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ISZ AMERIKOS
BALSAS ISZ KAPO

MIRUSIS BROLIS SUTAIKĖ 
DVI SESERES KURIOS BU

VO SUPYKĘ VIENA ANT 
KITOS.

Caluimet, Mieli. — Isz Rox- 
ville tlanesza in czionėitini 
laikraszti •buk fenais mirė tur- 

farmeristingas farmeris Motiejus 
Srausman palikdamas visa sa
vo turtą del dvieju savo duk
terį u. Po mireziai tėvo, seserys 
pasidalino tarp savos teviszka 
turtą bet viena likos nuskriaus
ta per kita sosere ir noaplaikc 
visos savo dalies nes neturėjo 
ant to liūdintoji! tai turėjo už- 
tylet ir po tam iszvažiavo in 
kita miestą užpykus ant savo 
apgavingos sesutes.
Ir taip gyvendama nuskriaus

ta sesuo viena vakiKa adbego 
pas jaja josios dukrele szauk- 
dama: “mamyte, buvo czion 
kokis tai vyras ir liepe mamai 
pasakyti kad mamos sesuo yra 
mirsztanti ir turi jaja tuojaus 

Kada pradėjo ne-atlankyti.“ 
pažinstamo jcszkot, niekur ne
rado ir nieko sau isz to neda
ro. In kėlės dienas po tam kitas 
kūdikis gulėdamas lovoje, pa
budęs, randa prie jo stovinti ta 
pati žmogų ir pabueziaves kū
diki, liepe jam pasakyti moti
nai: “Ona, tavo teta mirszta ir 
geidžia su jiH-Fpasimatyt. “

Atsikėlus kūdikis nubėgo pa
sakyti motinai ka jam nepa- 
žinstamas kalbfjo. Motina grei
tai'apsirengė ir nuvažiavo in ta 
miestą kur josios sesuo gyveno 
ir isztikrujii rado sese re mirsz- 
tanezia. Tada sesers viena kitai 
atleido kalte ir pasakė kad ne
galėjo malsziai mirti nes ka-gi 
tėvai ir josios brolis sakytu 
kurie jau buvo miria ir sapna
vo kad josios 'brolis jai pasiro
dė sapne ir kalbėjo kad jisai 
viską gerai suredys ir jaisos su
taikys. — Ir taip stojosi kaip 
jisai prižadėjo. Sesuo po tam 
malsziai mire- in kėlės valan
das.

nai: I 4

ISZGYDINTA PER MALDA.

r. Onos 
atsibuvo novenos. 

atsilankancziu

Dayton, Ohio. — 
bažnyczioje 
Tarp žmoni u 
ant pamaldų radosi Miss .Ieva 
Kelley, 22 r

O

metu amžiaus, kuri 
sirgo per szcszis menesius ant 
viduriu. Norints daktarai tvir
tina kad mergina yra neiszgy- 
doma bet atsilankius in baž- 
nyczia kur karsztai melde Die
vo pagelbės, pajuto kad skaus. 
mas ja ja apleidineja ir sziadien 
jauezesi daug geriau. Daktarai 
užtvirtina kad josios tvirtas ti
kėjimas ir maldos Ja ja iszgy- 
de.
LIETUVYS MIRĖ NUO

‘ PAPUGINES LIGOS.
Geyser, Montana. — 

Aszmontas,
nantis Roundup mire nuo

YRA TAI BAISUS 
ATKERSZINIMAS ŽUVO KASIKLOJE

20 ANGLEKASIU ■ Isz Visu Szaliu
J ■ ! , 1 I. ; » ■

APGAUTAS VYRAS BAISEI 
NUBAUDĖ NETEISINGA 

PACZIA.

BAISI EKSPLOZIJA GAZO 
KASYKLOSE; 9 ISZGEL- 

BETI ISZ KURIU KELI 
MIRS.

KUNIGAS JEČKERTA 
APSIVEDĖ SU 17 METU 

AUGYTINE IR YRA 
UŽGANADINTAS.

, m
ŽMOGEDYSTE 

KINUOSE

F. W. BOCZKOWSIU, Ultor. & 41 METAS

»

............    ■ '■■ ■ ■" ■ ■■ "■ — I     .  — —■ ■ I —*»

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
500 BUVUSIU CARO LAI

VYNO OFICIERU.
Ryga.

NEDORA MOTINA

Cinda-d Juarez, Alex. — In- 
lunkeje Meksiko randasi maža 
sala Saint Malo kuri priguli 
prie Suv. Valstijų, ant kurios 
yra apsigyveno pus-laukiniai 
Mulatai (juodi sumaiszyti su 
balta veisle) .Valdytojam to
sios salos yra kokis tai pus
juodis kuri praminė Master.

Neseniai kokia tai Amcrikon- 
ka Eliza Lo Pecos — paeinanti 
isz Francuziszkos gimines, — 
nusidavė ant tosios salos ir in- 
simylejo in Mosteri. Tasai su
gražino meile ir nuvedė pas sa
ve apszaukdamas jaja savo pa
dėliams kaipo “karaliene. 
Eliza nieko sau nedaro isz pa- 
donu ir iszjuokinOjo juju seno- 
viszkus paproezius isz ko pasi
piktino žmones kurie josios ne
apkentė o keli pradėjo sznipi
noti josios pasielgimus nes su
prato kad jiji apgaudinėja sa
vo vyra turėdama kelis jauni
kius. Apie tai pranesze savo 
Masteriui o 
ra proga, užtiko savo paeziule 
su kitais ir atidavė jaja po šū
du žmonių. Žmones nusprendė 
idant josios mylima prie josios 
akiu paskandyti. Po tam nuve
dė Eliza prie, balos ir pririszo 
prie medžio. Tuojaus atlėkė isz 
visu szHhr milijonai uodu ku
rie mėtėsi ant nuogos moteres. 
Gynėsi kaip galėjo ir klykė ne 
savo balsu pakol nuo skausmo 
apalpo. Uodai neapleido moto
re norints jau buvo negyva. 
Ant rytojaus pribuvo ir inineto 
lavona in vandeni.

In kėlės dienas po tam Ame- 
rikoniszki žuvininkai rado la
voną Elizos o valdžia nusiuntė 
žmones ant salos suimti ir nu
bausti Masteri.
90 METU SENUKAS

PERSISKYRĖ SU PACZIA.
Chippewa Falls, AV is. — No

rints Jonas Young (Jamias) no 
yra taip jaunu kaip jojo pra
varde nes jau turi 90 metu, ana 
diena aplaike persiskyrimą nuo 
savo 50 metines paežiu les kuri 

juani pasielgdavo nežmo- 
“ apgaudinėjo.

kaipo

si!
niszkai ir ji

rn

, y

tasai suradęs ge-

y y

Dvi (lė

Gautais ežia isz 
Rusijos prancszimais, per pas
taras dvi sanvaites sovietu' 
czeka suszaudžius arti 500 bu
vusiu carines Rusijos laivyno 
ofieieru. Jie buvę suszaudyt: 
czekos (dabar vadinamos Ge- 
pe-U,

ISZBADEJE ŽMONES VAL
GO LAVONUS, KURIU 

VISUR PILNA.INSIMYLEJO IN SAVO ŽEN
TĄ. NUŽUDĖ DUKTERE 

IR SUPJAUSTĖ ANT 
SZMOTU.

..p ,■

iiN. J. — Katalikisz- 
Jeckert,

Passaic 
kas kunigas Louis J. 
vikaras S.S. Traicos bažnvezios 
ir 'Teresė Miller, 17

Salt Lake, Utah, 
szhnts anglekasiu pražuvo, de
vyni iszgelbeti per eksplozija 
guzo kasyklose Standard Coal 
Co., miestelyje Stnndardville, 
Utah. Tik devyni iszsigelbejo 
o keliu nesuranda. Eksplozija 
buvo nesmarki nes anglekasiai 
buvo užtroszkinti per gaza po 
eksplozijai.

Priežastis eksplozijos da ne- 
isztyrineta. 'Tunelis po eksplo
zijai likos užgriautas nes visi 
propai sugriuvo.

Žuvusiu anglekasiu szeimy
nos su’bcgo po nelaimei ir regi
nys buvo labai graudingas. Mo
teres ir vaikai verkė laukdami 
kokios nors žinios isz gilumos 
žemes apie savo mylimus.
PARDAVĖ PACZIA IN 

PALEISTUVIU NAMA.
Chicago. — 'Kokis tai Igno

tas Luszkovski, 30 metu, susi
pažinęs su 18 (metu mergaite 
teatre, apsipaeziavo su jaja. In 
sanvaite po tain nuvedė jaja in 
paleistuviu narna ant Dearborn 
ulyczios ir ten jaja pardavė. 
Jauna motore dasipratus kur 
randasi, baiide nusįtrucint no 
kaip vesti paleistuvinga gyve
nimą bet sąvžudinsta likos in 
laika susekta ir nelaiminga li
kos iszgelbeia per daktarus.

Sudas nu'baude taji rakali 
ant penkių metu kalėjimo ir 
užmokėjimo bausmes 5,000 do
leriu.

NETIKĖTAS RADINYS 
MEDYJE.

Ulster, Imi. — Kada farme
ris J. Sytbevton kirto supuvusi 
medi priesz savo narna, kirvis 
pataikė in ka toki kieta. Sy- 
berton dirstelejas in medi, rado 
jame surūdijusia blokine dože 
kuria tuojaus isztrauke. Nema
žai nusistebėjo kada rado joje 
132'auksiniu dvideszimt dole
riu. Kada savo radiniu pasigy
rė priesz kaimyną Hains, tasai 
iszaiszkino jam kad tai gali 'bū
ti dalis paslėpto skarbo kuri 
banditai paslėpė szio'je aplinki
nėje 1826 mete apie kuriuos 
jam jojo tėvukas nekarta buvo 
pasakojas.
NEMIELASZIRDINGAS

KANKINIMAS VAIKU.
Petras

metu, au- 
;ytine isz Suffern, N. J., paeane 

eiviliszkn szliulia ir tokiu bū
du iszsiž’.ideja kunigystes. Pats 
Jeekerta kalbėjo: “Negaliu 
vesti gyvenimo prie kurio ne
turėjau jokio paszaukimo.“

Kada nuotaka pranesze apie 
lai savo tėvams tieji nulindo o 
labiausia motina su aszaromis 
kalbėjo kad nežino kas jai pa
sidarė. Terese giedojo ant koro 
ir tankiai pasimatydavo su ku
nigėliu t (i nornits apie tai 
szna’bždbjo kitos dainininkės 
bet nedasiprato kad kunigėlis 
karsztai mylėjosi su 'Terese.

Kunigi 
szve'ntintas 1923 meto, Seton 
Hali kolegijoj, South Oran

O’

n i geliu norints apie

is J nekerta
1.923 meto,

likos in-

S M 
N. J. Terese turi sosere Liudvi
ka kuri vra minvszka Manhat
tan kliosztoryje.

Florence, Idaho.

NUŽUDĖ VYRA, PRISISA
VINO JOJO PACZIA.

— Kokis tai 
Jokūbas'Jermyn likos areszta-
votas ant skundo savo sūnaus 
už papildyta žadinsią ant Ed
mundo Ilamill, du metai adgal. 
Jermyn nę tik kad nu'žude Ha
mill liet prisisavino jojo paczia 
su kuria 
kerszino

gyveno ir nuolatos 
nu'žudinimu josiąs. 

Žadintojas turi paezia ir kelis 
vaikus Austrijoj. Jojo vyriau- 
ses sūnūs pribuvo in Amerika 
atrasti tęva

ma iszsznipincjas visa

Kada

4
1

J

sutarimas traukėsi 
neturėjo

go juos.

nėra kaip
Kada

arba slaptosios politi
nes policijos) virszininko Men- 
žinskio insakymu. Pagal pra- 
neszimu, visi tie oficierai bu-* 
vo aresztuoti per paskutinius 
asztuoniolika menesiu ir lai
komi invairiuose Rusijos ka
lėjimuose.

Nors Maskvos spaudoj ne
karta buvo prancszimas apie 
buvusiu laivyno ofieieru aresz- 
tus ir apie tai, kad jie busią 
teisiami, tacziau apie suszau- 
dymus nidko nebuvo žinoma.
BRAZILIJOS VICE PREZI

DENTAS PASZAUTAS.
Rio Jneiro, Brazilije. — Lai

ke prezidento rinkimu, vice 
prezidentas Viama, likos pa- 
szautas tris kartus valstijė 
Minas Geraes, bet žaidulei yra 
nepavojingi. Maiszatije lwk<r?< 
užmuszta asztuonios yputos ir 
daug sužeista. Maiszatis kilo 
terp dvieju politiszku partijų.

J

I 
111
I

Canton. — Bado apimtos 
provincijose Kinuose prasidė
jo tikras 'kanibalizmas, (žmog- 
edyste). Iszbadeje žmones val- 

Isz pradžių valdžia
stengėsi kanabalizma drausti, 
bet dabar jau nieko isz to ne
daro. Ir isziiki’o, 
žmones už tai bausti,
vienas Kinietis buvo aresztuo- 
tas už valgymą žmogienos ir 
pastatytas priesz teisina, jis 
pasakė: i

“Kodėl asz turee.ziau but 
baudžiamas už valgymą lavo 
nu? Juk asz valgiau tik ta, ka 
visi iszalkc szunys dabar ėda.“

Anglu inisijonieriai prane
sza, kad bado apimtose vietose 
reginys yra staeziai pasibaisė
tinas. “
maeziau,”
Andrews isz Kansu provinci- 

kaip iszbadeje žmones

>
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Kustondzil, Bulgarija. — Tik 
tomis dienomis iszsidave baisi 
žiu liūsta artimam kaimelyje 
prie Makedoniszko rubežiaus. 
Gyveno ten motore kuri pasiū
ti szka i insimylejo in savo žeiP 
ta o taipgi buvo mylėta per ji.

