai 
pats jautiesi piktu save nori 
geresniu vadint už kitus! Ar
gu neeini tad pagal rodos pa
ties pragaro Valdono!

Bot-ah! tas nelabas žodis bet 
jis teisinas ir žudo visom ge
ra duszios baisa. Tas “bet” 
sako kad iszvengt apkalbu ar
ba iszsižadet ju nėra galimu 
daigtu, kadangi jei u 
apkalba asz jam gerai daryt 
ne galiu ir i 
tuomi jau/7 Bet asz ežia tar
siu kita bot kuris sako kad tik

jis mano

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.
11,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu 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 pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu- ' 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Soliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu

turiu atsimoket toliu pardavinėtojai visuose miestuo-
80. M. ŽUKAITIS,
25 Giliet Street, Spencerport, N. Y,
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NEISZSIZADEK SAVO 
MOTINOS
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Tikras aprašymas isz 
gyvenimo žmonių.i • i

►

nes

—— Ne.
Stebėtinas dalykas jog Ura

ną tas atsakymas užganėdino. 
Rodėsi jam jog jau iszpilde sa
vo privluma ir bus dabar lais
vu nuo iszmctinejimu sanžines; 
bet pabludo nes neilgai buvo 
jis tosios nuomones, tuojaus 
volei atsiliepe jame balsas du- 
szios jog no viską dar padare 
ko reikalauja privalumas nuo 
vaiku, todel-gi vela paklausė:

— Kur-gi atrast galima 'bu. 
tu ? — arba norint dasižinotu.

— O ka-gi supai Ryt gali ta
ja girtuokle!

Uranui kraujas muszo in gal
va ant tu žodžiu szinkarkos, 
veidas apkaito. Skubiai iszejo 
isz karėžomos nes ten jam buvo 
troszku ir baisiai nesmagu.

Iszejas nusiszhioste skepetai
te ir nusidavė tiesiog in ligon- 
buti szvento Lozoriaus
szinkarka pasako kad*ten gal 
galės dasižinot ka nors apie tą
ją Ubage nes ten gulėjo sirgda
ma ant kojų.

Sktrbei duba r ėjo gatve ve- 
danezia in priemiesti Wesola 
vadinama, kur buvo ligonbutis 
Szv. Lozoriaus.

Navatnai skamba toji pra
varde ipriemiesezio Wesola ir 
rodos suvis neteisingai pramin
tas, jaigu dasižinosime jog ant 
to priemiesezio apart ligonbu- 
tes Szv. Lozoriaus, stovi klini
ka, jog tuom keliu apart kito, 
.dažniausia galima matyti tar
nus ligonbutes juodais uždan
galais užklotuose vežimuose 
vežanezius laidoti lavonus su
vyniotus in sziaudus, kuriu po 
smert gimines savo kasztu ne
turi jokio turto u*ž ka galėtu 
palaidoti kuna jo po mirimo.

« b, A •*
gali linksmi toje 

kur nieko linksinaus 
kur prisi- 

žvelgt gali tik in tuos liūdniau
sius regėjimus laidojimo negy
vėliu ir gabenimo ir ligonbuti 
visokiu, iszblyszkusiu, sudžio
vusiu, sužeistu, vaitojaneziu, 
ledgyvu ligoniu? Apie linksmy
be czion beveik suvis nei mis- 
lyt negalima, matant ta viską, 
bet einant keliu per priemiesti 
Wesola apstatyta kliosztoriais 
ir bažnycziom praskendusiom 
žalumyno medžiu isz už kuriu 
beveik tik vieni boksztai stiro, 
darosi žmogui ant duszios kaip 
tai sakiu, miela, nes czion visur 
vieszpatauja malszumas, tyku
mą, nieko ne girdėt apart ežiui- 
vejimu ipaukszteliu, tu gyven
toju žalumynos, 
sziltais spinduliais saules. 
Akys praeigio su meilingumu 
ilsėsi tose žalu mynėse medžiu 
ir ausys užsiklauso in cziulbeji- 
ma užgavinejanti szirdi žmo
gaus drabnu paukszteliu. *Bct 
tuom liūdniau būna žmogui, 
tupm didesnis sopulis suspau
džia jo szirdi kada paregi save 
karidoriuose ^ligonbucziu kur 
visur vieszpatauja mirtina 
malsza ir tykumą, ipertraukine- 
ta laikais tykum graudum de
javimu paeinaneziu isz vidaus 
ligonbucrio.

— Ttt-gi paežiu jauslu ir 
inspudu datyre ir Uranas eida
mas in ligonbuti jeszkot savo 
motinos. Paregejas daugybe li
goniu iszblyszkusiu, sudžiuvu- 

. siu, susijudino, karezios jaus
iąs pabudo jo szirdyje; pirmu 
kartu dar savo gyvenime buvo 
in ligoributi ; pirmu kartu pare
gėjo ir pažino abi szalis gyve
nimo. Dairėsi fpo didele sale ar

mas apėmė jo szirdi, dabar gei
de ja paregėti, ipasveikint ja ir 
suramint nelaiminga. Bot ant 
tuszczio jeszkojo po visa<s love
les akimis, niekur ntfžvelgt ne
galėjo pažinstaimo veido.

— Gal persimainė taip, kad 
jos suvis pažint negalima — 
pamielino sau ir prisiartino 
prie sesers miclaszirdystes ku
ri pyle in szaukszta tuokart, gy
duoles del kokios tai ligones ir 
paklausė apie Valentina Gvaz- 
dikiene. >

— Buvo atsako-sesuo — bet 
jau senei apleido ligonbuti.

Ir pasilenko prie ligones su 
gyduolėm.

Uranas žvilgterėjo ant ligo
nes ir staigai susilaiko nes jau 
buvo pasirengęs iszeit isz li- 
gonbuezio; matomai jis ligonė
je pažino ka tokia.

Kada zokoninke nuėjo prie 
kitos loveles jis prisiartino prie 
loveles ir prisilenkęs prie ligo
nes paklausė:

— Ar-gi jus ne Blažiejione, 
motina Juozo !z

— Taip, taip, alinau mano, 
— isztarc ligone silpnu balsu.

Buvo tai motina Juozo mo
kytinio, kuris kaip žinome, ei
damas su knygom po pažasezia 
su poniszkais vaikais isz moks
lai nes susitikęs su Etanu val
kata priesz cukrine, pažadino 
jame geismą kitokio gyvenimo.

— Kur-gi jusu sūnūs?
— Kur? O Dievas ji žino, 

nuėjo in svietą, suvis pamirszo 
apie motina.

