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41 METAS

ISZ AMERIKOS
PRIGELBEJO PACZIAI SU 

DARBU PO TAM 
NUSISZOVE.

Philadelphia. — Isz nusimi
nimo buk jojo motina neseniai 
mirė o tėvas likos užmuaztas 
du metus adgal pen uutomolbi- 
liu, Charles Allen prigelbejo 
savo paežiai mazgoti torielkas 
po tam be jokio žodžio nuejas 
ant virszaus paleido kulka in 
krutinę mirdamas ant vietos. 
Jau du kartus priesz tai bandė 
nusižudyt bet kožnu kariu likos 
užtiktas.

BURDINGIERIUS GERES
NIS UŽ VYRA.

Albertas- 
Hand, 31 metu, likos paszauk- 
tas in suda už apleidima savo 
paezios ir nedavimą pinigu ant 
maisto. Albertas stojas in smla 
pasakė buk jojo pati skalbė, 
prosina ir lopina burdingieriui 
siutą ir drapanas o jisai ta dar
bą turi patašau atlikti. Norints 
jau karta paliepė burdingieriui 
apleisti jojo pastoge bot motore 
priesz tai pasiprieszindavo ir 
turėjo pats apleisti narna. Su- 
dže paliepė burdingieriui pra- 
siszalint o jaigu to nepadarys 
tai abudu in koza pasodys.

Camden,

NEGALI ISZSIMAITYT 
ANT $25,000 ANT 

METO.
Chicago. — Tūlas, biznieris,

padare in .suda *praszyma kad 
ji pripažintu banknotu, nes 
negali iszsimaityt ant $25,000 
ant meto, 
yra,

o priežastis tame 
brangus priėmimas sve- 

cziu su gerymais ir atsilanky
mas pas prietelius ant vaka- 
ruszku. Deszimts metu atgal 
uždirbdavo $15,000 ant meto 
ir buvo užganadytas isz savo 
gyvenimo, bet sziadien viskas 
persimaino ir $25,000 neužten
ka. Porele turi du vaikus.

nuo ko

TIKRAS SKUPUOLIS
PER 10 METU MAITINOSI 

PO $1.35 ANT MENESIO, 
IN TA LAIKA SURINKO 

20,000 DOLERIU.

KUNIGAS NORĖJO 
NUŽUDYT 2 YPATAS

.................. „I. I mm ||^« i;i , , j- '1 ■ .T-, ... -

Isz Visu Szaliu DEGINA
KOMUNISTUS

NARSI MOTEREBATUS, PINIGUS
pragėrė:

Worcester, Mass. — Pilypas 
Boldal, nuo 6 Clapp gatves, 
nustebino policija 
budo jis griebėsi, 
nusipirkt munsznino. Ji 
policija; 
praeszo 
girna isz, savo, namu, Paaiszkc- 
jo, kad Bol.dat netik pavogė (a 
laikrodi, bet ir savo devynių 
metu sūnaus paskptinius czc- 
batus; pardavė ir nusijjirko 
munszaino už tuos .pinigus.

INDIJONAI TIKI IN 
RAGANAS.

Centerville, 
nioli'ka metu mergaite 
Lillie, pabėgo nuo

IndijonU, kurie geide jaja 
nužudyt, už tai, kad buvo nu

kaito ragana. Jau bu-

STUME BANDITĄ IN PRA
GARĄ PATI ISZSIGELBE- 

DAMA NUO MIRTIES.NELABA PATI3ZOVE DU SAVO PARAPI- 
JIECZIUS UŽ PALEISTAS 

KALBAS APIE JO MEI- 
LISZKAS PASLAPTIS.

KAIMUOCZIAI DEGINA GY
VUS KOMUNISTUS IR 

JUJU TURTUS.
ant kokio 

kad galėtu 
suėmė 

W. Danfort b
apie laikrodžio puvo-

NUTRUCINO SAVO SENA 
VYRA IDANT UŽGRIEBT 

JOJO TURTĄ.
Franci ja. — Li-Bontrepree, 

zeta Moulesscux, pati ūkininko 
ėjo namo isz turgaus. Kolos vie. 
noje vietoje vode tarp dvieju 
skraidiniu griovų kuri viena isz 
iu turėjo 4(H) metru gilumo. 
Sztai ant vidurio tako pasitiko 
su banditu kuris ki?rszindamas 
su karabinu paliepė atiduot 
jam visus pinigus. Lizeta ati
davė viską ka turėjo bet ban
ditas paliepė moteriai nusi- 
rengt ka ir padare. Tada ban
ditas paszauke in•ja: 

in skradinia j 
to, neiszpildysi

pats tave nunešiu nes jaigu pa
lei sezi a tave gyva tai nusiduo
tum in palicija su skundu.“

galva gi- 
inislis kalbėdama:

Žmogau, susimylėk ant ma
nes nes jau jaigu taip geidi ma
no mirties tai 
pavėlink man 
akis su skepeta kuria palikau 
mano andaroke.“

Banditas pasilenkė idant isz- 
init skepetaite bet toje valan- 
loje Lizeta priszokus prie jo, 

stūmė isz visu pajiegu in baisu 
pragara. Ant rytojaus surado 
suteszkinta banditu ant dugno..

kadaKansas City, Mo. — Lenkisz- 
kas darbininkas kuris dirbo 
prie aliejiniu szuliniu, vardu 
Mikolas H i rak, per deszimts 
metu praleisdavo tiktai viena 
doleri ir 35 centus ant menesio, 
kaip pasirodo po jojo užmuszi- 
mui per trūkimą gazinio pe- 
cziuko namie. Per deszimts me
tu, nuo 1917 lyg 1927 uždirbo 
jisai po $102.70 ant menesio ir 
per t a ji laika surinko 20 tuks- 
taneziu doleriu.

Donald II. Carson, miesto ad
ministratorius, peržiūrėdamas 
likusi turtą Iii roko, persitikri
no kad jisai kožna menesi pa
džiūvo in banka po $101.35. 
Iszskiriant tuju 20 tukstaneziu 
doleriu, buvo jisai uždraudęs 
savo gyvastį ant 8,000 doleriu 
kuriuos tai pinigus dabar n il
si uns del motinos.

Tasai žmogus aplaikydavo 
nuo kompanijos burda ir prie
glauda, priek tam pats taisė 
sau czebatus, skalbė drapanas, 
kirpo plaukus ir skutosi, nege
ro ir nerūko.

Keliolika metu adgal nusiun
tė motinai ir seseriai in tėvynė 
17,000 doleriu už kuriuos tai pi
nigus ketino pirkti 200 margu 
lauko ir apsigyvent tonais ant 
senatvės^ mane diibti lyg 50 
metu po’tairn važruoti in fevyne 
bet nesusilaukė tuju metu, bū
damas užmusztu kada turėjo 
14 met u s.

Ir ant ko tasai visas turtas 
prisidarė! Vargino savo kuna, 
dirbo kaip jautis ir nepasinau
dojo isz jojo.
PASIGĖRĖ 2,682 KARTUS.
Chicago. — Fredas II. Booth 

pasigėrė 2,682 kartus in laika 
leszimtsnietu savo vedusio gy

venimo. Taip pripažino jojo pa
eziule siūle kada ėjo teismas 
ant persiskyrimo. Motore sake:

Mano vyras buvo girtas kož
na diena per visa sanvaite 
arba ant meto 260 kartu o in 
laika deszimts metu musu ve
dusio gyvenimo 2.682. Jisai per 

yvenimo pats neži
no kur randasi. Booth yra loc- 
nininku keliolikos malimu Ot- 
tawoje, Kanadoj.

NELABAS TĖVAS.
Ilagersville,

sauliniu 
per

mane dirbti lyg 50
I • į t M - ' 4..

i €

puse savo <r

III. — Meiidotos 
k unigas

Ottawa, 
Episkopalu kunigas James 
Wilson, kuris ana diena paszo- 
ve savo parapijieti A moša Ei
liota ir jo žmona, tapo padėtas 
ežia kalėjimo, formaliai kalti
namas del bandymo papildyti 
žudinsta.

Tuo tarpu kunigo Wilsono 
parapijos žmones ^lendotoj 
bando nuslopinti ne lik szaii- 
dymo incidentą, bet ir paleis
tus pi'ktus liežuvius, apie ku- 

susine.sziina su 
viena moteriszke, naszle Wag- 
neriene.

Primygtinai

žmones

m o

Ant soviatinio Vo-

nigo Wilsono,

Primygtinai prokuratūros 
kvoeziamas, kunigas Wilsonas 
pagaliau pasipasakojo maž 
daug 
metus

pasipasakojo 
szitaip: priesz 
jis susitikęs i 

Wagneriene jos vyro szerme- 
nyse ir isz karto labai ja pa
mylės, nežiūrint, kad pats bu
vo vedos žmogus. Ta meile vis 
didejus. Bet praeito Gruodžio 
menesi Mrs. Wagneriene savo 
intymius su juo' santykius nu
traukus. Jis emes labai krims
tis, ir Gruodžio 30 diena 
siuntęs jai laiszka atsipraszy- 
damas jos. Tas laiszka pa'kliu- 

parapijieczlams ElUot- 
tams, 'kurie ir paleido parapi- 

'Tšžgirdes 
Eiliotus reika

lauti, kad gražintu jam laisz
ka. Laiszkas buvęs jam gra
žintas, 
sakes,

; dvejus 
su M rs.

pa- A

ves

joj liežuvius, 
jis nuėjės pas

tai

bet kai jis ka ten pa- 
Elliottas laiszlka vėl isz 

jo isztraukes. Jis apmaudo pa
gautas, nesusivaldęs ir szove. 

Paszoves Elliotta ir jo žmo
na, kunigas Wilson parbėgo 
namo ir, kai policija atėjo ji 
aresztuoti, pats bade nusiszau- 

bef tik lengvai susižeidė. 
Jis buvo nugabentas in ligoni-
ti, 
J
ne bet pasirodžius, kad žaiz
da nepavojinga likos paimtas 
in kauntes kalėjimą.

)

Devy- 
W h i t e 

savo szta*

žiūrėta kaipo ragana. Jau bu
vo parengti įnagiai del josios 
kankinimo, jau artinosi nusi
leidimas saules, po kuriam ke
tino atlikti baisios kankes, bet 
jai pasiseko iszbegti isz abazo. 
Nelaiminga-bogo per ketures 
naktis ir dienas, pakol gavosi 
pas valdiszka Indi jonu agentu, 
kuris jaja nusiuntė in priglau
da del Indijonu i u Arizona.

TIKRA ŽEMISZKA PEKLA.
Grand Rapids, Mich. —- Pra

nas Raymond, 53 metu, panak
tinis sargas prie fabriko, ne- 
jeszko peklos po smert nes turi 
ja ja ant szios aszaru pakalnes. 
Keli metai /ulgal neteko akies 
ir du menesiai adgal sudege jo
jo namas. Idant prigelbėt savo 
vyrui uždirbti pinigu, jojo pati 
nuėjo iii dalyba, ana diena pa
slydo ant ledo ir iszsilauže sau 
koja,
operacijos ant pondesaitis. Vos 
sugryžo mote re isz ligon’butes 
Fra na s turėjo eiti gydytis ant 
vėžio, duju 221 
gi turi eiti ant operacijos. Argi 
no vargas žmogui!

vėliaus’ turėjo eiti ant

įmetu duktė taip-

Paczen'ka. Ji-

Kijevas, — Dideli inspudi 
padare ant gyventoju, teismas, 
kuris užsibaigė praeita sanval- 
te, Sausio menesi je staigai mi
rė pulkininkas
sai iszjojo aut arklio ir ant 
kelio nukrito negyvas. Dakta
rai apžiureja Paczenka, nutarė 
buk jisai įnirę nuo szirdies li
gos. Po laidotuvių prokuroto-laidotuvių prokuroto
rius aplaike slapta gromata be 
jokio paraszo, kurioje danesza 
buk pulkininkas, kuris turėjo 
62 metus, locnininkas didelio 
turto, ne mirė savo tikra mir- 
ežia, tiktai likos nutrueintas. 
Padarytas tuojaus tyrinėji
mas,

NELAIME LIETUVISZKOJE 
SZEIMYNOJE; 3 UŽMUSZ- 

TI PER EKSPLOZIJA.
Philadelphia. — Mocziute, 

josios 21 metu duktė ir 3 metu 
anūkėlė sudege ant smert kada 
czystinimo preparacija eksplo- 
davojo kuknioje name po 907 
New Market uIvežios
užsidegė namas. Ona Lauden- 
skiene, 54 metu, laike anūkėlė 
rankose o josios duktė Veroni
ka Kazokiene buvo negyva ka
da atvažiavo ugnagesiai. Matyt 
mocziute stengėsi iszgelbet 
anūkėlė bet pati žuvo su jaja.

Ta pnezia diena 
Szemis, 6 metu, 3844 Bayiiton* 
uly., sudege ant smert kada 
josios szlebukes užsidegė bū
dama pati namie. Motina iszne- 
sze deganti kūdiki ant kiemo 
pati baisiai apsidegindama. 
Manoma kad mergaite turėjo 
deginti popieras prie pecziaus 
nuo ko užsidegė szlebukes.

ku ri e taip jau nu
sako esą

— Dixie

stengėsi

Paulina

baisiai

Pa. — Rolli u 
Cravens likos uždarytas kalėji
mo už nežmoiuszka simiuszima 
Savo devyni u metu amžiaus 
dukreles kuri nuo plakimo net 
apalpo. Nelabas tėvas pirmiau- 
se suriszo mergaite virvėmis po 
tam pliekų su elektrikiniu dra
in. Adbegia kaimynai ant riks
mo mergaites, atkiszo revolveri 
ir kerszino nuszovimu nelabo

Goriau

nustovimu

Elliott a i 
gabenti in ligonine, 
pavojingai paszauti.