'Tieji nedorėliai susitarė jau
na paezia nužudyt. Nutarė, ar 
motina duktere užmusz namie
arba atsiims jaja del vyro, ka
da tasai dirbs laukuose, su pie
tums. Tas 
per kolos dienas bet 
drąsos iszpildyt.savo szetonisz-
ko tikslo. Motina perimta pa
dūkusiu užvydejimu, nutarė 
ant galo duktere praszalint ko- 
grei ežia use. Kada duktė praiu 
sesi, motina pribėgo su kirviu, 
kirto smlarku ypa per galva pa
dedama jaja negyva ant vietos.

Po tam norėdama užslėpt sa
vo dailia, supjaustė kun'a ir pa
slėpė in kubilaiti o sulaukus 
nakties mane užkasti už tvarto. 
Kada nosze supjaustyta lavona 
vienhs isz kaimynu sutiko jaja 
ir isz aky v umo dirstelėjo in ku
bilaiti. Pagriebė motore ir nu
vedė pas vaita kuris vėliaus nu
vežė nedorėlė in kalėjimą. Žen
tą vėliaus aresztavojo.

BAŽNYČZIA PO ŽEME.
Oslo, Norvegije. —■ Du jau

ni vyrukai, besidarbuodami 
laukuose netoli rTolemarko už
tiko Nutaisyta dideliam i po
žemy bažnyčzia. Atrastoji baž- 
nyeze iii taisyta dideliame ur
ve terp uolu: szale jos yra ma
žesnis iiKvas, kuriame, tur but, 
buvo zokristija. Sziojc bažny- 
czioje buvo laikomos pamal
dos da tuo metu, kuomet Kata
liku Bažnyčzia persekiojo re
formacijos i n ved i m o Skandi
navijoje szalininkai, ir katali
kai buvo priversti nuo ju slap
stytis.

Apie szia bažnyčzia Norvegu 
tarpe užsiliko labai daug gra
žiu padavimu: padavimuose ji 
minima, kaip Bing-Bango 
szventykla: r
bažnyczios vieta buvo užmirsz- 
ta.
gyvas paminklas, kaip katali
kai visais amžiais buvo ir yra 
isztikimi savo Bnžnvcziai. !• r •/

užvydejimu

Asz pats savo akimis 
sako, misijonierius

jos, “ 
valgo lavonus, verda ju mesa 
ir paskui valgo.

Pirma tėvai parduodavo sa
vo vaikus; dabar 
biznis sustojo, nes jau nėra 
kam vaikus pirkti, niekas 
turi pinigu.

Kiniecziu
Peipingo pranesza, kad Szensi 
provincijoj jau 2,000,000 žmo
nių nuo bado mirė ir da apie 
tiek turės mirti, jeigu isz sza- 
lies neateis daugiau paszalpos.

jau szi ta s 
nes jau

ile

x'vri ausy be isz

«*

Paskutines Žinutes
t

j[ Viednius — Rumunijos 
kaimoeziu pardje laimėjo rin
kimuose ir dabar valdo sklypą, 
bet be praliejimo kraujo neap
siėjo,’ nes taja diena ati m reži
muose užmuszta 6 žmonis o 2K 
sužeista.

1] Orangeburg, S. C. — Du 
senatoriai Martin ir IjCgate IK 
kos užmuszti o treczias Smith 
mirt imti sužeistas automobi
li aus nelaimėje.

1[ Madrid, iszpanije.

I i 
ri

■k

Bet daug sunkesne padėtis, ne
gu Szemfi 
Kansu provincijoj.
vonu visur pilna Jie volioja
si miesteliuose, 
pakelėse, sako Andrews. Kai 
kur žmones juos laidoja, o ki
tur jau to nedaroma. Isz pra
džių mirusius nuo bado lavo 
nūs labai apgailestaudavo ir 
gražiai palaidodavo. Dabar jau 
to nėra. .Jeigu daromos laido 
tuves, tai iszkasama didele 
duobe, mirusius sutraukia te
nai, už kojų, suverezia 
viena ant kito ir užkasa 
ne visur net ir tas galima. Y r 
kaimu kur gyvu jau 
lie daug lėlikė. Isztisos 
szeimynos guli iszmirusios na
muose ir tukstaneziai lavonu 
voliojasi*aplinkui. Juos valkio
ja szunys ir drasko vilkai. Na
miniai gyvuliai senai jau isz- 
nvko.

provinelijoj, vra
Tenai la-

kaimuose ir ---------------

niau žmonis nepamena tokiu 
szalcziu ir sniego kokie užėjo 
Sevilleje ir Madride.

TEISYBES •r
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Ne vienas pasako kada 
meile dakako. Tai rots kvailas 
buvau ‘kad priesz tai nepama- 
cziau, veluk butau sprandą nu
sisukęs o ne in meszla insinū- 
kes!

Szia gadyne dorybe isz 
turgaus iszejo o vagystes lai
kai iszejo.

Sutvėrimas kožnas turi 
savo budeli: katinas užmušta 
pele, vilkas zuikeli; ti'ktai žmo
gus enge kiek tik instenge.

*
yra, ba isz josios kaip isz mai* 
szo žodžiai byra. I

Jeigu brolau pats tylė
tum tai ir kitu zauniu neklau
sytum. t

Kantrybe ir sušilai k imafr,

visus
i ’et 

a 
visai

o kada ji surado, 
persitikrino koki 'jisai gyveni- 

veda,
teisybe, pranesze apie tai pali- 
cijai ir paliepė ji aresztavoti. 
Žu'dinsta nebūtu taip greitai 
iszsidavus kad nebūtu pribuvęs 
in Amerika sunūs Jermvno nes 
motore bijojo kad ir josios ne
nužudytu jaigu kam pasakotu 
apie tai.’

SZLIUBAS TĖVU IR VAIKU 
TA PACZIA DIENA.

Binghampton, N. Y.
jauna porele nuvažiavo in suda 
iszsiimti paVelinima ant ženy- 
bu, Jonas Nirkovicz ir Helena 
Zurikevicz apreiszke vaikams 
kad jie taipgi geidžia iszsiimti 
laisnus ant ženybu. Jauna pora 
yra tai duktė Nirkevicziaus ir 
sunūs Zurikeviczienes. Sena ir 
jauna pora buvo suriszti maz
gu (moterystes ta paezia diena. 
Tuju poru susigiminiavimas po 
sžliubui bus sekantis: Jaunas 
Zurikevicz pasiliko sunum sa
vo uoszvio o Nirkovicziute pa
siliko duktė savo uoszvio.

•kaip 
amžiams slenkant

gyvu 
teliko.

KVAILIAI VIS DUODASI 
APSIGAUT APGAVIKAMS.

Philadelphia. — Palicija 
aresztavojo asztuonis apgavi
kus kurie pardavinėjo žmoniem 
viską kas tik randasi ant svie
to — nuo pinigu dirbimo ma- 
szinukiu lyg Brooklyiio tilto. 
T’ar]) tuju kurie likos apgauti 
yra ir Jonas Zuppon ant $8,- 
000; Paulina Kendra ant $5,- 
000 ir josios sesuo Ona Vozniak 
ant $4,000 ir da keli szimtai 
“sokeriu“ kurie norėjo greitu 
bu d u pralobti.

RADO DAUG PASLĖPTU 
, PINIGU.

Morristown, Pa. — Po karpe- 
tais, knygose, pantapliuoso ir 
kitose vietose likos surasta 3,- 
G00 doleriu kuriuos mirusi Sa^ 
bina (Jogswell paslėpė priesz 
mirti. Ta j i paslėpta turtą sura
do josios anūkas kuris pasiliko 
josios administratorium. Pini
gai susidėjo isz Amerikoniszku 
auksiniu -doleriu, Francuziszku 
auksiniu pinigu ir MekAiko- 

ir 
________  __  , bumaszku. 
Priek tam rado bankine knygu
te nuo sudėtu pinigu 'banke 
New Yorke. Nekurie pinigai

sokeriu y y

Jonas 
anglekasis, gyvo- 

*4 pa- 
pugines karszt-liges,“ pirmuti
ne auka tosios ligos Montanoje. 
Jojo motore taipgi pavojingai 
serga.

Aszmontai aplaike praeitas 
Velykas dovanu papūga nuo 
pažinstaimu isz Chicagos bet 
jaja sugražino nes nieko nekal
bėjo. Ant Kalėdų gimines pri
siuntė jiems kita bet toji nuo
latos sirguliavo ir pastipo 3czia''niszku sidabriniu doleriu i 
diena Sausio. Aszmontai apsir- Aimerikoniszku bumaszki 
go 17ta diena Sausio.

Aszmontai ’buvo geri pažins- 
tami ponstvos Armuntu kurie 
laiko restauracija Geyser, nuo 
kuriu szia žinutę aplaikemc.

Dabar szi bažnyčzia vra 
v **

S>

Sutvėrimas

y

su kumszczioin
gyvi pasiliko

Centralia, Ohio.
Gratz likos tomis'dienomis nu
baustas in kalėjimą ant pen
kiolikos metu už kankinimą sa
vo vaiku. Neseniai Mikutis
szesziu mėtų, mirė nuo širmu- 
sziinu o asztuoniu metu Chalu- 
kas taipgi mirė nuo bjauraus 
pasielgimo nes nelabas tėvas 
degino su inkaitytom geležimi 
ir muszdavo
kad vaikai vos
bet Mikutis nuo ju mirė. Vaiku 
pus-sesere taipgi likos nušiauš
ta in kalėjimą ant deszimts me
tu už prigelbejima tėvui kan- 
kyti vaikus.
TRYS KUNIGAI MIRE IN 

VIENA S AN V AITE.
Scranton, Pa. — In laika vie

nos sanvaitos Skrantono diece
zijoj mirė net trys katalikiszki 
kunigai: Rev. F. A. Fricher, 80 
metu, prabaszczius Vokiszkos 
parapijos mieste; Rev. dzoko- 
nas Patrick J. Murphy, pra
baszczius Olyphanto ir Rev. 
Patrick E. Lavelle, prabasz-
ežius Minookoje. Szitie du pas- 

paejo isz 1855 meto ir turi di
dele verte.

kutiniai imire tik dvi valandas 
skyrium. i

Kvaila motore pavojinga

Tuju poru susigiminiavimas po

NE VIETA MOKSLAS TIKĖ
JIMO PUBLIKINESE 

MOKSLAINESE. ’i • ! '*
Philadelphia. —- Mokslo Ka

mi sija atmete užmanymą neku
riu veidmainiu idant po kolos 
miliutas ant dienos iszdestineti 
bibliszka mokslą del vaiku 
publikineso mokslainese. Tokis 
užmanymas prieszinasi konsti
tucijai Suv. Valst., kuri duoda 
ko’žnam žmogui laisvo savo ti
kėjimo.
$1,000,000 UŽ PAVERŽIMA

. VYRO MEILES.
Jacksonville, Fla.

BALTA MOTERIS PAGIM
DĖ TRINUCZIUS; BALTA 

RAUDONA IR JUODA.
San Juan, Porto Rika. — Isz 

Vega Altą pranesza kad ten 
viena moteriszke, Paula Rod- 
riguez, pagimdė trinuezius, vi
sus tris sunns, bet kiekvienas 
ju yra skirtingos rases: vienas 
baltas, antras geltonas, freezes 
negras. Abudu tėvai yra bal
ti. Trinucziai buvo pallcrikszty- 

“ vardais:
Gasparu, Merkeliu ir Baltaza
ru.

KŪDIKIS BAIDYKLA.
< Piiti

JAU KAD LYGYBE TAI 
LYGYBE“ BUS SOVIE

TU “ROJUJE“
< <

ti “trijų karalių

Maskva.— Siekdama iusteig- 
ti visiszka lygybe savo pilie- 
cziuose, sovietu valdžia pro-t 
jektuoja investi visiems Rusi
jos žmonėms vienokius pigius 
rubus ir batus, o taipjau vie
nodo tipo namus,x baldus, lo
vas ir dagi tam tikrai nusta
tytos ruszies muistą.

Tokia sistema in vedus, visi

K

yra vyru ir moterių dorumas.
Jeigu nori tikra liuosybeJeigu nori tikra liuosybe 

turėti, tai save visame turi pri
žiūrėti.

* Jeigu pats valgysi o tin
giniui neduosi tai gerai pada-
rysi. Yra tinginiu kad be dar
bo oda o vargdienių nieko ne
duoda. — F.

M rs, In, 
E. Bali nŽvode skunda prlesz 
savo szvogerka Jessie Ball du
Pont, provindamasi milijono 
doleriu atlyginimo už pavorži-• - - y •

ma meiles josios vyro kuris da
bar negyvena su saVo motoro.

<■ .

Tomasvąr, Vengrą i.
ūkininko rramosziaus Severo 
pagimtle neimpvasta kūdiki ku
ris turi tris akis ir dvi nosis. 
Treczia akis randasi žemiau 
tieses akies o antra nosis že
miau kaires. Norints gamta ap
dovanojo kūdiki tokiu nepa- 
lira-stu gimimu ir kūdikis buvo 
sveikas bet motina ant prikal
binimo kumueziu kūdiki pa
smaugė ant rytojaus nž ka li-
kos irždaryta kalėjimo,

► '. ■ 11 • ' > ' * \

lt

Rusu visuomenes nariiii bus 
— niekas ne ga

les pavydėti kitam, ar skustis, 
kad jo kaimynas yra geriau 
apsitaiseh, geriau valgo ir 
resnius namus turi.