Uranas nulindo, žodžiai tos 
moteres lyg sunkus akmenai 
nupuolė jam ant szirdies. Taip, 
pat-gi jo motina galėjo pasaky
ti apie ji, gal isztikro skundže- 
si ir jo motina ant jo, jog pa
metes ja isjfliego in svietą neži
no kur. Mate nedorybe ir nede- 

giimdytojams savo, 
Juozo, bet ji paniekint negalėjo 
nes ir jis buvo pamirszes apie 
motina suvis.

- Atidavfttn ant jo visa sa- 
turta idant padaryt ji žmo-

kingyste

Kaip 'būti 
vietoje, 
nemato įpraeigis,

apszvi ėstos 
spinduliais

kur tarp tu iszblyszkusiu vei
du nepažins savo motinos; 
jeszkojo jau ne isz privalumo 
bet isz meiles suniszkos; bijojo 
pasitikti motina karezemoje 
nes ten ja rasta girta bet dasi-

f žino jas jog ji ji ligonbutyje ir
gal czion reikalauja jo pagel
bės, vietoje baimes, pasigaileji-UT" 

f

Hado Įcuniga tiktai viena ir 
tuojaus be jokiu inžangu pra-
- - *

f_ A •

— Kunige prabaszcziau, vic-

boviniesi

dėjo:

nas esi, todėl pradėsiu pir
miausia kalba apie tavo augy- 
tini kuris man patinka, nes tai 
yra. davadnas vaikinas, o prick

-r Ponas seyei 
sziame name ? ’ ”

. — Juozapas^vii|gterejo ant
l.-nIlifiiwi'/in nr>r imti iv nfunl/ii

v o
gumi augszcziau sfovincziu nuo 
mus, idant suteikt jam laimin
gesne ateiti o dabar, kada pa
silikau naszlc neturinti pajiegu 
užsidirbti sau nors 'ant maisto, 
kada nupuoliau ant sveikatos, 
pamirszo apie mane visiszkai 
ir ne nesirūpina dasižinot ar 
motina jo gyva ar ne; iszsiža- 
Jojo savo motinos ir nepasakos 
nei “ Dieve užmokėk 
storone,”
kur! — kalbėjo motore sunkiai 
kvėpuodama ir beveik ant 
kiekvieno žodžio silsėdamas!.

Ir ne laiszko neraszo pas

U’Ž j u su 
iszejo Dievas žino

jus f
— Ne, atsake motore ir sun

kiai atsiduso. Užmerkė akis.
Uranas atsisveikino ja bet no 

ant visados nes kas kelios die
nos atsilankydavo in ligonbuti 
atlankyti'ligone. Tokiu ibudu 
norėjo nors kitai moterei už
mokėt skolas suniszkos meiles 
nes apie savo locna motina 
niekur nieko 'dasižinot negalė
jo-

< , VIII.
Pasitikimas.

Uranas ant vakacijos sugryž- 
davo kas metas pas savo apglo- 
lieja. Nebuvo tai jau vaikinu
kas bot vaikinas patarpes, 
augsztas ir patogus. Szviesus 
plaukai persimainė ant tamses
niu, mėlynos dideles akys bu
vo pilnos ugnies ir iszmintin- 
guino. Po nose jau pažymu bu
vo gerai tamsus ūseliai kas da 
patogesniu darė jo szvelnu 
veidą. Tas jo patogumas ir pa
veikslas atkreipė ant saves te- 
minima locnininko kaimo, ar 
dvarponio, tuom labiaus jog 
nuo savo sunaus, kuris įmokino-

ISZ LIETUVOS
..... —

NEDORAS SUMANYMAS 
PRATURTĖTI.

Žiobiszkis. Deksniu kaime 
Gruodžio 1 d., buvo vestuves. 
Apie 12 vai. nakti, kacĮa vestu
vininkai dar linksminosi, in 
kaimyno Lapelio tvaria iiilin- 
do vagis ir iszvedc goriausia 
karve. Buvo pakviesta polici
ja, bet vagies nesusoke. Netru
kus atėjo žinia isz Latvijos, 
kad tenykszto policija karve 
sulaikė, o vagi aresztavo. llo- 
kiszkio policija. Vagies, pasi
rodė, butą Vaidlanu kaimo 18 
ha. žemes savininko, kurs bijo
damas darbo, 
praturtėti.

ARESZTAVOTAS UŽ ~ 
PARAKA.

Pagėgių muitines valdinin
kai sulaiko pilieti Kedinga, 
curio automobili rasta 20 klg. 
parako. Vedama kvota, kam 
tas parakas buvo reikalingas.

NELAIME SU VAIKAIS 
TROBOJE.

Burliunai,
Szio kaimo naujakurys Navi
kas su žmona iszeje prie drirbo, 
troboje paliko tris vaikus. Li
ke vieni vaikai, padege ant

I i

Seiriju valscz.
kalbanczio per peti ir atsake 
koszdam'as perdantis: .

— Giana. seniai.
— Dovanok ponas, jog asz 

drystu užklausti pono, bet liesi
klausiu isz savo loono akyvu- 
mo, norėjau ka nors ponui da- 
noszji apie motinai.

— Arda gyva?
Tas iržklausymas baisiai at- 

simuszo įausyse Uranciszkaits— 
labai stdbctina jam buvo jog 

gali 'būti geriausia paveizdim sūnūs taip mažai paiso apie sa- 
del daugelio.

— Tas teisybe. Tuom la- 
bi'aus-gi džiaugiuosiu jog atsi
tikimas davė man turėti toki 
žmogų arti mano’ vaiku. Asz 
mislinu jog jis neatsakytu man 
tos malones jaigu pavesezia jo 
v’aldžiai savo sunu, idant savo 
pa veizdi ngu elgimosi vestu ke
liu dorybes ir mano sunu.

, su noru priims

tara, kaip girdžiu ir ne kvailas;
• t • • a • • I • •puikus esi augintojas jaigu ji 

iszkieravinai ant gero 'žmo
gaus. 1

Viskas yra galybėje Die- 
Tcisingai yra puikus vy- 

•— Jis
vo.
ras — atsake kunigas.

vo gimdytoja ir su szalczinusiu 
krauju klauso <ar da gyva.

— Gyva — J.J-L.
— bot I riba i serga. '

i BALTRUVIENE |
i I 
U

Gyva atsako Pranas

krosnies jesancziuK linus.
nai suliepsnojo ir du vaikai

• -a

m

— Isztikro 
« r , *e r
ta užduoti.

— Tas mano labai džiugi
na, rupinsiuosiu isznagradint 
gausiai proce tokio žmogaus ir 
noroezia koveikiausiai pažint ji 
arezian. Praszau kunigo pra- 
baszczians pribut su juom 

dvara ant

Praszau
p ribų t 

drauge pas mus 
pietų.