NUŽUDĖ VYRA KAD JAJA 
NORĖJO APLEISTI. '

Tallahassee, Fla
Good, 23 metu, nužmle savo vy
ra, 25 metu Roberta, kotelyje 
Memphis. Hotel i n is tarnas laja 
diena girdėjo kaip Good’iene 
szauke in savo vyra: “
taYe užmusziu ne kaip duosiu 
tau mane apleisti.“ Po tam isz- 
girdo szuvi o policija atėjus 
vėliaus rado vyro lavona 'ant 
lovos.

JESZKOJO CENTO,
' UŽDEGE NAMA.

Detroit, Mich. — Norėdama

PASIKORĖ BIJODAMAS 
APJAKIMO.

Elizabeth, N. J. — Bijoda
mas kad noužilgio, turės ap. 

[jakti ir netekes daug pinigu 
paskutiniam ergelyje su szerais 
ir bondais ant Wall ulyezios, 
Stanislovas Vojcikas, 45 metu, 
pasikorė ant pastoges savo na
mo, kuriame talpinos! salimas 
jojo brolio. Vojcikas pergyve
no Amerika daugeli metu bet 
neseniai persiskyrė su savo pa
ežiu. Turi jisai viena sunu ir 
.szeszis brolius.
SAVŽUDINSTA MERGINOS 

KURI BUVO PER RIEBI.
Brooklyn, N. Y

r i joną Bussacca, 19 motu, 
rupesties kad in 
nutuko nuo 130 svaru ant 236 
svaru isz kurios juokėsi josios 
drauges, atome sau gyvastį. 
Mariuto nuėjo in kuknia kada 
visi namiszkiai miegojo, atsu
ko gazo kranukus nuo pecziaus 
ir užtroszko. Kada motina atsi
kėlė isz ryto rado dukrele jau 
negyva.
496 TURCZIAI PER METUS 

“UŽDIRBA” MILIONUS.
Washingtonas, D. C.

departamento pranoszimu 1929 
motais prie gi
kurie per motus pelno po mt- 
liona ar daugiau doleriu, pri
sidėjo dar 206 nauji milionin- 
kai.

Isz viso Suv.
sziandie yra 496 milionais ver
to žmonos. To skaieziaus 24 tu
ri per metus daugiau kaip po 
f* • 1 » v t » • -r

tuojaus 
bet be jokios pasekmes.

Dabartės duktė pulkininko 
Paczonkos, užvedė Skunda 
prieszais savo jauna moezeka, 
apkaltindama jaja už mirti jo
sios levo. Pulkininkas paliko 
visa savo turtą del jaunos pa
ezios (nes buvo vedės trecziu 
kartu), o savo dukterei ir anų 
kains nopali'ko nieko, 
tvirtina, buk moezeka nutruei- 
no tęva duodama jam 
vyno pakol iszjojo.
1,500 KINCZIKU UŽMUSZTA 

MUSZYJE.
London.-*-t- Kvangsi provįjr- 

eijoj artimoje Pinglo, atsibuvo 
kruvini musziai tarp Nanking 
valdiszku kareiviu su pasikele
liais kuriuose 
tukstanezjai Kineziku ir du 
kart tiek sužeista. Pinglo guli 
apie 200'myliu nuo Cantono.

MERGAITE SU BUDU 
BEZDŽIONKOS.

Lenczica, Len(k. — Puklovo 
kaime, randasi mergaite suvis 
panaszi in bezdžionka. Bankas 
ir kojos iszsukintos ir apžėlu
sios plaukais, 
czioja ti'k szokineja

i/vgtL

lyniaus, kaime Kropyvna, kai- 
muocziai užrakino duris namo 
kuriame alsibuvinejo komunis
tu susirinkimas, po tam padegu 
isz visu kampu. Kaimuocziai 
tnalsziai stovąįo aplinkui na
rna klausydami vaitojimu dc- 
ganeziu auku bot niekas nedry. 
so juju gel bet. Kaimo Potijiv- 
koje sudegino soviatu mokslai- 
ne. Vertykijevkoj sudegino ro- 
tuže o priesz ugni sunaikino vi
sus ugnagesiumaszinas. Kurne 
sudegino visa gaspadorysta 
soviatu perdetinio.
sudegino 
gyvenimus, 
ežiai padege gyvenimą soviatu 
perdetinio po tam paliejo jam 
gromata kurioje
tau gana gyvent ant svieto ir 
pasirengk ant amžinos kelio- 

In dvi dienas po tam per

visa

szokie 
jaigu

: “dabar 
griova o 

tai asz

I 
t

>

i

Į

Duktė

stiklą

tėvo pakol nepribuvo.palieijan- surasti centą kuri buvo paine-

Miss Ma- 
isz 

meta laiko

Koteluvyj 
keliolika komunistu 

Milkuje kaimuo- , Moteriai atėjo iii
liukui nga

< < r7

rasze: l ‘ ijau

jau szoksiu bet 
nors užsiriszti

Rosijoj kils nauja M

i

PRIVERTĖ JI KRAMTYT 
DINAMITĄ.

Montello, III. — Mikolas Ri
kers apskundė Willima Hoblet 
už tai buk tasai kanecz priver
tinėjo ji kad sukramtytu szmo- 
ta dinamito idant ji iszneszt in 
padangos.

Rikers tvirtino buk Hoble- 
tas laike ji už ranku, inkiszo 
jam samola dinamito in 'burna 
ir privertinejo kad ji sukram
tytu. Jaigu butu, dinamitas 
trukę* tai abudu liktųsi audras, 
kyti ant amnoteliu bet kvailys 
apie tai nemano. Ilobletus tu
rėjo paeini pi n t 500 doleriu 
kaucijos lyg teismui.

tas ir aresztavojo nemielaszir- 
dinga tęva.
TĖVAS PALIEPĖ SUNUI 

SAVE NUSZAUTI.
Greenwich, Ky. — .James 

Hildebrand, turtingas farme- 
ris, F 
proto. Laike, kada pati nesi
rado namie, užprovino Kdvi- 
vamždini karabina, padavė 
savo deszimts metu šuneliui in 
rankas ir liepė patrapkt vamz
džius. Sūnelis nenorėjo iszpil- 
dyti tėvo paliepimu, bet tėvas 
sa’ke, buk karabinas yra neuž- 
provintas ir kad patrauktu 

Insidrasines val
kas patraukė vamzdžius, puo
lė du szuvoi kurie nutraukė te
veli galva. Vaikas nubėgės pės 
kaimynus apsa'ke ka padare.

tus devvniu metu Mariute Lu- 
basziute, uždegė abrusa ant 
stalo nuo kurio prasidėjo ug
nis. Liepsna apdine akimirks
nyje narna. IJgnagesiai pribuvo 
ir in puse valandos , užgesino.. 
Bledes padaryta ant keliu tuks-

.>6 metu, stnigai neteko taiieziu doleriu o tai vis už vie- Iždo

vamzdžius.

na centą.
PAOZIULES SPYRIMAS JI 

UŽMUSZE.
rrorresdale, Pa. — Paulina 

Strum likos uždaryta kalėjimo 
nes buvo priežastim savo vyro 
mirties. Motoro ana diena in- 
j/uole in peszeluma laike susi- 
barimo su vyru ir isz piktumo 
spyrė jam žemiau pilvo ir nuo 
to mirė didėlėse kanczloso li- 
gonbuteje. Nuo inspyrimo tru-

■ • ■ ■ 1 >'_ji ■

viso

ko jam pūsle.

Paskutines Žinutes
V ramona, Calif. — Bėgda

mi nuo palicijos, szeszi vaikai

nes.“ 
detinis Kovalcznk likos nužu- 
dintas kaipo ir deszimts narnu 
sudege taji vakaru. Sovietine 
valdžia iszsiuntc specialiszka 
komisija isztyrinet visus tuos 
atsitikimus in Kotelna. Kai
muocziai kyla priesz valdžia ir 
kaip i’odos 
revoliucija.

139 METU MOTERE MIRĖ. « J , i , .1 • 4 ' I - v'*', " . i,* . , v ,
Santiago, Chile. — Ana die

na mirė czionais Milagro For- 
cadella Cadcmas, turinti 139 
metu amžiaus. Pagal bažnyti
nius metrikus tai isztekejo už 
Czilieczio 119 metu adgal..Mo
tore buvo da gana "sveika, dir
bo kas diena ir da gerai mate.
UŽMUSZE IR SUDEGINO 

ARKLIAVAGI.
Kijevas. — Netoli nuo czio

nais, kaime Kagutka, ūkininkai 
padare sutarti nubaudime visu 
arklia-vagiu. Nuo keliolikos 
metu negalėjo atsiginti nuo tu 
piktadariu jokiu budu nes val
džia mažai apie tai rūpinosi 
isznaikinti tuju žmonių. Per tai 
nutarė be siūlo nifbausti ateity
je tokius piktadarius. Tame 
tiksle susirinko tūla diena va
kare, apsupo grinezia kurioje 
apie deszimts arklia-vagiu ge
re ir linksminosi 
apsiginklavo rungais, 
inis, spragilais ir kitokiais ūki- 
ninlciszkais inrankiais tai dra

in ligonbute atėjo šiai insiverže in butą piktada
riu ir visus iszmusze po tam 
uždegė grinezia ir sudegino vi
sus idiuit ne vienas neiszsignu- 
tu daugiau ir nevogtu jiems 
arklius.
PAMĖTĖ SAVO VYRA

IDANT GYVENTI SU ’ 
SVETIMU ANT SALOS.

Berlynas, Vokietija. — Nuo 
kokio tai laiko daktaras Karo
lius Ritter u'žsimane gyventi 
atskirai nuo žmonių ir vesti

užmuszta du

kuri nevaiksz- 
o miega 

susirietus suvisai nieko nekal
bėdama. Mergaite jau tokia 
nuo užgimimo ir neprijauezia

netinka, bezdžionka
'Puri apie

savo nelaimingumo gyvenimo. 
Randasi pas gaspadori Mnksi- 
na Orkacza. Prie darbo suvis 

tik ‘kaip 
pamėgdžiojo kitus.
keturiolika metu.
ATKERSZINIMAS

APLEISTOS MOTERES.
Moskva.

Dimitro Duozczen'ko, visas su
kruvintas ir supjausytas, mels
damas, idant ji daktarai ap
žiūrėtu. Priežastį savo padėji
mo iszaisžkino nokaneziai:

Duszczenlko gyveno su savo 
paeziule per dvylika metu, bet 
neturėjo vaiku. Praeita mota 
isžkeliavo in Prusus, kur insi- 
įnylejo iii kokia ten mergina o 
kelis menesius prikalbino jaja 
keliauti su juom in Moskva. Tn

idant ji daktarai

A* .M

o kad buvo 
szako-

koki laika (kaip tai paprastai gvve,lilllu kllip gyvena ],luki.
su tokioms porelėms) nubodo 
jam gyvenimas su mylema ir 
nutarė sugryžti atgal pas savo 
pirma papzia. Nuėjus atlanky
ti savo paeziule, o kada inoitt- 
nejo in stubn motore pagrie-

rūpės inilioninkn į>0 nuo s(aio i^nka, rtiete iii ji

Valstybėse

5 milionus grynu uždarbiu. Vi
su 496 milioninkn metines už- 
darbe* siekia daugiau kaip 
1,073 milionus doleriu. _

sužeisdama jam galva.
13 TURKU UŽMUSZTI 

EKSPLOZIJOJ.
Istanbul, Turkija. — Trylika 

Turkiszku anglekasiu likos už- 
muszti b .16 sužeisti ir apdegin
ti laiko smarkios eksplozijos 
gazo kasyklose Zongouldake. 
Yra' tai treczia baisi nelaime 
kokia ki lo tose kasyklose in

...laika trijų menesiu* ;
j, , 1 ♦’ v fc '’V A"*.1 ■

Per smalkias

sudaužė automobiliu isz kunti 
penki likos užmnszti ant vie
tos o szesztas mirtinai sužeis
tas.

1[ London,
viesulas kurios czionais viesz- 
patavo ant mariu 28 žmonis 
pražuvo su laivais. Ant vieno 
laivo Nellv žuvo 21 žmonis.

Bukaresztas, Rumunije.— 
Kruvini sumiszimai tėrp dvie
ju politikiszkn partijų buvo 
priežastim keturi u žmonių už- 
muszimu ir szimtai likos su
žeistais.

U Washington, D. C. — Su- 
dže William Taft (buvusis pre
zidentas Suv. Va 1st.) kuris pa- 
dekavojo už dinsta isz priežas
ties ligos, truputi pasveiko at- 
važiavts in Washiikgtona ant 
apsigyvenimo.

PREZIDENTAS
MEKSIKO

PERSZAUTAS
JO PATI IR ANŪKE TAIPGI 
PASZ AUTOS; PALEISTA 

VISO 6 SZUVIAI; SZO- 
VIKAS SUIMTAS.

V

t

I

niai žmones. Todėl iszrinko sau 
neužgyventa sala ant Galapa
gos. Daginius apie tai, pana- 
szaus budo, Hilda Koerwin, 26 
metu^motere daraktoriaus Ber
lyne, pamote savo vyra ir pra- 
nosze daktarui kad ji ji geidžia 
būti jojo “ 
likusi gyvenimą su juom ant 
tos salos. Daktaras priėmė jos 
pašiaukavvma ir dabar abudu 
gyveną kaip laukiniai žmones 
gyvena, be jokiu smagumu ir 
parodu o daktiu’as net davė sau 
isztmukti dantis ir insitaise 
nennlijanozips plieniniu* dan
tis idant galėtu juos naudoti 
kjaip žvėrys muKjoja savo.