(Sovietams butu galima re
komenduoti investi visiems sa
vo piliecziams rainuotus lai
bus, tokius, 'kaip, pavyzdžiui

Jie tikrai pigus, praktiszki, ir 
tinkamai simbolizuotu sovietu 
režimą).

i

“sulyginti y y

I

Valstybių kalėjimuose.

i* • t

GERAI PASAKĖ.
p. • »

Mergina meta knyga in sza- 
li ir sako: — Jau asz daugiau 
męilingu knygų ne skaitysiu. 
Kožnojo, kada jau sueina in 
pora turėtu but geriause isto
rija, tai tankiause baigėsi.

— Tėvas: — Kokia tu kvai
la! Kas tau pasakė, jog i>o ap-‘ 
sipacziaviinu buna gražiausi* 
istorija. .Jau badai po ženybu

Po ženybn bunHistorije. —- 
pekla. I
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Kas Girdėt
Darbo Departamentas isz 

Washingtono pranesza, kad 
pereitais metais Suv. ’V alstijo- 
se buvo aresztuota ir teisiamu 
vaiku teismuose 37,600 jau
nuoliai už visokius prasižengi
mus. Terp vaiku daugiausia 
buvo nusikaltusiu už. vagyste 
ir kitokias szelmystes, o mer- 
gaieziu daugiausia buvo kal
tinama už pabėgima nuo tėvu 
ir už “lytiszkus prasikalti
mus.

»c Ivtiszkus
* ♦

Worcestery buvo S LA. 57- 
tos kuopos susirinkimas, kur
kalbėjo organizatorius p. Žu
kas. Žmonių susirinko daug. 
Komunistai pakele lernm. Vie
nas jn lyderis, kuris “runija” 
in iždo globėjus, atsistojo ir 
suszuko: “Padarykim Žukui 
gala, neiszleisdami jo isz szios 
vietos.” Tai buvo Endicott st. 
salėj. Pakilo baisus triuksz- 
mas ir be mažko nepriėjo prie 
kraujo praliejimo. Reikėjo 
szau|ktis policijos įjegos inir- 
szusiems komunistams suval
dyt i. Žmones kalba kad komu
nistai tikrai norėjo nžmuszti 

Žuką, kuris organizuoja 
naujas kuopas ir asztriai kri
tikuoja komunistu
Platesniu žinių apie szita skan
dalą mums žadėta prisiųsti 
laiszku.

Padarykim Žukui
IK »

p.

taktika.

sze rifasSziomis dienomis
Traeger paskelbė akyva skait
liniu apie Chisagos kalėjimą. 
Pasirodo, kad pereitais metais 
per Chicagos (Cook pavieto) 
kalėjimą perejo 13,014 kali
niai, kurie sulyg tikėjimo da
lijami szitaip:

Rymo kataliku......... 6,861
Visokiu protestonu . .. 4,592 
Christ, scientist u ... 
Stacziatikiu ...........
Mahometonu...........
Laisvamaniu .........

160 
160 

16 
♦) M*

Tuo tarpu gi szita oficiale 
parodo,kalėjimo* statistika 

kad laisvamaniu, kurie netiki 
in Dieva, Chicagos kalėjime 
pereitais metais buvo vos tik 
2, o Rvmo kataliku, •kurie tiki 
in Dieva buvo netoli 7,(M)0!

Szitas skaitlines paimtas isz 
Chicagos Daily Tribūne

Sausio laidos.
Tolinus szerifo raportas pa

rodo, už kokius prasižengimus 
tie 13,014 žmonių buvo kaleji- 
man pateko, būtent .-

Už degtine .
Už vagystes
Už pleszimus............. 1,320

1,270 
159 
345 
213 
43

i l 1 ? 9

2,667
2,469

Už insilaužymus ....
Už benkartyste.......
Už iszžagejimus.......
Už žmogžudyste ....
Už daugpatyste.......
Ir puse szitu piktadariu per

nai Chicagoje sudarė katali
kai. Terp Chicagos gyventoju 
kataliku yra tik treczin dalis, 
o kalėjime ju buvo daugiau 
kaip puse.

Metodistu pryczens isz 
Brook lyno pasako pamokslu 
Saint Louis ana diena po vardu 
“kas iszmislino pekla?” iVnt 
tojo užklausymo Rev. Dr. H. B. 
Burton atsako:

“Pekla iszmislino perdeto- 
jai biblijos ant Angliszkos kal
bos. Senuose rasztuose nieko 
nesiranda idant užtvirtintu 
apie amžinas kanezias nusidė
jėliu. Požemine pekla ir degi
mas emalos, sieros ir t.t., apie 
kurias taip tankiai naszoma 
maldaknygėse, nieko gero ne- 
atnesze žmoniems <bet da dau
giau juos invede in papiktini
mą. Mano nuomone yra kad tas 
yru tiktai iszradimu. Niekas, 
ne tas kuris gyventu tūkstanti 
metu ir be paliovos nusidėtu, 
nenžsitarnautu ant tokios baus
mes idant per amžius turėtu 
kentėti tokias baisės kančias. 
Toki? n it baudimas prieszintusi 
Dievo teisingysta ir mielaszir- 
dyste Jojo. Juk ant szio svieto 
turime užtektinai kaneziu ir 
peklu, kenkdami už savo nusi
dėjimus kalėjimuose arba ant

pryczeris

kartuvių arija noturimd szmo- 
telio duonos duoti savo iszalku- 
siems vaikeliams ir paežiai!” 
— Teisybe Dr. Burton kalbėjo.

Neseniai Washingtone kokis 
tai turezius užmokėjo net 25 
tukstanezins doleriu nž skepe
taite. — Jau tau, tai tikrai no
rėjosi sznypszti nesi.

■ —0—11 ......................................................-III ■■■■ ■ . ...............-II. Į M..................

bendra vvru ir moterių arbata 
su užkandžiu ir su szokiu Nau
ja Meta sutikti toj naktyj. 
Kaip buvo miela pažiūrėti kaip 
Lietuviai taip saves linksmai 
szoka, dainuoja___ _ , o -muzikantai 
Lietuviszkai grajina. Visiems 
taip patiko kad norėtu vol
greitai sulaukti Nauju Metu.

■—■——!*■■■ I B| | —| II,, i, Illi, , I
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kuomet

Mir Y5*

Darymas naminio alaus likos 
užtvirtintas per Washingtona. 
Ant kerszinimo kongresmeno 
La (lu'ardia isz New Yorko buk 
jisai darysi namini alų namie, 
prohibicijos kamisorius Doran 
atsake 'buk darymas alaus na
mie no ytn prasikaltimu prieuz 
tiesas, kad tiktai tdjo alaus ne
pardavinėtu kitiems.

Amerike važinėja po dides
nius miestus su prakalbomis 
Žydiszkose szkalose, akyvas 
žmogus. Yra jistoi Dr. Palliere, 
rabinas isz Paryžiaus, Franci- 
jos. Nuo užgimimo -buvo jisai 
Rymo katalikas ir net mokino
si ant katalikiszko kunigo dva- 
siszkoje seminarijoje — po tam
perėjo ant Žydiszko tikėjimo ir
sziadien darbuojasi Zydiszkais 
veikalais.

Nuo Naujo Meto pribuvo del 
“Saules” daugybe nauju skai
tytoju isz visu daliu Ameriko. 
Už tai szirdinga aeziu tariame 
musu skaitytojams kurie plati
na savo laikraszti “Saule” ir 
prikalbinėja kitus aut užsira- 
szy-mo. Juk tai jusu hiikmsztis 
mieli skaitytojai, o prick tam 
skaito ji daugiau moterių ne 
kaip kita koki laikraszti.

Saule

ISZ SKOTLANDIJOS
Craigneuk. — Jau užstojo 

naujas metelis tad ir dalysimos 
naujoms žinelėms. Pavasaris 
slenka artyn o Škotijoj gyve
nimas prastyn ir Dievas žino 
ko sulauksim, jai iszgalesim 
greieziau visi in amžina Tėvy
nė trauksim. Dabar nors trupu
ti pakalbėsim apie mus numy
lėta Škotijos szalole. Pas mus 
oras ypatingai szia žiema, tai 
visiszkai nepaprastas, rudeni 
pradžioj Lapkriczio pasirodė 
Žiema kad net langus užszalde 
tuojaus* atsirado gudra-galviu 
pranaszu kad bus smarki žie
ma, tad visiszkai nedyvai kad 
irihauginti kurie iszgali ir eme 
sziltus apsivilkimus taisytis 
kad su szalcziu 'but lengva ko
voti bet czion kaip matyt vis
iszkai kitaip stojosi; jau szven- 
te Grabnyczin po szonu kur sa
koma, kreiva vožė, o da žiemos 
nematyt. Menesiu pirmiau di
deli vejai su viešniom pasiauto 
ir liledesaiemažai pridirbo. Per
kūnėlis taipgi nesnaudė, vienur 
didelius boksztns nutrenkė, su
trupino, kitur medžius 'nežine 

kalte sudaužo. Tas 
viskas pas mus Škotijoj reteny
be. 1 Ita d. szio menesio, Sausio, 
pasirodė sniegas bet labai klo
niai su griaustiniu ir su žaibu 
kas visiem keistai atrodo. Snie
gas buvo liktai vienai dienai, 
atsikelia jau visiszkai jo nera
dom o szlapuino tai jau i n valės 
tik laime kad pas mus visur ke
liai prižiūrimi tad ir szlapumo 
mažai ka paisom. 21 ma, 22tra 
ir 23czia dienas Sausio buvo 
visai panaszu ant pavasario, 
jokio szalczio nebuvo, uodai 
laksto o po tam vėl nesziltas 
oras bet szlapes. Sziadien bera- 
szant isz nakties ’buvo stogai 
nuo szalnos paibak* tad džiau
gėsi kurie sziltus drabužius in- 
sitaiso kad gaus praneszioti 
bet tas tai nežine ir negalim 
mes sprensti nes Dievas ir žino 
k a daro nes neturi neziu sziltu 
apsivilkimu yra gana daug ir 
jie Dievo meldžia kad nebūtu 
szalczio, greieziau ir bus. varg-

sulauksim.

už kokia

r>

Nors truputis buvo trukumu 
bet tas atleistina -nes buvo ir 
rengta ne de) pasipelnitno bet
kad tik in 'bendra vienybe Lie
tuvius sutraukti, tik gaila kad 
svetaine buvo per maža.

’ Kaip žiemos pas mus nė
ra tai ir nedorėlis gartiys pra
dėjo skraidyti kurio merginos 
neužkenezia.

Darbai ne kiek nosigerina
ir maistas ir dra'bužis nepinga.

.— Szkotinskas.

Balsas szaukentis atlyginimo 
isz Skotlando.

kuriais ga- 
szviesiai 

“Saules” Redakcijai kurios 
spinduliai szvieczia kas sanvai- 
te in mano gyvenama narna su 
visom linksmom ir smagiom ži
nelėms isz viso beveik pasaulio. 
Kuria sanvaite pasitaiko kolos 
dienas suvėluoja atszviosti tad 
tos dienos prailgsta. Perskaitęs 
galas nuo galo da. neviena ne
esi u sudraskęs bet kiekviena 
atiduodu laukentiems kitiems 
kurie taipgi labai noriai skaito 
o su 
pras ir be szviesios saulutes 
spinduliu szviesos savo namuo
se neapsieis. Jau penktas metas 
kaip susigiminiavęs su 
le,” 
pražuvo ir kasmet aplaikiau po 
puiku kalendorių už ka ošiu 
didžiai dėkingas. Reikėjo szia 
padėkavone pirmiau paraszyti 
bet veluk pora ar daugiau sa’n- 
vaieziu nesveikumo akiu ta su
vėlavau ka meldžiu atleisti.

—Szkotinskas.

Nerandu 
leezia 

Saules

žodžiu 
atidekavot

Redakcijai

laiku pasitikiu kad pri- 
ir be

“Sau-
o da ne vienas numeris ne-

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

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

Į®. $ Ant. J. Sakalauskas \ iii 4 . _ _ _ _  _____ 2į LIETUVISZKAS GRABORIUS Z 
į (Bell Phone 872) J 
j 331 W.CentreSt. Shenandoah,Pa. t
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K -W
5 Nubudimo valandoje šutei- J 
U kiuin geriausi patarnavimu. Pa- 

laidojimu atliekam rūpestingai

i
t

ir gražiai, 
nedinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles

Busite pilnai užga-
l

f, jeigu kas pareikalaus mano pa- J 
tarnavima tai meldžiu man tele- *

5 fonuoti o pribusiu in deszlmts f% minutu. Bell Telefonas 872

»zu meldimai iszklansyti.
Da'bar nors kiek paminėsiu 

apie praėjusi Škotijoj, Craig- 
neuke, Lietuviu Nauja Meta. 
Naujas tai naujas, 'bet ir isz-
tikro galima nauju pavadinti 
nes Lietuviai tokia naujiena se
niai turėjo. Surengta buvę

* *

Daugelis morgu ir merginu 
manes klauso visokiu patari
mu, o norints mažai laiko tu
riu atsakinėti ant tuju klau
symu l>ct stengsi uosiu atsa
kyti nors keliom?: Ir teip: .

i

Brangi diediene: 
motiįiolo kurios

Viename krnszte buvo pa
protys kirsti raukas kiek vie- 

» b . 1 *

nam sunkini prasikaltusiam.
Prasikalto

I>et stengsi uosiu

Am «y-
venų su savo motiįiele kurio? 
laikas yra užimtas nuolatiniu 
virimu valgiu, szlavimu ir 
mazgojimu toriolku ir grindų. 
Praszau man douti atsakymu 
kaip asz galiu iszpletoti savo 
rankas ir kaklai

Blancze Bailee.

Atsakymas: — Goriausi! isz- 
pletoti savo rankas ir kaklu 
jeigu dirbsi, motinos darba pęr 
szeszis menesius, o ne lik isz- 
pletosi ka geidi bet ir savo bū
da pagerinsi. Pažinsiu mergai
te kuri laja rodą iszpilde ir 
gavo sau puiku vyra, kada ta
sai paregėjo, kad toji vedė vl- 

aspadoryste namie.s a g'-r

Dol Miss Grace Pletmaicziu- 
tes: — Jeigu nori praszalintl 

juodus•papuczkus 
nuo veido, tai nauduokie se
kanti receptą: 
žmonis to nenaudoje).