Netrukus po tam atsisveiki
no kunigą ir nusidavė pas savo 
laukti svecziu ant pietų.
<
kaimu

m

•guvernorium.
dar nebuvęs

Bumuose pono locnininko 
ibnvo susirinkę daug 

svecziu nes toje dienoje atva
žiavo sesuo ipono isz Wolyniaus 
su vaikais ir 
Uranas niekados
draugystėj© įaugsztesncs luo
mus žmonių todel-gi buVo ne
drąsus, dažnai kaito ir maisze- 
si. Pagyros pono nalmo suvisai 
ji maisze. PaYnaželi prasitrau- 
ko isz akiu visiem, riuejas in 
paszali atsisėdo ant kėdės ir 
prisižiurindjo in 'blizganezia, 
kaip zorkolas, asla.

Taip sėdėjo per koki tai lai
ka bot kada mate kad jau ant 
jo visi ndžiuri, pakele galva ir 
žiurėjo ant kalbancziu.

Tame akys jo staigai susilai
kė ant vieno žmogaus. Buvo tai 
jaunas, juodaplaukis, iszblysz- 
kusio veido jaunikaitis puikiai 
pasirėdęs. Stovėjo priesz dvi 
pones sedinezias foteliuose ir

4 *

— Taip? — tarė szaltai — 
nežinojau apie tai; dekavoju 
ponui už d'aneszima, reikės nu- 
siunst jai kiek pinigu.

Pinigai jau jai nereika
lingi — tarė Uranas susipikti- 
nes tokiu lediniu obejutnurau 
Juozo, nedoro sunaus.

— Kodėl?,
— Tam i stos galmotina 

sziadion jau po žeme ilsisi.
— Gaili uosiu jog josios at

lankyti negaliu nes turiu tiek 
užsiėmimu... Gal paraszysiu 
pas pažinstama gydytoja idant 
užsiimtu jaija.

Tai pasakęs smagiai apsisu
ko ant užkulnio ir gryžo prie 
poniu.

Uraneiszkus,pažvelgė in atsi
tolinanti, nežinodamas ka turi 
mislint apie ji, stovėjo per va
landėle lyg in stulpą pavirtos, 
giliai uižsimislino.

Isz pradžių buvo jo mioriu 
prisipažint prie pažinties, isz- 
roikszt viską jam, priminti die
nas kūdikystes nes (buvo tvir
tu jog sziadion, kada mokslas 
pastate juodu ant vietos vieno 
laipsnio visuomenes, neužsi- 
gryž nuo jo su nžsirustininni ir 
paniekinimu kaip tuomet kada 
pasitiko <ant gatves priesz cuk
rino, geide suspausti delną to 
pirmutinio savo gyvenime sen
draugė, vienok pažines duszia 
to žmogaus, pradėjo bridintis 
juom, pabudo jame neapykan
ta prie to nedoro vaikino, ne
norėjo ji dabar pažinot dau
giau. Nenorėjo turėt tokiu 
draugu kurie suvis szaltai žiu
ri ant mirsztancziu vdrgc savo

J auni kai ežia i gerai apsi
žiūrėkite,

Bilo mergiea už paezia 
neimkite,

O kad ir butu turtinga,
Tai vis turėsite gyvenimą 

varginga.
Tegul ant snukuczio buna

graži, <
Tegul buina ir meili,

Turi tuojaus sumažyti ragus, 
O bus gyvenimas ramus.

No viena rodos lota kaip avis,
Bot yra nieksze suvis,

Ba jaigu tuojaus savo
v neparodo,
Tai netrukus su tuom iszsirodo. už bonkute, kai kuriose salnde- 

Kuo boba senesne,
Tuo niekesne ir Ipasiutosne,

Galva pasidaro pusta,
Nuo pasiutimo smegenys

džiūsta.
Kuo turi vyra lėtesni,
Tuo stoljes pasiutesne,

Goriausia vyra po kojų pamina

norėjo pigiai

tuoj užsidegė; vienas ju 6 met. 
kitas dar tik 3—4 savaieziu. 
Ugnis iszsiplcte po visa narna.

Tėvai sugryže puolė gelbet 
vaikus. Iszgelbejus vaikus, pa
siseko ir namas apgesinti. Val
kai smarkiai apdege. Szesztu 
metu vaikas po 2 dienu mirė; 
po ilgesnio laiko mirė ir kitas. 
Tėvai gesindami patys taip 
pat apdege rankas, veidu ir 
plaukus. Novikni yra hiauja- 
kuriai ir gyvena tik dviese.
LIETUVOJE PAVASARIS
Kauno mugėjo sodiecziai bu

vo alveže parduoti szviežiaitAx:

su lengvumu, tiktai kaip žmo- gimdytoju, kurie tiek gero pa-

4i:

ATPIGO ALUS
atpigoSziauliuose atpigo alus. 

Ankscziau buvo mokama 1 lt. 
o dabar 90 Lietuviszku centu

so parduodama po 75 cent. Tik 
negerai, kad “Gubernija” 
apie alaus atpiginimą nieko 
nepranesza, nes dabar eina di
delis szinugelis, veik visi alaus 
pardavėjai ima po 1 lit. 
bonka.

kad

už

Ant a pi a i kylu geradejyseziu 
nepamena, 

Galvojo josios vclneva, 
Niekad ne soti, niekad negana

Galvoje krūtinis, negali 
miegoti, 

Negali ramiai ne pavalgyti.
Ndl aim i ngas toki s gyvenimas 
Jaigu ne taikus apsivedimas, 
Geriausiu jaunikiu pasilikti, 

Negu in bjauru meszla inlipti. 
Apsivedimas netaikus, 

Ant niek pavereze ir,vaikus, 
Niekszas motore nemoka vaiku

• <_<•■ -r < užaugyti, 
Ne artikulu tikybos juju 

iszmokyti, 
Gera pati de] vyro, verta 

guodones, 
(O niekai verta lazdų ir 

k or ones.

kurioms yra -pabėgu-

21 TELSZISZKIS NETURI 
ŽMONOS.

Tolsziszkiuose susirasze 21 
vyras,
sios žmonos. Jie nori net gyv- 
naszliu sąjungą sudaryt, kad 
gint savo reikalus priesz mo
teris. Jie sako: “Esam nei pa
karti, nei paleisti! Dauguma 
turim ukius, ežia reikia gas-
padines, fcos nėra, -{kažkam 
valkiojasi. Kitos žmonos vesti 

nes bažnyczia ne
duoda szliubo.” Visi ima gal
vot i.apie, koki nom svietiszka 
szliuba. Reikalas ir beda — 
k a nors padarys.

negalimc,

vo alveže parduoti 
pririnktu miszkuose baravyku. 
Kartu praneszama, kad Ma-, 
riampoles apylinkėje pradėjo 
žydėti alyvos, Kauno apylin
kėse — žemuoges, Dotnavos— 
lazdynai, Tilžės — mėlynos.