.levu ir praleisti
su

m ;

JI* -, ‘ 
L 

M

Mexico City, Hex. — Utar- 
ninke, priemes prisiega Pascu
al Oritib Rubio, naujas prezi
dentas Meksiko, kada važiavo 
in palociu likos perszautas in 
žanda bet nepavojingai. Nuvež
tas tuojaus in ligonbute kur 
daktarai kulka iszeme. Jojo pa
ti aplaike žaiduli in veidą o jo 
anūkėlė Ofelia Ortega taipgi 
sužeista ir kokis tai nt'pažysta- 
mas žmogus. t

Kilo baisus sumiszimas tarp 
žmonių bet policija tuoj Humi- 
szima apmalszino ir aresztavo- 
jo szovjka, Miguel Flores, 22 
metu, kuris prigulėjo prie prie, 
szingos partijos kuri nelaimėjo 
per paskutinius rinkimus.

Pali ei ja aresztavojo daugeli 
y imtu kurios prigulėjo prie 
suokalbio nužudyt; visa szeimy- 
na rm ujo preuidcmtp, _ 11
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Kas Girdėt
ti suitarpinto szvinu ar lako.

Daktarai dabar tyrinėja jojo 
kūno sudėjimą bet visus tuos 
apsireiszkiTnus jokiu budu ne
gali iszaiszkint.

r j ' *   .......................................- '■

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU
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7*AR YRA NEPRITY- 
SIU DARBININKU ?
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Geras Iszauklejimas
PASAKAITE
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Sudže Philadelphijoj, kuris 
in trumpa laika davė persisky
rimus del 648 poru, paduoda 
priežastį del ko tiek žmonių 
persiskyrė. Kalba jisai: “Bran
genybe iszsimaitinimo ir laiky
mas savo kaipo ‘kas tai asz’ 
yra priežastini daug persisky
rimu. Negana to moteres supra
to kad gali apturėti pinigu ant 
savo noru isz kitu szuliniu 
lengvu budu, apleidžia savo vy
ra ir trankosi su svetimais nes 
myli parėdus, gerai pavalgyt ir 
iszsigert, prie darbo netikiu, 
nubosta jai naminis gyveni
mas. Czionais Amerika jauni
kis mislina kad paeziuojasi su 
aniuolu o mergina su kokiu 
narsunn bet po veseilei supran
ta savo ak lama liet jau per vė
lai — vaisiai to... persiskyri
mas.”

Akyvumas yra pirmutiniu 
žingsniu in pragara. 
kalba priežodis, 
tankiai bmui ir priežastis mir
ties. New Yorke, 15 metu moki
nys norėjo “datirti” kaip žmo
gus jauezesi kaip pasikarę. Nu
ėjo in maudinyczia, pasikorė 
su rank-szluoscziu “ant iszban- 
dymo. 
užtiko, vaikas jau būvą negy
vas.

' < &

> T

— Taip 
Akvvumas

Kada vaiko motina ji

Vieszpatysto Vatikano yra 
mažiausiu jauniausiu ir turtin
giausiu sklypeliu o prick tam 
mniszyta tauta nes jojo randa- 

gyventojai prigulinti
vienuolikos tautu. Dau- 

Italu nes net 
389, Szvaicaru (daugiaaše pri
gulinti prie popiežines gvardi
jos) 113,
ežiu 5, Iszpanu 2 ir po viena 
Amerikoną, Austrijoka ir Abi- 
sina. Visi gyventojai yra kata
likais iszskirent tojo paskuti
nio.

si 526 
prie 
giauso jame yra

Francuzu 11, Vokie-

kaip 
gales im

Czekiszkas inžinierius ir isz- 
radejas vardu Tnmoszius Ocen- 
nasek iszrado rakieta kuri pa
kels devynes ypatas ir 
iszradejas tvirtina,
lėkti ant menulio in laika 87 
valandų.

Visa raketa turės szeszes ma
žesnes rakietas kurios eksplo- 
davos viena po kitai kada ap
leis musu žeme — trys kada 
lėks ant menulio <> 
sugryž( f!)

Jisai su saavo sunum ir ko
kis tai Max Dentsch yra pirmu
tiniais pasažioriais. Kiti da ne- 
ntsiszauke. Kas yra “next” ke
liauti ant menulio už dykai

trvs kada

Padavimai senu žmonių sa
ko: “kada žmogus cziausti rei
kė paskubint ir jam atsakyti 
‘ant sveikatos.’ Jaigu niekas to 
neatsako tai voluos atsako ‘ant 
sveikatos’ ir perdirba metrikus 
o tokis žmogus nemirszta gera 
mirezia, nesulaukė senatvės ir 
ar pasikarę ar prigėrė o voluos 
jo duszia paima. Jaigu niekas 
neatsako ‘ant sveikatos’ tai 
reikc paežiam atsakyt ir persi- 
žegnot.” Da ir dalbar daugelis 
senu žmonių ta paprotį užlai
ko; jaigu niekas neatsako tai 
persižegnoja.

Viena kartu ubage gulėjo ant 
pecziaus o senelis gulėjo lovoje. 
Senelis sueziaude. Ui lango 
iszgirdo kaip kasžin kas atsa
ke “ant sveikatos’’
velnes. Ubage iszejo

~ tai buvo 
o senelis 

už t riju dienu pasikorė. Mat 
niekas jam neatsako 
katos,”
tai gavo jojo duszia.

“ant HVei-
tai velnes atsake ir už

nosudeginnmuoju

nuo

Londone randasi nepapras
tas žmogus, kapitonas Spencer, 
kuris visai nebijo ugnies, todėl 
ji praminė “ 
žmogum. ”

Kapitonas Spencer jau 
jaunu dienu buvo pripratęs 
prie ugnies. Jojo kum gali de
ginti žarija ir jis visai to nejau- 
rzia, ant rankos galima degint 
paraka arba ant liežuvio užpil.

PAJESZKOJIMAI
/ •

l^ajeszkau Joną Grūsta. Pir
miau gyveno New Britain, 
dabar nežinau kur. Kas ka apie 

malonėkite atsiszaukt 
(lt

Vaikas matydamas, kaip le
vas 
ne,

tuma tarpe prityrusiu ii' nopri- (are: 4 „ • 'l l • • 1 •

Sunku sziadieiios ekinomis- 
tui, ar statist) kui daryti skir-

savo sode pasodino lauki- 
isz miszko parneszta obele,

Anton Sky, Candell,, Kanada.
Sztai prisiuneziu $4 už 

Saule” ir szirdingai acziu už 
kalendorių. “Saule” yra pui
kiau sos laikrasztis, kuris (al- 
pina gražus skaitymus. Nese- 
nei pradėjau'ji’skaityt, bet da
bar turiu prie jo dideli patrau
kimu. o kada paskaitau

Lietuva del uoszviu,
1 New

Priimkite $3.
ir lai

mokytas, labai.
ji žino
ant szio adreso:

kas4 4
l i nulis, 

valdini n*kti 
teisme

J

’ ’duoda 
■“kožnas kata- 

jisai dvasiszkas ar

Del keliu kurie klausė: 
gali būti popiežium?”

Tyrinėtojai (bažnytines isto
rijos ir abelnai rasztuose ki- 
szaneziuose “conclave, 
atsakvma buk: 
likas,” ar
svietiszkas žmogus, gali būti 
iszrinktu popiežium. Tiktai nu
tarimai apie iszrinkima pridu
ria buk iszsiskyrių atskalūnai, 
nepilno proto, inoteres ir vai
kai negali Imti iszrinkti. Po
piežius Celestinas V. 'buvo svie
tiszku žmogum — buvo pustel- 
nin'ku ir likosi iszrinktas po
piežium. Paskutiniu svietiszku 
popiežium buvo Cresentinas 
kuris likos iszrinktas 1024 me
te ir valde sostą po vardu Jo
nas XIX. Tuo jaus po iszrinki- 
mui likos inszvontintas in kuni
gas.

Taip, kožnas geras katalikas 
gali būti popiežium norints jis 
neturėtu kuniginiu szventini- 
mu ir to nutarimo Ivg sziadien 
laikosi.

Bet su 
ir mokslu,
turi Imti mokytu žmogum, Sc- 
noviszkuose laikuose buvo kl
iokis gyvenimas ir 
žmones nemokėjo 
skaityt ir tada buvo kas kitas.

svietiszku progresu 
sziadien popieži us

apszviota, 
raszyt ne v

Jaigu tavo draugui nubodo 
gyvenimas tai pasakyk jam 
kad del saves nžsiraszytu laik- 

Saule,” o bus tau už tai 
pralinksmi-

nuliudimuoso ir

raszti “ 
dėkingu. “Saule” 
na gj’venima 
rnpescziuose.

Ne yra tu namu kad neimtu 
vaidu.

Vaidai tarp poru, vaidai tarp 
tėvu ir vaiku — tarp draugys- 
cziu, parapijų, vaidas už darba, 
tasynes tarp susivienijimu, ne
sutikimai tarp dvasiszkuju ir 
tarp iszdnotoju laikraszcziu. .

Kožnas geresnis, kožnas ap- 
szviestesnis ir iszmintingesnis. 
Vyrucziai, gero nesulauksime 
da už keliolikos metu, jau pa
seno ir iszmire musu pirmuti
niai ateiviai — pasiliko invali
dais, netikiu prie darbo o isz 
jaunosios gentkartes maža nau
da turėsimo nes tieji del Lietu
vos suvis jau pražuvo.

CZION AMERIKE
Mes czion gerai uliavojam, 
Ant nieko ncdbojam, 
Tik czion gyventi smagiai, 
Darbo turime invaliai.
Po darbui gerai pasilinksmyt, 
Po keliolika kauszu praryt, 
Daugiau jau nieko nedaryt, 
Czion visokiu galima matyt, 
Czion musu broliu daug yra, 
Ant jn žiūrint aszaros'byra, 
Gailės czionais nedatirsi, 
“ Foreigneriu

t

vardu tik 
iszgirsi.—-

Pameskim toki varčia neszioti
Apszviestesniais laikas stot i
Prade k i m I n i k ra szczi us

skaityti
Galėsim nuo to atsikratyt i,
I ’a mesk i te gi ri uoklyste, 

Saule” skaitykite. 
at

O

J

y

-F.

| Ant. J. Sakalauskas | g L1ETUV1SZKAS GRABORIU9 0 g (Bell Phono 872) 0
3 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa. g
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Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nSdlntL

Isz Mabunojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tole- 
fonuoti o pribusiu In doszimts 
minutu. Bell Telefonas 872Bell Telefono 872

si u n-

Z 
/

ekiu ji in 
St.

Conn.
Saule.

I lėni is Brititen, 
už 

Dievas“Saule.” ir lai jums 
suteikė sveikata ir da ilga pa

per ilgus 
metus iszleidinetumet

Kaip

gyvenimą, (kati da

Kodėl t u tai darai ? na 
tokiam niekam nederan

tis! iku Biuro nėr neprityrusiu Ležiam medeliui asz nobueziau 
darbininku Amerikoje. Darant 
tvrinejmus ir renkant statisti
kas Biuras užraszo vyrus sulyg szitas medelis niekam nedoras? 
darbo kuri dirba 
gabumo.

Jeigu žmogus vartoja rankas 
atlikti papraseziausia darbu, 
in trumpa laika jis taip pri
pranta prie to darbo kad labai 
gabiai atlieka. Bile vyras ga
li pastumti 'karuti, bet lik ga
bus darbininkas gali 
viena, 
kuri dar stato.

* Paprastai, szioje szalyje va
diname ūkininkus neprityru
sius darbininkus, bet vistiek 
yra l.ukstaneziai žmonių, kurio 
nežino nieko apie javus, ūki
ninkas savi užsiėmimą gerai 
žino. Taipgi naujas darbinin-

automobiliaus fabriko ne- 
d i leip vartoti maszina kaip

tyrusiu darbininku.
Sulyg Suv. Valstijų Darbo St,a- jau

Mr. M. Alexander,
R. F. D. No. J, Box 12, 

Torrington, Conn.

Mieste antrame augszte gy- 
veno senas, 
maldingas ir pavyzdingas sc- 

llgus metus jis laivo■ 
; jo d n snnii buvo

apginejais ir gyveno 
su savo szeimynomis tuose pa-, 
ežiuose namuose žemai kitame 
gale namo. Senutis eidavo pas 
juos valgyli, bet. 
vienas, 
ma. 
mirusi. |

Asz įmigdavau iszmintingA 
ir maldinga senuli lankyti, su 
juo kalbėti ir klausyti jo svei
ku ir iszmintingn mineziu.

Jau senelis pabaigė asztuo- 
nesdoszimts metu, bet dar bu
vo stiprus, 
mas.

Per kiaura gyvenimą jis ne
apsakomai mėgdavo tyra orą: 
todėl dažnai ji matydavau su 
spateliu darželyje besisukinė
jant; namie jis dažnai atida
rydavo Įauga, kad daugiau iu- 
eitu szviežio oro.

Per visa gyvenimą senelis, 
niekuomet nerūko tabako ir, 
vietoj alaus, vyno ir degtines, 
jisai gerdavo daug pieno, Daž
nai maudydavosi ir prausda
vosi szaltu vandeniu.

Man patiko senuko badas ir 
asz taipo-gi pasiryžau taip 
vent i. 
vaikszcziodavo bateliuose, ku
riu padai buvo visai minkszti.

Tai visuomet aviu, na- 
bebudamas, 

man senutis — 
janl: negirdėti jokio beldimo, 
kuris 
žmones, kurie žemiau

gyveno pals 
nes'.labai mėgo ramn- 

Žinoina jo pati jau buvo

nuogdavau iszmintiugrt

ir no pagal

davės sode vietos.
O isz kur tu žinai, kad Asz, Agiiioszką Bikecziute, 

pajeszkau savo giminiu, 
ženotas su 
iMalonekite 
adresu:

Mrs. Cabulski,
Shaft, Pa.