1 uncija vi'troliaus.
1 uncija ladine.
Mjuncija Hydrochloric acid.
9 gramus phosphoraus.
Pirmiause iszmazgok veidą 

lajum kad butu czystas. 
niaiszyk ta viską iii puodeli 
uždekie ant kožno 
lio atskyrium, bet žiūrėk kad 
nuvarvėtu nuo krasztu papucz- 

sanvaite laiko pati sa
vo nepažysi.

pletmus ir
nauduokie

(iszmintingi

Su-

papuczke-

ko. In

Del Sempronijos: — No turi 
ko rūpintis, daugelis moterių 
ir merginu da priesz baudževa 
turėjo tėipgi žilus plaukus. 
Naudokie sekanti receptą ant 
pajuodinimo savo plau’ku:

Paiimkie žąsies plunksna.
Pripildyk juodu lakeriu.
1 -dežuke balto lakerio.
Paiimkie kožna plauku at- 

skyrium in žąsies plunksna 
kuriame randasi lalkieris, o ka
da iszdžius, patepkie su baltu 
lakerium, ba baltas lakeris 'ap
saugos juoda nuo nupuolimo. 
Jeigu tai darysi kas rylas tai. 
niekas nedasipras 
žilus plaukus.

kad turi

Jonui Pusgalviui: — Geriau
siu badu sulaikyti truki, jeigu 
kur važiuoji yra: Atsistok ant 
geležinkelio ir plėtokie skepe
taite ore. Trūkis gal sustos^ o 
jeigu ne, tai už tai turės atken- 
tet tavo draugyste arba insziu- 
renco kompanija.

l ■

J nrs trulr,
Diediene Baltruviene.

Tūkstantis Naktų ir Viena
1 J • » y y - U

ARABISZKOS ISTORIJOS
* . i

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrusis
BZTAI KA K.ASZO X3Z LIETUVOB 

APIE SZITA KNYGA

Tulutonue

r '.j M

Tūkstantis Nakta I

Ijl

Gerbemasl* Taml«tid:—«
Bulauklau nuo ju*u ilunczlamoo 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
■zlrdlnga aczlu ir labai džlaugluoa) 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asi visiems llnkėczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirszti Ir visokį rupesnslai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba. A. ftOKAfl, 
18 d. Oeguito l>21m.

Dv. Palasduonys,
Czektszkes vai. 
Kalino apsk. 
UTHUANU.
Yra tai ketvirtas iezdavimne tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėm* labai patinka. Teipgį galima 
ja nuaiuati iu Lietuva. Preke knygoa Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva n nusiuntimu tiktai $24J0.
W. D. B00ZKAU8KAB. CO. MAHANOY CITY, PA.

»

Preke knygos Amerika $2.00

'Į

i

žinoma, 
nudegs pirsztus,
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nuo atkreipimo domes in tai 
ka daroma, ir paskui priver- 
cziant nervams kontroliuoti 
veiksmus, taip kad nereikia 
apie tai visai mastyti.

Kuomet senstame nebeturi
me jėgos ingyti naujus papro- 
czius. Nekurie žmones vienok 
palaiko tu jėga ingyti naujus 
paproezius, ilginus negu kiti.

___ • wl
kontrole pirmiausiai paeina

I' b

Paprastai 
vaikas syki 
paskui visuomet vengs ugnies. 
Tai reiszkia, kad veiksmai tu- 

iminimus 
_ faktui

pozityve puse, kuri taip 
pat svarbi, kaip ir negatyve. 
Pozityve puse ta, kuomet 
veiksmai kurie priduoda sma
gumo yra dažniau atkartoja
mi. Szios pozityves jmses vai
kas naudojasi, kuomet jis no
ri savo szuni iszmdkinti

Jei gyvulis esti 
kiek viena syki,

1

alrinti nemalonius primi 
kuri pir-’yra vengiami. Sziam

kartavionu 
augsztas didžiūnas, 
minu mylėjo patsai karalius.

Nugalėjo karalius peržengti 
paproezio ir insake nubausti 
prasikaltėli.

Bot sztai priesz iszpildant 
pAsmerkima ateina in ruma 
maža mergaite, prasikali ilsio
jo duktė, ir su nszaromis mal
dauja leisti ja prie karaliaus.

Karaliaus taniai iszpilde jos 
praszymii. Mergaite priesz už
sirūstinusi valdonu puoli* ant 
keliu.

Didysis vieszpatie, — tn- 
ro ji, — mano tėvas pasmerk
tas pasilikti be ranku,
nukirskite matnasias rankas. 
. Pas karuli u buvo savo vai
kai, ir jam patiko, kad maža 
mergaite taip myli tęva:

■IUI MIHM—
praszai, 
Bet tu

sztai

yra

ko-

daž- 
Cl ale 

kad jam

Dalis to skirtumo paeina nuo 
fakto, kad nekurie laikosi jau
nystes, iszmokdami naujau idė
jas ir darydami viską naujais 
budais. Pravartu, ingyti pa
protį pamainyti senus papro- 
czius, arba ingyti naujus pa
proezius senstant. Jug. Vals
tijų Vieszos Sveikatos Bauras 
nori kad visi atmintu, kad pa
proezius reikia ajunystej in
gyti. F.L.LS.

/

i
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iszmokines savo szuni at-
jam kepure kiekvituia

Tebūnie taip, kaip tu 
— tarė karalius. —• 
gali atsisakyti nuo 

bausmes kad ir paezia pasku
tine valanda.

Antra diena atvede mergai
te bausmes kieman. Kiemo vi-1 kuomet 
duryje stovėjo ’ kraujais 
szla'kstyta kalada, o szalep — 
budelis su kardu. Iszbalo mer
gaite ir valandėlė užsimąstė. 
Bet greitai pergalėjo save, pri
ėjo prie kai ados ir isztiese sa
vo rankutes.

Budelis stipriai priveržė jos 
ranikas prie kalades virvėmis. 
Mergaite neprabilo nei žodžio.

, o Ji ir

TIU-

Budelis isz'kolo karda 
akis užmerkė...

Kardas žibtelėjo ir nusilei-
nei. pirsztii gale-do, noklitides 

liu.

levui už tavo didžia meile!— 
pranesza karaliaus pasiunti
nys.

Atsidaro kalėjimo duris; be* 
ga pas ilukteri tėvas, bucžiiio- 
ja jos rankas, 
laisto.

Antra diena liko 
imsakymas h pi e amžina 
naikinimą to nuožmaus pnpro- 
czio.

O bausmių kieme, sulyg-ka
raliaus insakymo, pastatyta 
stulpas su marmurine lenta, ir 
ant jos aukso raidomis parn- 
szyta, jog duktė buvo pasiry
žusi atiduoti savo gyvastį už 
tęva; o ant galo pridnti toki 
žodžiai: “ 
jai, pas kuriuos tokie vaikai.

L.,- 'i 1 , - '■ i "i

Karalius atleidžia tavo

karaliaus

aszaromis jas

Laimingi

iszh-islas
pa-

gimdyto-
M
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 4 PATTERSON STS 

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

Iszbaisamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
šia nuo papraszcziauslu 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.<>

jei pa žiūrėsi ka kiti

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

ežiu

nors naujo, 
pagiriamas 
kaip padaro, ka nuo jo reika
laujama, jis dažniau ir 
niau atkartos veiksmu, 
jis prieina prie to,
lengva, padaryti ta kaip ir ki
lus dalykus. Vienas vaikas bu 
vo 
neszti 
syki kuomet jis rengdavo isz-
oiti. Ta galima vadinti papro- 
cziu.

Dabar, 
daro arba jei tornysi pats sa
ve, atrasi kad beveik musu 
veiksmai susideda isz papro- 

— pasisukant in deszine 
praeinama pro ka

nors,nusiimant kepure priesz 
moterį, yra paproeziai. Szie 
dalykai nėra natūralūs, ne? 
daug žmonių 
Ar jie nėra 
kiekviena syki tu kurie turi 
paproti sustoti ir pagalvoti, 
kas yra tinkama daryti. Nusi- 
szluostymas kojų ineinant in 
namus gali ir negali būti jia- 
protys 
na, 
ežius galima pasirinkti.

Reikia žinoti kad žmogaus 
mokslas, 
niu ir 
ginusia isz paproeziu, darymo 
paproeziu, 
ežiu ir jausmo paproeziu. Mo
kinantis vaikszczioti, valgyti, 
plaukt ar eziužineti yra dary
mo paproeziu pavyzdžiai.

yra paproeziai.
natūralus, 

j u visai nedaro, 
daromi tiksliai

nėra

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.02

mano patarnavimo, meldžiu man duot
' . ’ —. A. —

. rf /i

S
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Jis natūraliai neatei- 
nera instinktyvus. Papro-

kaip mokinimai szu- 
arkliu, susideda dau-

galvojimo papro-

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prido- 
dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalasumusu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

i

i : - ’

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau uŽbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu, 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, . 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu-

-ir

Fj

I

siuntimu tiktai $1.50.

W. O. Bocskauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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paproeziu 
Žmogus kuris gijjotu eiti tik
tai apsvarstęs kiekviena žings 
ni, nenueinu toli. Jeigu reikėtų 
vartoti savo smegenis kiekvie
nam žingsniui, nebūt laiko ka
da vartoti smegenis kitiems 
dalykams.

Kartais galimo turėti papro- 
jalįsti pavydu pamaezius, 

kad kitas turi ka naujo,, arba 
galimi* turėti paproti jausti 
džiaugsmu kuomet kitas turi 
dideles vertes- dalvka. Galimo 
turėti paproti nepakesti tokiu 
žmonių, 'kurie skiriasi nuo mu
su, kurie- dėvi kitokius drabu
žius, kurie eina iii kitokia baž- 
nyczia, arba kurie kalba kito
kia kalba. Musu jausmo papro
eziai pasirodo tuomet, kuomet 
prieinama prie invairiu aplin
kybių, kurios juos iszkelia.

Paproeziai kuriuos žmones 
ingyja pasidaro taip pastovus, 
kad ant ju visuomet galima 
remtis. Tai norima pasakyti, 
kuomet kalbama apie žmogaus 
būda. Žmogaus būdas suside
da isz jausmo, galvojimo ir 
darymo paproeziu, kurio ji at
skiria nuo kitu.

Mokyklos ra steigimas tam 
kad duoti vaikams paproezius, 
kurie jam tuokart ir vėliau 
bus reikalingi. Apart mokyklų 
kiekvienas gali insigyti tuks- 
tanezius naudingu paproeziu. 
Kidcvienas isz mus be abejo, 
turimo daug netikusiu papro
eziu. Tokiuos nepageidauja
mus paproezius nežiūrint ko
kie jie butu galvojimo, jaus
mo ar veiksmo, turimo pasi
ryžti panaikinti. Su laiku ga
lime ju atsikratyti, . ir in ju 
vieta ingyti naujus, naudingus 
paproezius.

Nereikia toli žiūrėti, kad at
radus (kaip naudingi yra geri 
paproeziai kuomet jie yra tin
kami, ir kaip blogai jautiesi, 
kuomet iszkyla blogieji papro
eziai. Kas diena gali padary
ti szimtus dalykus, visa neat
kreipiant in juos domes. Tas 
netik kad sutaupo brangaus 
laiko, bet ir L 
kiems dalykams, 
daug indomosni.

smegenis

i .. r <»

ti

protavimo to-
, kurie y m 

Raumenų

K. RĖKLAITIS
___ Lietuviszkas Graboriu* _

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441^ 
TAMAQUA, PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama tu 
stobetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užeima ir szalti galvoje, 
Prlszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mano
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

F

»

11,000 TIK UŽ 00 CENTU.
Ka tas tūkstanti* doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu 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, tirt jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos Žemiau pažymėtu Ilgu ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir P«- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj, k 
kitu ligų. Atshmsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveiksta, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atslunsk 85c. o gto* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
ša Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi mutn žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,M. ŽUKAITIS,
21 Gilki Street, Spencerport. M.
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kitaip buvo pas ji, visur szmor 
tai seno supleszyto drabužio 
voliojosi po kampus. Senas fle- 
nelinis szlafrokas buvo szope- 
cziu del czystinimo tu savo 
Varszavinių vyžų — kaip buvo 
reikalas ka nuszluostyt, kitas 
skvernas užvadavo szluostaite 
o ir mazgote o ant galo laike 
szalczio tarnavo ponui už su- 
drutinima kaldros ant lovos.

Ant kiek galėjau peržiūrėt jo 
turtus, to puikaus jaunikio

• Varszavinio, o 
Tamosziaus, tai rodos apart to 
ka turėjo ant saves ir pas save, galėjau nes ponas direktorius 
nieko daugiau neturėjo. Paklo- laike mane’ skaitydamas savo 
de ant lovos! buvo vienkart ir 
abrusu del nusiszluostymo, po
ra margu 
pas lova, 
dalis, marškiniai 
keli g 
tik krutinėjo ir mankietuosc.

Matomai jau nuo keliu dienu 
pakajus buvo ncszluotas, kliu
dąs del nusiprausimo ir Urbo
nas del vandenio stovėjo po pc- 
czium o szlubas sainavoras su 
popieriniu kaminėliu taip buvo 
apsiverkęs nuo verdanezio ka
da tai vandenio kad baisu buvo 
pakliudint taji vargszu kad 
priimtu in save vandeni del už
virimo ant arbatos. Ant lango 
už tai stovėjo kelios dežukes ir 
bonkutes su pa mada, szepecziai 
ir szepetukai prie plauku, 
szniotukas kvepenezio muilo, 
trukęs per puse mažas kiszeni- 
nis zerkolukas o ant vinies in
kai tos in langinyczia kabojo po 
iszkalavimui pora pirsztinai- 
cziu.