SZUVIS PER LANGA.
Mikicziai, Szventežerio vals. 

Gruodžio 6 d., szio kaimo ukL 
įlinkas M. Uleckas, apsidirbo.^ • 
visus savo kasdieninius dar
bus, vakare gryžo in troba. 
Namie, priesz vakariene, sėdė
jo netoli lango. Jam besėdint 
nežinomi piktadariai szove per 
langa ir sunkiai sužalojo. Kiek 
laiko buvo be sąmones, ir ne
kalbėjo. Suteikus pagalba (Ir 
iszemus szratus, žmogus atsi
gavo. Gydytojo manymu gy
vybei pavojus nesą. Minėtas 
ūkininkas, rodos, nieko blogo 
nėra niekam padaręs, mėgsta 
szviestis, skaitydamas laik- 
raszczius. Piktadariai ieszko- 
mi.

PRAŽUVO ŽYDAS.
Ariogala. —< 

telio Žydas, Joffe, iszeidamas 
in “szkala,” savo žmonai pa- 
reisžke, kad jo daugiau nebe
matysiu. Taip ir invyko: po

Vietinio mics-

licijos pastangos Žydelio iki 
sziol dar nesurado. Praejuseis 
metais taip pat vienas Arioga-
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los Žydas panasziai yra din
gės.

ŽAGARE NYKSTA.
Žagare. — Miestelis prisi

glaudės prie pat Latvijos sie
nos, paskutinieji trobesiai pa-

KIAULES ATPIGO.
Kaunas. —■ Kiaules ilgoka 

laika buvusios brangios stai
giai atpigo. Ūkininkai netikė
jo, mane, kad tai padare keli 
kupeziai susitarė, tikėjosi, kad 
būkle greitai pasikeis. Tacziau 
taip mane apsiriko. Kiaulių 
kainos dar tebekrinta. Viena 
isz svarbiausniu priežasežiu,__  ____ __  __ ____
del kuriu kiaulėms kainos nu- rasr’Daban uždariiK LatvŲog

iii1*.
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Tu, Mahanojiszki, 

In pora liežuvi ne kiszkic 
Kam vyra in pagunda vedi 

Juju gyvenimą suipjudi? 
Motore nuo jojo paniekinta, 

Visaip iszvadinta, 
Sakai kad Baltruvienei 

paduosi,

augsztosgus iszauges tarp 
d Vangu ves,- kalbėjo in jais szpo- 
singai.

Uranui rodėsi jog kur kada 
nors matos panaszu veidą, įpri- 
sižiūrinėjo in ji su žingeidumu 
ir primine tuojaus savo praei
ti, savo kūdikystes metus. Ne
buvo tvirtu vienok savo prilei- 
dinejime todėl prisiartino prie 
vieno isz ponu ir paklauso ne
drąsiai kas tokis tas jaunas 
žmogus?

— Tai guyeraorius ponios 
W. sesers musu pono szeiminin- 
ko. Niekas do jaunikis, gerai 
loszia role ponaiezio augsztes- 
nio svieto bet tiespanasziai ve
dasi nelabai gerai.

— Urmas pravardes jo neži-
v

— Ne pone'; bet jaigu ta- 
mistai apio ka eina tai tuojaus 
galėsime dasižinot, jo mokyti
nis žinos isztikro. — Vladuk,

O 7

no

cik szen!
Jaunas vaikinukas skubiai 

pribėgo prie juodvieju.
— Kaip vadinasi tavo mo

kytojas? — paklauso ponas.
— Ponias Juozapas Duns- 

kas — atsake vaikinukas.
— tai jis... — tarė 

Uraneiszkus pats in save.
Atsitikimas po daugelio me

tu vela davė juodviem susieiti. 
Uranas primine sau scena ant 
gatves priesz cukrine, kada tai 
jame pabudo geismas kitokio 
gyvenimo. Po tam atėjo jam 
ant misliu jog laike kada tas 
jaunas žmogus lėbauja, szypso- 
si in panas, szposauja,. motina 
jo gal mirszta ligonbutyje o

si drauge su Uranu Gvazdiku 
viondje mokykloje, ka tik ke
liam klasom žemiau nuo jo, <da- 
sižinojo apie talentus ir spėka 
moksle, apie jo dorumą ir tei
si nguma, . \ 2

deklionyj po misziu nusidavė' jo-gi dėlto prisiartint prie jo ir 
in klebonija pas prabaszcziu pasakyt jam tai bet priesz pie- 
norėdamas pasimatyti su jo au- tus ndbuvo galima. Po <piėtu už-

Viena karta dvar-ponis 'Ne- jis suvis nežino apie tai, nore-

augindami juos, 
aibj ntnnmas, szaltuinas, 

klausyme apsakymo, apie miri
mą motinos parode Uranui vi
sa nelalbuma to žmogaus ir to
dėl nenorėjo turėt ji sau už 
sėbrą. Tolinus bus.

daro vaikam 
Tas

>
czhame pasienyje. Priesz kara
Žagare buvo didokas mieste
lis, apie 12 tukstancziu gyven
toju, gyvokas prekybos cent-

4 i!'
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TAUPYK TAUKUS
Taupant 'visus taukus nuo

Darbelius josios iszduosi^ 
Bet moterelo yra gera, 

Myli savo vyra, 
Geriau liežuvi sulaikyk,

JL Cl 14 I JCl 1L v ▼ LuUO I'CHUXUC 44 Vii/ M r J • *11

verdamos mėsos namuose su. Moteros Pnesz v-vm nc nlckyk'
taupys daug doleriu, kurie ki
taip butu praleisti perkant 
sviesta, tukus, ir kitus riebu
mus. Taukai gaunami nuo la- 
sziniu, kumpio, visztienos, jau
tienos ir kitu mesu, turi būti 
padėti atskiruos indeliuos, 
vartojimui invairiems reika
lams. 1

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento namu ruoszos 
specialistai pasako kaip reikia 
tuos tukus prirengti kad butu 
galima juos virtuvėje naudoti. 
Prie szaltu tauku reikia pri
dėti užtektinai szalto vandens, 
ir virinti isz lengvo valanda ar 
daugiau laiko. Atauszus, tau
kus lengvai galima nuimti nuo 
virszaus viename szmote. Jei 
ju skois ar spalva nėra taip 
kaip turėtu bpti, galima dar 
kele.ta sykiu pervirinti. Kitas 
būdas, dažnai patariamas yra, 
virinti taukuose kolete bulves 
riekelių.

Turint szaldytuva (ledo), 
taukus galima ilgai laikyti.

r. l. i. b.
■________ ___________________ ...