JI

11
Esu 

Staniu Cabulskiu. 
atsiszaukti sziuo 

(lt.

paklauso tėvas.
Tai matyt tuoj, tik pa

žiurėjus — atsake vaikas.
Taip, jis isztikro mažas 

ir menkas medelis; bet jis su 
laiku gali iszaugti didelis ir 
alneszti gausius vaisius.

Po kiek 
pamate 
gai triusiasi apie jauna obe
laite: kala mietus 
kėlės pririsza o kitas nupjau
na.

TO

i 

■

Pajeszkau savo drauge Elz
bieta Kadosziute. Seniau gj*- 
veno 'kur Cbicagoje. Dabar ne-, 
žinau kur. Jeigu kas ka apie

“Sau
ka i p kada

fl

le.” Kaip “Saule' 
neateina, tai net šluboje pa
sidaro tamsu.

Juozas Vitlipa,

! )

Bridgeport, 
Ohio. — Siuncziu Money Or
deri ant 3 doleriu atnaujinti 
savo prenumerata už tuja nau
di ugi a use laikraszti

szeimvna 
' bet vie-

pasiskundimas
1 ‘Saule”

4 4 (J

laiko vaikas

sznokus ir links-

g’y-
Namie jisai visuomet

varvti
ant augszto namo arba

• 7

vėl
Ikaip lovas rupestin-

1 vienas sza-
‘Ji

le

“Saule.” 
Negalit suprasti, kelki smagu
mą turi visa, musu 
skaitydama “Saule 
natinis musu
ant jus yra tas, kad 
neiszduodate kas diena —(Ra- 
szyta Angliszkai).

Juozas Damidovicz, Herki
mer, N. Y. — Acziu szirdingai 
už leip puiku kalendorių, kuri 
žmogus perskaitęs isz džiaugs
mo turi lieti aszaras o

daug mane pamokino ir 
perskaitęs joje istorijos iszmo- 
kau ant pomietes ir kitiems pa
sakoju. Užtvirtinu kad “Sun

yra smagiauses ii' geriau- 
už visus ‘kitus laikrasz- 

Prisinncziu teipgi ]įre
mi merą ta.

Edward Vilkaitis, OI y pb aid 
Pa. 
dorių ii’ siuncziu
“Saule” be kurios negaliu ap- 
sieti. Smagiau man skaityt ne 
kaip valgyt. Jaigu visi Lietu- 

“Saule” tai lui
tu geresnei s žmonomis.

> *

le”
sos 
ežius.

Užtvirtinu kad

— Acziu už puiku kalen-
3 dolerius už

ve i skaitytu
Jusu 

laikrasztis užima vieta tėvo ir 
motinos, nes mokina, žmonis 
viso gero. —(l'aszyta Anglisz- 
kai).

Mrs. A. Wall i soi h
Brook, Conn. — Siuncziame 3 
dolerius už “Šaule,” 
vienas isz geriausiu
ežiu Amei'ike. Acziu teipgi už 
kalendorių.

J. rrankclevicz, Scranton, Pa. 
— Szirdinga acziu jums už 
leip 'puiku kalendorių, teipgi 
prisiuneziu $3 už “Saule

A.

Saule

Broad

kuri vra %
laikrasz-

prisiuneziu $3 už “Saule,” ku
ria jau vienuolika metu szvie- 
czia musu namuose ir turiu 
villi kad ir ant tolinus neapleis 

Linkime visomusu pastogių.
gero redaktoriui tojo gorade- 
jingo laikraszczio.

6 6 6 Tabletai
Pranzalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persz.a- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite, aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

KVITU knygele Draugystėms del Ist- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka< 
sieriaus nog sudėta pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25e,Preke - - - 

W. D. BOCZKOWSKLCO.. 
MAHANOY CITY. PA.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
• • 
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Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu', 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

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

Knyga

e
t.

mie
Pa i visuomet aviu,

— kalbėjo 
mat vaikszczio-

— Kodėl 
medeliui liuesai augti ? paklau
so vaikas.

—- Todėl kad jo vejas.no- 
nulaužtu ir kad jis galėtu aug
ti tięsus ir dailus.

Toliau tėvas aokase szaknis 
ir aptvėrė medeli micteleis, 
kad kad ne,nulaužtu jo galvi
jai.

Ateinanti pavasari levas at-

1 gi tu neduodi

medeli su

I uos

Vakare

sa

galėtu k an kyli
gyvena;

11 i ek u o m et ne ka lik i n kime 
ves ir savo artimu. Mano su n u 
szeimynoso lygiai taip elgesį.

jie aunasi, minksztais
bateliais, netrunką kėdžių, nc- 
trankioja. stalu ir t.t. kad ne- 

i savo kaimynu, 
nusidirbus, tvla ir 

mybo labai reikalinga.

kai visai blaivus žmones ir 
nepažinsi a rūkymo. Acziu Die
vui, nereikia, mums nei dak
taru, nei jokiu Vaistu?.., už
baigė senuti

Daug

varžytu 
rietas,

k li

ra-

Mano du Simus ir aliu
vi sa i blaivus

nei jokiu 
s.

Va isi u! . ..
<

gražiu dalyku man 
senutis papašakodhvo. Ak, kad 
daugiau tokiu 
turn! Visi neapsakomai 
gera seneli ir jo

daly k u V

žmonių maty- 
gorbe 

sunns. Visi 
mylėjo jo sveikus ir protingus
anūkus, kurie puikiai mokino
si ir sulaikydavo ne viena nuo 
rūkymo, gerymo, gyvuliu ir 
žmonių kankinimo.

Dr. Whites “Lon-ge 
Haila” parode Allen
town moteriai kelia 

prie sveikatos
Netyczia dagirdo kalba kuri 

pagelbėjo ligoniui.

Aiszkiai patvirtina kad nepaisant 
kaip ilgai žmogus kentėjo bet užsi
moka turėti vilti prie palengvinimo. 
Daug kartu tik dagjrdetas pagyrimas 
užtenka suteikti greita palengvinimą 
del kentanezios ypatos. Tecziaus kad 
ir Dr. Whites Lon-ge! llai-la no yra 
tai gyduole del gydymo visokiu ligų 
bet visgi per tukstaneziu paliudini- 
mu parodo kad ta gyduole suteikė 
pagclbn del suaugusiu kaipo ir vai
kams nuo perszalimo ir kosulio. Czia 
paduodame viena toki paliudinima 
nuo Mrs. John Agens, Peach St., Al
lentown, Pa., kuri sztai ka raszo: 
“Turėjau* sunku kosuli ir dieglius 
krutinėjo. Viena diena dagirdau kaip 
motore kalbėjo su kita motoro apie 
savo duktoro kuri taippat kentojo
kaip ir asz pati ir kaip gyro Dr. 
Whites Lon-ge Hai-ln gyduole nuo 
kosulio, po tam pamislinau nusipirk
ti bonkute tos gyduoles ir pradėjau 
vartoti ir esmių užganėdinta kad 
taip padariau nes sziadion esmių 
sveiku ir linksmai galiu stuhoje 
dirbti. Jaigu szitas laiszkus gali kam 
suteikti pagelba kaip man padare tai 
galite szi laiszka apgarsinti. Norin
gai rekomenduoju Dr. Whites Lon-ge 
Hai-la gyduole nuo kqsulio.”

Dr. Whites Black Crow Laxative 
Cold Pills yra stebotirios del persza-

Hai-la gyduole nuo kqsulio.

limo galvoje ir nuo diegliu sanariuo-
ir kauluose. Gvimintyti ir parduotiMO 

aptiekosu visur.

A 1 1
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arsziau

ka.*

prityręs darbininkas. Ir kaso
jus neužilgo tapsta prityrusiu 
darbininku.

Industrijos daro skirtumus 
tarpe prityrusiu ir neprityru
siu darbininku. Kai'kurios in
dustrijos moka darbininkams 
labai žemas algas pakol jie isz- 
moksta darbu. Bet Europoje 

nes ten darbininkas
turi mokintis per penkius ar 
szeszius metus. i

Szioje szalyje viena industri
ja sako vyras yra neprityręs 
darbininkas jeigu dirbi paskir
ta d arba, kita industrija toki 
darbininku skaito prityrusiu.

Pietuose negras vadintas pa
prastu darbininku kuomet bal
tas žmogus dirbdamas ta pati 
dauba, pažymėtas kad dirba 
prie 'kdkio amato.

Yra daugiausia nemokintu 
darbininku tarpo mažiau pri
tyrusiu darbininku. Vyrai su 
geresniu mokslu vis turi geres
nius darbus.

Yra atsitikimu kur neprity
ręs darbininkas uždirba dau
ginus pinigu negu prityręs 
darbi įlinkas bet paprastai toki 
darbai yira labai pavojingi. 
Paprastai

g gabumu.
Vyra i vadi n t i nep ri ty rusi ej i 

kurie kasyklose, 
plieno fabrikuose statymo dar- 
Imose, prie geležinkeliu, 
ukiu,

yira labai
algos mokamos su-

darbininkai

geležinkeliu ant
ir kitose industrijose, 

kurios reikalauja sunkaus dar
bo.

Szios kliasos moterys dirba 
namuose ir audimo vietose.

' iš 1 — F.L.I.S.

BA NIEKO NE BUVO.

Mažas Jurgutis baise! susi- 
muszo blauzdakaiili ir 
landeles rodo motinai: -

Ziulok motinėlė kokia
’ I K

Ar susimuszoi Jurguti!

už va-

.......II >opa i

buvo.

U-gi kodėl neverki?
Kad nieko stuboje

NE VISADA.

ne

Ar tu žinai, jog pats
paeze visada barasi ?

B. — Ne visada. Laikais 
muszasi.

su
Ne visada.

UZBONAS.

Nelaikyk man Jonai už
rankos nes tai negražu ir ne
tinka eiti su jaunikiu ir ncszti
toki dideli uzbbna rankoje. . .

— Kodėl nei Tiktai n lieju- Kodėl nei Tiktai nuėjus 
karezorna, liepk pripilti inin i

užbona byro ar viskes tai gerai 
tiks!4

DAKTARAS IN DAKTARA.
| '■ . <•.■ ■■ ■■■ . ' >. 'J'1

asz gydžiau, tai no vienas ant 
manos nerugoja.

Asz žinau, kad Jie rūgo- 
ja, ba visi guli po žeme.

-i. h ,

Mano ligonei kuriuos 
« w a .a *V •

I

,1

ja žino tegu] atsiszauke sziuo 
adresu:

Mrs. Mary Czivinski, 
119 N. Ra i road Ave 

Fradkville, Pa.

(lt

♦J

Asz, Rozalija Ivinskiene, po 
tėvais Krizinio pajeszkau sa
vo pus brolio Juozo Balažan- 
czio.

»

ėjo pas medei i su atažalele, 
nupjauta nuo kitos geros obe
lies, atsinesze rankose peili Ir 
nupjovė visa jauno medelio 
virszune.'

Ka tu darai! — suszuko 
nusigandęs — dabai' 

visas tavo triūsas huejo nie
kais.

Tėvas

Jis paeina isz Suvalkų 
Redybos, Seinų Apskriczio 
Seiriju Valscziaus, Germenų 
Kaimo. Pirmiau gyveno Wor- 

Mass. Praszau 
szaukti sziuo adresu: 

Mrs. R. Ivinskiene

coster,

Seinų

atsi-
(It.

929 S. Victory St.
Watikegan, Ill.

>

mm ilti Wl m

vaikas

trupulipasijuokė, 
perskele medelio stiebą ir in- 
kiszes. in plyszi atheszta sza- 
kele, užtepė plyszi tepalu ir 
rūpestingai apriszo skarnliuk'u.

ar matai,
užbaigęs darbu — 

<r j - r»1

la re■■~“Szt a i 
jis sunui, 
jei butu medelis tebeesas 
rioje, jis butu ir kreivas ir 

butu savo 
rugszczius,

,1S sza kotas ir 
vaiseis 
obuolelius, kuriu nei

> laiku 
mažus 

valgyli 
nebūtu galima. Bet asz pasi
rūpinau, kad jis augiu tiesiai; 
o dabar, užstojus pavasariui, 
daviau 
gotas nauja geresni gyvenimą 
prisikepijes .prie jo 
( 
žinomi.

dabar, užstojus
pasle-ptoms jame paje-

» 
gero mo- 

lžio szakcle, kurio vaisiai jau 
Po keleliu metu gi

rios medelis iszaugo sodo obe
lis, pavasari eme žydėti 
deni jo szakas lenke 
sunkuma.

— Na, ka dabar pasakysi ? 
— paklausė tėvas sūnaus.

— Ak, atsako szitas —— 
naudingas 

nenuėjo
koksai tai gražus, 

triūsas tavo

o lai
vai si n

medis;
niekais

• Duok Dieve — tarė'te-
— kad ir tu taip-pat alsi-* 

dek otų me i man už rūpesti apie
a u klojima tavos.

ANT TO ŽINO.

VII s

Da tu Mere ne buvai ant 
treczios adynos na'kti narni oje ?

— Ka tu gali žinoti
Asz dirstelėjau pabudus

ant stalelio, tai da tavo dantis 
] į (i < »* n In h tgulėjo.

GRAŽUS DANTYS.

z\ch Onute tik asz tau pa
vydžiu leip gražiu dantų.
Onuka: — Oj Jonuti, ir ne pi- 

tovelis už juosus užrno-
J k

• * « gnu 
kojo.