Apie paklojima lovos ne yra 
navet ka priminti nes gulėjo 
viena paduszka pusiau isz už- 
vilkalo iszvilkta, szmotai, jau 
tik juosta tos kaldros, neužden- 
ginejo vatos susivehisios.

Ant kamados dežukeje po ci
garu 'buvo 'biskis tabako Tur- 
kiszko ir keliolika degtuku, to
liau stovėjo du stiklai, misingi
nis liktorius pažaliavęs, o tarp 
tu iszbarstyti lapai romanso 
“ Dumoso Grafo Montechristo’’ 
ir keli t i kie tai su n u merą i s te

tiktai mislelatriniu vietų.
Jausdamas jau savo už pus-

O kas apsitriuso pakaju- skriezau Lonkiszku auksinu.
— Apsigavo Žydas! —

- ''Asz! — atsakiau tykiau'tvirtino mano Taimoszius tri'n- 
nes Žvdas-kriauczius nėrinio-‘damas rankas. — Temijai kaip

je! Žydas!

Žydas-kriauczius perinio-/lamas rankas. — Temijai kaip . * I • ta « » ta A ta
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■mano draugo,

paneziaku gulineziu 
turėjo tik virszutines 

kuriu apie 
įliejo kampo buvo sveiki

— O tas, pilkai-rudos, kas 
tokio turi būtie?

—r U-gi paltonas žieminis.
— O tas kitas gelsvas?
— Tai taip-gi vasarinis ži- 

ponas.
— Bijok tu Dievo mielaszir- 

dingo, isz kur-gi jus toki kolo- 
ra iszradotc... Žinai in ka tas 
ceikis tavo panaszus, ypacz 
žieminio tavo to paltono..
nai in ka, nenoriu tau aiszkiai 
ta pasakyt! Žmogau, surink ta 
viską ant vienos krūvos ir isz- 
neszes iszmesk ant meszlyno... 
Tokiam aprėdai© nave; negali
ma ant ulyczios pasirodyt, po
licija tave paimtu in areszta o 
ulycziu vaikai padarytu nema
ža krutėjimą, kaip Dieva my
liu, tikras pasikėlimas pasida
rytu isz džiaugsmo... taip, ti
kėk man. .. Na, na, kur-gi jus 
galėjote atrast toki ceiki da?

Isztikro nutirpau visas gir
dėdamas toki tvirtinimą mano 
draugo, cielas mano veidas sto
josi lyg liepsnose o akyse asza
ros stojo ir užtemę szviesa die
nos. Pripažinsite patys skaity
tojai, ar-gi galima nupult nuo 
tokiu augsztu misliu nt tokios 
aszaru pakalnes*! Asz, kuris 
Cbmelnike buvau ne paskutinis 
madoje, pats tyczioin važinė
jau su motina pirkti ceikio net 

per cielas 
lienas persėdėjau dirbtuvėje 

kriaueziaus Judko ir pats davi
nėjau paliepimus kaip turi 'but 
padaryta man, navet apsiuleji- 
ma kilpn pats rodi jau krau. 
czium kuris klausė manos ir pa
gal mano norą dare, suvis ne
abejojau tame kad nerasiu taip 
puikiai pasirodžiusio navet cie- 
loje Varszavoje. Visu keliu 
linksminau 
kaip tai asz iszeisiu in miestą 
tame žvilganezio ceikio žipone, locnininka apartmento, emiau- 
kaip užsirisziu isz savo szilki- si už padarymo jame sziokio to
nes skepetos i

in Pinczova, kuris 
dienas persėdėjau

Varszavoje.
save

puikta kukarda, Į kie paredko. Sparnu nuo žąsies 
kaip užsidėsiu savo aksomine 
su kutais Iszpanine kepu iv, 
taip kaip neszioja ponas Ko- 

Proszovicu e 
pasakoja man 

jog * tas viskas randasi ant 
meszlynu ir lik ten gali vieta 
atrast o ne ant ulycziu devet.

— Ko tau tos aszaros var
va isz akiu tu begėdi! — pa- 
szauke su rūstybe pusiau szpo-

ciubinskas isz 
czion ant kart

' tas

šaudamas Tamoszelis. — Bra
das daugiau nieko, tai ir vis
kas! Pasakyk, ka darysi, arba 
jau asz pats duosiu rodą, tu pa
būk namie o kada asz sugryži- 
nesiu isz biuro, parvesiu savo 
kriaueziu tau o gal padarysime 

♦ kokia nors rodą... Nesistebek, 
jau asz ant to numanau gerai ir 
neduosiu apsigaut...

Negalėjau jau daugiau nieko 
jam atsakyt nes ka-gi darysi, 
kad taip yra, ant galo ka-gi 
žmogus nepadarys <lcl priete- 
lystes. Pasilikau namie bet vis 
da negalėjau prileist sau to 
idant mano drapana taip bran
gi ir daug puikesne 
Varszavine mada kurioje žmo
gus tikrai iszrodo ant baidyk
les del žvirbliu nuo kanapių, 
negalėtu tikt suvis ir nieko ne
verta butu.

Turėjau gana laiko dabar pa
silikęs vienas pakajelyje idant 

name 
jaunikaiezio pirmos mados 
Varszavines. Pakajus būva ga
na didelis, turėjo tris didelius 
langus, iszmdblavimas buvo 
tikrai jaunikiszkas: sustuma- 
rna lova, stalas ant trijų kojų, 
trys kėdės, kožna kitokio kolo- 
ro ir sena su neuždarinejan- 
cziom szuflodom, komoda be 
spynų 
mis Tamoszius

paszlaviau pakaju, sukimszau 
szaszlavus in pecziu, kuferi pa- 
staeziau prie vienos sienos, iš
vaikiau vorus nuo langu su- 
traukindamas ju tinklus pilnus 
mušiu, tai yra nelaimingu au- 
ku tu krauja-geriu; padariau 
lodą ant lovos o pabaigęs visa 
savo užduoti pradėjau prisižiu- 
rinet in miestą Varszava per 
Įauga.

Nelaime, isz tokios augszty- 
bes g

namo kuriame

už jo ta

apsižvelgt gerai jame 
pirmos

alejau matyt tiktai stogus 
vienos bažnvežios ir klioszto- v
riaus Dominikantu, kuris rado
si netoli szale 
apsigyvenau.

Kada-gi atidariau Įauga ir 
iszkiszes galva turėjau gerai 
pasilenkt laikydamasis už Įau
gi nycziu, pamaeziau virszunes 
ant trotuaro visokio sztamo 
skrybėlių ir vyriszku ir mote- 
riszku. Cielus metus mislinau 
lyg apie kokius dangiszkus ste
buklus, apie ta sostapyle o czio. 
nais tuojaus, isz pradžių likau
si inkisztas in kalėjimą namini 
kensdamas varga ir'bada. Vie
natiniu mano suraminimu buvo 
žiūrėt ant harcu žvirbliu Var- 
szaviniu kūrinant stogo bažny- 
ezios suvis taip kaip ir Chmel- 
ninke, linksmai czirszkendami 
dare savo zobovas.

Ant galo po trecziai valandai 
po piet, nepaprastas 'baladoji- 

einaneziu augsz- 
ir sziuravimas

pirsztais po duris apreiszkine- 
jo man valanda iszganinga. 
Puikiai pasirodęs pagal Var- 
Hzavine mada Žydas—kriau- 
czius o paskui ji vaikinas su 
pundu apsunk Intas visokio ko- 
loro ceikeis, pribuvo in pakaju.

O ka, matau buvo Jani- »i mano aksomines Iszpanincs

mas, tropais 
tyn žingsniu

- sztai visi meblei. Po- 
nors ant iily-

ravo mano nuo žemes lyg vi r- nenorėjo apleist savo ir kiek 
szu-galvio labai gailingu paži u-l derėjosi? Paskolinsiu tau tuom 
rojiniu. ' ,

— Isztikro gal da gere... 
Oj, bediv su tokiu tarnu!.. Na, 
mano brangus, sztai tai yra po
nas Vcjnszteimvs nuo Novinors. 
kos ulyczios, iszrinksi sau koki 
norėsi sau garniture... o sku
binkis nes laikas
Isz biuro ankseziau iszt rukt ne

r->

ant plot...

organizaci jos miestuprojekta 
provincijalnu. . .

Jaigu mylimas 
gas apsieitineja su manim guo
dėt inai, tai locnininkas krautu
ves drabužiu paskutines mados

N o vi nia rskos u lyczi os,
taip-gi guodėjo. Asz norėjau to, 

apvilko in kita o vis- 
fein kaip nulietas.

s. .
pe iš

mano drau-

nuo

jis main' 7 
kas Ibuvo “

— Bet man tas žiponuka
— Kalbasi surdotas — 

trauke man T-amosziukas-
— Tegul |btfsj suidotas... 

giro man po pažastėm.
— Kur? Jam gere? Kaip 

jam gere! — paszauko Žydas— 
Kuom jam gerhs kad jam ne 
turh burhna... Tie ponai isz 
prhovinciju paprhati 
cziot in maisza.

Pasiutai! Kada asz mai- 
paszau-

? 5

vaiksz-

sze vaikszcziojau ? 
kiau su rūstybe.

Duok pakaju Vladislo
vai — pertrauke man *'Pamo- 
szius.

kas tam koks ir— A U, O 
ka ! — kalba, kriauezius pakel
damas mano locna žiponuka 
nuo stalelio. — O tam kas irlia?
— antrina su paniekinimu pa
keldamas augsztyn kamzole o 
po tam mesdamas ta viską ant 
padlagu. — Arli tam ne mai- 
szus?!

— Pavėlink tegul jis tau isz- 
renka — tarė Tamoszius — jis 
supranta gerai tarno dalyke.

Kad as tam ponus patai, 
kyšiu iszrhinkt, taip puikus irh 
piktus ponaitis, tai jau kožnam 
pataikysiu...

Ziurek, rankoves per 
trumpos! — atsiliepiau pakel
damas rankas augsztyn..

— Kam ponaitis taip mosot 
rhankus aplink gaivu, arh po
naitis muszjs su kas arh ka? 
Isz po rankoves tegul buna ma
tyt manketus marszkinius bul
ius, tas poniszkai madų — da- 
vesdinejo man Vejnszteinas su- 
verždamas man užpakalyje 
kamzole. — Ganz gi t! — kalba 
sukindamas mane in visus sza-

pl o daina s per peczius ir 
liepdamas savo mokytiniui 
idant girtu. — Nu, tegul norhs 
kas gerh'au padarho, as visu ta- 
vorhu duosu ns dyka ... tegul 
jis del ponaitis gorhau pada
rho. ..

Tamoszius guodotinai papū
tos gurklį kaipo gerai numa
nantis ant ta voro ir madoje ap
žiūrinėjo drabuži,“ prisižiurine- 
jo in siūles, mėgino cciki glos
tydamas su delnu materiola, o 
pažines jog ne atimt ne dadet, 
pradėjo turgų apreikszdamas 
ap mainymą. Artistas kriau
ezius mažiausia szeszis kartus 
nueminejo nuo manos drapa
nas su jom iszeitinėjo in prie
mene, szeszis kartus sugryžino- 
jo užkeikdamas po chairu, jog 
mano drapanos nieko ne vertos
— mano Tamoszius buvo szal
tas nesusijudinantis kaipo uo
la. Pasibaigė ant to jog 
Vejnszteinas paėmė du

rankoves

lis
savo

Artistas

ponas 
mąno 

naujus ka tik isz po adatos gar- 
niturus, paėmė mano žiemini 
žipona o už ta viską paliko 
man vasarino aptempta drapa
nėlė ir koki tai pilkuota pava
dinta per ji Raglanu. Buvo tai 
bene plosezius su palerina buk 
su rankovėm nes pasakius tei
sybe nebuvo ton rankovių o tik 
skyles del rankovių. Kas kisza-

ežios losze role nepaskutinio mas paskui juos Tamoszius.
szauckasT— klausė inbogda- kepures tai taip džsispyriau ir

jaunikio Varęzavinio ir myliu 
ežio parodka apredaluose ir 
(•zystatn bet pakajuje suvis

Kokis Janiszauckas? 
Mano tarnas... 
Nebuvo niekas.

staeziai pasakiau jog neati-
duosiu jos, dėlto nors tęji pasi
liko — nors ir už tai turėjau
damoket ketures-deszimts ap- i —

ta*
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laikui savo kepure ir eisimo ant 
pi et.

Eidami ant pietų nusivedė 
mano mano draugas in viena 
k romą, ten man užmauko 
nngsztas pirsztinnites, antram 
angszta skrybėlaite o trecziam 
plona, londrele su kutais kaipo 
ir lazdele, taip jog lyg kol da- 
ejau lyg restauracijai 
sine kriausza,”

ten man

“po auk- 
iszrod'žiau ant 

paveikslo ir panaszumo mano 
d ra u go Ti vm osz i aus.

— Ar girdi Tamosziau, — 
kalbu skubindamas su juom, — 
neiszlaikysiu, taip mane viskas 
spaudžia.

- Nebūk kūdikiu. .. —- 
surdotas puikiai guli ant tavos.

—- O,
spaus man kakta-

— Po knipeliu, prasezioke 
Chmolniko! — tarė mano 

Uamoszius

toji skrybėlė per-

isz
Tamoszius nusiszypsodamas 
gailingai. — Isz pradžių visa
dos skrybėlė biski kakta spau
džia ‘bet kada pripranti tai jau 

uoga Iesi vai kszcziol 
gryna O •/

kepurėje 
nes vis mislini kad su 
galva...