UŽDARBYS. 
* L '

■ III * llil

Jau laukia du ėdasi su

gytiniu ir ipats persitikrinti ar tat prisiartino prie jo ir už- pažiūrėt, 
tai tiesa ka apie ji kalba. 'klausė:

bilems.
^zinkoris: — Begkite vyrai

pdumiŲV) i/univu

11 jeis įasz už tai uŽfundisu.
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Jaigu žmogelis jau apsenęs, 
Sveikatos geros neturės, 

Jauna paezia turėjo,
(Na ir kaip reike (mylėt josios 

negalėjo.
0 ka, ant visko yra rodą, 
'Mat užeina pagundos kaip 

kada,
Kada karta vyras in darb'a 

iszejo,
Klaidi mislis in galva atėjo, 

Suetmc visus pinigus, 
Ir da dadeczka, adjutanta, 

Iszdumo in nežinoma kampa.
Vyrui ‘buvo gana graudu, 

Kąda sugryižes paezios nerado, 
Taja nelaba boba labai mylėjo, 

Kad be jos rimti negalėjo.
v Sziadien su galva musza 

in siena, 
Verkia nakti ir diena. 
Vietos niekur neturi, 

Ar nepareina pati, iii szalis 
žiuri.

O tu ragana netikusi, 
Ka tu mislini vyra palikusi, 

Kur dingsi, 
. In ka pavirsi, 

Ar ilgai taip bujosi, 
Kas bus kaip numirsi?

Vajoi szirdeloš bus jau ganė, 
Ba per tais szventes neturėjau nimus

puolė, tai Lenkijos su Vokie
tijos derybos del gabenimo 
kiaulių. Lenkai su Vokiecziais 
beveik susitarė ir numatoma, 
kad Vokietijon bus invežama 
apie 200,000 centneriu Len- 
kiszku kiaulių. Tas musu kiau
lių rinkai turi reikszmes, nes 
Vokietija yra areziausia mu
su iszgabenamoms kiaulėms 
rinka. Kita priežastis yra ta, 
kad visi ūkio krasztai labai 
daug kiaulių augina o szimet 
gerai užderėjus javams ir bul
vėms, jiems atpigus, savaime 1

• v f • 1 • fll • i

rubežiu, Žagare nyksta, mirsz- 
beturi apie 5 tukstancziu 

gyventoju.
ta,

■
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Priesz kara Žagarėje buvo 
pastatyta nemaža mūriniu na
mu, gyvas judėjimas, o dabar 
visu esamu patalpų neberavisu esamu patalpų nebera 
kam užpildyti. Del to butai 
Žagarėj labai pigus, 3—4 kam
bariu butą galima gauti už 40 
litu. Namai, taip pat pigus, vi
suomet galima gauti pirkti.

kam-
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aiszku, kmd ir kiaulėms, kaip 
ir visiems gyvuliams, ’kainos 
turėjo kristi. Kritimas nema
žas. Vieton buvusiu 30-135 lt. 
už centneri, dabar mokama tik 
100 —110 lit., o vietomis mo
ka tik apie 90 litu už centneri. 
Ekonominiai sluoksniai yra 
nuomones kad kiaulėms kai
nos dar galinezios kristi.

Bendrai, Žagarėje daug kas 
pigiau, negu kituose mieste
liuose.

PRAGĖRĖ ARKLĮ IR
VEŽIMĄ.

Vieszintos, Cziunkiu kaimo 
ukinink. M., Lapkr. 28 d., nu
važiavo in Troszkunus turgun, 
Nusivežė tris pudus semenu ir 
avi. Ligi nakties pragėrė se-
menis ir avi, o nakti ir arklys 
su vežimu dingo. Ant rytojaus 
parojo vargszas be kepures na
mo.KARAS UŽ PAVOGIMĄ.

Aaįsedžiai. — Gedriniu k., 
pas Macziulski Juozą atėjo 
Opulskis Jonas su žmona iesz- 
koti pavogtu isz ju lauku ak
menų. Atsivedė tris “pagalbi
ninkus.” Invyko troboj dide
lis susirėmimas. In pirma ug- 
ni stojo bobos, rove plaukus, tavo motinėlė pas save.

SZIRDIS KŪDIKIO.
Jonukas buvo ne geras. Mo

tina ji bara, ir lant galo pra
dėjo gražumu privedžioti

— Matai Jonuk, kaip busi 
niekai, tai Dievulis pasaukė

Jonukas ant kart apsimal- 
sako, kad net dantys buvo pa- szino, paėmė motina už kaklo
akėjo veidus nagais ir t.t. Kiti

AUU 4AW UlUiVJ U MlAiV

leisti in darba. Vyrai irgi ne-' ir glamonėdamas szabžda jai 
snaude: skaldo kits kitam pa- 
kauszius, mėgino gręžti in plo-

w nimus... Žodžiu “vaina” di- _ .
atsilsio no viena diena, džiausią. Užmusztu nebuvo, man, jog kaip tave Dievas pair

in ausi: • ,
—• Motinėlė, jau asz busu

visada geras, bet, prižadėki^

tai busite liūdinto- Dirbau kaip mulas maininis, [bet sužeistu yra. Isz Telsziu szauks pas save, tai tu nuduor
1 • V A -«• %. V _ J] —.  m. n M w 1 « J n MA AWV lt * 1A >*/ 1 1 tNet skanda mano visas kailis, vožė daktaru Szimkevicziu. si jog ne girdi!
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ŽINIOS VIETINES
i 
-K

t Sziomis dienomis Stasys 
Huibartas ir Jeva Alanskiene 
ąplaike liūdna žino isz Lietuvos 
jog ju brolis Juozas Hubertą 
mirė 21jna diena praeito mene
sio ir likos palaidotas 24ta die
na Gruodžio ant naujos Ūtos, 
Szv. Vincento parapijos kapi
niu, II Gudeliu valscziaus, su 
trejoms miszioms kuriose da
lyvavo trys kunigai ir klierikas 
Klimas isz Budniku. Velionis 
buvo naszlys ir paliko viena 
sunu.

.... Iii II— I ■» !!■■■■—I I ■■■'■

SHENANDOAH, PA
Vincas Szumskeviczius, 

42 metu, likos skaudžei apde- 
gintas per gaza East Bear Rid
ge kasyklose ir likos nuvežta.' 
in vietini ligonbuti ant gydi
mo.

— Pacztoris M. J. Volskis 
likos vela paženklintas ant to 
paties 'dlhisjto per (Kongrese.. 
Pacztoris Volskis pirma karta 
aplaikc dinsta pacztoriaus 
1925 mete.
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

iii
I
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— Du anglekasiai likos už- 
muszti o treczes baisiai sužeis
tas per nupuolimą akmens ka
syklose GJen Alden, tPlymou- 
tli’e. Antanas Kamatovskis, 29 
metu, isz Hanoverio ir Uhairles 
Vandęrhoff, 37 metu, isz Ply
mouth’o nžmuszti o Tamoszius 
Towland, 42 m. isz Plymouth’o 
sulaužyta pecziai.
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Dolei to , kad 
miesto biudžetas 1930 metams 
tapo sumažintas, tai isz mies
to darbu i'.aszalinta 2,153 sam
diniui.