* • už juostis

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

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobiline del laidotuvių, krlksz- 
tiniu, vesoliju, pnsivažlnfijimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

I iii

Dingo isz Philadelpbijos 24 
Augusto 1929 mete, Bertha 
Lauksi i 35 metu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, 
pa ant lupos, žemiau akies, ir 
viena ant kaktos. Pasiėmė su 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaiku Al
berta 12 metu senumo. Mote- 
re gal gyvena su savo szvogo- 
riu Steponą Lauksli. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szei- 
myna,

A. Lauksh,
J 51 N. Salford St., 

Philadelphia. Pa.

1929 mete

trumpi rusvi plaukai, kar-

apturės $10 nagrados.

(F.ll)

GERAI ATSAKE.

salinu i n'ko 
dukrele, nusidavi* drauge su 
senyva slūgine in sztora pirkt 
ant Velykų kiausziniu. Kada 
atskaito 6 tuzinus, klausė mer
gaite ka kasztuoje?

O klaUkutis atsake:
—- Tai kasztuos vienas pa- 

bueziavimas.. •
Tai gerai, szitai musu

Vieno patogi
I

.n

ii

_  T
slūgine tamistai užmokės.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užcima ir szalti galvoje, 
Priszakini -skausme galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

SI.OOO TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu Smogui 

reiszkia, j sign 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-žollu nuo 
Hle vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savu sveikata.

Vaist-'žoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, azlapiiiimosi lovoj, k 
kitu ligų. Ataiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szlrdies liga, tai ataiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas*’. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu- w 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,
25 Giliet Street, SpencarpoN, N. Y.
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Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRASITĘS

Verte F.W.S.B.
» • I

mins gal ne viena musu skaity
toju sutrumpindama laika liūd
nu žieminiu vakaru ir nustums 
kaip autorius kalba, nenaudin. 
ga snauduli, pasirūpiname per- 
dėt ant Lietuviszko ir apsakyt 
taip kaip autorius apie thi ra- 
szo.

Yra tuom metu... sztai-gi 
nepasakysiu kiek nes gal atsi
ras da tokiu kurie pamenu tuos 
laikus o gal pažysta ta, apie 
kuri noriu apsakyt o girdėdami

Ikes, galętu daug dadeczku da-

to kapitalo užteks ant amžinu 
laiku.

— Tiktai-gi Vlailuk, bijok 
Dievo, buk paėzedus ir neskai
tyk ant to, jog nsz tau prisiun- 
siu ir padėsiu <ant daugiau! — 
pasakė, b nežinodama mane 
prie atsisveikinimo, palydėjus 
ilga szmota kelio už miesto. —- 
Asz biedna naszlo su tąja maža 
emaritura,
vargdieniu ant iszauginimo. 
Pamink apie tai mano sunnu 
brangus, buk doras procovok ir 
nepamirszk niekados apie Dio

de! prie szio apsakymo, gal ne. va ir apie mus.

turi u da, dvejetą

i S*1

i

lr'il

' - . . * i I
* 1 1— Juk tau sakiau isz Chmel-| 

nikų... -
— Tegul jus antis su trelė

na su justi Chmeline mada!.. 
Dieve susimilk, 
baidykla 
kokis tai lyg 
Tarczyno.

Eli, 
mielintas tokiu iszjnokimu ma
no draugo, — tu visados buvai 
tokis kad tau viskas buvo ne
gerai ir viskas butu ne kaip pas 
žmones, iszmislinojai 'apreda- 
luose! Nesibijok, tau s-armatos 
nepadarysiu, turiu asz czion 
mano kuferija puikus -du gar
ni tu rus,— tas ka ant manės 
matai tai senos .drapanos ku
rias paėmiau ant kelio.

— Ga I tikta i — tarė j uodin- 
dama's szopetuku savo tuos 'be
ne ūsus.

S u s i j e sz ko j a s ra k to, 
riau 'mano kuferi ir pamaželi 
pradėjau isziminot visokius 
daigius ir drabužius kurie taip 
buvo Kumankioti ir 'apdulkoja. 
jog iszrodo buk juos kas priesz 
valanda nuo Žydo užstatytus 
nupirko. Tuolaik mano Tamo
szius redindamas savo figūra, 
kas kart, labiau mano akyse 
mainosi in tikra vaidykla, di
delius susisukusius in triube- 
les juodus plaukus perskyrė 
ant dvieju szalin isz prieszai ir 
užpakalio galvos suversdamas 
vilt ausu, ant kaklo užsidėjo la
bai augsztu su kampais da 
iiigsztesniais, užeinaneziais net 
vos lyg akiu, kalnicriu apjuosi 

ra i ksz toliu pavadintu 
kravatka. Toliau ėjo atidaryta 
suvis kamzole užsegta tik apa-

iszrodo buk 
ant žvirbliu, kasžin 

mėsininkas isz

atsakiau neužga-

Vargingas Akis pergazdintas atvertė fn 
sodauninka, kuris su ilga szta- 
ra jeszkojo po vandeni. Moto
re su baltu parasonu jau szatfk 
tie nustojo. Nutirpus kaip ak 
menine žiurėjo in sukantis! 
vandeni, kur biednas žmogelis 
prigėrė. Beidno žmogelio pati 
apalpus nuolatos szauke:

— Gryžkie! Gryžkie!
Bi ed i įas žmogel i s

giau visai ne pasirodė, 
tnszczio ponas N. su sodaunin-

Žmogelis
Ii

Prieszais gulinti k ra sz ta 
upes davėsi girdėt vorkentis 

Nutuktas paveikslas 
tamsei

riksmas.
moteries, tamsei apsivilkus, 
po baltu parašomi, bėgiojo pa- 
kraszoziu upes,
garse!: >Skenstp! Gelbėkit! Ji
sai skensta!

szaukdama

1

jau dau-
Ant

susitiki-i uPie j* kalba, ypacz moterių*

visokes

I.
Pribuvimas in Varszava.
Isz priežasties mano 

mo su senu mano draugu, ponu
Tamoszium, likos paraszyta to
ji apysaka. Užpraszes mane in 
Saska hoteli tarp kitu kalbu ir 
ružijimu ant sunkenybių laiku 
ir valnamanystos szios gadynes 
jaunu žmonių, paklausė:

— Nuolatos girdžiu jog už
siiminėji literatūra ?

— Ū-gi raszau kada turiu 
truputi valno laiko, 
apysakas.

Pasakysiu tau navet jog 
giro tavo istorijas sesuo mano 
paezios nejauna jau 'lx?t ap- 
szviesta gerai panaite, kalbėjo 
man jog suvis puikios. Asz mat 
neturiu laiko ant skaitymo. 
Nuo iyto lyg vakaro užimtas ir 
užimtas proce o szeszetas vai
ku, viskas žiuri ant manes na, 
ir iszeik isz to vieno kaimo,isz to
kadrt-gi skaityt?

o žiema, kada ilgi
I •

Da labiau nes kaip mano

mielu del jo arba jo giminėms o Į Insiverke dora mano motina, 
da gal kas ir tuom hutu neuž- 
ganadintas, del to-gi prijiažys* 
tu už geresni nepasakyt laiko 
kada tas viskas dėjosi. Geriau 
nusiduokime su juom in Var
szava ant ulyczios Fretos gar
singos isz savo Fretowku...

Matau jus akyvumas ima da
tai tokios tosios 
Gatavi pamislyt 

tai bus kriauszos (gru-

si žinot kas 
Frotowskos. 
jog 
szios) isz ypatingesnio gerumo, 
kaip tai sapiežankas, arba kas 
kito tame dalyke — o czion su
vis prieszingai, la'bai meilios, 
smagios ir labai szposingos pa
naites, dirbanezios krautuvėse 
damsku paredalu, kuriom; tai 
yra krautuvėm ir dirbtuvėm, 
viela Kreta ulyczia nuo vieno 
galo iki kitam, isztikro iszka- 
leinos Hszkaiszyta.

Kožna puiki pone Varszavo- 
o prileidžiu jog kitokiu ten

nesiranda, užsirūstinto baisiai 
idant kas pasakytu ant josios 
jog skrybėlė, kuria neszioja la
bai puikiai ant virszugalvio, 
paeina nuo ulyczios Fretos, už
tvirtintu jog nesiranda tokios 
mieste Varszavoje. 0 bot tos 
krautuves, tos kriaucziszkos 
dirbtuves nuo seniausiu laiku 
gyvuoja ir
Kas-gi vienok turi tavora pir
kinei kad tie magazinai neban- 
krutija — bet kas?.. isztikro 
ponios isz provincijų ir aplin
kines miesto.

Sztai viena la'bai giedra va
sarini ryta Žydiszka padvada 
isz Chmielninko, kurios važny- 
eziurn 'buvo Abranke, Žydelis 
kupezius kuris
kiauszais, dastate mane drauge 
su dideliu žaliu kųferiu ant tos 
ulyczios prie kurios vienam se
nam muro ant treczio piontro 
|K> paezia pastoge užiminėjo 

mano draugas 
su Kuriuom ant vieno suolo 
klasines sedejau'gimnazijoje ir

Tarno- 
nuo meto jau 

vieno

Jc 1

Aplinkui nė buvo nieko, pa- ku su sztara jeszfcojo tam daig- 

puolė. Tuojaus da daugiau at
sirado luoteliu ant vandenio ir 
visi jeszkojo, bet jau buvo 
ant tuszczio. Ant vieno luote
lio pati biedno žmogelio ran
kas laužydama szauke:

Asz jam sakiau... Jis 
neklauso.. . Bet nega-

_ Ikrasztinci gyventojoj pietujo;1 te kur biednas žmogelis pra- 
po valandai visur pradėjo ati- 
darinot langus, languose pasi
rodo nugazdinti veidai. Bied
na.s žmogelis 
valanda kasimu 
balso, o paskui ji jojo pati, so 
dalininkas ponstvos. N. szoko 
in luoteli, uždengdamas ku ran
ka veidą -nuo saules, pradėjo 
dairytis aplinkui, kas dėjosi.

Motere isz kitos puses upes 
su baltu parasonu ne perstojo 
szau kt:

—~ Gelbėkit 
Gelbetkit!

— Ach, .Dieve 
kalbėjo sodauninka s 
dindamas luotelije.

Ant veido jojo iszsipilo pra
kaitas, užsidegė visas, žiurėjo 
iu visas szales, vien laik, vie-’ 
nok atėjo jam mislies, jog jei
gu mestus! in vandeni gelbct 
skenstanli, tai ir pats gali pra- 
pult. Per dvi pėdas o jo bied- 
nas žmogelis žiurėjo in 
szales ir paszauke pratrau- 
keneziu balsu:

— Matau galva! Juodi plau
kai! Teip, teip! O, kas per ne
laime!

Ir ne klausant paezios, ka 
ji sulaikinejo, greitai huemc 
nuo save marszkinius ir paan
trino paskui agradninka: Die
vo mano! Dieve!

Szaukimas moteres, perėjo 
szaltis visus ten esanezius, nuo- r 7
lavos dejavo ir szauke pagel
bos.

Atbėgo jau ir guodota visoj 
aplinkinei ponstva N. Matyt 
buvo, jog visi buvo atsitraukė 
nuo pietų: vaikai jin turėjo da 
žiurstukus ant kaklu. Poni N. 
draugo su vyru pradėjo praszyt 
sodauninko.

— Eikio Juozai! Eikie ko- 
greieziause!

Tuom tarpu biednas žmoge
lis jau buvo luotelije, užtrau
kė sau drueziau juosta ir pa
antrino su juokais:

— Eik Juozai! Eik kogrei- 
cziauso!

Pati biedno žmogelio verkė 
szaukdama:

— Ne leiskit mano vyro! 
Ka jis daro? Gal prigert! Ka 
ji apeina toji ponia!?

Ponas N. atriszo luoteli, 
pats inszoko in ji, pagriebė lu 
rankas irklą ir pradėjo isz vi
su pajėgu varytis in ta puse,

V

Kur daug mergų, 
Ten jaunikiai runijc nuo ju, 

Jaigu bijo merginu, 
Vienam rodos nebuvo, 

Ant $800 belos pakliuvo, 
Gal pareis vaikineliui sodeli, 
Jaigu nenorės in prova eiti. 
Jau tenai s negali būti geras 

stonas moterystes, 
Kur prasideda nuo szelmystes.

'Ir

insivorkiau ir asz mosuodamas 
su skepetaite ant vežimo sėdė
damas atsikreipęs in užpakali 
ir žiūrėdamas in atsitolinanezia 
nuo manės brangiu motina, lyg 
tolei iki galėjau matyt.

Nebuvo galima, skaityt ant 
tolesnes pagelbos isz namu o 
kad ir noreczia skaityt tai pati 
sanžinc ant to nepavelintu. Tu- 
rejau-gi todėl eiela turtą įmano 
ir ateiti ant vežimo, todėl pa- 
stanavijau stumtis iu svietą sa
vo pajiegom norint ant 44pra- 
pal.”’

Buvo asztunta adyna isz ry
to kada drauge su savo baga
žu insira’bandiuan pas mano 
dranga poną Taniosziu ant tre- 
czio piontro. 
kaip negali but szirdingiau 
vos pažinojau savo draugeli, 
taip suaugo ir iszsitobulino ku_ 
liszkai, iszrodo man jis dafbar 
kokis tai Varszavinis urednin- 
kas.