Ko teip žiopsoji — Įkalba 
tolinus nežiūrėdamas ant ma
nos — nežiūrėk ant, langu kro
nui kas te sulkrauta lyg mažiu- 
lolis, ka ten akyvo matysi. Na 
eik-gi draugo su manim, tie
siog nesigniaubk... 0 tas ran
kas, tai laikai kaip kokius 
kuolus priesz save! Nemosuok- 
gi teip kairiaje ranka... Dra- 
sei. ir smagei sukink lazdele. . . 
bot ne kelk teip augsztai ba 
akis del žmonių iszdaužvsi. .. 
Korono Dievo, ko'kis isz tavęs 
žioplys no Provincijos. .. — 
dabaige eidamas tropais in res- 
tauracije.

Prie ulyczios Byvarskos bu- 
tadn pažinstama visiems

aplikantams resturaeije Lasz- 
kiaviezio “po aukso kriau- 
sza.” Trijuose ar 
pakajuose stovėjo 
lai vienas prie kito o visi lai-, 
ke pietų buvo užimti per links
ma jaunuomene, taip jog kada 
i nejau asz su savo draugu Ta- 
moszium, 
buvo galema persispaust 
tuom labiau rast kokia tuszczia 
vieta ))rie stalo. Kvapas taba
ko cigaru maiszesi su kvapu 
kopusiu ir 'kitu valgiu druczei 
prisvilintu ir sriubu, riksmas, 
juokai, 
jeneziu,

v o

“po 
r ri juosen« keturiuose 

rėdais s ta-

jokiu spasabu jau ne 
alema persispaust, o

szaukimui pritarnau- 
skambejimai stiklu,, 

barszkejimai torielku peiliu ir 
szauksztu — viskas tas tpra- 
vojo pleszdziam ausis spirge- 
jimui kotletu, daeitinejeuozlu 
isz kuknio^ ku^ri radosi tik 
per siena su valgomu paka- 
jum. Tolinus bus.

ku'kmoj% kuįri 'radosi tik

6 6 GTabletai
Praszalina salvos skausina ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo porsza- 
linia pirma, diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 teipgi gyduolėse—gerti

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
FLAXINE nauju sutaisyta 

gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra 
kenkstminga, jwo 
geriausiu sudeoku. 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio. Tie

kenksminga
visai ne

neš padarytas isz 
. Ji gali

dimo visokio kosulio.
kurie kenezianuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole. t

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

■A 7 ' ' •<, ■ "... <1

Parsiduoda Aptiekoje pan:
* ... , ' .1’..

W. J. MILUS
Centre & Cat«w|..a St.., 

MAHANOY CITY, PA.
' .i /' - J i v.1 A . į ' ' T ’!• A .'M '! . . ’ . \
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IJei tu Wlieclingo.paszlele, 
Jau sena bobele, 

Norints tu redaisi kaip panele, 
Bet esi visai neiszmanole.

Kad ir babini plaukus ir ne- 
szioji trumpa suknele 

Pauderiuoji ir szmeruoji 
raiikszleta veideli

Tas tau nieko nepagelbes

*■»
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Tik žmones daugiau tave
i szj nokinės.

Juk jau viena vyra 
nuganubinai,

Už gyvasezio pakajaus jam 
nedavei,

O dabar darai monko isz saves 
Ar tai pripuola del tavęs?

Suprask kad jau esi moeziute, 
Arba kaip tai sakant, 'bobute, 

Jau trandai tau 'byra, 
Ir da jeszkai kita. vyra.

Geriau apsimalszyt,
No kaip isz saves monko daryt,

Re i ko «f

j

Jaunystes jau neatgausi, 
Kad ir pati biesa szauksi.

♦ * *
Kur boba pirszlys, 

'Pen viskas susiterszys, 
Ir kiaule bus kvieslys, 

In kur pribuna kokia mergina, 
Tai bobų liežuviai darbo buna, 

Apkalba kdbjauriausia, 
Padaro už niekiausia.

Teisybe, nekurios vertos būna, 
Ba kaip tiktai pribuna, 

Negali susivaldyti, 
Pradeda savo iszrodyti

Gere ir liežuvius paleidžia 
O ka, mat fri kontri, tai 

pasileidžia, 
Mergaites; ant jus jau visi 

temina, 
ražiai vestis tai ir 

bus gana,
Alano žodi paminėkite, 

Giliai sau in galva insidekite 
G ražiai užsilaikykite, 
Bile ko neklausykite, 
O vyra gera gausite.

♦ ♦ ♦
Taniakves moteriukes szvariau 

užlaikykite, 
Szi e n i k u s isz kra ty k i te, 
Ir blakes iszvaikykite. 
Vaikinai laibai rugoja, 

Kad niekad lovų nekloja, 
Juk tai mot eroms sarmata, 

Jaigu lova neklota, 
Užlaikykite szvariai vyrus, 

() barniu niekad nebus.
Užmokesti už burda imate, 
Da ir gciymolio gaunate, 

O bet nepaisote, 
Ln meszlus guldote.

Valgi 'bile kaip gaminate.

>

ATMOKEJIMAS 
KUNIGO

almužna 
Drabužis

Prie duriu vienos bažnyęzios 
Paryžiuje, buvo kas diena ma
tytas, nuo daugelio metu sto< 
vintis senas ubagas, kuri visi 
vadino Senu Jokūbu. Lauikda- 
mas almužnos laikėsi vietos, 
nubudęs ir suniuręs, žodžio nie
kad ne prakalbėjo ir tiktai už 

galva linktelėdavo, 
buvo apdriskęs isz

po kurio, jeigu kadai prasiden
gė krutinę, buvo matytas kry
žius pazalatitas ant iszdžiuvu- 
sios krutinės.

Toje hažnyczioje kas diena 
atlaikinejo miszes szv. jaunas 
kunigas Paulinas, Ikuris nie
kados su tuszcze ranka ne pra
eitinėje pro biedna Jokūbą, 
kad almužna ne apteiktu. Pau
linas paėjo isz augsztos ir 
ženklyvos gimines Francuzi- 

o kaipo turėjo dideli pa-

jaunas

i

Yra ir tokiu ka 
Su staltiese vaiku apvalo, 

O paskui tiese ant stalo.
Pasivaktuokite, 

Jaigu nenorite gauti, 
B a jums nepatiks, 

Kaip Taradaika užtiks.
♦ ♦ • '

nes, 
szaukima del tarnystes Dievui, 
tai ir Jam buvo atsidavęs — 
visa savo turtu paskyrė del 
vargszu ir nelaimingu. Senas 
Jokūbas — ubagas labai ku
nigą mylėjo.

Viena diena kunigas Pauli
nas ne patemino ubago ant sa
vo vietos; o kada praėjo ir vis 
ne buvo matyt, pradėjo rūpin
tis, ar biedna seneli ne patiko 
kokia, nelaime. Dažinojo vie

kui’ gyvena ir atlaikius
szv. misze, nusidavė in prasta 
stubele augsztai kur ten pasto
gėje ir pabarszkino in duris. 
O iszgirdes baisa uszpraszanti, 
inejo, ir prisiartino prie lovos1 
serganezio Jokūbo, kuris vie
toje gero paklodalo, gulėjo am 
sžiaudu. Baisei pasibaigęs su 
prigesusiom akimi.

— Ach! tai Mylėsią gera- 
paszauke su džiaugs-

ta gera gyvenimu gera ir vis
ką turėjau, ir vedžiau laimin
ga gyvenimą. Kada vienok pa
sikėlė maiszatis — tiejei bai
sus laikui, kuriuose kaip ant 
laulkinio žvėries, teip ant žmo
gaus medžiojo, kurie prigulėjo 
prie augsztesniu luomu, žudė 
juos ir užmuszinejo be jokio 
susimylejimo, ne. žiūrint ant - 
amžio ir sztamo — tada asz 
iszdaviau mano ponstva kaip 
Judoszius! Jiejei prasiszalino 
ir pasislėpė saugioje vietoje, o 
asz žinojau kur ir... dane- 
sziau apie tai valdžei tyrio- 
niszkai Francuzijoje ’— mieri- 
je, jog man, iszdavikui teks vi
si .turtai. Visus tuosius dorus 
ir puikius žmonis, apsudijo 
ant smert iszskirent maža Pau
lina kuris da buvo labai jaunu 
kūdikiu.

Czia ne norint isz lupu ku
nigo iszejo balsai persigandi- 
rno — o szaltas prakaitas isz- 
sipyle isz kaktos.

— Ach, kunige geradejau! 
tesi — toliau senas ubagas, 
kuris gilei susijudinęs ir blasz- 
k in ta s baiso atmineze, ne ga
lėjo patemint persigandimo sa
vo s pa vied n i nik o ir kalbėjo to
liau :

sikeie maiszatis— tiejei bai-

— Baisi tai piktadaryste!.. 
Girdėjau kaip jiems atskaito 
viroka smertes

!|»
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nok J

dėjus
mu, pažines dora kunigą. Esi 
labai malonus teveli dvasisz- 
Jčas, jog atojei atlankyt varg
dieni kokiu asz esmių. Isz tik
ro no nupelniau ant to.

— Ka kalbi. Jokūbai 
atsa'ke kunigas, — ar tu to ne 
žinai, jog kunigas yra priete- 
lium nelaimingu? 0 ant galo- 
dadave linksmai — esame nuo 
senei pažystami ir kas diena 
matemesi.

— Ach bra ngi a uses gerade
jau! jeigu žinotum... jeigu 
mane geriau pažintum... tai 
isztikro ne kalbėtum su ma
nim teip meilei! Ne, ne-ne kal
bėk in mane teip malonei, su 
tokiu gerumu; esmių nidkade- 
jus... prakeiktas nuo Dievo 
ir nuo žmonių.

— Ka? sakai prakeiktas 
nuo Dievo! ka kalbi? Ach, 
biednas Jokubai-kaip gali to
kius daigtus kalbėt! Jeigu ka 
pikto idasileidai, tai igailekis 
ir spaviedokis isz to; Viesz- 
pats Dievas yra ne‘ pabaigti
nai geru ir milaszirdingu, ir 
atleidže visiem nusidėjėlėm, 
tkrai gailentiems.

— Bet ne man—man jis 
niekados ne atleis!

— Niekados ? ir del ko ne ? 
Ar gailesi už ta pikta ka pa
pildei?

— Ar gailiuosiu! — pa-- 
szauko garsei Jokūbas, sėdės 
ant migio Jr dairydamasis 
klaidžiom akimis aplinkui. Ar 
gailuosiu? — teip labai gai- 
luosiu isz cielos szirdies —

maeziau, 
kaip visus keturis inmete in 
vežimą; maeziau... ach, ku
nige Geradejau, tik bukie drū
tu klausyme manes nelaimin
go! Maeziau, kai viena po ki
tai galvos po palgemis nupuo^ 
linejo! O kaip baisum ir neti
kusiam esmių piktadariu!... 
Verkiu, meldžinosiu už juostis. 
Matau juostis diena ir nakti! 
Pažiūrėk geradejau — ana — 
kur už ano uždangalo!

Kalbėdamas tai, parode su 
ranka audimini uždangalu ant 
sienos.

— Kryžius tasai ka ant 
sienos Ikabo ties lova, buvo ta? 
locnastis mano nelaimingo po 
no. Tasai-gi mažas, aukso kry
želis, kuri ant saves turiu, ne- 
sziojo kitados poni grafiene 
ant kaklo niekad ne nusiimda- 
ma. Ak, mano Dieve! kaip tai 
yra 'baisi nedorybe ir niekyste! 
kaip asz dabar už tai keneziu! 
ir karezei gailuose už tai!... 
Ach pasigailėk manes dvasisz- 
kas Teve! neatstuminek ir tu 
manės nuo saves! —melskis už 
mane, didžiausia nusidėjėli Ii 
nelaimingiausia isz žmonių.

Kunigas klūpojo priesz ser- 
ganezio ubago, iszbales kaip 
drobe. Už puses adynos tylėji
mo, stojo spalkainei ir su links
mu veidu, kaip visados — per
žegnojo, prisiartino priesz už
dangalo, pakele paemes už 
kampelio, ir pamate du por
tretus. ..

Pamatęs tai ubagas baisei 
suriko ir kaip kalada griuvo 
ant savo migio. Kunigas grau-

J*

hJ.i> Jus vėjavaikiai isz Mizernes jnu ĮjU8 trisdoszimts metu kaip
apsimalszykite, 

Gaspadineliu nedaužykite, 
Už b u rda užsimokė ki te, 

Pinigu dykai nepraleiskite, 
Paskui ant 'burdo nepriims, 

Isz grinezios iszgins.
Buvo ir tokiu, 

Nelabu niekszu, 
Ka isz kitur pribuvo.

Koki tai laika perbuvo, 
IT arit galo, 

Pasiliptai iszsineszdino. 
Už 'buixla kalti liko, 
Ne cento nepaliko, 

Iszsinesze po velniu, 
V da in m inkszt u kasyklų 

aplinkiniu, 
Goriau tokiu vėjavaikiu 

nelaikyti, 
Niekszus iszvaryti, » k .M

t
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Malszuma namiojo turėsite, 
Irnakczia gerai miegosite.

V
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gailuosiu... o vienok ir teip 
esmių prapuolęs ant amžio!

Geras kunigas stojos ji su- 
ramint ir sudrutine ant dva
sus; bot ant tusztio. Baisi ko
kia slaptybe buvo gilumoje 
szirdies. Ant galo, ne galėda
mas atsispirt gražaus ir szir- 
dingo prikalbėjimo kunigo, 
pastanavijo nelaimingas Jokū
bas viską kunigui pasakyt, kas 
japa sopėjo — ir tykiu drdban-

džei verke.
— Jokūbai, — prakalbėjo 

ant galo kunigas drebaneziu 
balsu — asz iszpraszysu nuo 
Dievo atleidimo del tavęs; išz- 
klausysiu spaviedes.