— Policija surado nužudy
ta vyra ir gerokai apdegyta. 
Uavonas rasta arti Stogą r, Ill. 
Lavonas pažinta kaip .James 
Strangis’o, kuris dirbo Robsl 
vieszbucziui, Chicago Heights.

Grzesikowsk:,
nuszove savo tęva, 

kad iszgelboti motina. Vaiki
nas miegojo ,tevu namuose 
1041 West 34th place. Ji iSz- 
budino motinos - 
Paszokes isz lovos

— Eugene 
18 metu,

— Per sugriuvimą szliopos 
Tunnel Ridge kasyklose darbas 
sustojo pakol darbininkai ne
pataisys ir neiszvalys szliopos.

— Vincas Buszkeviczius li
kos sužeistas in koja Primrose 
kasyklose ir gydosi namie.

— Konselmonas

I

— Vladas Juodis, gyvenan
tis ant East Poplar ulyczios li
kos nusiustas per sudže Hicks 
in pataisos narna už vogimą 
misingo ir vario nuo ’brokeriu.

— Baisi ugnis kilo Subatos 
vakaro, apie 9:15 vai, Spoont’o 
Overall Fabriko, ant East 
Coal ulyczios kuri prasiplatino 

Ui'bonas, 626 W. Mahanoy avė., ant artimu namu ir beveik vi-

18 m., likos

Pijuszas
ant

r • Ilaike sas blokas namu iszdege.
nas Kliuczinskas,
užmusztas per griuvanezia sio- 

Nicolas, Readingo na o J. Moron, 19m, labai sužei- 
kom.panija pasirengineja ant.tas; apie deszims kitu ugnage- 
statymo didelio brokerio. Da-;siu likos maždaugiau sužeisti, 
bar ima dortbanki kuri iszveža l gnagesiai isz aplinkinių suva- 
tolyn o kada darha užbaigs žiavo in pagelha gesinti ugni, 

Spoont’o 
trijų laipsniu

likos sužeistas in koja 
darbo Park Place No. 7 kasyk
lose. Gydosi namie.

— St. Readingo na
• .11

Baltimore, Md. — Imti kas 
Karolius Požėla pažymėjo po 
visa Amerika kuri pareikalavo 
sportai ne tik Suv. Valstijose 
bet Kanadoje ir Pietinėje Ame
rikoje. Po supliekimui’ savo 
prieszo ana diena, dabar Požė
la iszdave atsiszaukima kad 
sumusz visus kurie atsiszauks 
imtis. Harry Mailing, sporti
ninkas isz Pennsylvanijos, tu
rėjo pasikalliejimą su Požėla 
kuri gerai pažysta Wilkes Bar. 
reje, Hazlefone ir Mount Car
mel ir pasiūlė jam gana didele 
suma pinigu jaigu imsis su 
tuoni katra jisai iszrinktu. Ba
dai Požėla neiržilgio važiuos in 
Wilkes Barre lavintis ant atei- 
naneziu imtynių.

szau'ksmas. 
, jis pama

te tęva kuris vijosi motina kir-
vin rankoj, mėgindamas kirsti 
jai. Vaikinas sakosi inszokes 
in kita kambarį, pagriebęs re
volveri ir szoves in tęva ketu
ris kartus. Po to vaikinas pa
telefonavo policijai ir pranc- 
sze, kad savo tęva, nuszoves. N.

t

Kulpmont, Pa. — Ilenrikis 
Stankeviczius isz Marion 
Heights mire po trumpai ligai

1RJS

uždegimo plaucziu. Paliko tė
vus, kelis'brolius ir seseris.

dalba užbaigs žiavo in pagelha gesinti ugni 
prasidės darbas statymo naujo lyg Nedėlios ryto, 
brokerio. ' fabrikas buvo 1

laugszczio, kuriamo dirbo apie 
idu szimtai merginu. Didžiau- 
: šia blede aplaikc Monika Szu-

Zuperskis, 68 i 
praeita Petnyczial

Schuy Ikill Ha\ on ligonbuts je, kurios septyni namai
po trumpa, liga,. Velionis pn-| su<logCj feaipo h. kiti). kaip.

t Antanas 
metu, mirė

po trumpai ligai. Velionis pri-j
. . . . • i OUUVKVe naiĮJV II lYKllf lVC<Aį/«

buvo m Amerika jaunu vyru ir. ()lszlluckai Bnksziai, Žaleckai, 
pergyveno czioiiais 42 metus. Bartuikai Szumskiai, Smith, 
Paliko paezia, <luktere Manio- Rcardon ir artimi numai. Apic
na iiamie ir Raszkevicziene, 
Coaldale. Laidotuves atsibus 
Utarninko ryta su pamaldomis, 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje.

— Mieste ant 
randasi jauna vedusi misiukc 
kuri badai labai nernoraliszkai 
pasielgineja. Skundu ant josios 
sprando turime pilna gurbeli davimu negero bankinio czekio 
ir jaigu nepaliaus tai busime 
priversti placziau apie josios 

’gyvenimą ir naktinius bambi- 
linius triksu-s apgarsyti. Josios 
jaunas asilolis žiuri per pirsz- 
tus ant josios pasielgimu.

40 žmonių pasiliko be pastogių. 
Salaveisziu Armija, Boy Scouts 
ir artimi žmones vieszino ugna- 
gesius su kava ir užkandžais.

East End Bledes padaryta ant $300,000.
_________ r

Frackville, Pa. — Antanas 
Dabek likos aresztavotas už

GERI PAMOKINIMAI

szviesa

Dideliu »daigtu nevisada 
galime padaryti 'bet mažus ga
lime iszpildyti.

Kožna naszle tai pradeg
ta žvake, kaip tik prie jos pri
dėsi liepsna, tuo jaus 
iszduos.

• Nepaskolyk niekam pa- 
czios nei geros knygos; paezia 
greitai sugrąžys o knyga pra- 
gaiszys.

Kaip daug galvoje turėsi, 
gyventi negalėsi o kaip kvailas 
busi tai suvis pražūsi; jaigu 
kvailyste su protu sumaiszysi 
tai tada gyventi galėsi.

• Tiktai tada iszminti dide
le turėsi kada ant koliojimo 
moteres nutylėsi.

Žmogus kuris daug gyve
nime kenezia tas apie laime 
kalbėti nekeneze.

Kuo debesys tamsesnis 
tuo lietus trumpesnis.

• Kas’ augsztyn akmenis 
mėtys, tas pats guzą aplaikys.