Buvo-gi jis gana žemo ūgio o 
metais už mane vyresnis, juod
bruvas, juodu dideliu akiu jau
nikaitis. Visados linksmas, 
szposingas isz viso ir visame, 
turėjo tiktai viena silpna szali 
budo, 

O' o
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P risi sveikinom
o

gelsvu

•z i oje

atida-

užimtas priešą 
iszbego ant ' * r

i sz imi n c t

i

Isztikro tas Am ori kas
Tai tik pagedęs,

Adbega in czionais, paczeS 
palieka,

Gyvena kaip latrai atlikia,
'Palieka Lietuvoje vaikus ir 

paezia,
Ir du adgabona kito boba 

in ežia, 
Atranda tokius ka priglaudžia,

O kad ir žino apie tokius tai 
, . nebaudžia,

Tik t u Dieve, susimilk, 
Miolaszirdyste ant mus turėk,

Ba už nusidėjimus niekszu, 
Bausme puola ant visu.

*

Jis skensta!

mano!
BOSIJU-

visah

mane
Ii but, kad jis prigėrė!... Po 
nas N. pailsės jeszkojimu at
kreipė luoteli in ta szali kur 
toji motere su baltu parasonu 
stovėjo. Jiji nuolatos stovėjo 
kaip snakmenejus.

Tos motėres niekas ne paži
no; ne buvo jiji isz tonais. Ka
da ponas N. buvo te i p toli no 
jos, kad galėjo jo baisa iszgirs
tie, nuėmė nuo galvos kepure 
ir drebaneziu balsu paklausė;

— Poni, o kas per nelaime! 
Dvi afieros ant kart! Tas ne
laimingas, tėvas vaikeliu, pa- 
szvente savo gyvastį, 
iszgelbet žmogų, kuri..

Motere tylėjo nuolato
sistebejas ponas N. paantrino:

— Tai gal buvo gimine po
nios? Vyras... gal sūnūs T...

Motere vis t vi i.
Ponas N. kalbėjo tolinus:
— Biednas žmogelis buvo 

sveikas. Matyt dabar suvalgė 
pietus ir kraujas užliejo jojo 
smegenis... Tas pats galojo 
atsitiktie su ponios... su tuom... 
su ponios gimine.

idant

Nu-

‘i

"1HI

ii

įiLiIjnI

'JI

11

Visados
viso ir visame

norejo-gi visame susily- 
įint su turtingu žmogum ir my
lėjo pasirodyt pagal naujausia 
mada, nors daeigos jo neperei
ti nėjo niekados skaitlį pojikes- 
deszimts auksinu Lenkiszku, 
kuriuos kas pirma diena mene
sio gaudavo n no savo vyresnio 
brolio kunigo — vikariuszo.

Prielankumas tas prie pasi
rėdymo pasirodinejo jau lom- 
kojemokslainiu nes visados tu
rėjo nors smagei gulinezia 
mundieraite, 
ka o ir nors paskolinta ziego- 
reli su storu lenciugeliu, kuri 
tai nedelinej skolino nuo kitu 
mokytiniu už bulkutes nuo pus- 
rycziu.

Kada jau mes gana prisi
džiaugėme po metiniam nesi
matymui, mano Tamoszius, ku
riam jau neszlekti ūseliai po 
nose iszdygo, isz kart atkreipė 
teininima ant mano apredalo.

— Ka-gi tu czion turi ant 
kaklo ? — paklausė patraukda
mas už kampo žaliai rausva 
languota skepeta, storai ir pla- 
cziai apsupanti mano kokia.

— Skepeta isz Krokavo — 
atsakiau jam u'žriszdamas ve
la didele kukarda isz galo.

— Ar tu pasiutai vidu-va- 
saryje vaikszcziot tokiam Kro- 
kavinem homute? Bijok Dievo, 
mislytu žmones kad baisei ken- 
ti ant uždegimo gerkles.

— Bet tai vėliausia mada 
pas mus; mama mano pirko ta 
skepeta pas Ciprisa Strodomio, 
kasztuoja asztuonis auksinus, 
žiurek-gi jog tai yra czystu 
szi Ik u...

— Numesk man tuo jonas ta 
baidykla! — turo suraukęs 
kakta.

— Žiūrėk kokios nesziojasi 
pas mus dabar kravatkos —lo
dindamas man per pirszta plo- 
czio raiksztuka rieszutinio ka- 
loro,

Nuomiau skepeta nepapras
tai nusidyvines idant tas, ka 
mus ponas burmistras tiktai 
szventose naudoja, turėtu b liti 
Varszavoje nieku, nemada.

— O tos kelnes, tigrisines 
su juodom juostom iszilgai 
pas koki czerkisa? — ka ženk- 

m kamzole su 
tytoju, gali būti vaistu nustu- szimta rubliu ir užmokėjo už nukirptais kampais ant pilvo— 
mimo nuo saves nenaudingo pa d vada in Varszava atiduoda- isztikro Napoleonas pirmas? 
u vi >i /1 >T 11A i ATinr/1 ll 1 nri. rviei wiovirh in a Ytrplnflici AJ nuvml/nu iv. 1 ___  luonlr fz\liinn wixiIfc)

Hrtkyma ant naudos publicznos. rodėsi man jog toji suma szim- iszjuokdamas,
Toji apysaka, kuri palinks- tas rubliu yra baisiai didele ir man isz kur-gi tu pribuni?

pamenu kaip isz ry-

vakarai

/ponios pradeda man ka garsiai 
skaityt tai asz ant pirmo pusla
pio jau linguoju.. . Kvailas bū
das!. .

O krokszti gal taip kaip 
ir seniau būdavo! Pameni kaip 
tai sustatinejau prie lovos cie- 
la batareja visokiu daigtu kas 
vakaras...

— Ir bombardavai in mane 
idant prikelt — pertrauke Ta- 
^noszius —
to pabudęs dyvinausi matyda
mas aplink savo visokes kny
gas, liktorius, szepeczius, bu
telius.

— Sztai pasakoja jo 
bar krokszcziu ir 
moteres isz pakajaus, kada pra
deda skaityt... Bet ka tai asz 
norėjau pasakyti... aha... 
szi ta i idant apraszytume, kada 
musu jaunuomeniszka gyveni
mą, kada buvome jaunikiais... 
Neblogus tai'buvo laikai, pame
ni ta Klementina?

— Nors ir apraszyczia, ma
no mielas, tai kas isz to, vienok 
neskaitysi...

szepeczius

g ir (la
va ro mane

— A ?... a ?... a ?... Ka-gi 
kalbi vela, ar-gi tokio apraszy- 
mo nenoreczia skaityti Už ka 
mane turi... Ko juokiesi?

— Kaip Dievu myliu, o tai 
didelio ženklinimo žodis, kalbu 
tau jog skaitysiu nes tiktai die
na priesz piet.

— Ir mano tinginiui paliep
siu kad skaitytu, tegul žino 
kaip mes gyvenom ir vargome 
musu laikuose... Kitokis svie
tas dabar o suvis kitaip. .. Pa. 
žysti mano Oleka?

— Nepažystu.
— Perstatysiu tau ji,

dabar ezionaitiniam universi
tete. .. Mano brangus, praszau 
paraszyk kaip tai buvo su mu
mis jaunose musu dienose, la
bai busiu tau dėkingu, gal tas triene isz Chmelninko laike rna-
inkveps in ji... Tiktai nieko ne už labai patogu jaunikaiti,

apie skolas musu kas -draugo paėmus su dviejais 
nes jau jis ir taip moka para- nauju nekuteliais garniturais 

Mano Dieve, apredalu, kuriuos ponas Jed. 
tuose laikuose žmones nepaži- kus ariistieznai padare — da
liojo vekselu o sziame laiko tai 
tiek visokiu iszmislu iszmislino 
kad tik vis davest in prapulti 
jaunuomene, nieko daugiau 
kad tik žmogn prapuldyt...

Ir atsiduso giliai ponas Ta- 
inoszius ir nuszluostc prakaitu 
nuo kaktos atsiloszes kedeje ir 
rąžydamas ant dideliu kasztu 
mokslo vaiku.

yra

kruta ne szlektai.

handeliavojo
smagei
pagal mada szli-

viena pakajeli 
kuriuom

tikras prietelis ponas 
szius Zabryskas, 
užtvirtintas aplikantas 
isz biuru raudiniu. Karsztiem 
ir szirdingiem prikalbinimam 
to pono kaipo ir užtvirtintai isz 
augszto protekcijai kožnoje 
gromatoje užgana padariau nes 
pribuvau in ta sostapyle del at
radimo czion sau užsiėmimo ar 
dinsto.

Turėdamas metu devynioli
ka paliudinejanezias popieras 
isz gimnazijos, sidabrini meda
li už egzaminu ir apskritu 
szimta rubliu kapitalu, negalė
jau abejot suvis apie tai jog 

tam dideliam mieste 
gyvent poniszkai.

Daduosiu da. jog pone burmis-

czionais 
negalėsiu

nepri minėk

szinet vekaelus.

davinėjo man daug puikybes.
Tuose laikuose nebuvome 

taip iszmanus rokundoso kaip 
sziadionino jaunuomene ele
mentą r no j, ar kaip sziadien 
nors malonioj mokslainej ne
pradėdavo mus mokint noregu- 
los trijų, nemislinta suvis daug 
apie greita isztobuliavima pro
to nes po senovei vienybes po

Prižadėjau jam paraszyt o vienybėm, desetkai po deset- 
kad tas aprašzymas atsimini- kais ir taip kolumnom prade- 
mo praeitu laiku ir jaunu dienu dant nuo deszines rankos. O del 
gyvenimo, ne tiktai ponui Ta- to kaip man mylima mano mo-

tai

moszini bet ir daugeliui skai- tina užsiuvo krepsziukyje tuos jina tas viskas o 
tytoju, gali būti vaistu nustu- szimta rfibliu ir

snaudulio, pa«zvencziu szi ap- ma mane in apgldba Abremkes, Žmogau! — trauk toliau vieką
— pasakyk-gi

nut trijų knypkucziu 
»’e'l(orio kolord, isz abieju sza- 
iu kaip nuo pats virszaus net 
yg apaeziai iszsiuvineta viso
kiais 'baltais iszmarginimais, 
'.olian kelnes buvo taip siauros 
Laip 'aptemptos ant kojų kad 
rodos kas valanda reikėjo ti
kėtis trūkimo si ui u prie sulen
kimo kojos, žemiau turėjo le
ki era volus ezoverykus su kam- 
ouotais galais —'ant galo juo
da ne užsisegantį ant krutinės 
ui rd o ta 
3opo 
įpredala.
. Zvilgtorejas ant jo kada pri
sižiūri nėjo pasipūtės in savo 
paveikslu zerkole stovineziam 
ant; lango, prunksztelejau isz 
juoko- iszrodo kaip pus-velnis 
arba žirgelis iszatraimcntuotas.

Dabar-gi parodyk savo 
Chmeininius arcidarbus •— tarė 
nepaisindarnas ant mano juo
ko nes guodotinai krapindamas 
kvepeneziais kokiais tai laszais 
savo krutinę. — Ka?.. ar tas 
ilgas kunigiszkas rūbas tai tu
ri būti surdotas? O tegul ji vel
niai paima taji tavo kriaueziu, 
kaip jis tau ta viską sudarkė!.. 
kur tas mioszkatniate ar girdėjo 
net in peczius pamuszala ir tai 
da kokias flanelines ir raudo
nas juostukes! Razbaininkas 
tikras raibaininkas! Paimk-gi 
tik tu in ranka taji žipona.. 
nes-gi tai svėrė mažiausia dvi- 
deszimts svaru.. .

Toliaus bus.

l

k a su 
rankovėm

i“’plaeziom k;ii}> 
dapildinejo

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauju sutaisyta

. • ' J. - - 'm •» k

«

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yru visai ne
kenksminga, nes padarytas isz 
geriausiu sudocku. 
vartoti jauni vuikucziai del gy
dimo visokio kosulio. Tl- . 1

Ji gali

Tiedimo visokio kosulio.
kurio kencziaaiuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale-.
ngvinima vartojant FLAXINE •a . <gyduole.

Parsiduoda po 60c ir >1 Bonkute 
Per puczta 10c extra dot apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

'I
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Parsiduoda Aplietoje pas:

W. J. MILUS
Cantre A Cat.wl.aa St...

MAHANOY OITY, PA. 
■ ■ ■ . 4
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Kaip kur sunku viskes gauti, 
Tai turi isz aptiokos 

parsitraukti, 
riliezioje munszaines 

prisigėrė,
Ir tarp savos susirėmė.

Na ir kas isz to 'bus, 
Pasza u ko pa 1 iemonu s,

O ežia ant stalo munszaine 
stovėjo,

Palicmonai su dyvu žiurėjo.

i

Turėjo pas vaitu vandravoti 
Bausme užmokėti.
* ♦ *

Atsivilko in viena vieta kokis 
tai ‘4 reverendas, ’ ’ 

Prasiminos save 44kunigas,” 
Ir zakristijonu su savim turėjo, 

Mat kalektayoti norėjo.
Tas zakristijonas tai beduszis, 

‘ ‘ reverendas ’ ’ 
kvailys,

Mat norėjo 4< biszki” kalbėti, 
Tiktai ndbuvo kam klausyti.

■* Tokiam 44

Tokia kaip ir

roverendui” reikėtų 
tokia kolekta:

Su smirdaneziu kiausziniu in 
kakta,

Juk tik tarp kvailiu valkiojesi, 
Ir su savo “kunigysta” giresi. 

Nuo kataliku, 
Seniai atliko, 

0 kožnas Lietuvis
Jau pažino kad tai kvailys. 
Tarp neiszmaneliu sukinusi, 
Ir isz surinktu penktuku 

maitinasi, 
Jaigu neklausote tikru kunigu 

Tai toki 'Židikai tegul eina 
po. velniu.

Ir ka mos 'baidysime, 
Jaigu ant kerszto darysime?