Kalbėdamas tai, sėdo ant lo
vos, o senas Jokūbas ilgai ir 
teisingai spaviedojasi. Katra 
kone mirdamas pabaigė savo 
iszpažinti, tarė Paulinas:

— Jokūbai, jau Dievas tau 
atleido, bet ne gana da to, ir 
asz teipos-gi tau del meiles 
Dievo atleidžiu. Tiejei kuriuos

k*tu ant smert iszdavei, buvo tai 
...tėvas motina ir abi sese- 
ros mano!

Jokūbui plaukai pastiro ant 
galvos nuo persigandimo at:- 
dare lupas, kas-žin ka vabalo- 
damas nesuprastino, ir puolė 
ant guolo. Kunigas prisiarti
no, areziau... Ubagas jau bu
vo numiręs. ; i
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UŽ DAUG.
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cziu balsu, pradėjo apsakinet 
kaip buvo:

ties praeito amžiaus, turėjau 
payęsta sau valdžo ant turtu 
vienos turtingos gimines. Ma
no ponstva bnvo del manos la
bai geri... grafas, grafiene, 
dv*i dukters ir sūnūs. Visas go- 
radejistos nuo ju turėjau vie-j viražam szosziu pėdu,

'f «,■ . I ' ,

Patrikas: — Ka kasztuoja
Laike kruvinos maisza- iipgarsint apie smerti mano 

brolio jusu laikrasztijo?
Redaktorius: — Penkesde- 

szimts centu už coli. .»
Patrikas: — ()j dievulėliau! 

Tai butu už daug, juk mano 
rb sunebasznykas brolis bu v 
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ABRAHAM LINCOLN

ISZ LIETUV1SZKU 
KAIMELIU

Tamaqua, Pa. — Vladas Do
brovolskis, likos pastatytas po 
$1,500 kaucijos už pardavinė
jimu uždrausto sztopo.

Pottsville, Pa. — Keturi an- 
glekasiai likos mirtinai sužeis-

buvo tuos krasztus apgyvenę 
tuose laikuose. Toliaus seka ju 
darbai, ju apsiejimai, daug 
juoku prikreczia tai j u Kazo- 
kiszki szokiai labai publikai 
patinka.

Toliaus seka labai graudin
ga scena kada buna paszaukti 
in kare. Taras Bulba turi du 
sūnūs, vyriiausos Ostap, jau- 
niauses Andri’j. Matyt kad kai-
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ti ir apdeginti per eksplozije mu varPai suzvanina, tuojaus
gazo Lincoln kasyklose, Pino 
Grove praeita Petnyczia. Ba
dai visi įnirs nuo sužeidimu.

Frackville, Pa. f Dvieju me
nesiu kūdikėlis M. Lazaucku 
mirė Nedėlios vakana. Laido
tuves atsibus Utarninke po va
dovyste graboriaus Traskauc- 
ko isz Maluanojaus.

ŽINIOS VIETINES
— Seredoj pripuola Ameri- 

koniszka szvente

Brooklyn, N. Y. — Ncsenei 
atvažiavo in czionais kokia tai 
Lietuvaite, 22 
mokin, Pa., su vaikinu Rusna- 
ku kuris neturėjo vienos ko
jos. Surado kambarėlius, ku
riuose apsigyveno, o Rusnakas

pats senis Taras sėda amt ark
liu paskui ji jo du sūnūs, czia 
jau aszara turi iszpulti kožnam 
žiūrėtojui kada motinu apsika
binus savo sūnūs verkia, czio
nais tai tikrai Liotuviszkas 
vaizdas. Matyt amt paveikslo 
Lietuvos kaimicczio kiemas isz 
tolo ant kalnelio sukasi vėjinio 
malūnas. Ant kiemo susirinko 
būrys kaimynu ir giminiu bal
noja žirgus del seno Tėvo ir jo 
dvieju su'nu.
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ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

Jdkubas Salonas,
pusamžis, 7 Sylvich St., Par
sons. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis in parapijos ka
pines, E. Ehd Boulevard.
t u Jtyiro.Kazys Urbas, 67 m. 

komplikuota liga. Prieglaudos 
ligoninėj, Retreat. Parvežtas 
ir palaidotas in Lietuviu para
pijos kapines, Pringle.

Garnyh lankosi pas sekan- 
czius: Juozus Vadlcaliuos, 41 
Murray St. Paliko’ dukterį. 
Mikuos Mikituos, 4 W. Maple 
St., paliko dukteri. Martynus 
Žalodonius, 34 Vulcan St., — 
sunu. Adomus Muntautuos,

metu, isz Sha-“Užgimimo 
dienia Prezidento Linkolno.

— Szaltis ne biski nepa
liauna — dieneles gražios bet 
szaltos.

— Szia Petnyczia pripuola supirko fomiezius prižadėjo 
Szv. Valentino, patrono insi- 
mylejusiu porelių. Taja diena 
vietai kitiems :
liszkus paveikslus ir velinimus 
bet kvailiai siuntinėja juokin
gus paveikslus kurie padaro 
nemažai neapykantos ir suer
zinimo.

— Baneviczius atidarė nau
ja mesinyczia po 538 E. Pine 
ulyezios kaipo ir grosersztori.

— Juozas Kerczinskas, 40 
metu, 520 W. Maple uly., likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
te gydintis nuo žaiduliu kokius 
aplaike laike darbo Tunnel 
Ridge kasyklose.

— Inspetojai oro prana- 
szauja buk turėsime keliolika 
snieginiu 
szio menesio.
bus szaltas ir vėjingas.

— Jurgis, sūnūs ponstvos

merginai szimta doleriu. Pa
ženklinta diena vaikinas atėjo 

siuntinėja me i-1 Paa 5aJa pinigais. Incjas in 
kmbari rado pas mergina du 
nepažystamus vyrus, kurie jo
jo užklauso: “ko tu cze nori?” 
ant ko jisai atsake, kad atėjo 
pas savo myloma. Nepažystami 
užrakino duris, atėmė nuo vai
kino pinigus ir ziegoreli, isz- 
mete ji laukan. Vaikinas su- 
jeszkojo policijona su kuriuom 
nuėjo in ta narna, bet kamba
riuose nieko nerado, o pauksz- 
telei dingo. Apsivaktuokite 
vaikinai nuo tokiu mergų ku
riuos su savo meilumu ir bucz- 
keis prisiviliojo po tam apl- 
plesze. — Pranaszcis.oro

viesulu pabaigoje
Kovas menesis

sūnūs

Chicago. — Czikagos gengs- 
teriai laike paskutiniu penkių 
dienu nuszove G žmonis ir pa- 
szovo dar du.

Jurgiu Kalėdų, studentas isz1 Tarpe kitu, nuszauta Joseph
Lehigh Universiteto, Bethle-1 Buchcre apartamente, kur jis 
1___ ? savo tėvus ' £>’veno> 2709 West 71 st*
ant E. Pine ulyezios. Isz to pa-! r*aSa^ P* Elizabeth Tadzu-
hem, lankosi pas savo tėvus gyveno, 2709 West 71 st.

ties universiteto taipgi lankosi 
namie sūnūs p. M. Grineviczie-1

ISZ LIETUVOS KVAILAS ŽUVELES IR 
SKAIDRIAM VANDENY 

GAUDO.
Rokiszkis. — Czia pasklydo 

kažkoki isz Brazi!jos 
traktai,” 
pasižadėti ir $5 nusiusti in

nepavyko žmonelei 
PABĖGIMAS IN 

“AMERIKA”
Sudargas, Szakiu ap. Stu- j Brazlija, už kuriuos atsius lai-

4 ‘ kan- 
kurie tik reikalauja

taut bažnyczia pas pil. B. ap- vakorte. Kai kurie tuos dola-
sigyveno keli mūrininkai, ku- rjus jau pasiuntė, o apie laiva-

JUOKAI.
TAIP PADARE.

Viena poniute isz Shenan
doah, Pa., iszeidama in miestą, 
užrakinus visas duris o tikė
damasi jog sztominkas atvež 
valgomus tavoms ta diena, 
prisegė sdkante kortele ant du- 

“Ne palikite nieko na-*
mie.” Sugryžus namo rado vi-( 
sa narna iszversta o visais i 
daigtai ikokios norint vertes | 
likos paimti per vagius o ant 
korteles ant duriu pridėjo se-^ 
kanti parasza: “
Nepalikome nieko.

riu vienas Rusas, senas, turis 
szeszis vaikus. Jis szeimiinin- 
kei eme pirkti invairiu gardė
siu. Vyras mane, kad tas se
nio duosnumas del gero uždar
bio, bet jam iszvažinvus, žmo
na gaudavo nuo jo apdraustus 
laiszkus. Karta eme skustis T •
jai ausi skaudant ir nuėjo pas Jr 
gydytoja. Parėjusi vyrui įsa
ko, kad gydytojas esą liepos 
važiuoti in Kauna. Po trijų 
dienu gryžta isz Kauno. Gau
na vėl pakvietimą apdrausto 
laiszko. Dabar būtinai eina ir 
vyras.

Isz to laiszko paaiszkejo, kad 
jie labai karsztai mylisi ir su
tarė, kai ji nugriebs isz vyro 
pinigu, bėgti in Kanadon. Ji 
važiavusi in Kauna ne pas 
daktara, o susitarti su tuo ka
valierium, bet nelaime..- vie
nas antro Kaune nesurado. 
Vyras, žinoma, kaili iszlupo ir 
tuo

korte anei sznipszt.
EMIGRACIJA.

Kupiszkis. — Emigrantu 
skaieziumi Kupiszkio apylin
ke neatsilieka nuo kitu. Dau
gumoje emigruoja ne bet ko
kie žmones, bet darbszcziausi 

energingiausi jaunuoliai, 
kurie per anksztai jaueziasi 
Letuvoje. Didelis rei'kszmes 
emigracijai turi szeimininiai 
nesutikimai, ginezai del turto 
ir t.t. Emigruoja daugiaaše in 
“laimes szali” — Amerika. 
Visai nenumatydami kas ju 
ten laukia, jie džiaugėsi isz 
Lietuvos iszsprukdami. Na- 
miszkiai taip pat džiaugėsi 
seserį ar broli lengvai isz na
mu iszstume.

Emigruojantieji visai nejau- 
czia kas su jais atsitiks sveti
mame kraszte.

Ncnujaucza, kad neteko pa
skutinio duonos kąsnio, gal jie 
bus priversti baigti savo gy
venimą savižudybe, kas yra 
atsitiko su dviem nepersenai 
emigravusiais 
A. M. ir M.

riu:

Acziu labai.

Adomus Mantautuos 
499 S. Grand St. — sunu.

— Mare Czerneszkiene K’/o 
So. Regent St., l^ec Park pa
davė skunda priesz savo vyra 
Juozą, už jos palikimą ir in- 
žeidima, 1925 m. Rugsėjo 2 d. 
juodu suriszo turbūt, nedrūtu 
mazgu. Išgyveno tik vienus 
metus..

— Franas Szimonaitis, 34 
m.,
iszsisuko koja. Gal ir koja sus
kilo, nes puolė ant ledo, ties 

I savo namais; randasi Nesbitt 
ligoninėj.

— B. Usukas, 7 m. vaikas, 
48 Hartcins Lane rogutėmis 
pabėgo po dideliu troku ir, ži
noma, ji aplamdė tarpe ratu, 
su juo buvo ir kitas vaikas.

— Vincas Szukvictis, 458 
Main St., Edwardsville užsi- 
nuodino ranka. Dabar dakta
ro priežiūroj. — V.

KYTRAS VAIKAS.
Tdtu’k, duokie man lin

kaili!
O-gi už ka!
Ba man vis mama duo-dvieju sunu. Senute motinėlė 

apsikabinus arklius ant kuriu 
jau sėdi jos sūnūs, gal paskuti
niu kartu atsisveikina savo sto
nus labai verkdama 'žegnoda
ma iszlydi isz kiemo.

Paskui toliaus matyt lage
riai kur kazokai turi už tarnK 
Žydeli Jankeli. Czionais matyt1 
salėjo publika nusibrauko asz- 
aras jau pradeda gardžiai juok
tis isz Žydelio Jankelio. Asz 
tiek prisijuokiau kad net szo- 
nus pradėjo skaudėti. Tai tas 
Žydelis Jankelis loszia labai 
juokinga role per visa paveiks
lą.

Paskui kita sena jau matyti 
kares laukas, baisiausia kare 
Kazoku su Lenkais. Matyt 
Dublio Lenku fortai isz kuriu 
eina trenksmai isz kamuoliu, 
czia tukstaneziai kazoku atle
kia ant arkliu susitinka su 
Lenkais, czia vėl matyt kada 
kares laukia susitinka brolis su 
broliu.

Tėvas perszauja savo sunu, 
tai vol Lenkai užpuola kazokus 
tai kazokai Lenkus, baisus ka
res laukas.

Paveikslas ęjo ant palos per 
dvi valandas be jokio perstoji- 
mo tai viską negaliu jums ap- 
raszyti’bet kur iszgirsite kad 
rodys paveikslus p. Racziunas 
tai eikite pamatyt.

Ant galo parode Jack Shar
key kumsztynes ir isz Lietuvos 
gražiu laibai vaizdu, ypatingai 
komedija maudant avina.

Kame tai dalykas asz nesu
prantu bet Racziuno paveikslai 
yra skirtingi nuo kitu. Vienas 
dalykas, paveikslai labai aisz- 
kus, kitas, labai graliai Racziu. 
nas iszaiszkina už tai publika 
myli Racziuno paveikslus lan-

Tai yra ir sena patarle: 
senas jautis vagos nedarko, tai 
kaip asz jau pamenu kaip pas 
mus Kings t one n t Paukszcziu 
sales p. Racziunas rodo Lietu
vos Historija tai gal ‘bus 1907 
metais. Tai turbūt A. Racziu- 
nas yra pirmutinis tarp Lietu
viu ka pradėjo rodyt indomus 
paveikslus.