Jaigu lėtai pasielgsi tai 
paezia su ilgu liežuviu gausi.

Jaigu paezia turtinga 
jeszkosi, tai iszmint ingos ne 
gausi. —F.
D

J

IMI

Omaha, Nebr. f Czionais mi
re Motiejus Aleksinas, 
‘‘Saules’ ’ skaitytojas.
nis paliko sunu Antana ir duk
teria Marijona Barisiene. Lai
dotuves atsibuvo su bažnyti
nėmis apeigomis.

senas
Velio-

Pittsburgh, Pa. — Talentin
ga Lietuvaite Julyte Rajaus- 
kaite, vos 9 m. amž. laimėjo 
kaip pirmoji geriausiai skam
binanti pianu, kontesta, Wil
liam Penn vicszbuty, dabar 
teiks savo koncertą Sausio 13 
d. 6 vai. 40 min. isz radio sto
ties WJAS.

GERA PROGA.
Pusėtinai mokintam Lietu

viui, turineziam pora tukstan- 
cziu kapitalo, užimti Real Es
tate, Insurance ir Notary Pub
lic bizni, pervirsz 20 metu isz- 
dii4bta vieta ir gerai apsimo
kanti. Raszykite po szinom ad- 

Saule, Mahanov 
(j21

re su: 
City, Pa.
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PASKIRTA KAMISIJA DEL ISZDALINIMO DIDELIO TURTO.
Turtas susidedantis isz szeszin milijonu doleriu, paliktas per Conrad Hubert, huvo 

i szd ai i n tas del 33 labdaringu draugijų. Paveikslas parodo kamisija susidedanti isz Alfred E.
Smith, Calvin Coolidge ir Juliaus Roscnwald, kurie isfedalinotaji turtą tarpe tu 33draugijų.

❖ ❖ ❖

GILIUKIS ATEIVIO
PRIBUVO IN AMERIKA 

VARGSZU, MIRĖ 
MILIJONIERIUM.

' ,,„,1

VISKĄ ISZD ALINO.

IN

i

del 90 doleriu del Juozo Raišo. 
Po užmokėjimui kasztu ir su
grąžinimui pinigu Dabok isz- 
keliavo in Czikaga.

Pana Konstancija Pik- 
szilingiute, duktė Kazimiero, 
iszvažiavo po «zvcncziu lavin
tis tolimesniam moksle Beck
ley kolegijoj, Harrisburge.

— Praeita Petynczia, apio 
8 valanda isz ryto, kilo eksplo- 
zije isz nežinomos priežasties 
skiepe czeveryku sztore Wil- 
liamo Norbitz ant 22 S. Le
high Ave. Liepsna 
siplatino po visa narna ir ar
timus namus. Ugnagesiai likos 
paszaukti isz Shenadorio, Ma- 
h'anoy Plane ir Gerardvilles, 
turėdami kėlės valandas smar
kaus darbo pakol ugni sulai
kė. Trys bizniavi namai sude
gė: Jolin Tonenholtz, Mrs. Ba
ron ir Norbitz o bledes per du
rnus ir vandeni apturėjo Že- 
maiezio aptieka, ir kiti biznie
riai. Bledes daejo lyg 100 tuks
iu nezi u doleriu.

Waterbury, Conn. — Sausio
4 d., 1 vai. nakti, sudegė nau- 

gražus, tik pereitais me
tais pastatytas Petro Devqiio 
4 auksztu puikus mūras. Už
sidegė visa apaezia, krautuves. 
Ugnis prasidėjo isz aliejinio 
peczians skiepe, kuris szildo 
visa narna. Szimtai žmonių 
iszvyti in gatve. Kai kurie ne
spėjo ir apsirengti, kitus isz- 
nesze gaisrininkai. i

ant 22 S.
greitai pra-

jas,

Newark, N. J. — Amerikoj, 
be pastovios vietos važinėjo ir 
po truputi pagyvendavo kun. 
Krikszcziunas. Vėliausiu laiku 
jis gyveno Newarke, pas Lie
tuviu parapijos kleboną kun. 
Kelmeli. Priosz tai buvo, rodos 
Philadelphijoj 
kauska.

Negaluodamas, kun. Kriksz
cziunas patalpintas in New- 
arko ligonine. Czia Nauju mo
tu diena ir mirė.

Labai keistai atsitiko, kaip 
isz kai kuriu pas kun. Kriksz- 
cziuna esamu raztu, kas tai at
rodo, jog jo esama Philadel
phijos tautines parapijos kuni
go. Tas praneszta graboriui, 
rodos p. Adomaicziui ir szis 
paskambina telefonu in Phila
delphia, vyskupui Žukauskui, 
praneszdamas, kad ju parapi
jos klebonas Newarko mire.., 
Vyskupas 
nustebintas, atsako, 
esąs parapijos klebonas ir jis 
esąs gyvas ir Philadelphijoj ir 
dabar pats kalbas...

Tada velioni manyta gaben
ti in Waterbury, Conn, pas 
kun. Valantieji!, bet novežtas.

Dabar velionio lavonas esąs 
dar nepalaidotas, ir ypatinga 
apsauga laikomas miesto ligo
ninėj. — V.

pas vysk. Žu-

Žukauskas labai
kad jis

Boston, Mass. — Laikrašz-, 
ežiai pranesza, kad Lawrence 
buvo aresztuotas tūlas Juozai, 
Pozniakas, kuris peiliu suba- 

-gde žmogų. Pozniakas, tai ly 
ir Lietuviszika pavarde.

Visada stengėmės jumis pagelbėti apsaugojime juso 
pinigams. Teipgi patarnauti jumis tokiu budu kokiu 
banka gali parodyti savo gerumu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. , 

- $---------
- palaiko save senus pritelius ir gauna naujus kostume- 

rius kas savaite. Szita Banka pafodo kaip banka gali 
būti prietelium.

Kapitalo Stockas ir Pervirszis siekia suvirsz $500,000

. Malonu mums su jumis susipažinti
Misp. W. Norkevicziuto 
George Bastia'a

D. F. Guinan, Pres.
James A. Dolphin, Sec. 
Walter Hinch, Treas. 
Harry McKerns, Asst. Treas.

George Bastia'a 
Mary Roller 
Helen Ptasznikiute
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— Sekanti ryta po Nauju 
Metu policija suėmė Charlcs- 
towne dvi mergaites jurininku 
kostiumuose. Abidvi 18 metu 
amžiaus ir viena ju buvo Lie
tuvaite isz South Bostono. Pa- 
aiszkejo, kad Nauju Metu muk
ti jos nuėjo su dviem jurinin
kais ant “good time” ir už- 
mirszo kad reikia pareit na-

Kur jos buvo ir ka daro
su kareiviais per visa naktį, 
tai ne musu dalykas, bet isz 
ryto jos užsimovė jurininku 
kelinėm, užsidėjo j u kepures 
ir iszojo po miestą pasivaiksz- 
cziot. Tuomet policija jas ir 
suėmė. /Velijau įjos buvo ati
duotos tėvams* Už toki dar
bą reiketu daug diržu.

mo.