Z 1

f

kur toji motere su baltu pa
rasonu stovėjo, kuri beveik 
jau iszrekt no .galėjo nuo nuo
latinio riksmo. Biednas žmi- 
gelis buvo pasiręnges kožnoj

Žiopliais pasiliksim, 
Niekur netiksim, 

Nuo svieto busim iszjuokti, 
Nuo doru krikszczioniu 

paniekinti.

Vienas per laikrasZti
apsigarsino,

Kad ji motore su blokem 
, iszbarszkino,iszbarszkino,

Gal but vertas to buvo, 
Jaigu in bobos nagus pakliuvo.
0 kaip girdėjau tai buvo vertas 

lazdų,
Ir kad butu net išz miesto 

iszlydetu.
Tai vis apszvietos mylėtojai 

Isz Lietuvos pabėgėliai,
Ir jaigu nebūtu isz Lietuvos 

prasmukęs, 
rL’ai seniai butu sprandą 

nusisukęs.

iszlydetu.

Isz Lietuvos pabogoliai,

Czionais stojasi galiūnas, 
Nuo “ Lietuviszkos dirvos M

14
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apszviestunaw.

I

— Tai ne buvo mano gimi
ne; tai buvo mano szuniukas! 
atsake ant galo motere ir grei
tai nuėjo szalin nuo kraszto, 
turėjo tik vienok iszgirstie bai
sa
likusios naszles.

Jos szunies!... 
jos szuo!...

perverenti visiems szirdis.
'll 

rnPai buvo

^ll
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K. Rėklaitis
Lieturh&kaa Graborla*

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

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

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA.

A. RAMANAUSKAS
< '■ ’ <»

r

valandoj inszokt in vadeni.
— Drasei!— paszauke po

nas N., — jau nuplaukem nuo 
kraszto!

— Dieve —- szauke sodau- 
ninkas — galva jau prapuolė 
ant keiro, ten kur vanduo su
kasi. Ach!

Davėsi girdėt plauszkimas 
vandenio, pajėgu biednas žmo
gelis jau neteko, ilgiau jau 
laukt ne iszkento ir mėtėsi in 
vandeni, nuo kraszto, nuo ku
rio įpriesz valanda nuplaukė, 
davėsi girdėt balsas paezios

I

— Gryžkie! Jonai, ka da
rai? Gryžkie!

Jis vienok plauke vis tolinus 
ir tolinus, kas valanda iszmeti- 
nejo isz tbumos vandeni, jau 
kaip tik laikėsi ant virszaus 
vandens, tai pi^sinma, tai ve
la in virszu iszkyla.

Žole didele jam perszkadi-

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS^ 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 143U-R

- - •- ' į i'

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus parke
liu nuo paprasacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* (tol 
laidotuvių, veaeliu, krikaztynlu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar iu kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalalis 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
Hnia o pribusiu in trumpa laika.
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isz keletos rankas in virszu:

CAPITAL STOCK >125,000.00 j 
SURPLUS IR UNDIVIDBD Į 

PROFITS >623,358.62 
— *5

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
dam prie juau pinigą 1 Sausio ir l 
1 Liepos. Mes norim kad ir jm < 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maža* ar didelis.

t _

G. W. BARLOW. Pres. . 
J. FERGUSON. Vice-Pres.irKa*.

ll.
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la in virszu iszkyla.

ją! suriko kureziu balsu, pas
kubi mostelėjo in virszu pora
kartu ranlkomis, — Dieve, gel
bėk! — pamaukė ir prapuolė

Pagalbos! Pagelbos! —
vandeni jo...  ■■MRIHMIISI
duokit 'kogreieziause! — szan-
ke ponas N. ir nutirpo visas.

biliki

Mokome 3-cria procentą ant

G. W. BARLOW, Free.
v

jjOH
f

■

SS

■1

I,

4 ‘’P 
i 

■I
»l.

H 
u

■I K! I*



■M

1

*

UI * i

1 į I
** T «

•* M ? ■ 
nrW v M i • :r-

-

i
I
tr

■. ..-’r i

a I *

.r

i
i

J,į. v

ŽINIOS VIETINES
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Frackville, Pa. — Alicijo Or- 
lovskiute, 12 metu, kuri isz- 
puolo per langa publikines

— Matyti girta vyra tai ne mokslaines kėlės sanvaites at- 
dyvaš bet matyti jauna mergai
te (sziadien tas tankiai atsitin
ka) stovinezift su apsvaiginta 
galva nuo mnnszaines tai bjau- 
his regėjimas o priek tam da 
Lietuvaite. Toki regėjimą turė
jau negili ūki matyt ana vakara 
netoli Vokiecziu bažnyczios ir 
kėd nebūtu geri žmones nuve
dė namo, gal ndbage butu su- 
szalus. Sarmata ir geda jaigu 
fondu Lietuvaites taip žemai 
nupultu. Bet sziadien nėra ko 
stebėtis, juk prohibicija žmo
nes davede prie visko.

— Ona Kazalioniute ir Pet
ronėle Traskauckiute instojo in 
Womens Homeopathic ligonbu- 
te lavintis ant norsiu (dažiure- 
tdju ligoniu) Filadelfijoje. 
Abidvi musu Lietuvaites yra 
užbaigusios miesto mokslaines 
ir szviesios mergaites.

-— Prohrbicijos 
raiarkiai darbuojasi po visa pa
vietą. Ana diena padare ablava 
ant keliu vietų kaipo ir ant 
Stanislovo Rajkaucko saliuno 
po 312 W. Centre uly. Daug 
žmonių prisižiurinejo agentu 
darbui. Atima nuo darbininko 
namini aluti o milijonieriai ge
re geriause guzute ir szampana.

—. Elks krutamuju paveiks
lu teatras bus uždarytas per 
Chamberlain kompanija ant 
kokio tai laiko nes mano per
mainyt viduri ir isz lauko.

-— Szv. Jono Blaivininku 
draugyste renge puiku vakarė
li 17ta Februariaus, Norkevi- 
cziaus Salėje ant atminties 20- 
metiniu sukaktuviu draugys
tes.

gal, sugryžo atgal in mokslą.
— Valdžo uždare czionais į

du salimus Shadelo ant 35 S.
Lehigh Aye., ir Vinco.Paulaus
ko ant 13 S. Lehigh Avo. -

Tamaqua, Pa. f Kazimieras 
SitanavicziuB, 62 metu, miro 9 
valanda Uta minko 
Ashlando ligonbuteje.

4

vakara

agentai

29— Mikolas Kutfdinski, 
mėtų, 414 W. Centre ulyczios, 
likos sužeistas North Mahanoy 
kasyklose ir nuvežtas in Ash
lando ligoribute.

— Rusnaku, Szv. P. Mari
jos parapiją nulaikė nauja po
pa Antana E. Kubek, stilius bu
vusio popo, kuris apleido para
pija keli metai adgal. Kubek 
yra talentuotu maliorinm pa
veikslu ir mokytu žmogum.

— IxK>nardas Graliam, 19 
metu, iszvežiotdjas duonos del 
Dick Baking Co., važiuodamas 
in Shamokus, pasiėmė savo še
šete Elsie isz Girardvilles ir 
Terese Milevicziute kurios yra 
norsem Locust Mountain li
gonbuteje. • Prisiartinant prie 
peczcs Tharptown, automobi
lius nuslydo nuo kelio trenkda
mas in stulpą su tom pasek
mėms kad visi randasi ligon. 
'butyje.

— Szia sanvaite isznaudo- 
kite proga, kita tokia ne tuoj 
bus. Szoldens 17 c. sv. cielas, 
pork ezops 23c. sv. cielas, ge
riausi taukai 2 sv. 25c. geriau
sio. sviesto 2 sv. 87c. Nu-Blend 
kAvos geriausia 29c. sv. Ryžiu 
3 sv. 25c. ir daugeli kitu dalyku 
dideliem pasirinkime. Taupin- 
kite centus pirkdami pas mus o 
doleriai patys atsiras. Pigiau- 
sės pardavėjas: P. J. Ku’bcrta- 
viezius, G00 W. Pine St.,GOO W. Pine St.

TEISYBES
Lengviau Nemuną pri-

verst atgal teketi, ne kaip le- 
kiantidn pragaiszti žmogų su
laikyti, v ♦

Senis kovoja su jaunais, 
bet po ilgai 'kovai stengėsi au
galoti, bet nepasijunta kaip už 
sprando ji stvėrė ir sako 
seni miegot!”

Szunies isztikimystos bo
tagu nciszmokysi, jeigu begs, 
tai pririszi, bet kada nutruks, 
jau jo nematysi.

• Kad vargas užtupe tau 
ant sprando, nepulk, tik gin
damas su pasigailėjimu žiūrėk.

* Ne ant to tavo Dievas 
turtingu sutvero idant varguo
lius badu marytum.

* Greicziau ant delno plau
kas atsiras negu szyksztuolis 
dangų ras.

Sergėkis savo gera o ant 
kito nepasitikekie.

* Kas savo kuna /dabina, 
tai tasai ant duszios jau nepa
mena.

• Jeigu nori but geru kal
bėtoju, pirma turi būti geru 
klausytoju.

• Kas mėgsta prisilaižytoju 
klausyt, tas daug negali isz- 
manyti.

Sergėkis žmogau, o Die
vas serges tave da daugiau.

Kas mėgsta kazyres ne
yra geras vyras. — F.

< c cik
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ĮIŠŽ LIETUVOS
.......»...——

BAISUS ŽMOGŽUDŽIAI 
NEPILNAMEOZIAI.

Panevėžys, — Apygardos 
teismas nagrinėjo 4 nepilna-, 
mecziu vaikinu byla. Jie buvo 
kaltinami tuo, kad nužudė uki- 
nin'ka ir jo žmona, 
kirviu nukirto' ūkininką, 
paskui nužudė atbėgusia ir jo 
žmona. Nužudo piktadariai 
apiplesze ir pasikinkė nužudy
tojo ukininfko arklį iszvažiavo. 
Bet nuvažiavę netoli Panevėžio 
arkli paleido ir pešti pasislėpė. 
Tacziau baisus nusikaltėliai 
buvo sugauti ir Panevėžio 
apygardos teismas 3 nusi'kaHe
lius nubaudė po 15 metu kalė
jimo, o jauniausi 8 metus sun
kiu darbu kalėjimo.

Kaip nepilnamecziams baus
me buvo sumažinta vienu 
treczdaliu.

Nepatenkinti teismo spren
dimu, jie padavė apeliacijos 
skunda Vyr. Tribunolui.

Vyr. Tribunolas peržiurėjos 
byla, Panevėžio apyg. teismo 
sprendimą patvirtino.

—
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ŽYDAI ISZŽAGEJO 
ŽYDELKIUTE.
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Vasarą 'keturi Mariampolos
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UŽMIRSZTA.

Lauferis nakties laike klau
sė praeinanezio pono plūkei 
pasirodžiusio:

— Kelinta adymai
— Penkios 

dvylikai. *
Lauferis: — Asz užmirsziu. 

Genaus atiduok man ponas.... 
ziegoreli.

minutes iki

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus-

j Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,

SHENANDOAH, PA
_____________________________

Marko Szlepski gyvenan
tis “Jtappahanock, nuvažiavęs

i

Pirmiau
> o

piktadariai

sumažinta

GERIAU BERNELIS NEI 
TĖVO DVARELIS.

Pcrazninkai, Szakiu ap. — 
Pas pil. Ž. buvęs tarnas ome 
mylėtis su jo dukterimi E. Tė
vas, tai pastebėjos, tania pa
varo; Jis iszvyko in Vokietija 
ir ton dirbo. Karta E. iszsiren- 
gc neva iszpažintios ir iszejo isz 
namu, in Vokietija, pas savo 
mylimąjį. Tėvas jos, kaip pil
nametes negali isz ten par- 
kraustyti. Todėl nusprendė sa
vo ūki apie 30 ha apraszyti ki
tai savo vienintelei dukteriai, 
pabėgusiai nieko neduoti. Bei 
szi inteike tėvui grasinanti 
laiszka. Dabar tėvai ir likusio
ji duktė baime kęsdami, neno
ri nuskriausti pabėgusia.

NAUJAS DEGTUKU 
FABRIKAS.

Mažeikiai. —■ Po Nauju Mė
tų Mažeikiuos pradėjo veikti 
naujas degtuku fabrikas, ku
riame dirbs apie į,QOQ darbi
ninku. Fabrike dirbs vyrai ir 
moterys. v 

darbininkai
Nori gauti darbo, 

užraszinejami. 
Szis naujas degtuku fabrikas 
bus visoj Lietuvoj didžiausias.
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GYVAM KARSTA PADARE, 
O TAS ISZSIGANDES 

JO — MIRĖ.
Karveiiszkis, Rolkisžkio v.—- 

Gruodžio 21 d., senelio La- 
szinsko sunu$, matydami tęva 
sirginejant, sumanė padaryti 
karsta.
nuveža
meisteriui. Kada karstas buvo 
pradėtas dirbti, užėjo1 elgeta 
Latvoniene ir užklausė: 
gi dirbate grabaT”

— Laszinskui —

Tam reikalui lentas 
in Paluszniu kaimu

< < Kam

CHARLES E. HUGHES
UŽĖMĖ TAFTO VIETA

T

Žydai užpuolė Mariampolės
W S - W RŽydu kapu sargo 18 m. duktė- 

ta mergaite ir apiplesze.

les apVg. teismo sprendimą pa- . ...

ri ir iszžagino. Be to, vienas
* ‘ ‘ r

Vyr. TribiinobiJ!< Mariampp-
I 1 ■ t ’ ‘ ■* . . « ’

tvirtino, palikdamas vienam f . A 1

pasmerktajam vietoj 5 met., 4 w A * A . A .motus sunk. darb. kalėjimo.
LATVIJOJ PAKARTAS 

LIETUVOS PILIETIS.
Ryga — Karo teismo spren-

dimu pereita nakti pakartas 
darbininkas Sicmaszko už sa>

* •’ 7

vo laiku padaryta užmuszima.
Sicmaszko kasacijos skunda 

vyriausias kariuomenes teis
mas atmetė. Taip pat atmestas 
ir jo malones praszymas vals-
tybes prezidentui.
Sicmaszko paskutinėmis die

nomis buvo labai prislėgta
nuotaika, su nieku nekalbėjo 
ir net nepranbšzc apie savo 11- 
kiriia in Lietuva, kur gyvena 
j<> levai. , ' ■

LIETUVIAI KUNIGAI 
LATVIJOJ.