—Kingstono Pilietis.

da pyrago, kada tik tete duo
da in kaili.

KATALOGAS KNYGŲ

499 Pringle St., Pringle,

kiek sumažino meiles 
karszti.

JUOKAI

bai bijau.
Vaikinas:

gyvu-

No. 1OO Tukinanti® 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveiksiu, gera 
drūta popiera. Drucziai Ir puikei ap
daryta audeklinaia Iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul
tus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas krl- 
minaliszkas aprnstymas, 202 pus. 3Sc

No. 103 Valdelota, apisaka is® 
pirmutines puses szimtmeczio. Įsi
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35«

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatls žmogus. 121 pus...2Se

No. 10S 12 istorijų: Nedaryki* 
skirtumo terp vaiku ir milekia visos 
lygai; Velniszkas kaziravimas; J eti
koje tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere: Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...................................25«

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda In laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovaa ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
larbinlnko. 182 puslapiu............ 3*e

No. 106 Szeszios istorijos, a jie 
Deives, Juokingas apraszymaa, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi mndasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai. Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. .. .2S«

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinami sekau- 
ežios istorijos: Dievo sureda. Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaesia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodo 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

Naktu ir 
27 Arą- 

Yra tai ketvirta

audeklinaia

PIRKO AUKSA, GAVO 
SZVINO.

Daug kalbama apie atsiti
kima su szvoican: pirkliu, ku
ris pirko Kaune aukso, bet 
vietoj aukso gavo visai pigu 
metala.

Papildomomis žiniomis isz 
privaeziu szaltiniu patirta, 
kad isz viso buvo pirkta 80 
svaru aukso plytelėse. Pada
rytas Kauno analizas parode, 
kad auksas tikras. Bet nuve- 
žus ta auksa in Szveicarija, pa
sirodė, kad invyko apgavimas: 
vietoj brangaus metalo, buvo 
tik aluminijus su szvinu.

Szveicaru pirklys .K., 
uos Szveicaru b-ves atstovas, 
už ta savo pirkini sumokėjo

szaltiniu

kupiszkenais.

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Sausio 5 d. Ncmunaiczio mst 
pil. Breidbado tarnaite Mare 
Mazerinauskaite eidama in ru
si, paslydo nuo laiptu, nugriu
vo ir susižeidė galvos pakau- 
šzi nuo ko praslinkus 
riam laikui mirė.

neku-

NUSISZO VE 
NUSIKALTĖLIS.

Sausio men 3 d., Alytaus a p. 
/liovės vai., Vaidagų kaimo 
laukuose buvo rastas lavonas 
prie jo szalb gulėjo revolveris. 
Policija nustatė, kad lavonas

vie-

PRILYGINO.
Ponia: ~ Mano vaikai, žiū

rėk kad gerai mane pervers^ 
tum per ta vandeni, ba asz la-

" t

Būkle poni spa-
kaina, asz kiek kartu 
liūs variau, o dėkui Dievui vis 
giluklingai., 

f - /■! ■! . .... .
SZLUBUOTU.

— Pona^ daktare, asz atė
jau pasirodavotie apie mano 
vaikina.

60,000 Szveicaru franku, t.y. buvo pil Czerniausko Jono iaz
120,000 litu. Dar tokiai pat su
mai pasirasze vekselius.

kad apgautas,

nas, kuri turi groseme, apa- 
ezioje Buchero fliato, girdėju
si ginezius Buchero fliate, bet 
radio grojusi, tai nenugirdusi 
del ko ginezytasi.

Buchero nuszauta 9:40 vai. 
Panedelije. Buchero buvo Ita
las.

nes, sztorninkes po 517 W. Pino 
ulyezios.

— Musu
buezeris J. Macejunas, 416 W. 
Centre ulyezios i ns i taiso pui
kia elektrikine ledine del mė
sos kuri užlaiko mesa szviežia 
visados. Elektrikini darba pa
dirbo Flo Electric Co. (Fiorijo- * skiro užlaikymo. Pats Arliskas

ieškojo divorso. Teisme byla 
pasirodė vaizdinga. Rezul
tate p. Arliskiene atskiro už
laikymo negavo, Arliskas di- 
vorsa gavo. Arliskiene ir vy
ro turto neteks. Be to, teisėjas 

Palicije Pasa^e moteriszkei dar rustu

progresyviszkas

nas Boczkauskas, 312 W. Pine 
uly.) Ponas Macejunas geidžia 
visame intikti savo kostume- 
riams.

— Ilarrv Flail likos aresz. 
tavotas už platinimu netikru 
sidabriniu doleriu.

Pamatęs,
Padvariszkiu kaimo, 
vai. Skrodimo daviniais buvo

Czerniauskasnustatyta jog
Szveicaras gryžo Kaunan ir nU8iS7,ove pats.

Alovės
....20c

I
I

P-nia Arliskiene, turtin
au t u dyJerio 

žmona, ieszkojo per teismą at-

— O kas Jam ? ,
— Turi viena koje trum

pesne ir kreiva, ka ponas dak- 
tras darytu tokem atsitikime?

— Szlubuotau.
go Roselando

vaizdinga. Ryti.

KALVARIJOS PAVIETE
— Onute, asz noru tavo ma

ma pamatyt?
— O no. Mama serga — 

,garnys atnesze maža broleli..

k

czia pareiszike kriminalinei po
licijai apie savo nelaime.

Invykis tyriamas. Yra žinių, 
kad Szveicaras neturėjo leidi
mo auksui isz Lietuvos isz- 

Kalbama, kad apgavi
kai — pardavėjai buvo 
Kauniškiai, 
svieto perėjūnai su padirbtais 
pasais.

Iszcina nevisai gražus skan
dalas.

vežti.
ne 

bet kaž kokie

Patirta, jog žudymosi prie
žastis buvo ta, kad Czerniaus
kas už sukcziaviina Alvtaus 
teismo 1929 m. Birželio men. 
buvo nubausta IJ/į metu kalė
ti, bet byla apeliavęs. Be to, 
dar ten pat turėjos antra byla 
už padirbimu parszu ant vek
seliu.

jeszko Edwrno Bowman ir jojo l)am°l<s^a*
paezios už ta pati prasižengi
mą.

Smagi Ekskurcija
IN

PHILADELHPIA
SEREDOJ 12 VASARIO

Dubeltava* 
Tikietas

Praleiskite visa diena ir vakara 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Didėli sztorai. Maty
kite gera teatre ir kitokias vietas.

Is® Ryte
Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:80
Mahanoy City ...................... 6:10
Tamaqua................................... 6:39

— N

Kingston, Pa. — Jau apie 
pora kartu patemijau laikrasz- 
cziuose daug raszant apie Ra- 
czinno paveikslus. Sužinojas 

i kad p. R. rodys paveikslus 
iKingstono parapijos saloje Va. • 1 A * l 
' pa'žiureti ar teisybe kad toki

$3.25

GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 Ir 11:80 
nakcsla o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:88 nakczla.

Ant Readlngo Geležinkelio

I

• sario 2 d. Asz viską metes ėjau 
pa'žiureti ar teisybe kad toki

| jau Racziuno puikus paveiks
lai. Na ir nepadariau klaida. 
Kas man labiausia patinka tai 

I“'“'-“ - —y*—’ —v | 
katu buvo pažymėta kad prasi
dės 7:30 vakare, taip ir buvo. 
Kaip tiktai prisiartino tas lai
kas sztai ir p. R. jau ant astra- 
dos aiszkina savo programa. 
“Taras Bulba.” Asz jau seniai 
matydamas laikraszcziuoso ta

I Taras Bulba. Maniau kas tai 
do žmogus ar jis Jukas (Dzū
kas) Kalakutas ar paprastas 
Lietuvys: —bet ne, Taras Bul
ba, tai buvo senovės laikuose 
didžiauses Rosijos Kazoku va
das.

Tuose laikuose keli szimtai 
metu adgal Kazokai turėdavo 
didelius susikirtimus su Len
kais. Pradėjus paveikslus ro
dyt 1 ‘Taras Bulba” Racziunas 
labai puikiai aiszkino taip ro
dos kad teatro sėdi ir klausai 
kalbancziu paveikslu.

Isz pradžių pasirodo upes 
Dniepros krantai kur Kazokai

KAS KENCZIA
UŽKIETEJIMA VIDURIU.

Jnigu kieti viduriai, turite gazu$, 
balta liežuvi, silpna szirdi, nomige ir 
anksti atsikėlė jaueziates pailsę, ne
paisant kad nuo seniai vartojate vi- 

, sokes piles ir druskas bei invaires

— Ar gali bidi f ... juk tė
tukas bus du motai kaip Ame
rikoj. .. ,

— Tai nieko — tankei at- 
raszo gromatas.

• ■■ ’■r 1 1 '■

NE MACZINO.
PI i kai t is pasižiuro, jog kas 

dion daugiau galva plyksta, 
nuėjo pas savo barberi ir su 
piktumu paszauke: .

— Tu rakali, pardavei man 
dvi bonJ\cles ant atgaivinimo 
plauku. Ar teipf

SZOVESI SZAKIUOSE 
PANELE.

Sausiio 14 d. apie 13 vai., 
keletu braningo sznviu mėgi
no porsiszauti p. PauksZtyte, 
tarnavus pas p. Visgirdą Nau
jamiestyje. Greitai ji atgaben
ta in ligonine, kur buvo suteik
ta sanitarine pagelba. Priežas
tys tiriamos. Kūno sužalioji- 
mas — didelis.

DIDELIS GAISRAS 
DAUKSZOS GATVĖJE.

Sausio 17 d. 19 vai. 50 mm. 
Levitano namuose įkilo didelis 
gaisras, kuri ugnagesiams pa
vyko užgesinti tik ligi 24 vai. 
Sudege ten buvęs saldainiu fa
brikas. Nantas buvo mūrinis. 
Nuostoliai siekia 40,000 litu.

GERA RODĄ.

'Racziuno taktika; jo ant pla-’gyduoles, prisiuskit savo adresą o

— Teisybe. Bet asz no ga
liu suprast del ko tau no atau
ga.

gausite dykai iszbandyma ir nurody
mus kokios isz to ligos paeina. Vęn- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugeli 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Raszy- UŽ tai.
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Plainsville, Pa.

kite tokiu adresu:
WESTERN CHEMICAL CO 

P. O. Box 117

— Na, tai bandy su da bon- 
kuto viena isznaudot, bot jei
gu ta nepagelbos tai atkentosi 
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(Žinoma, jog gyduole plaū-
kams turėjo tėpt galvo o ne 
gert.)
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A. T. RACZIUNO JUDAMI PAVEIKSLAI
TARAS BULBA” Rosijos Kazoku Vadas< <

Kares Kazoku su Lenkais,
I .J ’ ■ ♦ "
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Jack Sharkey Kumsztynes.
Ir isz Lietuvos Paveikslai t
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Bus Rodomi f

Subatos vakara 15 Vasario, Shenandoah, Pa.
H

HIGH SCHOOL AUDITORIUM, LLOYD & WHITE ST.
♦ I ‘ b *
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Nedėlios vakara 16 Vasario, Mt Carmel, Pa.
MOKYKLOS SALĖJ®. “V-
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UŽTROSZKO DUMAIS.
Imbradas. — Lazdynkos 

vienk. ukininl<ai Tuzikai isz- 
kureno ryta poeziu ir iszejo su 
reikalais pas kaimynus. Na- 
mio paliko du mažu vaiku:
viena — 4 motu, antra —- ll/į 
m. Sugryžo namo, rado troba 
nilnn durnu, o abu vaiku —pilna durnu, o abu vaiku 
užtroszkusiu.

Atgaivinti nepavyko.

NORĖJO NUSLĖPTI 13,000 
LITU? . .

Kaunas. — Dirbo prie Pot-
ro Viloiszio Vytauto Did. til
tu darbininkai pasakoja, esą 
Danu firma, kuri tuos tiltus 
statė, kaž kaip nenorėjusi už
visus darbininkus mokėti nu-
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statytu Ligoniu kasai mokes
niu. Darbininkai kreipėsi in 
gontu kasa gydymo reikalais, 
bet pasirodo, kad firma už
. a , a. a m,
bot pasirodo, kad firma už 
juos nemokanti. Ju apskaiozla- 
vimu, Danu firma nonorojusi 

eoti Ligoniu kaaai apie 
13 ar 15 tukstaneziu litu.

sumokėti Ligoniu kasai aplo 
10 — 13 ar 15 tukstaneziu litu.

Pirmas: — Mano pati nusiun
tė pas daktara skyliuota kvo- 
tori praszydama rodos kaip 
gali sukust.

Antras: — Ar gavo rodą?
Pirmas: — Teip, prisiuntė 

jai atgalios kvoteri, kalbėda
mas, idant pati persispaustu 
per kvoterio skylute o bus ku- 
desne.
bj..,
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dalb) 
Ha tas 

maiszu lazlina, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt. Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meilea, Ra- 
ganiazka lazdele, Boba kaip ir risoe 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys aptaakos apio Pinia 
gai galva-žudžiai, Ražancziua taigai- 
bsti nog s inert, Apio Sav. Kristupą, 
Juokingi azposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti azposelei.... 2Oe 

W. D. BOCZKAUSKAS-00.
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MAHAN O Y CITY, PA.

ATIDARYTA SUBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 9 
IDANT PRIIMTI JŪSO PINIGUS
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Member of The Federal Reserve System
-------- $--------

Žmones gyvenanti užmiestyje gali padėt pinigus in szita 
Banka subatomis vakarais.

Szia Banka visada stengėsi užjanždinti savo kostumerius.

Gera Banka yra geras prietelis.

Szia Banka patarnaus jumiskaipo administratorius arba 
apiekunum.
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