Tuomet policija jas ir 
įTVUpU 4JVO MllVVF (UV
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NEDELINE EKSKURCIJA
IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 19 SAUSIO

(PQ OC Dube!tav«« 
<PO.Z1D Tikletas

Specialia Treinas Subatos Nakti
Isz J > Ryto

Shenandoah (Tikiotaa $3.50) 2:00 
Mahnnoy City .................. 2:40
Tamaqua ....J................. 3:10
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:30 vakare., North Broad St. 
stacija 7:37 vakare. 

" t.■/ ..... '

/ t

$3.75 ir adgal 
IN

ATLANTIC CITY
NEDELIOJ 19 SAUSIO i

Treinas iszeis teip pat kaip 
ir Philadelphijos ekskurcija

NEDELINE 
EKSKUROIJA IN

NEWYORKA
$4.00 Dubeltavas 

Tikietas
NEDELIOJ 2 VASARIO

h

$3.25 ir adgal
;in

PHILADELPHIA
Per Lincolns Birthday

12 VASARIO

Apio daugiaus informacijos apie 
virsz-minčtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

* - ■ ir ,v w ' v į. n

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama du 
rttebetine pasekme per 30 motu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron* 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvopavima, UžSima ir azalti galvoje, 
Priszakinl skausmu galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno meno- 
bIo gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkis 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sstoro
19 jW. Centre St; Mahanoy City

' '' ''m■ ■' >;'i'Yi " i, '■ •
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New York. — Pribuvęs in 
Amerika jaunu žmogum, kentė
damas varga ir’bada ir tik da- 
sidirbo kada, turėjo 40 metu o 
mirdamas paliko milijonus, to. 
kis buvo gyvenimas Konrado 
Hu'bert, Rusiszko Žydo, kuris 
nemnei mirė i palikdamas do- 
szimts milijonu doleriu kuriuos 
iszdalins ant mielaszirdingu 
tikslu buvusia prezidentas Coo
lidge, buvusia gubernatorius 
Smith’as ir Julius Rosenwald.

Hubertas užrasze del New 
Yorko ligonbucziu ir kitu prie
glaudų $1,300,000; del 59 Žy- 
diszku institutu $625,000; del 
suszelpimo geresnio būvio ni- 
geriu $750,000; del sveikatos 
tyrinėjimo $500,000; ir del vai
ku ir mergaieziu skautu $500,- 
000; del kolegijų $650,000; o li
kusius 
dingai,
miszku institutu.

Hubertas savo gyvenime par
davinėjo cigarus, 
dingauze, 
farineriu, 
sulaukdamas 40 metu pradėjo 
pardavinėti ziegorelius, po tam 
iszrado rankine elektrikine ži
binte (flash light) isz kurios 
dnsidirbo milijonus. Būdamas 
pats vargingu atsiminė priosz 
mirti apio kitus, kuriems pali
ko milijonus.

■del visokiu mielaszir- 
mo k si isz k n I ir t i koji

laike bur- 
, buvo 

pardavinėjo pieną o

cigarus 
ręsta u raci ja
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Daktarai dabar inkalbineja žmonietms idant naudoti sau
les karszti ant iszsigydymo nuo visokiu ligų. Isz tosios rodos 
pasinaudojo trys merginos isz Miami, Floridos,'bet pagal mu
su nuomones tai tosios rūteles visai neiszrodo ant sewganeziu.

ŽIAURIOJI
KARALAITE

PASAKAITE

mTolimoj žiemiu szalyje, tarp 
amžinu sniegu, ledyniuose rū
muose gyvena žiaurioji kara
laite Žiema. Jos valstvbe vra 
labai plati ir apima beveik pu
se žemes. Ir rodos, 'kad prie 
tokio plataus ploto be daugy
bes tarnu nei'a galima apsietr, 
o teeziau ji iszviso teturi tik- 

DIDŽIAUSES ISZRADIKAS. tai tris tarnus. Visa karalyste 
-------  per metus po viena karta ji 

pati aplanko, .los paezios ar
ba jos tarnu pasirodymas vi
siems yra negeistinas, nes vi- 

apmiri-

— Koki tu misis laikai už 
didžiause iszradika? paklauso 
motoro mot ores.

— Mano vyras didžiausessam ktasztui atnesza 
iszradikas.

— Ar isztikro!

¥

ma.
Priosz keliaudama per 

sziol/apie tai nieko nežinojau! valstybe kaiaiaite
— Asz noretau, idant mi- vo tarnus, 

sis iszgirstum, kaip jisai užsi-' kelia ir priruosztu iszkilmes.
tai i IsZeina (jos pirmutinis tarnas

Vejas, kuris sukelia didžiauses
— Ar-gi tai roike didesnio audras: ardo, drasko kas tik-

iszradiko? tai po kojų jam pasipainioju.

lyg

mano vilktis in miestą 
visokes priežastes iszranda.

nes supranta,

sziltesnius

Nusigąstą visi, 
kad rengiasi in kelione žiau- 
lioji karalaite. Paukszcziai, ir 
tie ima bėgti isz to kraszto ir 
virtinėmis padangėmis skren
da in tolimesnius, 
k ra sz t u s.

Besmarkaijdamas Vejas su
silaukia savo draugo, antrojo, 
karalaites Varno — Szaležio 
kuris savo sustingusiomis ran
komis ima kaustyti visa gam
ta, taisyti kelius ir dirbti til- 

Tada dar didžiau nusigas- 
ir apmirė laukai savo

tolimesnio T.kimo; medžiai, ir 
tie, nusiėmė savo puiku ruba, 
pakloja ant žemes, rengdami

tus 
ta visi

savo r * siunczia sa- 
kad parengtu jai 

‘S.

minkszta kelia savo valdovei. 
Pagalios ateina treczias kara
laites tarnas. — Sniegas ir ap
dengia žeme puikiu — baltu, 
minksztu kilimu. Paskui Szal- «■ >
ežio ateina ir pati žiaurioji ka
ralaite — Žiema.

❖
SKAITYKITE “SAULE”

/t

Smnisziimo kokis kilo k r iriam u j u paveikslu teatre
V/W A AJI«KA A A* •

Paisley, Szkot landi joj, po užsidegi-■ ' fa
mui celuloidines stuczkeles, likos nžmuszta 70 isz kuriu 54 buvo vaikai. Ant paveikslo mato
me kunigą kuris kalba maldas ant kapu'žuvusiu. . -me kunigu kuris kalba maldas ant kapu žuvusiu.