Riga. — Pralotas oficiolas 
Jasinskis vienas senesniu, ^di

t

szv.

dele pagarba besinaudojaneziu 
Rygos Lietuviu kolonijoj Lie
tuviu kunigu, paskirtas Rygos

Pranciszkaus parapijos 
klebonu. Lyg sziolinis klebo
nas kun. Valaviczius paskirtas 
Rygos kunigu seminarijos pro
fesorium.

Be to, Kurmiuos klebonas 
kun. Jasas pakeltas in Žemu
tiniu Žemgaliu dekanus.

LIETUVYS APGAVO RUBE- 
ŽIAUS INSPEKTORIUS,
BET LIKOS PALEISTAS
Kaunas. —-;Kada trūkis su

stojo ant VokisZko rubežiaus 
kad rubežiniai inspektoriai 
muito peržiurdtu .bagažb ke
leiviu prie Raginto, vienas vir- 
szininkas priėjės prie jauno 
Lietuvio, kuri nužiurinojo už

ar turi uždrausta tavora. Lio- 
tuvys atsake jcad nieko netu
ri, bet 'kas tokis pakiszo lie
žuvi buk. Liėtuvys vežasi su

* J

szmuglerysta,nf užklauso jojo

f ►mF 

žuvi buk, Liėįuvy? vežasi 
savim isz Vokietijos ’kelis auk
sinius žiedus. n.

Paėmė ji ant stoties, iszrede 
lyg nuogumui, palikdami ant 
kojų tik panc^ikas, bot inspek
toriai 'nieko parado. Nusiste
bėjo virszinibjįai imt galo at-
toriai "nieko
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buvo paskirtas kaipo
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU

i.'T

Jisai 
virinusias teisėjas aukszcziau- 
sio Amerikos teismo, in vieta 
teisėjaus Tafto kuris atsisako 
nuo to. urėdo isz priežasties 
nesveikatos.

JUOKAI
GERA ROMIETIS.

— Ar žinai ka, brolau, asz 
turiu gera pometi, kas jau fkar- 
ta in galva inlenda, tai jau no
užmirsztu.

— O vienok užmirszau apie 
25 rublius, kuriuos tau priesz 
5 menesius paskolinau.

— E! Ka tu pliauszki, juk 
tiejei man in galva ne inejo 
tiktai in kiszeniu.

uszkimos kantaras 
no prasigerimo nuėjo pas dak
taru ir klauso:

— Ar teisybe, ponas dakta
re, jog žales kiauszinis patai
so baisa!

— Žinoma — atsako dak
taras — turi davada ant visz- 
tos,

Vienas

kuri kada kiauszini pade
da tuojaus garsiau kvarkina.

PROTINGESNIS.
— Jau gana, tu visai Pet

rai, in senatve kvailesniu da
raisi.

paeziut, sziadien 
esmių daug protingesniu kaip 
pirmiau. Seniau asz buvau 
kvailys ir būdamas kvailiu ta
ve paėmiau! ‘ -

0 ne

IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

IN KLAIPEDA
Treczia klcsa in viena puse $107.00 
Trcczia klena in abi pusi $181.u0 
Turia. trecz. kl. in viena puse $123.50 
Tur. tre. kl. in abi pusi (min) $204.00 
Cabin klesa..........................$142.50
UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metu 
punc kainos.
UŽ-KUDYKIUS: Iki 1 metd $5.50.

Valdžios Revenue ir Head Tax 
atekyrlum.

TANKUS ISZPLAUKIMAI LAIVU 
STACZIAI ISZ KLAIPĖDOS

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA
Del informacijų ir laivakorcziu kreipkitės tuoj pan savo vietos agentus. 

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York, N. Y.
Union Truat Bldg. Pittsburgh, Pa.

ISZPLAUKIMAI LAIVU 
ISZ NEW YORKO

20 Vakario .... ESTONIA
8 Kovo...........LITUANIA
3 Balandžio . . ESTONIA

17 Balandžio . . LITUANIA
1 Gegužes

17 Gegužes
26 Geguže* . . LITUANIA

POLONIA 
. ESTONIA

i

KELIONE

316 S. Dearborn St. Chicago, 111.
616 St. Jamec St. Montreal, Can.

-i -Į -fl,  -   J--T ■■ — —  n-r. r~r— -n-  'Hir-r. ir 1-1 r - --I ' 'T- 
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KAIP ISZSIPINIOT.

Jonas: — Po kvarabu! tai 
rots inlindau in slaistas.
Vincas: — Na kas tau kenkė.

— U-gi dviem merginom 
prižadėjau su jom dviem pa- 
cziuotis. DucJkie rodą, ka tu
riu daryt t

— U-gi ka; Teip parodyk, 
idant abidvi sueitu in krūva, 
ir kali dašižinotū viena nuo ki-! 
tos, jog kožnai prižadėjai, o 
pamatysi, 
nenorės.

I

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE “SAULE”

• * *

Lietuviszki Bonai

I

kaip abidvi tavęs .

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK

I

♦

I

*

BUSI ISZMINTINGAS SKAITYDAMS 
“TARPININKĄ”. Vlsuomeniaskav 

dailės, mokslo ir vaizbos monrasztis. Tik $1 
metams. Kas tuojau užairaszys gaus dovanu

J* i Žurnalą
If-lj•*4**

JT ->

siliepe in ji Klausyk, jaigu 
mums pasakysi kur pašiepei 
žiedus, tai tave nebausime ir 
paleisime ant liuosybes.”

Lietuvy s malszei atsisėdo 
numovė paneziakas nuo kojų 
ir juokdamasis atkiszo koja ant 
kurios radosi trys žiedai-už
mauti ant pirsztu. Kada jojo 
užklausė del ko pirko net tris 
szliubinius žiedus, žmogus at
sake kad ta paczla diena jisai 
ir jojo du draugai pacziuojosl, 
todėl ir del juju pirko žiedus. 
Vokietijoj. Vi^szininkai szyp- 
sodami paleido Lietuvi,

k

X'-

Y

C 
%

Speoialiszka Ekskurcija 
in

PH1LADELHPIA
SEREDOJ 12 VASARIO

$3.25
s s.ifrl

•atsake 
paezia 

diena užėjo pas Laszinska ir
tabdymui skausmų nuo Neuričio, meistoris. Elgeta ta

Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo 

rusių Muskulų ir Sąnarių.
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- pamaeziusi senoli sėdint lovoj 

e-------------------- suszuko: teber"
Amerikos vyrai ir moterys gali kas, .o jam jau grabas padirb-

M

suszuko: Ponas tebėra svei-
sodaini paleido Lietuvi, bet 
nuo jojo pramoko nauja u t rik
ša.*1

tikrai pasidžiaugti, nesą bonką tas. 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
žcnkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile

35c. ar 70c.
Paimkite blogiausi iš visų seną ’ aukszt.

Senolis nusigando ir tuo
jau po to mirė.

GAISRU EPIDEMIJA.
Joniszkis. — .1930 m. Sausio 

vaistinėje visoje Amerikoje tik už m. 1. d. 5 v. 40 min. vakaro 
27---- .2,. | kilo gaisras.

VILKAI SUEDE KŪDIKI.
* Podblus.

cuosia, kada //isi namlszkiai
radosi tvarte prie darbo, pji-

* * — a -

Kaime Krupi-

Dubeltav**

TikleUt
Praleiskite visa diena ir vakara 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera t«atrn ir kitokias vietas.

Isz Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City . ..................  6:10
Tamaqua .
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:80 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 Ir 11:38 nnkciia.

6:39

, Sudegė Kauno 
technikos mokyklos

skausmą Reumatizmą, arba jn£ Gauroiko klojimas-daržine.
M a a a ma a A < IV I m a a 1 X m R 4 J I I . - ^^a
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atlankyti savo pažinstamus in Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli-
Neuraitj Neuralgij, Mėšlungi, g d j 8ziaudai ir dobiInl 
(.□lune sl/niulPHinn li'intn ( .oli.

Mcihanpy Plano, užėjo ant nak- Įsisėdantj j kūną Peršalimą— buvo klojime. Joniszky gaisrai
vypes in Szimo Maspinskio sa
lima. Ant rytojaus Maspinskis

tik pavaktuokite kaip kelių minu- dabar yra tik per didžiausias 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu szventos ir 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at- kvartale.

vienam miesto
4

rudo Marka kabanti ant nok- neš palengvinimą. Sunku, tikčti I u„,j i,,,..r:„„: t...;? .♦...*?« I Spėjama, kad kas nors pa-taizes jau sustingusi. Jisai pri- tam, kuris ‘turėjo kankinančius
gulėjo prie Rusnak u parapijos.

Tula 18 metu mergina,į — Tula 18 metu mergina, 
įtarios pravardes palicija tuom 
lAik neiszdndda, eidama namo 
ih Ringtona likos užklupta ant 
kelio arti Heights. Ant kliksmo 
merginos iszgama pabėgo 'bet 
pirma smarkiai apdaužęs mer
ginos galva.

Ooal Dale, Pa, — Katre Szi- 
mauckicne likos sužeista gana 
gkaudžiai per automobiliu kuri 
yare William Miller. Motere li
kos nuvežta in Coal Dale ligon- 
bttte.

skausmus.
O prašalinimui apšlubimo ir 

skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimcn- 
to. Tokis darbas nebus jums per
sunkus, jokia šokis nebus jums 
perilgaa. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
hudu sumažinti skausmą. 1

galite gauti lygaus itnimcn- 
. Tokis darbas nebus jums per- 
inkus, jokia šokis nebus jums 

perilgas. Jus jausitės begaliniai

rėdami laisvą nuo skausmų kūną

ginti mu kenksmingais ir vidurius 

būdu sumažinti skausmu.

degė. Žmonos, jei iszgirsta 
pavojaus ženklą, tuoj spoja, 
kad ten ir ten dega, nes toj 
gatvėje jau rodos 9 karta de- 

m- va * aa a <

ga. Per Kalėdas dege Norgilo 
klojimas, bet laiku buvo pas
tebėtas ir užgesintas.

PRIESZ KALĖDAS IR PLE- 
8ZIKAI NETINGINIAVO.
Rokissdkis. — Pirmadieni 

priesz Kalėdas važiuojant isz 
kormosziaus, keliose vietose 
hiiliganeliai bandė pasisiūly
ti. Kamajų vieszkoly isz vieho 
p. atėmė J30 litu, kitose vieto
se nepavyko.

sili'kias grineziojo dvieju metu 
vaikas užmigo priemenėje. 
Kada tėvai sugryžo in grineze 
paregėjo kūdikio rankute ant 
grindų ir daug kraujo. Laike 
nebuvimo tėvu, vilkai insigu- 
vo in grineze, sudraskė .kūdi
ki in szmotus nusinesze palik-

J* "

i

užmigo

Pasirinkite ka norit: 
plunksna, 2) nepaprasta paiszeli; raszo ir 
uždega, 3)1 sv. saldainiu dėže 4) trejanka.

1 I. 1

•DOVANOS •
R

1) Gražia fontanino
*1

darni tik viena rankute

d2 PAVMEIIMA aTEKE 
150 LITU.

Kamajai. — Gruodžio 18 
Kalviu kaime pil. Bmdorleno, 
isapardavusi Kamajuose pre
kes, važiavo vAkare namo. Ke
lyje ji pasivijo Rusa, kuris ja 
papraszes pavežyti. Moteris 
nieko blogo nemanydama leido

JA

kės, važiavo vAkare namo. Ke-

sesti. Privažiavus miftidca, Ru
sas pasakė: “Dabar užgiedo
siu bloga giesmė. Atiduok pi- 

” Motors bandė prio- 
szintis. I^loszFkas ja gerai pa- 
kamavo ir atėmė 150 litu. Mo
teris Rusa pažinusi.

nigus.

$3.25 ir adgal 
IN 

PHILADELPHIA
SUBATOJ 22 VASARIO 

EKaKURCIJA~

DETROIT, MICH.
$12.00 In ten ir adgalios

CHICAGO, ILL’ 
$16.00 In ten ir adgalios 

22 VASARIO
Apie duuglaus informacijos apie 
virse-minStas ekskureijas kreipki- 
ant, stacijų, arba raškykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readlngo Geležinkelio
i

t
Ur

Adresas t*" TARPININKAS SO. BOSTON, MASS
Pas mus taipgi galima gauti raszomosios maszinelcs su lietuviu raido
mis ir kitokiu naujcnublu. Klauskite laiszku indedant 2c stempa.

Vienas numeris 10c. 332 W. BROADWAY

i
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ATIDARYTA SŪBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 9 
IR MALONU MUMIS JUS SUSITIKTI

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Fo lend Košei*ve System
> —.—$---------
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Szita Banka užkvieczia juso paerėdžius didelius ar mažus.

Galima gauti Kuponu depozito knygute del savaitiniu 
pacsedMu del 10c. 25c. 50c. $1.00. Padaro gera plana del 
Kalėdinio Kliubo.

♦

Mokame treczia procentą ant mažu ar dideliu paezedžiu.

Saite Banka parodo jumis kaip padaryti testamente.
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